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o wyróżnia banki spółdzielcze
wśród innych placówek w Pol-
sce? Najważniejszą, moim zda-

niem, różnicą jest zasada stupro-
centowego polskiego kapitału, jaki
te banki posiadają. Trzeba przy-
znać, że jest to rzadka cecha pol-
skiej bankowości. Drugą jest jej lo-
kalny charakter i stosowanie poli-
tyki tzw. kwadratowego pieniądza.
Oznacza to, że w obrocie banku
znajduje się lokalny pieniądz, prze-
znaczony na lokalne potrzeby,
a co więcej – bank spółdzielczy wy-
magane podatki płaci tam, gdzie
działa, zysków nie odprowadza do
zagranicznej centrali lecz przezna-
cza je na podniesienie funduszy

własnych, by ponownie służyły
lokalnej gospodarce. Banki spół-
dzielcze działają także w oparciu
o prawo spółdzielcze, mają więc
bardzo społeczny charakter.
Bank spółdzielczy to także insty-
tucja finansowa, w której wszyst-
kie decyzje zapadają na miejscu,
a nie w odległej centrali i podej-
mują je ludzie, będący członkami
tych społeczności, w których on
działa.

Ludzie pracujący w bankach
spółdzielczych, członkowie ich za-
rządów i rad nadzorczych, nie są
osobami anonimowymi. Doskona-
le znają potrzeby i możliwości fi-
nansowe swoich klientów. Z tego

też powodu decyzje podejmowa-
ne w bankach spółdzielczych są
decyzjami podejmowanymi szyb-
ko i trafnie. Dobra znajomość ryn-
ku lokalnego owocuje indywidual-
nym podejściem do każdego klien-
ta, konkurencyjnymi ofertami usług
bankowych i dużą elastycznością
przy negocjacjach. Banki spółdziel-
cze biorą aktywny udział w życiu
społeczności lokalnych, wspierając
miejscowe inicjatywy w zakresie
edukacji, kultury, sportu i potrzeb
bytowych ludzi, którzy znaleźli się
w trudnych sytuacjach.
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Bank spółdzielczy

KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu

CZYLI JAKI?

przyjmowana jest na 100, 200, 300 i 400 dni
oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej
w stosunku rocznym
minimalna kwota wpłaty 40 000 zł, powyżej 100 000 zł wyższe
oprocentowanie
lokata terminowa odnawialna
kapitalizacja odsetek po okresie zadeklarowania
stały dostęp do posiadanych środków
brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość
podjęcia odsetek do końca okresu umownego, następującego po okresie,
za który odsetki zostały naliczone

Szczegóły we wszystkich naszych placówkach
i na stronie internetowej www.bskolno.pl

Z A P R A S Z A M Y!

LOKATA SUPER SETKA

Tylko
w naszym

Banku!
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Dzisiejsze banki spółdzielcze to
także instytucje nowoczesne, prak-
tycznie w niczym nie ustępujące
potężnym bankom komercyjnym.
Normalnością stała się bankowość
elektroniczna, karty kredytowe,
korzystanie z Internetu czy telefo-
nu do prowadzenia rozliczeń i kon-
taktu z klientami. Takim też ban-
kiem jest Bank Spółdzielczy w Kol-
nie, który powstał w 1926 roku, ale
jego tradycje są znacznie głębsze,
sięgające bez mała 100 lat, bo na
początku XX wieku (rok 1913) roz-
poczęła działalność Kasa Spół-

dzielcza w Małym Płocku, będąca
prawdopodobnie filią Kasy Spół-
dzielczej w Kolnie. Banki Spółdziel-
cze powstałe na bazie tych Kas
połączyły się w 1996 roku.

Bank Spółdzielczy to bank spo-
łeczny, otwarty na klientów, przy-
jazny miejscowemu biznesowi i sa-
morządom lokalnym. Bank infor-
mujący o swojej działalności wszyst-
kich zainteresowanych, także swo-
ich członków. Dlatego też nasz
Bank rozpoczyna dzisiaj wydawa-
nie czasopisma skierowanego do
wszystkich, którym jego działal-
ność jest bliska, a także i do tych,
którzy w przyszłości zechcą zostać
jego członkami czy klientami. Na-

sze czasopismo ma informować
Państwa o wszystkim, co związa-
ne jest z Bankiem, jego działalno-
ścią, osiągnięciami i ofertą. Chcie-
libyśmy także naszym klientom po-
móc w rozumieniu trudnych pojęć
ekonomicznych, wyjaśniać proces
związany z przeprowadzaniem
operacji bankowych. Chcielibyśmy
także, aby na łamach naszego cza-
sopisma klienci i członkowie dzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami
i uwagami. Zapraszam do lektury
i liczę na życzliwe uwagi oraz po-
moc w jego redagowaniu.

KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu

Bank spółdzielczy CZYLI JAKI?

Warszawie, 28 stycznia br. na gali Konkursu Bank Przy-
jazny dla Przedsiębiorców, Bank Spółdzielczy w Kol-
nie po raz kolejny został uhonorowany Godłem Pro-

mocyjnym tego Konkursu, organizowanego przez Krajową
Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Do-
radztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ponieważ jest to nie pierwszy tytuł Banku w tym konkursie,
więc kapituła przyznała mu Godło Promocyjne Bank Przyjazny
dla przedsiębiorców ze Złotymi Gwiazdami. Konkurs ma na
celu wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy między in-
stytucjami finansowymi, a przedsiębiorcami sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, tworzenie klimatu wzajemnego zaufa-
nia, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach
finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb eko-
nomicznych małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowym za-
daniem konkursu jest
wyróżnienie tych in-
stytucji finansowych,
które w swojej działal-
ności dokonują po-
ważnego wysiłku, aby
zwiększyć udostępnia-
nie swoich usług dla
sektora MSP. Przyzna-
wane w konkursie Go-
dło Promocyjne otrzy-
mują wszystkie banki, oddziały i fundusze, które zostały pomyślnie
zweryfikowane przez kapitułę. Otrzymany tytuł wskazuje przed-
siębiorcom te instytucje finansowe, które charakteryzują się zro-
zumieniem dla specyfiki sektora MSP, a także wykorzystują poja-
wiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem, zarówno
przy wykorzystaniu nowych technologii, jak i potencjału ludzkiego.

I etap konkursu nakładał na uczestników obowiązek przedsta-
wienia pisemnej prezentacji, którą szczegółowo analizowali nie-
zależni eksperci. Warunkiem przejścia do II etapu było uzyskanie
wymaganej regulaminem liczby punktów. II etap konkursu pole-
gał przede wszystkim na badaniu zgłoszonych placówek. Równo-
cześnie prowadzone były badania opinii klientów, w których przed-
siębiorcy poddawali ocenie ponad 20 najważniejszych aspektów
obsługi i działania banku. Badania były prowadzone wśród klien-
tów relacyjnych, częściej korzystających z bezpośredniego kon-
taktu z bankiem oraz klientów elektronicznych, korzystających
w przeważającej mierze z bankowości elektronicznej. Badania są
odzwierciedleniem podejścia instytucji finansowych do klientów
z sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Wskazują także obecne
i przyszłe oczekiwania klientów w zakresie finansowania przez banki.

Na finałowej Gali Bank reprezentowali prezes Zarządu Krzysz-
tof Kajko oraz wiceprezes Kazimierz Sokołowski.

redakcja

BANK PRZYJAZNY

Prezes Krzysztof Kajko (drugi od lewej) wśród prezesów odbiera-
jących Godła Promocyjne dla innych banków spółdzielczych

dla Przedsiębiorców
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Zdjęcie z albumu „Ziemia Kolneńska w fotografii Gabor Lörinczy”

Panie Starosto, w porównaniu z inny-
mi powiatami województwa podlaskie-
go, obszar powiatu kolneńskiego nie jest
duży, ale słynie z produkcji mleka.

– To fakt, na naszym terenie tylko 20%
zajmują lasy, a reszta jest przeznaczona pod
uprawy. Już przed 20 laty mleko zaczęło być
głównym produktem naszych gospodarstw
hodowlanych. Wtedy, korzystając z holender-
skiego programu szkoleniowego,
powstało 10 gospodarstw farmer-
skich, które stały się wzorem dla
pozostałych rolników.

Cały nasz region wytwarza
obecnie 20% krajowej produkcji
mleka, a nasz powiat zajmuje pod
tym względem 3 miejsce w woje-
wództwie. Mleko z gospodarstw od-
bierają duże zakłady w Piątnicy, Gra-
jewie i Kolnie, który jest filią grajewskiego
Zakładu.

A inne dziedziny życia gospodarcze-
go w powiecie?

– Hodowlą trzody chlewnej steruje rynek
odnotowujący spadki cen żywca, co przekła-
da się na zmniejszenie pogłowia. Również
zmniejszyła się znacznie produkcja ziemnia-
ków przemysłowych wraz z malejącym za-
potrzebowaniem.

Pracuje Zakład Mechaniczny, który zatrud-
nia ok. 100 osób oraz wiele mniejszych i ma-
łych firm prywatnych obsługujących handel,
usługi czy przetwórstwo.

Odpowiedni poziom życia zapewnia
mieszkańcom właściwie rozwijana infra-
struktura. Jak z tym problemem radzi so-
bie Starostwo?

– Krwiobiegiem każdego terenu są drogi,
które w naszym powiecie liczą ok. 320 km

wraz z drogami o różnej nawierzchni,
gdyż nie wszystkie są asfaltowe. Jednak
w poprzedniej kadencji, obejmującej lata
2006-2010, wybudowaliśmy 50 km, na któ-
re pieniądze otrzymaliśmy z różnych budże-
tów. Dzięki dobrej współpracy z samorządami
gmin, na niektóre odcinki dokładaliśmy tylko
50% koniecznych nakładów. Zaciągnęliśmy
także kredyt w naszym Banku Spółdzielczym,
ale te pieniądze nie zostały „przejedzone”

i mieszkańcy mogą lepszymi dro-
gami dojeżdżać do pracy, szkół czy
też do sąsiednich miejscowości.

W gestii powiatu pozostaje
także stan techniczny i wypo-
sażenie szkół.

– Uważam, że jak na nasze moż-
liwości finansowe, zrealizowaliśmy

duży projekt, decydując się na remont, ter-
momodernizację budynku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych i budowę przy nim wielo-
funkcyjnego boiska sportowego. Mamy przy-
znane 1,6 mln zł na rozbudowę Zespołu Szkół
Technicznych i w latach 2011-2012, oprócz
zwiększenia o 1000 m2  jego powierzchni,
chcemy w całym obiekcie wymienić instala-
cję elektryczną i grzewczą, przeprowadzić
remont i ocieplić go, co zapewni zmniejszenie
kosztów utrzymania w przyszłości.

Czy służba zdrowia działa także pod
patronatem powiatu?

– Lecznictwo otwarte zostało całkowicie
sprywatyzowane, natomiast Szpital Ogólny
boryka się wciąż z niedostatecznym finanso-
waniem NFOZ, ale nie generuje zadłużenia.
Skorzystał już z 3 dofinansowań unijnych i je
zainwestował.

Obecnie rozpatrujemy projekt utworzenia
ośrodka rehabilitacji kardiologicznej. Będzie-
my oczywiście liczyli koszty, ale po stronie

zysków mamy wartość bezcenną – powrót
do zdrowia naszych mieszkańców.

Jednak za wszystkimi działaniami stoją
nakłady finansowe, które trzeba ponieść,
by zwiększyć standard życia w powiecie.

– Budżet opiera się na stałych dochodach
rzędu 20-24 mln zł, ale korzystamy z róż-
nych programów i otrzymujemy z nich dota-
cje. Sięgamy do każdej kieszeni, która chce
się przed nami otworzyć, żeby poprawić
komfort życia, poziom edukacji i dostęp do
wszystkich dóbr oraz usług, jakie są do osią-
gnięcia przy systematycznej pracy.

Kto wspomaga władze powiatu przy
realizacji tak obszernych planów?

– Przyjaciół mamy wielu, ale wiernym to-
warzyszem w tym boju jest nasz Bank Spół-
dzielczy, który wspomaga nas od czasu wy-
granego przetargu na obsługę budżetu. Daje
nam korzystne warunki kredytowania i spra-
wia, że w imię wspólnego dobra naszej Ma-
łej Ojczyzny, łatwiej jest układać plany na na-
stępne lata.

Dziękuję za rozmowę

ANDRZEJ MALANOWSKI

Powiat mlekiem płynący
ROZMOWA Z HENRYKIEM DUDĄ,

STAROSTĄ POWIATU KOLNEŃSKIEGO

33333
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horzy i zdrowi mieszkańcy Kolna oraz
okolic świetnie znają drogę do pla-
cówek aptecznych, które prowadzi

mgr Jadwiga Janocha. Jedni przychodzą
z receptami od lekarzy, a drudzy po wita-
miny lub inne specyfiki, jakie oferuje rynek
z wprowadzanymi wciąż nowościami.

W 1992 roku pani Janocha, po 11 latach
pracy w państwowej aptece, otworzyła
swoją własną placówkę. Rozpędzała się wte-
dy prywatyzacja, otwierały się wciąż nowe
hurtownie leków i innych suplementów diety
oraz kosmetyków, które zaczęły spływać na
polski rynek z zagranicy. Zmieniły się także
warunki pracy i zatrudnienia.

Podjęłam wtedy wyzwanie, jakie postawi-
ło przede mną życie – wspomina Jadwiga
Janocha. – Bardziej przez przypadek, niż dla-
tego, że tych zmian pragnęłam, ale dziś nie
żałuję tamtej decyzji.

Przez 19 lat pani Ja-
dwiga otworzyła już
trzy apteki, umożli-
wiając tym samym
ł a t w i e j s z y  d o s t ę p
d o  leków ludziom
starszym i chorym,
którym trudno jest
pokonywać dłuższe
trasy.

Każda kolejna otwie-
rana placówka budzi-
ła  w n ie j  n ie  ty lko
marzenia o dobrze
zorganizowanej oraz
zaopatrzonej apte-
ce, ale i wątpliwości,
a także obawy zwią-
zane z obciążeniami

PO LEKI
finansowymi i ich spłatą. Z ulgą więc korzy-
stała i nadal korzysta z pomocy Banku Spół-
dzielczego w Kolnie, w którym otworzyła
konto firmowe wraz z rozpoczęciem swojej
działalności.

Od tego jest bank, żeby dawał poczucie
bezpieczeństwa – stwierdza Jadwiga Jano
cha. – Nie muszę sama dźwigać całego ob-
ciążenia finansowego, choć staram się, żeby
zobowiązania wobec mojego Banku nie były
zbyt wysokie.

Właścicielka aptek jest też poważnym pra-
codawcą, gdyż zatrudnienie w jej placówkach
znalazło 15 osób, a z większością kadry pra-
cuje od 17 lat, co świadczy o dużej stabilizacji
firmy.

W najnowszej aptece, otwartej w 2005
roku, pani magister utworzyła recepturę, czyli
sporządzanie indywidualnie dobranych leków
robionych na zamówienie, choć przed laty nie
było takiego obowiązku przy otwieraniu no-
wych aptek. Oprócz tej potrzebnej specjal-
ności, placówka wyróżnia się funkcjonalno-
ścią i nowoczesnym wnętrzem, gdyż zmie-

arty płatnicze są elektronicznym in-
strumentem płatniczym wydawa-
nym przez banki. To wygodne na-

rzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy,
zgromadzonych na rachunku bankowym.

Bank Spółdzielczy w Kolnie, oprócz kart mię-
dzynarodowych, akceptowanych we wszyst-
kich krajach świata, wydaje własne karty lo-
kalne, których podstawową do niedawna
funkcją było pobieranie gotówki z bankoma-
tów tylko naszego Banku.

Szukając dla wygody jej posiadaczy szansy
rozszerzenia zakresu działania własnej karty
lokalnej, Bank Spółdzielczy w Kolnie, jako

pierwszy wśród banków spółdzielczych
w Polsce, wprowadził możliwość dokonywa-
nia kartą własną Banku płatności za towary
i usługi w wybranych placówkach handlowo-
usługowych Kolna i powiatu kolneńskiego.
Są to sklepy spożywcze i przemysłowe, ap-
teki, stacje paliw (wykaz jednostek zamiesz-
czony jest na naszej stronie internetowej
www.bskolno.pl). Przy jej pomocy klient Ban-
ku dokonuje automatycznie przelewu pienię-
dzy za zakupione towary i usługi bezpośred-
nio w tych placówkach.

Zbędne zatem staje się pobieranie gotów-
ki z kasy lub bankomatu, co znacznie oszczę-
dza czas. Operacje te klienci wykonują

w czasie rzeczywistym, tj. w chwili zaakcep-
towania kodem PIN dokonywanej transakcji.
Placówki, w których można dokonywać płat-
ności oznakowane są wizerunkiem karty lo-

PŁAĆ  KARTĄ  LOKALNĄ
Banku Spółdzielczego w Kolnie

N A S I
K L I E N C I
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niały się nie tylko możliwości i udogodnienia
techniczne, ale i wraz z rosnącą praktyką,
wzrastała również wiedza o funkcjonowaniu
tego typu obiektów.

Pani Janocha świetnie orientuje się na ryn-
ku nowości i na bieżąco śledzi wprowadzane
leki, choć twierdzi, że najwięcej uwagi zaj-
muje jej rozpatrywanie oraz wyszukiwanie jak
najlepszej oferty spośród niezliczonych hur-
towni. Zawsze bowiem ma na uwadze do-
bro swoich klientów, bardzo często boryka-
jących się nie tylko z chorobami, ale i z sytu-
acją materialną. Dlatego poświęca tyle czasu
i siły oraz zapewnia fachową kadrę, której
można zaufać.

redakcja

Mgr Jadwiga Janocha

kalnej oraz informacjami dodatkowymi Ban-
ku. Za wykonanie płatności kartą lokalną ich
użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat,
a transakcje dokonywane przy ich pomocy
nie są ograniczone wysokością transakcji
(w przypadku płatności kartą VISA zazwy-
czaj placówki określają minimalną jej wyso-
kość od 20 zł).

Posługiwanie się kartą lokalną zwiększa
bezpieczeństwo ich posiadaczy, gdyż ich sto-
sowanie ogranicza się tylko do bankomatów
Banku oraz ściśle określonych placówek han-
dlowo-usługowych. Z kart tych korzystać
mogą również osoby niepełnoletnie (za zgodą
opiekunów ustawowych).

Dążeniem Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kolnie jest zwiększanie liczby terminali, dla-
tego też zachęcamy klientów Banku prowa-
dzących działalność do skorzystania z naszej
oferty, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowa-
nia na naszym rynku lokalnym kilku tysięcy
kart. Klientów posiadających karty lokalne
zachęcamy do częstego ich stosowania.

KRZYSZTOF KAJKO
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e wtorek, 15 lutego
2011 roku, odbyła się
w Banku Spółdziel-

czym w Kolnie uroczystość
wręczenia nagród wyloso-
wanych w ogólnopolskiej lo-
terii promocyjnej „Twoje Kon-
to z Prezentami”.

Warunkiem udziału w niej było
zawarcie umowy otwarcia ra-
chunku oszczędnościowo-rozli-
czeniowego (konta osobistego)
lub posiadanie umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (konta osobiste-
go) oferowanego w zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. bankach spół-
dzielczych lub placówkach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Lista nagrodzonych do-
stępna jest na stronie http://www.twojekontozprezentami.pl/ w zakładce nagrody.

W ogólnej puli nagród, których wartość osiągnęła 1 750 000 złotych, swój współ-
udział zgłosił też Bank Spółdzielczy w Kolnie i spośród jego klientów wylosowani zostali:

KRZYSZTOF SKRODZKI
z Bud Stawiskich,

który otrzymał
komputer osobisty,

JADWIGA ELŻBIETA
KONSTANTY

z Borkowa, która również
wylosowała komputer osobisty,

EWA GLEBA
z Cieloszki otrzymała

kuchenkę mikrofalową,

a ZBIGNIEW ZALEWSKI
z Kolna będzie posługiwał się
nawigacją samochodową.

Gratulujemy uczestnikom losowania i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych
loteriach i promocjach naszego Banku oraz Grupy BPS.               Oprac. redakcja

Nagrody! Nagrody!

Z rąk prezesa Krzysztofa Kajko wylosowany
komputer osobisty odbiera Krzysztof Skrodzki

Klienci Banku w trakcie wręczania wylosowanych nagród

Nagrody wylosowane w loterii ”Konto z nagrodami”
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ierwsze miesiące każde-
go roku to czas oceny
ubiegłorocznych doko-

nań. Przeprowadza się je
w oparciu o stosowane w ban-
kowości wskaźniki.

Podstawowym kryterium ob-
razującym pozycję banku jest
tzw. suma bilansowa, czyli wielkość aktywów. Zwięk-
szanie sumy bilansowej oznacza wzrost aktywności
banku. W BS w Kolnie wynosiła ona na koniec ubie-
głego roku 126 708 tys. zł. W stosunku do roku 2009
jest to wyraźny wzrost o 15 729 tys. zł. Dowodzi on
także, że znacznie lepiej pracowała wciąż podnoszą-
ca swoje kwalifikacje kadra Banku i że Bank potrafił
zbudować atrakcyjną ofertę dla swoich klientów.
Wśród 359 banków Grupy BPS, kolnieński Bank znaj-
duje się pod tym względem na 90 miejscu.

Ważną pozycją przy ocenie banku są jego kapitały,
czyli fundusze własne. Zgodnie z obowiązującym
prawem, ich minimalna wielkość dla banków spół-
dzielczych to milion euro. W BS w Kolnie ich wielkość
znacznie przekroczyła wymagany poziom, osiąga-
jąc bez mała 15 milionów złotych. BS w Kolnie budu-
je kapitały własnymi siłami, przeznaczając na ich po-
większenie wypracowane zyski. Ich poziom ma
wpływ na bezpieczeństwo powierzonych depozytów
oraz wielkość akcji kredytowej. Poziom kapitałów
sytuuje BS w Kolnie na 60 pozycji w Grupie BPS.

Bardzo istotny wzrost w stosunku do roku 2009
osiągnął Bank w zakresie zebranych depozytów.

MINĄŁ ROK

Suma bilansowa w tys. zł

Fundusze własne w tys. zł

Wyniósł on ponad 14 proc., do poziomu 107 472
tys. zł. Osiągnięcie tego wyniku w czasie trwania tzw.
wojny depozytowej, którą wywołały banki komercyj-
ne dla zdobycia depozytów na działalność komer-
cyjną, to po pierwsze informacja dla depozytariuszy
o atrakcyjnej ofercie, po drugie zwiększenie przez
Bank środków na akcję kredytową. To także infor-
macja, że Bank cieszy zaufaniem klientów.

Jednak głównym zadaniem banku jest udzielanie
kredytów. Te wzrosły o ponad 6 proc. w stosunku
do roku 2009, do wysokości 92 057 tys. zł w roku
ubiegłym. W ich strukturze kredyty na działalność
rolniczą wyniosły 66 212 tys. zł, dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw – 7 642 tys. zł, samorządów
– 8 430 tys. zł, a dla gospodarstw domowych
– 8 474 tys. zł.

O sposobie podziału zysku za miniony rok zadecy-
duje Zebranie Przedstawicieli. Należy przypuszczać,
że w zdecydowanej większości przeznaczy go na
zwiększenie funduszy własnych w myśl zasady, że
wypracowane zyski powinny służyć lokalnym spo-
łecznościom.

Oprac. redakcja

Obligo kredytowe w tys. zł

Depozyty w tys. zł
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Znaczenie wyrazów

Pionowo: A-1) zmiana pieniędzy, w Pol-
sce była w 1995 r.,  A-18) ilość towarów na
rynku, w parze z popytem, B-10) płynęli po
złote runo, C-1) w złotówkach na metce,
C-6) kompan Portosa i Aramisa, C-11) twór-
ca pierwszego w historii okrągłego stołu,
C-18) suma operacji na koncie, D-4) odgłos
z zegara, E-1) mąż krowy, E-6) siostra Balla-
dyny, E-12) kwiat lub rybka, E-20) ojciec Cha-
ma, F-1) przychód, suma zarobiona przez
sklep, F-7) związki chemiczne z amoniakiem,
F-19) zieleń w mieście, G-1) przodek bydła
domowego, G-15) ogłoszenie, H-1) miesz-
kaniec Półwyspu Arabskiego, H-8) pisemne
zobowiązanie do zapłaty,  H-19) podobno naj-
lepsza forma obrony, I-1) styl podniosły, na-
puszony, I-12) spożywczy, J-4) zbiór danych
z całego roku, J-12)
żywi się mlekiem, J-17)
rzeźba na cześć, K-1)
najważniejszy w kinie,
K-10) groźny dusiciel
z Brazylii, K-20) najpo-
pularniejsza niewia-
doma, L-5) Przymierza
lub Noego, L-17) liczba
nadawana rzeczy, Ł-2)
aranżuje małżeństwa,
Ł-10) Stwosz, Ł-14) pa-
mięć operacyjna w kom-
puterze, Ł-20) po ostat-
nim szachu, M-7) nie-
lot lub owoc, M-15)
mały konik, N-20) pił-
ka poza boiskiem, O-5)
wódka pita na ciepło,
O-16) w niej zamiana
wody w wino.

Poziomo: 1-E) klej,
2-A) pieniądze z ZUS-u,
3-E) masa dla jubilera,
3-K) długi dół, 4-A)
najważniejszy mnich
w klasztorze, 4-H) wy-
spa na Pacyfiku – Bora
– ..., 5-I) Księżycowa
Beethovena, 6-A) do
niej płynął Odys, 7-C)
dawny, srebrny pie-
niądz, 7-M) eleganc-
kie damskie uczesanie,
8-A) list bez podpisu,
8-H) dźwig osobowy,
9-C) powodują „za-
kwit” Bałtyku, 10-A)
pierwsza osoba l icz-
by pojedynczej, 10-D)
kod kreskowy inaczej,
10-H) drzewo na któ-
rym rośnie czekolada,

MÓJ BANK
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11-A) duża papuga,12-B) 1/1000 kilograma,
12-G) zły dzień na giełdzie, 13-A) mruczek,
13-H) pomocna przy chodzeniu, 14-B) scho-
dzi w głębię,  14-I) były przywódca chińskich
komunistów, 15-A) podarunek, prezent,
15-J) ruski książę, 16-B) opłata za mieszka-
nie, 16-Ł) rozmawia półsłówkami, 17-J) grecki
bożek pasterzy, 18-A) służy do pisania, 18-L)
naczelny redaktor „Nie”, 19-F) jedna ze 150
pieśni biblijnych, 20-A) forma terenu z rzeką
na dnie, 20-J) sąsiadka z zachodu, 21-E) tu-
recka lub tatarska armia, 21-J) rybie jajecz-
ka, 22-C) mały Aleksander, 22-H) rodzaj cia-
sta, 22-O) ojciec zdrobniale.

Hasło: (1-L, 15-B, 12-J, 7-J) (1-E, 2-I, 5-K,
20-M) (5-Ł, 8-H, 8-C, 15-L, 12-E) (18-M,
10-B, 20-J, 10-H, 21-J, 1-K, 8-F)

Rozwiązania prosimy składać na za-
mieszczonych poniżej kuponach w pla-
cówkach naszego Banku do 10 maja 2011
roku.

KREDYT VIVALDI

Rzeczywista roczna stopa procentowa
d l a  k r e d y t u  w  w y s o k o ś c i  3  t y s .  z ł
spłacanego w 12  malejących ratach
w y n o s i  1 8 , 6 3 % .  O p r o c e n t o w a n i e
k r e d y t u  9,45%. Prowizja od kwoty
u d z i e l o n e g o  k r e d y t u  –  3 , 9 0 % .

Rzeczywista roczna stopa procentowa
d l a  k r e d y t u  w  w y s o k o ś c i  3  t y s .  z ł
spłacanego w 24 malejących ratach
wynosi  16,91%.  O p r o c e n t o w a n i e
k r e d y t u  1 0 , 4 5 % .  Prowizja od kwoty
udzielonego kredytu – 4,90%.

teraz 9,45%
Szczegółowe informacje
w naszych placówkach

i na stronie www.bskolno.pl

ZAPRASZAMY!

CZTERY
PORY ROKU

– Z I M A
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KUPON 1 (1)

Hasło  ....................................................................................................................................
Imię i nazwisko  .................................................................................................................

Adres  ..................................................................................................................
nr telefonu..............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  marketingowych
Banku Spółdzielczego w Kolnie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)

podpis..................................................................................
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ODDZIAŁY:

18-507 Grabowo, ul. 3 Maja 3
tel. (86) 279 00 10
fax (86) 279 02 12

18-516 Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
tel. (86) 279 18 24
fax (86) 279 18 21

18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 16
tel. (86) 278 62 84
fax (86) 278 63 14

FILIA NR 1:

18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 13
tel. (86) 279 05 90

PUNKTY KASOWE:

I i III PK – 18-500 Kolno
siedziba Starostwa Powiatowego
tel. (86) 278 48 73

II PK – 18-500 Kolno
siedziba Urzędu Miasta
tel. (86) 278 13 26

PK Lachowo
tel.(86) 278 71 04

CENTRALA:

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. , fax (86) 278 25 62
Depozyty (86) 278 26 51
Kredyty (86) 278 48 64

BANKOMATY:

Kolno – Centrala
Filia nr 1
Stacja PKN Orlen

Grabowo – Oddział Banku
Mały Płock – Oddział Banku
Turośl – Oddział Banku
Lachowo – Punkt Kasowy


