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CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

Obradowało
Zebranie
Przedstawicieli
maja obradowało Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Kolnie – najwyższy organ Banku. Zarząd poinformował zebranych o efektach pracy w minionym roku (o ekonomicznej stronie działalności pisaliśmy w poprzednim numerze).
Delegaci wysłuchali także wiadomości o pracy Rady Nadzorczej w minionym roku raz opinii
biegłego rewidenta badającego
sprawozdanie finansowe za 2013
rok. Przedstawione wyniki i dyskusja zaowocowały udzieleniem
absolutorium Krzysztofowi
Kajko, prezesowi oraz Teresie

Kozikowskiej i Kazimierzowi
Sokołowskiemu, wiceprezesom Zarządu.
Zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe za miniony rok,
sprawozdania Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz kierunki rozwoju Banku w roku bieżącym. Podzielono też nadwyżkę bilan-

sową, przekazując ją na zwiększenie funduszu zasobowego.
50 tys. zł przeznaczono na fundusz społeczno-kulturalny. Wybrano też Radę Nadzorczą na
nową czteroletnią kadencję.
W skład Rady wybrano: Bronisława Szymańskiego, Stanisława Kozikowskiego, Romana Dermetko, Mariana Bednarczyka, Zdzisława Dardzińskiego, Bogusława Filipkowskie-

go, Bogdana Lewandowskiego, Wandę Lidacką, Andrzeja
Szymańskiego, Stanisława
Szymanowskiego, Jana Szczecha. Po ukonstytuowaniu się prezydium Rady stanowią: Bronisław Szymański – przewodniczący, Stanisław Kozikowski – wiceprzewodniczący, Roman Dermetko – sekretarz.
Red.

Oskar Spółdzielczości Polskiej
czerwca w Domu Pod Orłami w Warszawie,
siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, Krzysztof Kajko, odbiera statuetkę Oskara Spółdzielczości Polskiej z rąk wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zofii Szalczyk

Uczestniczyli w nim spółdzielcy wszystkich branż, a także wicepremier i minister gospodarki
Janusz Piechociński, Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Zofia Szalczyk,
podsekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, Małgorzata
Marcińska, podsekretarz stanu

w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej oraz władze Krajowej
Rady Spółdzielczej.
W programie spotkania uwzględniono wręczenie nagród w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej
i miesięcznika Tęcza Polska. Spółdzielcze święto tradycyjnie jest już
okazją do rozstrzygnięcia dorocznego rankingu najlepszych spółdzielczych menedżerów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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Kolno jest bardzo silnym
ośrodkiem spółdzielczym w regionie.
– Z pewnością. Jedna z naszych rodzimych spółdzielni to
Bank Spółdzielczy, a na terenie
powiatu działa także spółdzielnia z siedzibą w Grajewie, której
jesteśmy jej integralną częścią
– Mlekpol. Fuzja spółdzielni Kurpianka z Mlekpolem odbyła się
z korzyścią dla nas
i dla naszych rolników – przeszli oni
z całym dobrodziejstwem inwentarza
do nowego zakładu. Dziś Mlekpol
jest bez wątpienia
liderem w skupie
i przetwórstwie mleka, w 2013 roku skupił od swoich dostawców prawie 1,4 mld
litrów mleka, czyli 14,6 proc. krajowego skupu. Rozbudowuje
w Kolnie zakład z bardzo nowoczesną linią produkcyjną, zwiększy też zatrudnienie w okolicy.
Nowy budynek ma dwie kondygnacje, po ok. 1500 metrów
kwadratowych każda. Zlokalizowana zostanie tu nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania
sera żółtego typu tylżycki. Jednocześnie wzrosną moce przerobowe zakładu. Będzie w stanie przetworzyć od 600 do 700
tysięcy litrów mleka w ciągu
doby. Warto podkreślić, że dostawcami surowca są wyłącznie
producenci mleka z Kolna i okolic. Kolno jest miastem rolniczoprzemysłowym, wokół mamy
gminy produkujące duże ilości
mleka. Planujemy przystąpić do
Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku i mamy
nadzieję, że zostaniemy tam do-
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Miasto niewielkie,
Rozmowa z ANDRZEJEM DUDĄ,
burmistrzem Kolna
brze przyjęci. Nasza
współpraca z okolicznymi gminami jest na bardzo dobrym poziomie.
Mamy jeszcze inne
spółdzielnie, na przykład niedawno powstałą socjalną. Jest
to specyficzna forma
spółdzielni pracy. Spółdzielnia socjalna musi prowadzić
działalność gospodarczą, ale zysk
osiągany z tej działalności nie jest
celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Uważam, że spółdzielczość jest bardzo dobrą, ale ciągle trochę niedocenianą formą
prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wszyscy wiedzą, że
mamy w Pols-ce bardzo długie i
dobre tradycje spółdzielczości.
Takim sztandarowym przykładem tej formy gospodarowania
jest nasz Bank Spółdzielczy. To
ponad 100 lat działalności – ważna część historii naszego miasta.
Działa także duża spółdzielnia mieszkaniowa.
– Można powiedzieć, że żyje
w niej prawie połowa ludności
miasta, około 5 tys. osób. Oczywiście w skali większych miast
powiatowych nie jest to dużo, ale
jak na nasze standardy jest to
ogromna spółdzielnia.

Pamiętajmy, że Kolno jest niedużym miastem. Dużo jednak
w ostatnich latach inwestowaliśmy. Sprawia
to, że Kolno jest już
ośrodkiem z nowoczesną infrastrukturą,
ale posiada ciągle jeszcze ten charakterystyczny urok małego
miasta. Mamy trochę
przemysłu rolno-spożywczego, przetwórczego, zakłady ZM Kolno. Powstają też nowe
firmy. Właśnie rozpoczyna się budowa zakładu, który będzie się
zajmował bardzo innowacyjną produkcją. Na
naszych terenach inwestycyjnych
powstanie przedsiębiorstwo
produkujące rotory czyli siłownie wiatrowe niewielkiej mocy,
ogrzewacze kawitacyjne oraz
trackery solarne.
Mamy oczywiście swoje problemy. Staramy się, aby została
zmodernizowana droga numer
63. Mamy nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
w końcu się do tego przychyli, ponieważ w sezonie mamy tu
ogromny ruch turystyczny. Od
maja do końca września w weekendy przez Kolno przejeżdża oko-

ło 13-15 tys. aut na dobę. Miasto
jest wtedy praktycznie zablokowane. Jest duża nadzieja, że długo wyczekiwany remont naszej
głównej arterii, czyli ul. Wojska
Polskiego, leżącej w ciągu drogi
krajowej nr 63, w końcu ruszy.
Od lat mocno o to zabiegam.
Borykamy się jeszcze z problemami charakterystycznymi dla
tego rejonu Polski, takimi jak bezrobocie. W regionie jest ono naprawdę wysokie, w niedalekim
powiecie piskim, do którego
mamy 25 km, sięga ono prawie
30 proc. W Łomży – 16 proc., w Gra-
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ale prężne
jewie 16 proc., u nas – 19 proc.
Dlatego próbujemy stwarzać
dogodne warunki dla przedsiębiorców, żeby skłonić ich do inwestowania w naszym mieście.
Jak wygląda aktywizacja
tych najmniejszych, jednoosobowych działalności gospodarczych?
– Próbujemy tu robić dużo. Napisaliśmy dwa projekty – jeden
bardzo duży, na około półtora
miliona złotych, gdzie z dofinansowania skorzystało 15 osób,
a około 100 zostało przeszkolonych i zdobyło konkretne uprawnienia, co pomogło kilkudziesięciu kolejnym osobom znaleźć
pracę. Zanim je przeprowadziliśmy, zrobiliśmy badanie rynku
i sprawdziliśmy, czego naprawdę potrzeba – i przyniosło to
efekty. Więcej niż 60 proc. z tych
osób, które założyły wtedy firmę, prowadzi swoje działalności
już od zakończenia projektu, czyli
ponad 2,5 roku. Niektórzy nawet
zwiększyli zatrudnienie.
Oczywiście pomagamy też
spółdzielni socjalnej. Wykonali
nam kilka prac remontowych
i jesteśmy z nich naprawdę zadowoleni. Dają sobie dobrze
radę i można śmiało polecić ich
usługi.
Kolno to dość stare miasto. Prawa miejskie otrzymało już w 1425
roku. Jesteśmy w województwie
podlaskim, co nie oznacza, że jesteśmy na Podlasiu. Geograficznie i historycznie jesteśmy w krainie Mazowsza. Kolno leżało

w ważnym punkcie, na samej
granicy z Prusami. Przebiegały
tędy liczne szlaki handlowe, które przyczyniały się do rozwoju
miasta. W 1435 roku urodził się
tu Jan z Kolna. Według niektórych przekazów historycznych
dotarł on do Ameryki przed
Krzysztofem Kolumbem! Dlatego Kolno nazywa się czasem
„małym miastem wielkich żeglarzy”. Dziś mogę powiedzieć, że
to małe miasto ludzi odważnych
i przedsiębiorczych.
Budżet miasta obsługuje
rodzimy Bank Spółdzielczy.
Jak układa się ta współpraca?
– Bank jest mi bardzo bliski,
przede wszystkim dlatego, że
mam tam osobiste konto od
długiego czasu. Z prezesem, całym Zarządem i z personelem
współpracuje się wyśmienicie.
Bank Spółdzielczy w Kolnie ma
bardzo korzystne produkty. Jeżeli chodzi o oferty przetargowe
na obsługę samorządu, jest bezkonkurencyjny. Podejrzewam, że
obsługuje większość samorządów na terenie powiatu. Nie ma
po prostu wyboru, oferta jest tak
dobra. Do tego same zalety
– miła, kompetentna obsługa,
dobra dostępność bankomatów
na terenie miasta i trzy punkty
obsługi klienta. Mogę tylko polecać nasz Bank.
Dziękuję za rozmowę
NATALIA
M. MALANOWSKA

Centrala:
Oddziały:
Filia nr 1:
Filia nr 2:
Punkty Obsługi
Klienta:

Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. (86) 278 25 62
Grabowo, ul. 3-go Maja 3
Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
Turośl, ul. Jana Pawła II 16
Kolno, ul. 11-go Listopada 13
Kolno, ul. Witosa 3A
w Urzędzie Miasta Kolno,
w Starostwie Powiatowym
w Kolnie, w Lachowie

www.bskolno.pl

Oskar
Spółdzielczości
Polskiej
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
O laureatach XVI Edycji Konkursu „Menedżer-Spółdzielca” poinformował Janusz Sienkiewicz,
przewodniczący Kapituły nagród
Oskar Spółdzielczości Polskiej, Menedżer-Spółdzielca, Prymus oraz
Złoty Laur Polskiej Spółdzielczości.
Miło nam donieść że kapituła tych
wyróżnień przyznała prezesowi BS
w Kolnie najwyższy z wymienio-

nych tytułów – Oskara Spółdzielczości Polskiej. To honorowa nagroda za upowszechnianie idei
spółdzielczej, tworzenie klimatu
i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania,
wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu
spółdzielczego.
Red.
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Członkowie SKO w gimnazjum w Zabielu wraz ze swoimi opiekunkami

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu

Nikt nie jest pozostawiony
samemu sobie!

ogólnopolskim konkursie na najlepsze projekty w ramach programu „TalentowiSKO” uczniowie Gimnazjum w ZSS w Zabielu zajęli I miejsce na
szczeblu regionalnym
i II na szczeblu krajowym.

Do Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu uczęszcza obecnie około 290 osób – od przedszkola do gimnazjum. W roku
szkolnym 2013/2014 gimnazjaliści, zachęceni przykładem
młodszych kolegów ze szkoły
podstawowej, postanowili stworzyć Szkolną Kasę Oszczędności
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Kolnie. Od początku zapisali się też do programu
„TalentowiSKO” – akcji polskich

banków spółdzielczych grupy
BPS. Celem programu jest rozwijanie talentów wśród dzieci
i młodzieży oraz promowanie
dobrych nawyków w zakresie
oszczędzania i przedsiębiorczości.
O działaniach uczniów opowiadają panie Ewa Lipnicka – dyrektor ZSS, Małgorzata Łosiewska
– wicedyrektor oraz Ewa Kiełczewska – koordynator projektu.
– W naszej szkole przeprowadzane były różne akcje związane
z oszczędzaniem. Otrzymaliśmy informację o konkursie, która wzbudziła zainteresowanie
uczniów gimnazjum. Postanowiliśmy stworzyć SKO i wziąć udział
w programie. Szukaliśmy celu,

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie Krzysztof Kajko i wiceprezes Kazimierz Sokołowski podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego wręczyli uczestnikom konkursu „TalentowiSKO” pamiątkowe dyplomy i nagrodę
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który będzie przyświecał naszym
działaniom – po solidnej burzy
mózgów zdecydowaliśmy się
zbierać pieniądze dla Artura Wyrwasa – opowiada pani Łosiewska.
Historię Artura Wyrwasa opisaliśmy w numerze 1 (11) w marcu br. Siedem lat temu młody
mężczyzna stracił władzę w całym ciele z powodu niedokrwienia mózgu. Z otoczeniem porozumiewa się tylko ruchami gałek ocznych. Jego leczenie i rehabilitacja pochłaniają ogromne
środki finansowe, a urządzenie,
które ułatwi mu kontakt ze światem, kosztuje około 40 tys. zł.
– Artur był uczniem naszej
szkoły, jest zatem osobą nam
bliską. Jego rodzina potrzebuje
pomocy finansowej w walce
z jego chorobą. Mamy w naszej
szkole świetnych konferansjerów, recytatorów. Nasi uczniowie
kochają śpiewać, grać. „TalentowiSKO” to bardzo fajny pomysł
na połączenie rozwijania talentów z oszczędzaniem. Uczy pracy w grupie, odpowiedzialności.
Nasz udział w konkursie to
sukces Artura, sukces szkoły,
ale przede wszystkim sukces
uczniów – podkreśla pani Lipnicka. – Zaledwie 16 młodych osób
poruszyło całą gminę – w organizowanych przez nas koncertach, występach i konkursach
brała udział cała nasza społeczność. Rodzice uczniów pomagali
tworzyć wielkanocne palmy, pisanki i stroiki, przedmioty na

„Wiosenną Loterię Fantową”.
Uczniowie malowali prace plastyczne, które potem sprzedawaliśmy.
– Zebraliśmy niemal 10 tys. złotych – podsumowuje akcję pani
Kiełczewska. – Bezpośrednio
w akcję zaangażowani byli uczniowie klas II b i III a. To był ciężki
rok, zarówno dla nas, jak i dla
uczniów, mamy jednak wszyscy
satysfakcję, że zrobiliśmy coś
dobrego. Do tego, co bardzo
istotne, nasi podopieczni nauczyli
się systematycznego oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności i rozsądnego zarządzania
swoimi pieniędzmi.
Pani dyrektor Ewa Lipnicka
podkreśla, że w Zabielu nikt nie
jest pozostawiony samemu sobie. Dzięki akcji gimnazjalistów
rodzina Artura Wyrwasa otrzymała sygnał, że ich społeczność
pamięta o nich i chce pomagać.
– Dziękujemy za pomoc przy zorganizowaniu SKO w naszym
gimnazjum, wszelkie informacje
i porady pani naczelnik Wydziału
Depozytów Banku Spółdzielczego w Kolnie, Bogdanie Jackiewicz.
Serdeczne podziękowania przekazujemy panu Krzysztofowi
Kajko, prezesowi Zarządu Banku. Bank, wspierając nasze SKO,
zmobilizował naszych uczniów
i nagrodził ich starania. To najlepsza lekcja przedsiębiorczości.
Uczniom Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu serdecznie gratulujemy!
Red.
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Pierwsza lekcja bankowości
ynek usług finansowych rządzi się
pewnymi prawami, które należy
poznać, aby się w nim nie zagubić. Wszystkie zawiłości najlepiej wytłumaczyć potrafi osoba będąca
z bankowością „za pan brat”. Okazję do wysłuchania wykładu o tajnikach tego działu gospodarki mieli
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych
w Kolnie, a prelegentem był prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, Krzysztof Kajko.

Uczniowie II LO podczas wizyty w Centrali Banku

Pani Iwona Czerwińska (pierwsza z prawej) i jej uczniowie
Młodzież wysłuchała wykładu prezesa Krzysztofa Kajko. Poznali historię pieniądza, dzieje spółdzielczości
bankowej w Polsce, a także otrzymali
dużą dawkę wiedzy o działaniu systemu bankowego – zarówno od strony
kredytowej, jak i depozytowej. Dowiedzieli się nie tylko o mechanizmach
przyznawania kredytów, ale i o różnych sposobach inwestowania w rolnictwie. Prezes Kajko tłumaczył im,
że kredytu nie należy się bać, ale należy podchodzić do niego „z głową”,
aby uniknąć spirali zadłużenia.
Pani Iwona Czerwińska w Zespole
Szkół Technicznych w Kolnie uczy teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Uczniowie klas rolniczo-ekonomicznych,
dzięki jej staraniom, mogli wziąć udział
w lekcji bankowości, zorganizowanej
przez Bank Spółdzielczy w Kolnie.
– Bank Spółdzielczy jest bardzo
otwarty i pomocny. Chętnie współpracuje z naszą lokalną społecznością. To

była pierwsza taka lekcja, w której
udział wzięło ponad 40 osób – przyszłych rolników i ekonomistów. Pierwsza część odbyła się w salach Zespołu
Szkół Technicznych, druga – w Centrali Banku, do której wybrała się grupa 26 uczniów. Pan prezes ma z młodzieżą wspaniały kontakt – potrafi
przekazać trudne informacje w sposób niezwykle jasny i interesujący, oferując nie suchą wiedzę, ale ciekawe
anegdoty i opowieści. Jest fachowcem w swojej dziedzinie, a do tego
dobrym wykładowcą. Rolnicy muszą
się rozwijać, a dzięki takim wykładom
młodzież może się dowiedzieć, jak
wspierać ten rozwój przy pomocy banków – podkreśla pani Iwona Czerwińska. – Mam nadzieję, że to nie ostatnia taka lekcja, bo wiem, że nasi
uczniowie wynieśli z niej bardzo dużo
informacji i byli bardzo zadowoleni.
Red.

www.bskolno.pl
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„Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”
ówiąc powyższe słowa wszyscy mamy na myśli strażaków – zarówno tych,
którzy służą zawodowo, a także tych, którzy jako ochotnicy wspierają
w sposób bardzo istotny Państwową Straż Pożarną. To oni wspólnie dają
nam poczucie bezpieczeństwa codzienną odpowiedzialną służbą, niepozbawioną wielu zagrożeń oraz wyrzeczeń.
To strażacy ochotnicy na
dźwięk syren zostawiają swoje
rodziny i ruszają ratować innych.
W drodze do akcji nigdy nie
wiedzą co ich czeka, nie wiedzą
czy powrócą cali i zdrowi, z poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku. To oni udzielają
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Mając to na
uwadze musimy pamiętać, że
każdy z nas ma jedno życie, strażacy również. 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka, przypadający w dzień imienin patrona strażaków, św. Floriana. Dzień
ten jest okazją do podziękowań
za ich ciężką służbę.
Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej posiadają swoją długoletnią tradycję. Ich powstanie wynikało z potrzeby niesienia szyb-

kiej pomocy lokalnemu społeczeństwu. Bank Spółdzielczy
w Kolnie miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach obchodów 56-lecia powstania OSP
w miejscowości Stary Gromadzyn oraz 70-lecia powstania OSP
w miejscowości Kozioł. W trak-

cie uroczystości podziękowania
za długoletnią służbę oraz zaangażowanie w niesienie pomocy
innym otrzymało duże grono
strażaków ochotników. Odznaczenia wręczali prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu ZOSP RP w Kolnie, zara-

zem wójt gminy Kolno Tadeusz
Klama, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Kolnie,
starszy kapitan Adam Trzonkowski, członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Antoni Lewandowski
oraz prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, pełniący
również funkcję Skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Kolnie, Krzysztof
Kajko
Red.

Zdjęcia: Sylwester Nicewicz

Bank Spółdzielczy w Kolnie po raz piąty laureatem
rankingu Superfirmy
W Hotelu Podlasie w Białymstoku dnia 29 maja
2014 r. miała miejsce gala finałowa piątej edycji rankingu Superfirmy 2014, gdzie główną kategorią oceny firm przez kapitułę są działania
i praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w powiatach regionu.
Nagradzani byli przedstawiciele biznesu, dla
których liczy się nie tylko zysk, ale tez myślenie
o dobru innych. Organizatorem rankingu jest Re-
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dakcja Gazety Współczesnej przy współudziale
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Białymstoku oraz
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Patronat Medialny nad konkursem objęły Polskie
Radio Białystok i TVP Białystok. Nagrodę dla
Banku Spółdzielczego w Kolnie z rąk organizatorów odebrał prezes Zarządu Krzysztof Kajko.
za www.bskolno.pl

Nr 2/2014
Przypominamy, że Bank Spółdzielczy w Kolnie, jako jeden
z pierwszych banków w Polsce, uruchomił bankomat wykorzystujący autoryzację biometryczną.
Zastosowana technologia jest
nieinwazyjna i bezdotykowa.
Uwierzytelnianie w oparciu o czytniki typu Palm Vein gwarantuje
najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Po
wprowadzeniu unikalnego identyfikatora oraz zbliżeniu dłoni do
czytnika biometrycznego następuje autoryzacja i można wypłacać pieniądze lub dokonywać innych operacji dostępnych w bankomacie.
System rozpoznaje układ naczyń krwionośnych w dłoni. Danych biometrycznych nie da się
skopiować lub podejrzeć, jak
może się to stać z danymi karty
lub PIN-em!
Czytnik wykrywa położenie
dłoni i jeśli nie jest ona umieszczona prawidłowo, urządzenie
informuje klienta, jak powinien
zmienić położenie dłoni (np. przesunąć dłoń w lewo, w prawo, uło-

Biometryczny
bankomat

żyć równolegle do czytnika, wyprostować palce itp.). Dodatkowym ułatwieniem dla klientów
i zachętą do korzystania z tego rozwiązania są komunikaty
dźwiękowe automatycznego
lektora. Emitowane przez głośniki podpowiedzi informują w jaki
sposób umieścić dłoń nad czytnikiem, usprawniają i przyśpieszają obsługę.
W bankomacie wypłaty i pozostałe dostępne funkcje realizowane mogą być w oparciu
o nadany klientowi unikalny
identyfikator i biometryczne potwierdzenie tożsamości, o posiadaną kartę bankową i potwierdzenie biometryczne (zamiast
wprowadzania kodu PIN) oraz
w sposób tradycyjny, przy użyciu
karty i kodu PIN. Oprócz realizacji typowych wypłat gotówki,
klienci Banku mają możliwość
sprawdzenia aktualnej historii

operacji i salda rachunku, realizowania płatności, dokonywania
wpłat na rachunki, doładowania
telefonów komórkowych. Przy
wszystkich operacjach autoryzacja biometryczna realizowana jest
lokalnie, więc transakcje te nie są
obciążane zewnętrznymi opłata-

mi. Dzięki temu Bank zmniejsza
koszty obsługi klientów.
Rozwiązanie biometryczne
w Banku Spółdzielczym w Kolnie
zostało dostarczone i uruchomione kompleksowo przez Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. w Łomży. Red.

Elektroniczny obieg
dokumentów EOD
ank Spółdzielczy w Kolnie wprowadził system elektronicznego obiegu dokumentów. Jest to rozwiązanie wspierające procesy występujące w Banku wraz z obsługą niezbędnych dla nich dokumentów.
System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD został
wprowadzony przede wszystkim
w celu podniesienia jakości
i usprawnienia obsługi klienta poprzez przyspieszenie realizacji
zadań związanych z udzieleniem
kredytu.
System ma wpływ na znaczne
usprawnienie pracy poprzez automatyzację obsługi dokumentów związanych z obsługą wniosków kredytowych i oceną zdolności kredytowej klientów, a także zapewnia łatwiejsze i szybsze

podejmowanie decyzji w związku z pełnym dostępem do wymaganych dokumentów przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
OED służy do uporządkowania i usprawnienia przepływu
dokumentów i informacji między osobami biorącymi udział
w realizacji zadania, pozwala na
szybki dostęp do elektronicznych wersji dokumentów bieżących i archiwalnych. Zapewnia podział zadań pomiędzy
pracowników znajdujących się

w odrębnych placówkach Banku niezależnie od odległości pomiędzy nimi.
Skuteczne monitorowanie przebiegu procesu pozwala na bieżąco kontrolować terminowość
i stopień realizacji zadań oraz
optymalnie planować i wykorzystywać czas pracy.
Wdrożenie systemu EOD pozwala zrezygnować z części
dokumentów papierowych, co
wpływa na zmniejszenie kosztów ich gromadzenia, przetwarzania oraz archiwizowania oraz

na oszczędność miejsca, a także
na ochronę środowiska. Docelowo dokumenty papierowe nie
będą fizycznie przechowywane
w szafach i biurkach, a wszystkie niezbędne dane będą zapisywane w systemie.
System obsługi zadań i dokumentów Novum OED w Banku
Spółdzielczym w Kolnie współpracuje bezpośrednio z oprogramowaniem informatyczno-księgowym Banku.
Red.
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KALENDARIUM
Uczestniczyliśmy w:
15.02.
22.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
02.03.
07.03.
17.03.
20.03.
24.03.
26.03.
31.03.
01.04.
07.04.
09.04.
14.04.
15.04.
28.04.
30.04.
03.05.
03.05.
15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
20.05.
23.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
31.05.
01.06.
01.06.
06.06.
07.06.
07.06.
08.06.
15.06.

80-leciu OSP w Wykowie,
135-leciu Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem,
spotkaniu sołtysów gminy Turośl,
posiedzeniu Rady Fundacji Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej,
spotkaniu sołtysów gminy Mały Płock,
prowadzeniu wykładów dla uczniów II LO
w Kolnie,
spotkaniu w Szkole Podstawowej w Ksebkach,
turnieju tenisa stołowego,
posiedzeniu Rady Fundacji „Kraina
Mlekiem Płynąca”,
posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku,
posiedzeniu Rady Fundacji Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej,
spotkaniu w Gimnazjum w Turośli,
szkoleniu w Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”,
sesji Rady Gminy Kolno,
spotkaniu z młodzieżą z Włoch,
akcji VIPy czytają dzieciom,
apelu organizowanym przez SKO w SP
w Zaskrodziu,
posiedzeniu Rady Fundacji „Kraina Mlekiem
Płynąca”,
Walnym Zgromadzeniu Związku
Banków Polskich,
naradzie regionalnej Prezesów
banków spółdzielczych,
spotkaniu z SKO w SP w Janowie,
uroczystościach z okazji święta 3 maja,
obchodach „Dnia Strażaka” w Borkowie,
uroczystości w SP w Czerwonem,
posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku,
Festynie „Łączymy pokolenia” w Chludniach,
promocji publikacji o Szkole Podstawowej
w Kątach,
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej,
Zebraniu Przedstawicieli Banku,
lekcji przedsiębiorczości z uczniami II LO
w Kolnie,
Zgromadzeniu Prezesów Grupy BPS,
wręczeniu wyróżnień „Najlepszy Bank w Polsce”,
wręczeniu wyróżnień „Superfirma 2014”,
spotkaniu z uczniami SP w Borkowie,
zawodach wędkarskich w Kożle i Turośli,
spotkaniu organizatorów ogólnopolskiego
wyścigu w kolarstwie przełajowym,
obchodach powiatowych „Dnia Strażaka”
w Kolnie,
rodzinnym rajdzie rowerowym w Kożle,
spotkaniu w Gimnazjum w Kolnie,
paradzie w Łomży z okazji obchodów
rocznicy powstania województwa podlaskiego,
56 rocznicy powstania OSP
w Starym Gromadzynie,
uroczystości w Małym Płocku,
70 rocznicy powstania OSP w Koźle.

POZIOMO:
1-A
przegrał z Dawidem
2-G spłacany w ratach
3- A małpa wąskonosa
J-13 część banku, oprócz punktu
4-G popularne drzewa rozsiewające
K-1
powstają z mydła i wody
„puszyste” nasiona
K-9
tam oglądamy filmy
5-A malarz, fotograf lub pisarz
L-12 wartość monety lub banknotu
6-I
nie wieczorem
Hasło:
7-F
tam trzymane są pieniądze
(C-1, H-4, G-2, E-1, F-9, L-12, K-2)
8-A wyimaginowana idealna kraina
(A-15, H-20, D-8, D-1, G-18, A-5, J-19)
9-F
od 22 czerwca do 23 września
(D-19) (I-4, L-6, E-11, H-7, K-9, J-17, C-13)
10-B przeciwieństwo „tak”
(H-19, C-14, C-15, C-3, E-4)
10-H wojsko
Rozwiązania prosimy składać w placów11-D przedstawiciel bajkowego ludu
kach Banku do końca września 2014 r.
o spiczastych uszach
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki
12-A z niego leci woda
z nr 1 (11) upominki od Banku otrzymują:
12-F odmiana ziemniaka
Anna Trzcińska, Sylwia Bączek, Mariusz
12-K w parze z nią
Dąbkowski.
14-A Stany
Zjednoczone
14-E chińczyk,
warcaby
lub poker
14-I pierwszy
człowiek
16-B do transportu
przez ocean
16-I
świadomie
i dobrowolnie
podjęty akt
18-G nie tamto
19-D jednostka
mocy
19-H Duży lub Mały
na Bałtyku
PIONOWO:
A-1
pomiędzy
podstawówką
a liceum
A-12 biały – to
rzadka książka
B-10 chroniony ptak
wodny
C-1
na niej rosną
oszczędności
C-12 filmowy
kochanek
D-7
stan smutku
stały
u dekadentów
E-1
inaczej kartka
KUPON 2 (12)
E-14 akustyczna,
MÓJ BANK
klasyczna lub
Hasło ....................................................................................................................
elektroniczna
Imię i nazwisko .................................................................................................
F-7
jadalny
Adres ....................................................................................................................
biały kwiat
nr telefonu..............................................................
G-2 zasłona inaczej
H-9 latynoski taniec
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
pełen emocji
marketingowych Banku Spółdzielczegow Kolnie (zgodnie z ustawą o ochronie
H-17 24 godziny
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)
I-1
maszyna
podpis.............................................................................
oddychająca
za człowieka

KRZYŻÓWKA
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