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CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

WIZYTA PRZYJACIÓŁ
Z WILNA

dniach 28 i 29 czerwca 2014 roku
na zaproszenie burmistrza miasta
Kolno Andrzeja Duda oraz prezesa
Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie
Krzysztofa Kajko w naszym mieście gościli członkowie Wspólnoty „Zaścianek”
z Wilna. Głównym celem wizyty było
uczestniczenie w corocznym festynie „Imieniny Jana z Kolna”, odkrywcy Ameryki
przed Krzysztofem Kolumbem, połączone
z poznaniem historii naszego miasta oraz
bankowości spółdzielczej na terenie powiatu kolneńskiego.
Ze względu na wcześniejsze
podjęte zobowiązania w spotkaniu nie mogli uczestniczyć doradca Ministra Spraw Wewnętrznych
Litwy Kazus Zulonas, Danuta
Narbut, zastępca dyrektora ad-

ministracji samorządu miasta
Wilno, Gintaras Alfonsas Petronis, dyrektor Departamentu
Oświaty Kultury i Sportu samorządu miasta Wilno, Benedykt
Citovic, starosta rejonu Naujininkai. Do miasta Kolno przyjechało dwudziestu kilku naszych
przyjaciół, z którymi mieliśmy zaszczyt spotkać się w styczniu
bieżącego roku goszcząc w wileńskich Zaściankach. Towarzyszył im jak zwykle przewodniczący wspólnoty Romek Kazlauskas.
Pierwszym etapem wizyty
było spotkanie w Banku Spółdzielczym w Kolnie. Zaproszonych gości przywitał prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie
Krzysztof Kajko wraz Zarządem oraz Prezydium Rady Nadzorczej oraz Andrzej Duda, burmistrz miasta Kolno wraz z sekretarzem Urzędu Miasta i dyrektorką Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Podczas oficjalnego spotkania
członkowie Wspólnoty obdarowali nas przepięknymi palmami
wykonanymi własnoręcznie oraz
własnymi lokalnymi wyrobami,
których smak można zapamiętać
na bardzo długo, szczególnie przesmaczny tort wykonany przez
Żenię (Genia) Gajdukiewicz.
Spotkanie w Banku Spółdzielczym w Kolnie upłynęło we wspaniałej atmosferze, jaka może być
tylko w gronie przyjaciół. Następnym etapem była wizyta w Urzędzie Miasta Kolno, do którego
wszyscy przeszli pieszo, zwiedzając po drodze miasto.
Nasi goście mieli okazję poznać
uroki przyrody ziemi kolneńskiej,
jak również jezior mazurskich.
Ostatnim elementem wizyty
w Kolnie był festyn imieninowy
„Jana z Kolna.” Dwa wspólnie
spędzone dni wzbogaciły nas
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o nowe doświadczenia, zacieśniły
i tak istniejące przyjaźnie i utwierdziły w przekonaniu, że tego typu
spotkania powinny odbywać się
cyklicznie. Spełniło się to 20 września, kiedy to reprezentacja
Wspólnoty Zaścianek uczestniczyła w IV Międzynarodowym
Turnieju Oldbojów w piłce nożnej
organizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe
w Stawiskach. Głównym inicjatorem turnieju był prezes Stowarzyszenia Jerzy Rybicki.
Oprócz członków Wspólnoty
mieliśmy zaszczyt gościć osoby,
które nie mogły uczestniczyć
w spotkaniu w czerwcu, a mianowicie generała pożarnictwa
Kazysa Zulunasa, Gitaras Alfonsas Petronis, dyrektora Departamentu Oświaty, Edmunda
Szot, dyrektora Oświaty, Kultury i Sportu rejonu wileńskiego oraz
Grzegorza Saksona, radnego
samorządu miasta Wilno.

Możliwość ponownego spotkania z wileńskimi przyjaciółmi
była dla nas wielkim zaszczytem

i radością. Serdecznie za to Wam
dziękujemy.
K.K.
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redyt jest najpopularniejszym źródłem finansowania,
zaspakajającym potrzeby przedsięwzięć gospodarczych oraz gospodarstw domowych.
Duża ilość banków oraz
gęsta sieć ich placówek
sprawia, że dostęp do
niego jest bardzo prosty.
Jeżeli chcielibyśmy zdefiniować
pojęcie kredytu, to wydaje się
nam, że jest ono bardzo proste,
niemniej jednak mamy trudności
z jego sprecyzowaniem. Moim
zdaniem najtrafniejszą definicją
jest „kredyt to uzupełnienie środków własnych”. Musimy zatem
pamiętać, że bez udziału środków własnych ryzyko niepowodzenia danego przedsięwzięcia jest
bardzo duże. Światowy kryzys finansowy powstał między innymi
dlatego, że banki zachodnie kredytowały całość inwestycji oraz
przyszłe koszty kredytobiorcy.
Bardzo ważnym elementem,
na który powinniśmy zwrócić
uwagę, jest reklama bankowa.
Pamiętajmy, że reklama bazuje
na zaskoczeniu i co prawda powinna zawierać rzetelne i prawdziwe informacje, lecz w ciągu
kilkunastu sekund emisji telewizyjnej nie jesteśmy w stanie
otrzymać maksimum wiadomości, tym bardziej, że pisane są one
bardzo drobnym drukiem. Do
nas dociera zazwyczaj informacja o nazwie banku oraz „korzystnym” oprocentowaniu, które należało by przeliczyć, na co
zwykle nie mamy czasu. Pamiętajmy, że bank nie jest instytucją
charytatywną, że reklama jest
tylko narzędziem, że musimy
nauczyć się liczyć i pytać o szczegóły oraz wybierać Bank, który
jest naszym przyjacielem. Reklamy banków komercyjnych
znacznie odbiegają od reklam
banków spółdzielczych, a szczególnie Banku Spółdzielczego
w Kolnie. My w swoich reklamach nie ukrywamy szczegółów,
a mówimy: „W życiu liczy się
współpraca. Możesz liczyć na
naszą pomoc. My dajemy Ci
pewność i poczucie bezpieczeństwa”. Głównym celem banków
komercyjnych jest maksymalizacja zysku, gdyż tego domagają
się ich właściciele. Cel Banku Spółdzielczego w Kolnie jest tożsamy

Czy kredyt
może być
zagrożeniem?
z ideą spółdzielczości, czyli pomocy środowisku lokalnemu, a osiągany zysk przeznaczany jest na
wzrost funduszy własnych niezbędnych do zwiększania rozmiarów działalności bankowej,
gdyż takie jest oczekiwanie naszych klientów.
Podejmując się realizacji każdego przedsięwzięcia musimy,
oprócz zdobycia szerokiej wiedzy
na jego temat, posiadać również
własne środki finansowe. Innym
zagrożeniem jest tzw. „gigantomania” spotykana szczególnie
w kredytowaniu inwestycji w rolnictwie. Budowanie budynków
inwentarskich nie dostosowanych wielkością do możliwości
optymalnej obsady zwierząt przypomina szycie garnituru na miarę z założeniem, że za kilka lat przybierzemy na wadze. Poniesienie
zwiększonych kosztów bez możliwości zwrotu zainwestowanego kapitału bardzo negatywnie
odbije się na naszej działalności.
Dużym zagrożeniem dla kredytobiorców jest niekontrolowanie potrzeb kredytowych, czyli
uleganie reklamom banków, korzystanie z usług kilku banków
lub parabanków (gdzie jest
łatwiej uzyskać kredyt), poddawanie się trendom społecznym
–„bo sąsiad ma, to ja chcę mieć
to samo, a nawet więcej”, bez
względu na to czy jest to niezbędnie potrzebne. Przy korzystaniu
ze zwrotu przez ARiMR 50%
poniesionych nakładów na inwestycje nie brana jest pod uwagę
możliwość spła-ty połowy kredytu, lecz fakt że „za darmo”
otrzymaliśmy drugą połowę.
Przy zaciąganiu każdego kredytu powinniśmy bardzo dokładnie analizować umowy kredytowe – zestawienie praw i obowiązków kredytobiorcy. Istotne
jest, że obowiązków jest znacznie więcej niż praw. Prawem dla
kredytobiorcy po podpisaniu
umowy jest otrzymanie kredytu,

zaś reszta to obowiązki. Kredytobiorca ma również prawo do
wcześniejszej spłaty kredytu, ale
uzależnione jest to od spełnienia
warunków – powiadomienia
w ustalonym terminie banku oraz
zapłacenia należnej bankowi prowizji (Bank Spółdzielczy w Kolnie
nie pobiera prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu). Kredytobiorcy nie analizują dokładnie
umów kredytowych przed podpisaniem dlatego, że zazwyczaj
potrzebne są im „bardzo szybko
pieniądze”, zaś po podpisaniu
umowy i jej realizacji – „bo pieniądze już mają” i muszą zająć
się czymś innym. Brak samo-

dyscypliny płatniczej powoduje
zwiększenie zagrożenia terminowej spłaty kredytu. Kiedy widzimy
problemy finansowe, niejednokrotnie mówimy „jakoś to będzie,
mam jeszcze czas”, a odroczenie
raty kredytu traktujemy jako pozbycie się chwilowo problemu. Nie
kontrolujemy swoich zobowiązań
oraz nieterminowo reagujemy na
problemy kredytowe.
Od kilku lat obserwować można nadmierne zadłużanie się zarówno osób fizycznych jak i prowadzących działalność gospodarczą, przede wszystkim rolników. Nie ma miesiąca, aby do
Banku Spółdzielczego w Kolnie
nie zgłaszali się klienci potrzebujący restrukturyzacji zadłużenia
w innych bankach. Staramy się
im pomóc, ale, mając na uwadze zwiększone ryzyko, nie zawsze możemy. Zaciągane w innych bankach kredyty są bardzo
często kredytami drogimi, których koszty obsługi są nieraz kilkakrotnie wyższe niż te oferowane przez bank spółdzielczy.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Kolnie powstała niedawno Stacja
Obsługi Pojazdów, umiejscowiona
na terenach przeznaczonych przez
Miasto dla innowacyjnych, nowoczesnych
przedsiębiorców.

Uroczyste otwarcie Stacji

O działalności spółki Komatrans
i najnowszej inwestycji
opowiada współwłaściciel,
ANDRZEJ KOZIKOWSKI
Jak długo istniejecie państwo na rynku?
– Firma Komatrans działa na
rynku usług transportowych od
2003 roku. Przez te wszystkie
lata, we współpracy z różnymi
kontrahentami, realizując ich zamówienia na terenie całej Polski,
staraliśmy się rzetelnie wypełniać
obowiązki solidnego usługodawcy w branży transportowej.

Z każdym rokiem wzbogacaliśmy
doświadczenie i uczyliśmy się na
własnych błędach, mając na
uwadze przede wszystkim jakość
świadczonych usług. Nie uciekaliśmy od problemów ani nowych
wyzwań, którym sprostanie,
w naszym odczuciu, świadczy
o rzetelności firmy. Takim wyzwaniem jest bez wątpienia realizacja
projektu budowy innowacyjnej
Stacji Obsługi Pojazdów.

Nadążyć

Jak wygląda ta inwestycja?
– Nasza Stacja powstała na
terenach inwestycyjnych, które
w założeniu miały przyciągnąć
podmioty gospodarcze świadczące między innymi nowoczesne usługi. Decyzja o budowie na
terenach inwestycyjnych podyktowana była czynnikami czysto
ekonomicznymi, drugiej takiej
działki w pełni uzbrojonej we
wszystkie media i przeznaczonej
w planie przestrzennego zagospodarowania do prowadzenia
tego typu działalności w Kolnie
nie ma. Dlatego też należą się
podziękowania przedstawicielom władz samorządowych Kolna, które umożliwiły realizację
naszego pomysłu, a szczególnie panu burmistrzowi Andrzejowi Dudzie za stworzenie takich terenów. Istotny wkład w re-

4

alizację naszego projektu miały
także banki spółdzielcze, Bank
Spółdzielczy w Kolnie i Bank
Spółdzielczy w Łomży, które
podjęły się sfinansowani naszej
inwestycji.
Co znalazło się w ofercie
firmy?
– Stacja nasza proponuje między innymi badania techniczne
pojazdów z wykorzystaniem
urządzeń najnowszej generacji,
spełniających wszystkie normy
na europejskim poziomie. W swojej ofercie posiadamy również
sklep motoryzacyjny oraz Auto
Serwis, w którym rozpoczęliśmy
już naprawy samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Warto nadmienić, że oprócz tradycyjnych napraw, dokonujemy
ustawiania geometrii kół. Prowa-
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za postępem
dzimy także profesjonalne doradztwo poparte doświadczeniem partnerskich firm działających na rynku motoryzacyjnym
od wielu lat. Naszym partnerem
w zakresie badań technicznych
jest firma RS Auto, natomiast
w zakresie naprawy pojazdów
– grupa DBK – autoryzowany dealer i autoryzowany serwis pojazdów DAF.

postępem, jaki dokonuje się
w motoryzacji. Mamy nadzieję,
że inwestycja, którą otwieramy,
spełni oczekiwania klientów
i przyczyni się do rozwoju naszego miasta. Jeszcze raz pragnę
podziękować na łamach pisma
Banku Spółdzielczego w Kolnie

tym wszystkim, którzy mieli swój
udział w realizacji naszego przedsięwzięcia.
Dziękuję za rozmowę
NATALIA
M. MALANOWSKA

Ile osób znalazło zatrudnienie w Stacji?
– Docelowo planujemy zatrudnić w firmie 10 pracowników.
Obecnie pracuje u nas dwóch
mechaników i diagnosta. Już
w tej chwili gotowi jesteśmy zatrudnić kolejne trzy osoby – diagnostę z uprawnieniami do prowadzenia przeglądów na stacji
diagnostycznej, a także mechanika samochodowego i elektryka samochodowego.
Czy planujecie państwo
dalszy rozwój firmy? W jaką
stronę?
– Jesteśmy na początku drogi
i trudno dziś jednoznacznie powiedzieć, w jakim kierunku nastąpi rozwój naszej firmy, ale na
pewno będziemy obserwować
rynek motoryzacyjny na naszym
terenie po to, aby sprostać wymaganiom klientów. Będziemy
kłaść duży nacisk na szkolenia
pracowników, aby nadążać za

KOMATRANS s.c. T. Kozikowska, R. Pisiak
ul. Fabryczna 2, 18-500 Kolno
Czynne: pn.-pt. 8:00-17:00, sobota 8:00-14:00
tel. (86) 262 30 45
www.komatrans.eu

Wpływ ma na to wysoka prowizja (nawet kilkunastoprocentowa), która jest również skredytowana, a także niejednokrotnie koszty ubezpieczenia. Z tego
też powodu trzeba bardzo szczegółowo analizować warunki
umowy, a kredytu nie traktować
jako chwilowe łatanie dziury
w budżecie firmy czy rodziny. Potrzeba szybkiego pieniądza doprowadza do sytuacji, gdzie na
pierwszym planie są tylko środki kredytowe, a nie zwraca się
uwagi na koszty obsługi kredytu. Te wszystkie elementy mogą
doprowadzić do najgorszego
scenariusza, jakim jest windykacja kredytu.
Musimy tutaj pamiętać, że
każdy bank ma obowiązek
wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku, gdy
tego wypowiedzenia dokonał
już inny bank. Często zwracamy uwagę na regularne spłaty
kredytu dużego, a zapominamy
o kredycie niewielkim, mogącym
skutkować wypowiedzeniem
wszystkich posiadanych i spłacanych regularnie kredytów. Bank
Spółdzielczy w Kolnie od dłuższego czasu kładzie nacisk na edukację swoich obecnych i przyszłych klientów. Tylko klient posiadający szeroką wiedzę bez
większego zagrożenia będzie
mógł zaciągać zobowiązania kredytowe zmniejszając jednocześnie ryzyko naszego Banku. Dzięki temu nasz klient będzie również naszym przyjacielem. Te działania przynoszą efekty, o których
świadczy bardzo niski wskaźnik
kredytów nieregularnych – 0,15%,
przy wskaźniku w całym systemie bankowym wynoszącym ok.
8% i niejednokrotnie wskaźniku
dwucyfrowym w bankach komercyjnych. Podsumowując – należy stwierdzić, że bez środków
kredytowych nie był by możliwy
szybki rozwój, natomiast jeśli korzystamy z nich w sposób mało
przemyślany, mogą stać się one
dużym zagrożeniem.
KRZYSZTOF KAJKO
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Nowa edycja Konkursu
SKO

dniu 30 września 2014 roku w Centrali Banku Spółdzielczego w Kolnie
odbyło się spotkanie z opiekunami
Szkolnych Kas Oszczędnościowych działających przy szkołach podstawowych oraz
gimnazjalnych będących pod patronatem
Banku. W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie ze szkół z miejscowości Zabiele, Janowo, Czerwone, Wykowo, Zaskrodzie,
Grabowo, Łacha, Ksebek oraz Kąty.

Podczas spotkania dokonano oceny działalności Szkolnych Kas
Oszczędności za rok szkolny 2013/2014 i omówiono wyniki organizowanego przez Bank Zrzeszający BPS S.A. konkursu „Dziś oszczędzam
w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” w ramach I Edycji Programu
TalentowiSKO w roku szkolnym 2013/2014.
Miło nam poinformować, że Szkoły Podstawowe biorące udział
w konkursie na szczeblu regionalnym zajęły następujące miejsca:
W GRUPIE SZKÓŁ DO 121 UCZNIÓW.
7 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie – opiekun SKO – Beata Górska;
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu – opiekun SKO
– Teresa Andrzejewska;

15 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie
– opiekun SKO – Grażyna Wiśniewska.
W GRUPIE SZKÓŁ POWYŻEJ 121 UCZNIÓW:
8 miejsce – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Antoniego
i Jakuba Wagów w Grabowie, opiekunami SKO są panie Hanna Bagińska oraz Agnieszka Jarząbek.
Na szczeblu regionalnym oraz krajowym wśród Szkół Gimnazjalnych odpowiednio I i II miejsce zajęło Gimnazjum w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu, uzyskując cenne nagrody dla szkoły oraz
dofinansowanie na wybrany cel. Opiekunami tej SKO są Małgorzata
Łosiewska oraz Ewa Kiełczewska.
Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie opiekunów poszczególnych szkół. To dzięki nim uczniowie osiągnęli tak wysokie wyniki.
Bank Spółdzielczy w Kolnie, objąwszy patronat nad SKO w roku
szkolnym 2013/2014, wspomagał działania towarzyszące popularyzacji oszczędzania wśród młodzieży. Kilkakrotnie nagradzał uczniów
wyróżniających się w konkursach na temat oszczędzania, a na zakończenie roku szkolnego przyznał nagrody pieniężne dla najlepszych
SKO. Dla Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu ufundował nagrodę rzeczową – laptopa, który został wręczony podczas
zakończenia roku szkolnego przez prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, Krzysztofa Kajko.
Na spotkaniu opiekunów SKO z Zarządem Banku wiceprezes Zarządu, Teresa Kozikowska i wiceprezes Zarządu, Kazimierz Sokołowski serdecznie podziękowali za trud wniesiony w popularyzację
oszczędzania i propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO
jako działania służące wyrabianiu pozytywnych podstaw, niezbędnych w dorosłym życiu.
Dzięki nowej edycji konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro
w Banku Spółdzielczym” w ramach Programu „TalentowiSKO” młodzież szkolna rozwinie swoje talenty poprzez edukację finansową, nauczy się systematycznie oszczędzać, wyrobi sobie szacunek dla drugiego człowieka i umiejętności podziału działań w pracy zespołowej.
Na zakończenie spotkania wiceprezes Zarządu Banku, Kazimierz
Sokołowski, życzył wszystkim zaproszonym opiekunom SKO samych
sukcesów w nowym roku szkolnym 2014/2015 oraz owocnej pracy
w popularyzacji oszczędzania wśród najmłodszych.
KAZIMIERZ SOKOŁOWSKI
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Bank Spółdzielczy w Kolnie
kolejny raz wsparł „Orła”
rupa młodzików z KKS „Orzeł” 26 sierpnia została zaproszona do siedziby
Banku Spółdzielczego w Kolnie. Na
sportowców czekała tam niespodzianka
w postaci strojów piłkarskich renomowanej firmy Adidas.
Od zawsze ideą najstarszej
w Kolnie placówki – zgodnie
z kierunkiem jej założycieli – jest
działalność na rzecz lokalnego
społeczeństwa. – Przez wiele lat
wspólnie z miejscowym klubem
sportowym byliśmy rówieśnikami. Pierwotna data założenia
Banku to rok 1926 czyli okres
powstania „Orła” – poinformował swoich gości prezes BS
Krzysztof Kajko. Dopiero kilka
lat temu zweryfikowano tę datę
i zmieniono rok powstania instytucji na 1902. – Przez wszystkie lata dorastania doskonale
układa się współpraca zarządu
placówki i miejscowych sportowców. W miarę naszych możliwości, w różnych okresach,
wspomagamy Klub i jego zawodników – mówi Krzysztof
Kajko. Zarząd w tym roku zdecydował o zakupie 23 kompletów sportowych, by zachęcić
młodych piłkarzy do jeszcze lepszej pracy. A jest co chwalić –
przekonuje Mateusz Żochowski obecnie trenujący ponad
pięćdziesięcioosobową drużynę z Kolna i okolic, m.in.: Czerwonego, Zabiela i Wincenty.
– Z powodzeniem rozegraliśmy

wszystkie turnieje i widzę, że
w tych młodych zawodnikach

Bądźcie zdyscyplinowani i tak
silni jak nasz Bank – usłyszeli od
Krzysztofa Kajko sportowcy.
Przedstawiciele Zarządu placówki oprowadzili gości po siedzibie
Banku, a potencjalni, ma nadzieję prezes, klienci dowiedzieli się
o różnych formach oszczędzania, jak rachunki mobilne dla najmłodszych i dodatkowo zostali

obdarowani drobnymi upominkami.
Tekst i zdjęcia:
ANDRZEJ
KONOPKA
Tekst ukazał się w Miesięczniku Kolneńskim nr 2014/7-8
(173/174)

istnieje duży potencjał i trzeba
umiejętnie go wyzwolić – dodaje trener. Młodzież nowe stroje
zaprezentowała już latem podczas rozgrywek ze Śniadowem
na głównej płycie boiska kolneńskiego stadionu.
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KALENDARIUM
Uczestniczyliśmy w:
16.06.
26.06.
26.06.
27.06.

28-29.06.
29.06.
29.06.
29.06.
30.06.
06.07.
07.07.
10.07.
12.07.
13.07.
14.07.
20.07.
30.07.
03.08.
07.08.
15.08.
27.08.
31.08.
31.08.
01.09.
04.09.
05.09.
09.09.
11.09.
14.09.
20.09.
30.09.
04.10.
10.10.
13.10.

posiedzeniu Rady „Kraina
mlekiem płynąca”,
Walnym Zgromadzeniu KZBS,
Walnym Zgromadzeniu KRS,
uroczystości zakończenia roku
szkolnego w SP w Borkowie
Zabielu i Czerwonem,
spotkaniu z rodakami z Wilna,
70-leciu bitwy pod Piasutnem,
pikniku rodzinnym nad Pisą,
uroczystym wydaniu „Zeszytów
kolneńskich”,
Walnym Zgromadzeniu Banku BPS,
uroczystości powstania OSP
w Janowie,
posiedzeniu Związku
Banków Polskich,
wręczeniu wyróżnienia
laureatowi „Agroligi”,
uroczystości powstania OSP w Koźle,
festynie integracyjno-sportowym w Turośli,
Święcie Policji w Kolnie,
uroczystości patriotycznej
w Starym Gromadzynie,
spotkaniu w Banku z gośćmi
z Austrii i Portugalii,
„Pikniku Obronnym” w Kolnie,
posiedzeniu Rady „Kraina
mlekiem płynąca”,
uroczystości patriotycznej
w Czerwonem,
spotkaniu z młodymi piłkarzami
„Orła” Kolno,
10-leciu powstania parafii
w Kolnie,
dożynkach gminnych
w Zaskrodziu,
50-leciu Szkoły Podstawowej
w Janowie,
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Banku BPS,
narodowym czytaniu w Kolnie
i Czerwonem,
Forum Liderów
Banków Spółdzielczych,
Zgromadzeniu Regionalnym
Związku Rewizyjnego,
rocznicy walk wrześniowych
w Grabowie,
międzynarodowym turnieju
piłkarskim w Stawiskach,
spotkaniu z opiekunami SKO,
uroczystym otwarciu Stacji
Kontroli Pojazdów „Komatrans”,
dniu edukacji w SP w Kątach,
dniu edukacji w SP
w Czerwonem.

POZIOMO:
1-A
podpis sławnej osoby do kolekcji
3-A Tym, Linda, Pazura, Gajos…
3-G włochaty przodek słonia
5-D ma ją wiśnia, brzoskwinia, śliwka
5-K
po sol
6-A schodzi w głębię
7-K
po mi
8-A ma ją nadajnik, przekaźnik
i odbiornik
8-H Grzegorz, dawniej piłkarz
9-J
w parze z nim
10-D inne określenie urzędu ministra
11-A cegła na cegle, a na niej cegła
11-J
metalowy do łączenia metali
12-B ochrania kolej
12-F najmniejszy Nissan
14-B nie rzadko
14-J cienka w talii,
ale zła
15-G król zwierząt
16-J …, dwa, trzy
17-A ciastka
z Wadowic
18-I kompan Portosa
i Aramisa
19-A wybór króla
PIONOWO:
A-1
kobieta na koniu
A-15 pisemne
polecenie
zapłaty
B-8
leniuch inaczej
C-1
mąż mamy
C-11 ojciec i matka
D-5 klient w urzędzie
D-17 krupczatka,
razowa lub
ziemniaczana
E-1
jemu przygania
kocioł
F-7
ściana, która
płaci
F-17 w parze z ciotką
G-1
działo
wynalezione
w Chinach
G-14 mały Aleksander
H-11 okrzyk
zachwytu
I-3
może się
przebrać,
a potem
jest źle
J-8
trąba powietrzna
J-16 część spłaty
K-3
komórkowy,
stacjonarny,
satelitarny…
L-11
kolega,
przyjaciel,
sojusznik

KUPON 3 (13)

KRZYŻÓWKA
HASŁO
C-14
B-8, G-1, A-11, G-12
L-16, A-1, L-13, F-5, L-16, A-19
C-3, G-19, J-11, C-15, K-18
C-15
A-18, A-4, L-17, F-7, A-17, D-1
Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku do końca stycznia 2015 r.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki
z nr 2(12) upominki od Banku otrzymują:
Bogumił Wiesława, Ludmiła Przyborowska, Justyna Stachelek.

MÓJ BANK

Hasło ....................................................................................................................
Imię i nazwisko .................................................................................................
Adres ....................................................................................................................
nr telefonu..............................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
marketingowych Banku Spółdzielczegow 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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oprac. graf.: niespodziani@wp.pl
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