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Oprócz obsługi kasowej, w pla-
cówce tej można będzie dokony-
wać wszystkich czynności banko-

PIĄTA PLACÓWKA
w Kolnie

już
czynna

maja Bank Spół-
dzielczy w Kol-

nie otworzył nową
placówkę – Filię Nr 2.
Mieści się ona w Kol-
nie przy ul. Wincente-
go Witosa 3a lokal 7.

wych, łącznie z zakładaniem lo-
kat i zaciąganiem kredytów. Pla-
cówka jest czynna od poniedział-

ku do piątku w godzinach 900–1700.
Przy nowej Filii zainstalowany jest
bankomat dostępny całą dobę
i obsługujący wszystkie karty ban-
komatowe (bankomaty w Kol-
nie działają też przy Centrali Ban-
ku, stacji paliw „ORLEN”, Filii Nr 1
i markecie „Biedronka”).

Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali Starosta Kolneński
Henryk Duda, Burmistrz Mia-
sta Kolno Andrzej Duda, Wójt
Gminy Kolno Tadeusz Klama
oraz Przewodniczący Rady Nad-

zorczej Banku Spółdzielczego
w Kolnie, Bronisław Szymań-
ski i Krzysztof Kajko, prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kolnie.

Uroczystości towarzyszyło
spore zainteresowanie miesz-
kańców, już chwilę po otwarciu
znaleźli się pierwsi klienci, którzy
przyszli opłacić swoje rachunki.
Nowa lokalizacja placówki za-
pewni wyższy standard świad-
czenia usług finansowych i za-
dowoli mieszkańców Kolna.

Klientów w Filii obsługują Ewelina Rydelek (z lewej) i Dorota Szymań-
czyk
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  Według wstępnych danych opublikowa-
nych przez GUS, realny wzrost PKB w 2012
roku wyniósł 2,0% wobec 4,3% wzrostu
w roku 2011. Spowolnienie w gospodarce naj-
bardziej odczuwalne było w IV kwartale 2012
roku (wzrost jedynie 0,8%). Liczba bezro-
botnych w końcu grudnia 2012 roku przekro-
czyła 2,1 mln osób, to jest 13,4% i w porów-
naniu z końcem roku 2011 wzrosła o 1 pp.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj-
nych spadł w grudniu 2012 roku do poziomu
2,4% i jest to najniższy poziom od listopada
2010 roku.

W roku 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej
trzykrotnie zmieniała wysokość stóp procen-
towych. Najpierw w maju 2012 roku RPP pod-
niosła stopy procentowe o 0,25 punktów pro-
centowych, a następnie stopy zostały obni-
żone w listopadzie i grudniu łącznie o 0,50
punktów procentowych. Najważniejsza
z punktu widzenia Banku stopa redyskonto-
wa spadła z 4,75% do 4,50% w grudniu 2012
roku (od maja do listopada 2012 roku wyno-
siła ona 5%), natomiast stopa referencyjna
spadła z 4,50% do 4,25%.

Według danych KNF, aktywa sektora
bankowego w Polsce osiągnęły w 2012 roku
wartość 1,35 bln zł i były o 4,4% wyższe
niż przed rokiem. W 2012 roku w całym
kraju swą działalność prowadziły łącznie

572 banki spółdzielcze. W Zrzeszeniu Ban-
ku Polskiej Spółdzielczości S.A. funkcjono-
wało 365 banków spółdzielczych (wśród
których znajduje się również Bank Spół-
dzielczy w Kolnie). Aktywa wszystkich ban-
ków spółdzielczych stanowią 6,4% akty-
wów sektora bankowego w Polsce. W 2012
roku fundusze własne banków spółdziel-
czych zwiększyły się o o 11,8% w stosunku
do roku poprzedniego, natomiast wynik fi-
nansowy netto był wyższy o 6,5%. Banki
z Grupy BPS S.A. zatrudniały łącznie 19 884
osób, dysponowały siecią 2 586 placówek,

Obradowało Zebranie
Przedstawicieli

a suma bilansowa obrazująca skalę pro-
wadzonej przez nie działalności wyniosła
na koniec 2012 roku 52,1 mld zł.

Sytuacja BS w Kolnie  w roku 2012 była ko-
rzystniejsza niż w roku poprzednim. W pierw-
szym półroczu roku 2012 zarówno stopy pro-
centowe NBP jak i stawki WIBOR/WIBID utrzy-
mywały się na stosunkowo wysokim pozio-
mie, co przełożyło się na wyższe przychody
odsetkowe, a w konsekwencji zwiększyło

wynik odsetkowy Banku. Sytuacja zmieniła
się w drugim półroczu, a w szczególności
w ostatnim kwartale 2012 roku. Coraz bar-
dziej odczuwalne było spowolnienie gospo-
darcze, co objawiło się zmniejszeniem popy-
tu na pieniądz, nastąpił spadek stawek WI-
BOR/WIBID, a RPP dwukrotnie obniżyła sto-
py procentowe NBP. Następstwem tego był
spadek tempa wzrostu przychodów odset-
kowych Banku, podczas gdy koszty odsetko-
we pozostawały na stosunkowo wysokim po-
ziomie. Nie bez znaczenia była również kon-
kurencyjna w stosunku do Banku aktyw-
ność placówek banków komercyjnych poszu-
kujących klientów w obszarach tradycyjnie
obsługiwanych przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie. O działalności Banku w minionym
roku informowaliśmy na bieżąco w poszcze-
gólnych numerach naszego pisma. Zebranie
Przedstawicieli dokonało kompleksowej oceny
działania Banku w minionym roku, członkom
Zarządu udzieliło pełnego absolutorium z dzia-
łalności w 2012 roku i wytyczyło zadania na
rok 2013. oraz podzieło nadwyżkę bilansową,
której zdecydowaną większość (zgodnie z za-
leceniem Komisji Nadzoru Finansowego) prze-
znaczy na fundusz zasobowy.

Fundusze własne Banku i jego rozmiary
mają zasadniczy wpływ na  jego bezpieczeń-
stwo. Dlatego też Zarząd, prowadząc dzia-
łalność bankową, przyjął sobie cel zasadniczy
– ciągłe zwiększanie poziomu funduszy wła-
snych Banku, przede wszystkim w oparciu
o wypracowany zysk netto.

maja obradowało Zebranie Przedstawicieli Ban-
ku Spółdzielczego w Kolnie, najwyższy organ

Banku. Warto zatem przypomnieć, w jakich zewnętrz-
nych warunkach przyszło mu działać w minionym roku.
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Skąd wziął się pomysł na po-
łączenie Pana biznesu z Ban-
kiem Spółdzielczym?

– Współpracujemy z Bankiem
już od pokoleń. To, co było w spół-

dzielczej gospodarce naszych ro-
dziców, zostało przepisane na
nas i już zostaliśmy w Banku
Spółdzielczym. Później przyszły
inwestycje. Wydaje mi się, że już
przywiązaliśmy się do Banku.

Czy szukał Pan innych ofert?

– Nie, zawsze przychodziłem
od razu tutaj. Nigdzie nie szuka-
łem – tu mam wybrane kredyty,
zwłaszcza dla rolnika, na zakup
maszyn i podobne.

Należy Pan do kategorii „du-
żych” rolników, są to dla insty-
tucji finansowych bardzo waż-
ni klienci. Podobno często do
wielu domów przyjeżdżają re-
prezentanci innych banków.

– Gospodarstwo to około 40
ha i 100 sztuk bydła. Jestem jed-

nym z większych gospodarzy w oko-
licy. Listonosze często przynoszą
oferty, nawet wczoraj przyszła
jedna. Istnieje walka o klienta,
ale w Banku Spółdzielczym, mo-
im zdaniem, jest bardzo dobra

obsługa. Dla mnie to
Bank bardzo wiarygod-
ny, nigdy nie miałem
żadnego problemu gdy
potrzebowałem pienię-
dzy na zakup ziemi lub
maszyn.

Kiedy przejął Pan
gospodarstwo?

– Przejęliśmy je z żoną po te-
ściach w 2000 roku, ale już od
22 lat pracujemy na tej ziemi – wcze-
śniej właścicielami byli oczywiś-
cie teściowie. Wtedy było to pra-
wie 9 ha. Zakupiliśmy drugie go-
spodarstwo, po sąsiedzku, wy-
mieniliśmy kilkukrotnie maszyny,
ciągniki. Cały czas przeprowa-
dzamy jakieś inwestycje. Czasy
są teraz dość trudne, gdy mleko
było droższe, było łatwiej. Teścio-
wie też hodowali krowy, można
więc powiedzieć, że to tradycja.
Mieli około 15-20 sztuk. Teraz
mam 100 krów, z czego 60 krów
mlecznych i w granicach 40
sztuk „młodzieży”. Obora była
budowana w 2001 roku. Pierw-
sza, stanowiskowa, w systemie
holenderskim. Dwa lata temu
została rozbudowana z pojem-
ności 55 na ponad 100 sztuk krów
mlecznych.

Czy obora jest skompute-
ryzowana?

– Nie, jest dość prosta hala
udojowa postawiona w 2001
roku, nie jest skomputeryzowa-
na do końca. Konstrukcja meta-
lowa, dach z płyty warstwowej,
wymiana drzwi na elektrycznie
otwierane. Został nam zakup pa-
szowozu, kilka innych rzeczy, bę-
dziemy jeszcze inwestować.
Pewnie spadnie to na barki na-
szych dzieci, gdy już skończą
szkoły. Staramy się tak działać,
żeby utrzymywać gospodarstwo
i siebie oraz inwestować. Ma

Zawsze jest ryzyko
O tradycjach,
 innowacjach,

konkurencji
w sektorze

bankowym, rozwoju
mleczarstwa na ziemi

kolneńskiej
i społecznym

działaniu na rzecz
swojego środowiska

rozmawiamy z panem
DARIUSZEM
LEMAŃSKIM

Na finansowanie inwestycji
w gospodarstwach rolnych

produkujących mleko:
zakup krów i jałówek,

montaż dojarek, stacji udojowych
i urządzeń chłodniczych, zakup maszyn

i urządzeń do zbioru i przygotowania pasz
dla bydła np. ciągnika, silosokombajnu,

kombajnu zbożowego, kombajnu buraczanego
czy deszczowni, rozbudowę, budowę

 i remonty obór, zakup gruntów.

MINIMUM FORMALNOŚCI,
DECYZJA KREDYTOWA NAWET W 1 DZIEŃ,
BEZ PUŁAPU GÓRNEJ KWOTY KREDYTU,
DŁUGI OKRES KREDYTOWANIA,
NISKIE KOSZTY,
ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE.

Korzystny kredyt inwestycyjny

www.bskolno.pl

AGRO-MLEK

wejść nowy program dopłat unij-
nych, postaramy się uzyskać ja-
kieś dofinansowanie.

Czy w okolicy mają szansę
„mali” rolnicy, mający po kilka
krów, czy trzeba już przecho-
dzić na większe, wielkotowa-
rowe gospodarstwa?

– Każdy chce się utrzymać. Je-
stem zdania, że niestety szansę
mają tylko ci duzi, a jeśli chodzi
o produkcję mleka: jest tu roz-
lewnia.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Podczas uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości, która miała miejsce 26 czerwca bieżącego ro-
ku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, zasłużonym działa-
czom spółdzielczym wręczono statuetki Oskara Polskiej Spół-
dzielczości oraz Menedżera Spółdzielcy. Kapituła tych wyróż-
nień przyznała tytuł Menedżera Spółdzielcy prezesowi Banku
Spółdzielczego w Kolnie, Krzysztofowi Kajko. Statuetkę pre-
zes Kajko odebrał z rąk prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej,
Alfreda Domagalskiego oraz przewodniczącego Zgroma-
dzenia Ogólnego, Jerzego Jankowskiego.

Ocenie podlegały banki krajo-
we w kategoriach: banki duże
(o kapitałach powyżej 2 mld zł.),
banki średnie i małe (o kapita-
łach poniżej 2 mld. zł.) oraz ban-

W dniu 23 maja 2013 w Bia-
łymstoku odbyła się uroczysta
gala konkursu Gazety Współcze-
snej „Superfirma 2013” Nasz
Bank już po raz czwarty z rzędu
został nagrodzony tym tytułem
jako najlepsza Firma Powiatu

Najlepszy Bank z najlepszym
portfelemwielką radością pragniemy poinformować, że w XXI

edycji konkursu Gazety Bankowej „Najlepszy Bank
2013” Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał prestiżo-
we wyróżnienie w kategorii „Bank Spółdzielczy” za
najlepszą strukturę portfela.

ki spółdzielcze. W każdej kate-
gorii wyróżnienie otrzymały trzy
banki: za najwyższą dynamikę,
za jakość portfela oraz za efek-
tywność. Kapituła konkursu skła-

dała się z dziesięciu
członków, między
innymi Wiceprezesa
NBP, Prezesa Pol-
skiego Towarzyst-
wa Ekonomicznego,
Głównego Ekono-
mistę Polskiej Rady
Biznesu, szefa Kate-
dry Bankowości SGH,
Prezesa Krajowego
Związku  Banków
Spółdzielczych, Pre-
zesa Krajowego Re-
jestru Długów, Preze-
sa PKO BP oraz dzien-
nikarzy ekonomicz-
nych I Programu Polskiego Radia
i Gazety Bankowej.

Wyróżnienie „Najlepszy Bank
2013” na uroczystej Gali w Te-

atrze Sabat w Białymstoku w dniu
27 maja 2013 odebrali prezes Za-
rządu Krzysztof Kajko i wicepre-
zes Zarządu Teresa Kozikowska.

Kolneńskiego. W uroczystej Gali
konkursu uczestniczyli przedsię-

biorcy i menadżerowie
firm województwa
podlaskiego.

Na podstawie przy-
słanych przez firmy
ankiet oceniane były
między innymi działa-
nia na rzecz społecz-
ności lokalnej, dbanie
o środowisko natural-
ne, przyjazność miej-
sca pracy, przestrze-
ganie etyki w biznesie
oraz sytuacja finanso-
wa przedsiębiorstwa.

Wyróżnienie ode-
brali prezes Zarządu
Krzysztof Kajko i wi-
ceprezes Zarządu Ka-
zimierz Sokołowski.

MENEDŻER
SPÓŁDZIELCA

Superf irma
2013
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Uczestniczyliśmy w:
11.04.2013 r. spotkaniu z młodzieżą I LO w Kolnie,
12.04. otwarciu Centrali Banku w Mikołajkach,
18.04. Walnym Zgromadzeniu Związków

Banków Polskich,
21.04. jubileuszu OSP w Lachowie,
23.04. akcji VIP-y czytają dzieciom,
24.04. posiedzeniu Związku Banków Polskich,
26.04. obchodach 500-lecia województwa

podlaskiego,
03.05. jubileuszu OSP w Borkowie,
03.05. uroczystości trzeciomajowej w Kolnie,
05.05. obchodach dnia strażaka w Kolnie,
08.05. posiedzeniu Rady Banku BPS,
09.05. naradzie Prezesów Banków

Spółdzielczych Grupy BPS,
12.05. jubileuszu OSP w Zabielu,
15.05. w otwarciu Filii nr 2 w Kolnie,
17.05. Zebraniu Przedstawicieli Banku,
17.05. otwarciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
18.05. otwarciu świetlicy w Górskich,
18.05. zawodach wędkarskich w Turośli,
19.05. występie zespołu „Czerwieniacy”

w Raczkach,
20.05. odsłonięciu tablicy upamiętniającej

powstanie styczniowe w Czerwonem,
23.05. odebraniu wyróżnienia „Superfirma 2013”,
25.05 zawodach wędkarskich w Kożle,
26.05. nadaniu sztandaru dla OSP

w Czerwonem,
27.05. uroczystości poświęconej patronowi

Szkoły Podstawowej w Janowie,
27.05. odebraniu wyróżnienia „Najlepszy

Bank 2013” w Warszawie,
28.05. uroczystości nadania imienia

Zespołowi Szkól Technicznych w Kolnie,
02.06. rajdzie rowerowym mieszkańców

gminy Kolno,
04.06. zgromadzeniu prezesów banków

Grupy BPS w Ossie,
05.06. posiedzeniu Rady Banku BPS,
07.06. jubileuszu 50-lecia Banku

Spółdzielczego w Małej Wsi,
09.06. festynie rodzinnym w Małym Płocku,
16.06. rodzinnym wędkowaniu w Grabowie,
16.06. XX Ogólnopolskim Dniu Kultury

Kurpiowskiej,
17.06. spotkaniu prezesów Banków grupy

łomżyńskiej,
19.06. Zwyczajnym Zgromadzeniu

Wspólników przy szkole wyższej w Łomży,
21.06. uroczystości w Gminnym Ośrodku

Kultury w Turośli,
22.06. spotkaniu „Krainy mlekiem płynącej”

z gośćmi z Litwy
23.06. nocy świętojańskiej w Koźle,
26.06. obchodach Międzynarodowego Dnia

Spółdzielczości i odebraniu
wyróżnienia „Menadżer Spółdzielca
2013” w Warszawie,

26.06. posiedzeniu Rady Banku BPS,
27.06. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Banku BPS w Warszawie.

K A L E N D A R I U M

Po wprowadzeniu unikalnego
identyfikatora oraz zbliżeniu dłoni
do czytnika biometrycznego na-
stępuje autoryzacja i można
wypłacać pieniądze lub dokonywać
innych operacji dostępnych w ban-
komacie. Zastosowana techno-
logia jest nieinwazyjna i bezdo-
tykowa. Uwierzytelnianie w opar-
ciu o czytniki typu Palm Vein gwa-
rantuje najwyższy poziom bez-
pieczeństwa wykonywanych
operacji. Danych biometrycznych
nie da się skopiować lub podej-
rzeć. Dzięki temu eliminowane
jest ryzyko przestępczego wyko-
rzystania kart bankowych. Za-
stosowanie biometrii uspraw-
nia też sam proces autoryzacji
i zwiększa komfort klientów
w korzystaniu z urządzeń. Czyt-
nik wykrywa położenie dłoni i je-
śli nie jest ona umieszczona pra-
widłowo, urządzenie informuje
klienta, jak powinien zmienić po-
łożenie dłoni (np. przesunąć dłoń
w lewo, w prawo, ułożyć równo-
legle do czytnika, wyprostować
palce itp.). Dodatkowym uła-
twieniem dla klientów i zachętą
do korzystania z tego rozwiąza-
nia są komunikaty dźwiękowe
automatycznego lektora. Emito-
wane przez głośniki podpowie-
dzi informują w jaki sposób
umieścić dłoń nad czytnikiem,
usprawniają i przyśpieszają ob-
sługę. Taka funkcjonalność jest
szczególne użyteczna, zanim
klienci nabiorą wprawy w ko-
rzystaniu z autoryzacji biome-
trycznej.

W bankomacie wypłaty i po-
zostałe dostępne funkcje reali-
zowane mogą być w oparciu
o nadany klientowi unikalny

identyfikator i biometryczne po-
twierdzenie tożsamości, o po-
siadaną kartę bankową i po-
twierdzenie biometryczne (za-
miast wprowadzania kodu PIN)
oraz w sposób tradycyjny, przy
użyciu karty i kodu PIN. Oprócz
realizacji typowych wypłat go-
tówki, klienci Banku mają moż-
liwość sprawdzenia aktualnej
historii operacji i salda rachun-
ku, realizowania płatności, do-
konywania wpłat na rachunki,
doładowania telefonów komór-
kowych. Przy wszystkich opera-
cjach autoryzacja biometryczna
realizowana jest lokalnie, więc
transakcje te nie są obciążane
zewnętrznymi opłatami. Dzięki
temu Bank zmniejsza koszty
obsługi klientów.

Wdrożone oprogramowanie
i czytniki Palm Vein umożliwiają
zastosowanie biometrii również
w innych systemach działających
w Banku. Ten sposób uwierzy-
telniania może być wykorzysta-
ny między innymi do logowania
pracowników do oprogramowa-
nia, zatwierdzania transakcji czy
autoryzacji operacji kasowych
przez klientów i potwierdzania
ich tożsamości przy obsłudze
w placówce bankowej.

Rozwiązanie biometryczne
w Banku Spółdzielczym w Kolnie
zostało dostarczone i urucho-
mione kompleksowo przez Za-
kład Usług Informatycznych No-
vum Sp. z o.o. w Łomży. Ofero-
wany system jest otwarty i może
być integrowany z dowolnym
oprogramowaniem informa-
tyczno-księgowym banku spół-
dzielczego.

Red.

Uwierzytelnianie
biometryczne

w Banku
Spółdzielczym

w Kolnie
ank Spółdzielczy w Kolnie, jako jeden z pierw-
szych banków w Polsce, uruchomił banko-

mat wykorzystujący autoryzację biometryczną.
We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystano naj-
nowszą technologię opartą o analizę układu
naczyń krwionośnych dłoni – Palm Vein. Za-
pewnia to klientom Banku szybki, wygodny
i bezpieczny dostęp do gotówki z bankomatu.
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Zawsze jest ryzyko
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Póki ona funkcjonuje, niewiel-
kie gospodarstwa mogą jeszcze
się utrzymać. Później pozostaje
tylko zmiana kierunku produkcji
lub powiększenie areału, na co
akurat jest niewielka szansa – gle-
by u nas są dość słabe, a tereny
wykorzystane do maksimum.
W okolicy są głównie łąki, trawy

i kukurydza – nie ma możliwości
innej uprawy na tych ziemiach.
Dobrze, że można utrzymać sta-
do krów. Nie ma też własnej pro-
dukcji paszy – dodatki paszowe,
koncentraty są z zakupu.

Czy trzyma Pan krowy na
słomie?

– Nie, to obora stanowiskowa
w systemie bezściółkowym, nie

one lepszej jakości. Krowy są
utrzymywane częściowo na sys-
temie ściółkowym – gospodar-
stwa mają własną słomę, siano.
Jest to dla nich o wiele wygod-
niejsze, a na pewno tańsze. Za-
kup słomy, paszy zmniejsza
naszą opłacalność. Poza tym rol-
nicy są tam tacy sami jak my
– zwiedzaliśmy tam takie same
obory, a także wielkie kombina-
ty na ponad półtora tysiąca krów.
Technologicznie nie odbiegają od
naszych rozwiązań. Możliwe, że
dzięki pomocy Holendrów rozwi-
nęliśmy się nawet nieco szybciej,
wprowadzili oni wiele zmian. Kie-
dyś gospodarze sami robili na
przykład sianokiszonki. Ja na
własną rękę wybudowałem
pierwszą oborę z otwartą prze-
strzenią, bez stanowisk. Niektó-
rzy mówili, że nic z tego nie bę-
dzie, że zimą będzie za zimno
– a okazało się, że warto było
zaryzykować. Sporo pomógł też
prezes Banku. Jest człowiekiem
wiarygodnym, znanym w naszej
okolicy. On też zna wszystkich
klientów. Różne osoby wiązały
się z innymi bankami i miały po-
tem problemy – niektórzy nadal
mają. Zawsze jest jakieś ryzyko,
ale jednak trzeba się trzymać jed-
nego, naszego Banku i zawsze
można się jakoś dogadać. W tak
zwanej „komercji” są tylko pro-
cedury, a tu, w Banku Spółdziel-
czym, są ludzie. Dzisiaj można
naprawdę dać się „wrobić” z po-
życzkami – a wiadomo, że jeśli chce
się rozwijać, muszą być kredyty.

Dziękuję za rozmowę

NATALIA
MALANOWSKA

ma więc problemu z dostawą
słomy. Na tych terenach nie ma
upraw zboża, byłby to więc duży
kłopot. Zwierzęta są przyzwycza-
jone już od cielaka i tak jest naj-
wygodniej.

W zeszłym tygodniu był
Pan na sesji rady gminy. Dzia-
ła Pan również społecznie?

– Już drugą kadencję jestem
radnym w gminie. Jestem także
delegatem na zjazd spółdzielni
w Grajewie. Skoro ludzie mi za-
ufali, to trzeba jakoś działać. Sta-
ram się znaleźć czas na prace
społeczne, skoro mam możliwo-
ści. Gdy syn skończy szkołę – jest
w 3. klasie technikum – będzie
jeszcze więcej możliwości, żeby
komuś pomóc.

Czy zdarzały się organizo-
wane przez gminę lub mleczar-
nię wyjazdy zagraniczne, aby
zobaczyć, jak działają tam spół-
dzielnie, mleczarnie, obory?

– Raczej nie. Byliśmy tylko w kra-
ju, w Wielkopolsce, w mleczar-
niach i większych gospodar-
stwach. Nie byłoby chyba możli-
wości takiego wyjazdu w tym
momencie – może w wakacje,
kiedy jest więcej czasu, kiedy dzieci
mogą pomóc w pracy. Nie mamy
stałych pracowników, co najwy-
żej czasami sezonowych.

Czy zobaczył Pan coś cie-
kawego w Wielkopolsce, co
warto by było wprowadzić
w regionie?

– Na pewno są lepsze ziemie.
Jest mniej łąk, pastwisk, ale są

Centrala: Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. (86) 278 25 62

Oddziały: Grabowo, ul. 3-go Maja 3
Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
Turośl, ul. Jana Pawła II 16

Filia nr 1: Kolno, ul. 11-go Listopada 13
Filia nr 2: Kolno, ul. Witosa 3A
Punkty Obsługi w Urzędzie Miasta Kolno,
Klienta: w Starostwie Powiatowym

w Kolnie, w Lachowie

www.bskolno.pl
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Już po raz drugi z rzędu SP w Kątach wy-
grała na szczeblu regionalnym konkursu „Dziś
oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spół-
dzielczym”. W skali ogólnokrajowej szkoła
zajęła drugie miejsce, wyprzedzając kolejne-

go uczestnika o ponad 20 punktów. W grupie
do 122 uczniów startowały 22 szkoły.

– Udział uczniów i szkoły w konkursie oce-
niam bardzo pozytywnie – mówi dyrektor
Marianna Gugnacka. – Miał wpływ i na ja-
kość pracy szkoły, i na nasze zyski niewy-
mierne, edukacyjne.

Szkoły miały obowiązek prowa-
dzić kroniki Szkolnych Kas Oszczęd-
nościowych, organizować ogólnosz-
kolne współzawodnictwo w zakre-
sie działania Kasy, konkursów, qu-
izów i olimpiad, a także wprowa-
dzać inne formy zdobywania środ-
ków, jak zbiórka złomu i makulatu-
ry czy imprezy szkolne. Wiele z tych
akcj i  prowadzonych było przez
same dzieci – w ten sposób uczyły
się, jak ważne, a jednocześnie pro-
ste może być oszczędzanie.

– Akcje SKO związane z udziałem
w konkursie są działaniami pozasz-
kolnymi, opierającymi się  na zaan-
gażowaniu nauczycieli, uczniów i ro-
dziców. Wiele z nich odbywa się na

Niewątpliwym sukcesem tego Wydziału
jest duży wkład pracowników w osiągnięcie
przez Bank bardzo niskiego wskaźnika kre-
dytów zagrożonych. W Banku Spółdzielczym
w Kolnie wynosi on 0,22% – to bardzo dobry
wynik, biorąc pod uwagę, że średni wskaźnik
wszystkich banków spółdzielczych Grupy BPS
wynosi nieco ponad 6%, a banków komer-
cyjnych kilkanaście procent.

Taki bardzo pozytywny efekt, zdaniem pre-
zesa Krzysztofa Kajko, wywiera sposób po-
dejścia „kredytowców” do klientów. „Po
pierwsze pracownik stara się wraz poten-
cjalnym kredytobiorcą ustalić, czy kredyt jest
w ogóle potrzebny, jakie są szanse jego spła-
cenia, jakie są rzeczywiste koszty kredytu dla
klienta, czyli przeprowadza z klientem anali-
zę kosztów kredytowych. Sporządzają razem
biznesplan, który ma na celu utwierdzić kre-
dytobiorcę o słuszności decyzji bądź koniecz-
ności odstąpienia od zawarcia umowy kre-
dytowej. Nie chcemy udzielać kredytów na
siłę, jak w niektórych bankach komercyjnych.
Bank Spółdzielczy w Kolnie nie ukrywa tych

Wydział Kredytów BS w Kolnie
ewralgicznym punktem każdego Banku są jego wy-
działy kredytowe. Na ich pracownikach spoczywa

ogromna odpowiedzialność, to one mają wpływ na ja-
kość i efektywność kontaktów z klientami. W Centrali Ban-
ku w Kolnie Wydziałem Kredytów kieruje naczelnik Ire-
na Pomichowska.

Pracownice Wydziału Kredytów
Od lewej: Dorota Dymczyk, Beata Zagroba – analitycy kredytowi, Halina Ptak, Barbra
Drozdowska – inspektorzy, Katarzyna Piątek – referent, Irena Pomichowska – naczel-
nik Wydziału, Monika Zdancewicz – referent.

danych, wprost przeciwnie – chce, aby klient
poznał wszelkie związane z nim koszty i wa-
runki. Trzeba dokładnie przedstawić terminy
rat kapitałowo-odsetkowych, warunki wy-
wiązania się z umowy, zagrożenia wynikają-
ce z niewywiązywania się z niej. Jest to
w zasadzie działalność edukacyjna, do której
przywiązujemy dużą wagę”

Lider SKO w regionie

Marianna Gugnacka, dyrektor szkoły (pośrodku) i Do-
rota Orłowska oraz Celina Chaberek, opiekunki SKO

zkoła Podstawowa w Ką-
tach po raz kolejny po-

kazała, że oszczędzanie to
droga do sukcesu. polu rodzinnym. Zaangażowanie uczniów

i rodziców było jednym z naszych celów
– mówi dyrektorka.

Wszyscy uczniowie wzięli udział w konkur-
sie. Aktualnie w SP w Kątach jest ich 79,
z czego 19 w zerówce (dla nich udział jest
nieobowiązkowy). Zdobyli dla szkoły aparat
fotograficzny oraz tablicę interaktywną. Opie-
kunki SKO – panie Dorota Orłowska i Celi-
na Chaberek – także otrzymały nagrody od
Banku Spółdzielczego.

SKO w szkole w Kątach opiekuje się Bank
Spółdzielczy w Kolnie za pośrednictwem Od-
działu w Małym Płocku. Jest też fundato-
rem nagród, a dzięki bliskim kontaktom ze
szkołą jest w stanie dopasować je do aktual-
nych potrzeb placówki.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
odbyło się podczas zakończenia roku szkol-
nego, co jeszcze bardziej podkreśliło wagę,
jaką szkoła przywiązuje do tego prestiżowe-
go wyróżnienia. Gratulujemy i czekamy na
kolejne sukcesy!

DAGMARA TREMBICKA
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POZIOMO:
1-A chroni przed deszczem,
2-G grecka bogini miłości,
3-A trzeba do niego dążyć, aby

być jak najlepszym,
4-F dowodził rycerzami okrągłego

stołu,
5-A druga strona awersu,
6-I w parze z zapachem,
7-A najsławniejszy pan w literaturze

polskiej,
8-G kolczaste, ładnie pachnące

krzewy,
9-A walczy z bykiem,
11-A może być trasowany lub

osobisty,
11-H wschodni kwiat lub pozycja

jogina,
13-A część spłaty,
13-F tłusty w maśle,
15-B po dzisiaj,
15-H złoty symbol lub jednostka

astronomiczna,
17-C lekki samolocik na krótkie

dystanse,
19-A ..., prawa, jak w marszu,
19-I chińska patelnia,
20-E rower dla pani,

PIONOWO:
A-1 najważniejsza sprawa,
B-9 działania na koncie,
B-18 część meczu siatkówki

lub tenisa,
C-3 republika na zachodnim brzegu

Ameryki Płd.,
D-1 duża, kolorowapapuga,
D-13 teczka na papiery,
E-7 bardzo słodki napój,
F-4 najlepszy w talii,
F-13 obniżka cen lub reklama

produktu,
G-1 można na nim spocząć po

sukcesie,
G-6 tlenek węgla, trujący

i bezbarwny gaz,
H-8 stowarzyszeniepartii,
I-2 gatunek strusia,
I-6 stara polska ciężarówka,
I-15 akt uchwalony przez parlament,
J-10 wynik nieprzyjemnej sytuacji,
K-1 podarunek
K-5 ma ją ten, kto „dobrze gada”,
K-15 służy do prania,
L-10 cienka w pasie, ale zła,

HASŁO:
(A-3, J-2, A-11, E-11, B-18, A-9, C-15, B-15)
(C-9, K-6, I-13, B-5, J-6)
(G-7) (J-2, L-12, G-20, H-12)

KRZYŻÓWKA

Za poprawne
rozwiązanie krzyżówki

z numeru 1/8
upominki od Banku

otrzymują:
Ewa Żurawska,

Cecylia Konopka
i Cecylia Gutowska

SERDECZNIE
GRATULUJEMY!


