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MÓJ
BANK
CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE
rganizacja Narodów Zjednoczonych
9 grudnia 2009 roku przyjęła rezolucję
proklamującą rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Podkreśla ona znaczenie spółdzielczości zrzeszającej ponad 1 mld ludności w rozwoju ekonomicznym i społecznym świata, jej rolę w eliminowaniu ubóstwa, w tworzeniu miejsc pracy, w umacnianiu obywatelskiej samorządności i solidarności, w łagodzeniu skutków
kryzysu. Polska, wraz z innymi krajami
Unii Europejskiej, poparła tę rezolucję.
Dokument wezwał rządy, instytucje
międzynarodowe i spółdzielnie
na całym świecie do wspierania rozwoju tej
gałęzi gospodarki. Rezolucja
podkreśla również k o n i e c z n o ś ć budowy
lepszej świadomości na temat spółdzielczości i proponuje rządom państw członkowskich, by dokonały przeglądu swojego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielczości, aby
upewnić się, czy gwarantuje ono spółdzielniom możliwości rozwoju i trwałości.
Elinor Ostrom, laureatka nagrody Nobla,
dowiodła, że efektywność wspólnotowego
gospodarowania może być lepsza niż w systemie komercyjnym, czy sektorze publicznym,
gdyż sprzyja optymalizacji ludzkich decyzji. Dowodem na zachodzące w świecie zmiany
w świadomości jest nie tylko nagroda Nobla
z dziedziny ekonomii za 2009 rok, przyznana
tej amerykańskiej uczonej za badania nad
wspólnotami i spółdzielczością, ale także proklamowanie przez ONZ Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości.
W niemal każdym kraju coraz wyraźniej
zwraca się uwagę na aktywność zawodową
większej liczby ludzi i upowszechnianie własności, także – a może przede wszystkim
– poprzez zbiorową, wspólnotową przedsiębiorczość. Świat podzielony wyłącznie na
pracodawców i pracobiorców będzie ułomny, narażony na konfrontacje i społeczne konflikty. Przechodzi dziś przez niego wielka fala
protestów w związku z bezkarnością sprawców ostatniego kryzysu finansowego. Pokazuje to, że doktryna neoliberalna weszła

w okres dekadencji i prowadzi do coraz
cięższych kryzysów.
Banki spółdzielcze to główni przedstawiciele świata finansów w ruchu spółdzielczym.
Ich wzmacnianie powinno stać się zasadą
władz państw, którym zależy na rozwoju
krajowych instytucji niezależnych od obcego kapitału.
Hasło oficjalne
tych obchodów
brzmi: „Spółdzielnie budują
lepszy świat”.
W ten sposób
przypomina się
i równocześnie
wyraźnie podkreśla wkład spółdzielni w rozwój
społeczno-gospodarczy. Efektywność ekonomiczna nie może bowiem być oddzielona od odpowiedzialności społecznej
– stąd wzięły się dobre wyniki banków spółdzielczych w kryzysie. Nikt nie jest w stanie
zakwestionować wkładu banków spółdzielczych w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, często o rodzinnym charakterze,
w branży rolnej, hodowlanej, plantatorskiej
czy w przetwórstwie owocowo-warzywnym,
a także w wspieraniu inicjatyw pro publico
bono lokalnych samorządów.
REDAKCJA

Wylosowano nagrody w Loterii
„TWOJE KONTO Z PREZENTAMI”
ank Spółdzielczy w Kolnie, wspólnie z bankami spółdzielczymi
zrzeszonymi w Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A., był organizatorem promocyjnej Loterii „Twoje konto
z prezentami Druga Edycja”, która trwała od 1.10.2011 r. do 31.01.2012 r. i prowadzona była na terenie całego kraju.
W Loterii mogła wziąć udział każda
osoba fizyczna, która założyła lub posia-

dała rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz zadeklarowała miesięczne
wpływy środków pieniężnych w wysokości min. 500 złotych.
Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem osób posiadających rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
„Konto”, „Konto Nestor” oraz „Konto
Student”.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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KALENDARIUM
W 2012 roku Bank uczestniczył w:
10.I. posiedzeniu Rady Banku BPS
10.I.
14.I.
14.I. konkursie kolęd
15.I.
15.I. uroczystościach kościelnych
parafii Kozioł
15.I.
15.I. promocji książki „o Janku z Kolna”
31.I.
31.I. posiedzeniu sekcji Związku Banków
Polskich
8.II.
8.II. Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Banku BPS
14.II.
14.II. „adopcji” lalek w GOK w Turośli
16.II.
16.II. konferencji dotyczącej energetyki
cieplnej
16.II. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku
16.II.
BPS
23.II.
23.II. posiedzeniu Rady Fundacji
„Kraina mlekiem płynąca”
28.II.
28.II. 20–leciu powstania gminy Kolno
29.II. spotkaniu z członkami SKO ze SP
29.II.
w Czerwonem
1.III.
1.III. Naradzie Prezesów Banków
Spółdzielczych regionu olsztyńskiego
2.III.
2.III. pogrzebie członka Rady Nadzorczej
Janusza Gromadzkiego
4.III. VIII Otwartych Mistrzostwach Kolna
4.III.
w tenisie stołowym
15.III. obchodach 10-lecia Banku Polskiej
Spółdzielczości

Wylosowano nagrody w Loterii
„TWOJE KONTO Z PREZENTAMI”

Osobom, do których uśmiechnęło
się szczęście, nagrody wręczali
prezes Krzysztof Kajko i wiceprezes
Kazimierz Sokołowski
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Losowanie nagród odbyło się na szczeblu centralnym. Główną nagrodą w Loterii był samochód Chevrolet Spark, a do
wylosowania było 15 aut tej marki.
Wśród klientów Banku Spółdzielczego w Kolnie wylosowano: panią Sylwię

JANUSZ SŁAWOMIR GROMADZKI (1948-2012)
członek Rady Nadzorczej BS w Kolnie
w latach 1987-2012

Odszedł od nas
wspaniały człowiek,
życzliwy kolega
i przyjaciel
Twoja nagła śmierć Drogi Januszu uświadomiła nam,
że tak wiele słów powinniśmy Tobie jeszcze powiedzieć.
Nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy powiedzieć jakim byłeś
wspaniałym człowiekiem. Nie zdążyliśmy powiedzieć jak
bardzo Ciebie szanowaliśmy i liczyliśmy się z Twoim zdaniem. Nie zdążyliśmy powiedzieć, że Ciebie bardzo lubiliśmy i kochaliśmy. Nie zdążyliśmy powiedzieć, że w Twoim
towarzystwie czuliśmy się zawsze dobrze. Mamy jedynie
nadzieję, że to wszystko daliśmy Tobie odczuć. Te kilka
słów do Ciebie nie są ostatnimi naszymi słowami. Bardzo
często będziemy z Tobą rozmawiać. Ty będziesz słuchał,
aż kiedyś przyjdzie czas, że nam odpowiesz.
SPOCZYWAJ W SPOKOJU!
Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy Banku Spółdzielczego w Kolnie
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Truszkowską i pana Andrzeja Tyszkę, którzy otrzymali komputery przenośne firmy ASUS oraz panią Dorotę
Stanisławską i pana Jana Dudę, którym przypadły telewizory LCD firmy
Sharp.
Fundatorem nagród był Bank Spółdzielczy w Kolnie.
RED.

grudnia w warszawskim Domu
Literatury miał miejsce finał
XXXVI edycji Konkursu o Nagrodę
Orła Agrobiznesu połączony z jubileuszem 10–lecia Orłów Agrobiznesu.
Podczas uroczystej Gali, po ocenie
przez kapitułę Orłów Agrobiznesu dokonań banków we wspieraniu lokalnych
gospodarek, spółdzielczości i rolnictwa,
ogłoszono jej decyzje i wyniki konkursu. Wśród zdobywców tego prestiżowego godła znalazł się Bank Spółdzielczy w Kolnie
Na Gali prezes Banku Krzysztof Kajko odebrał wręczany przez
wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka, posła Franciszka
Stefaniuka i minister w Kancelarii Premiera Ewę Kierzkowską stosowny certyfikat i statuetkę dla Banku.
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KRAINA MLEKIEM
PŁYNĄCA

ówi się, że Mały Płock jest „odnogą” Dużego Płocka, założonego
przez Księcia Mazowieckiego.
Mimo że w herbie gmina ma rycerza na
koniu, jest gminą typowo rolniczą. Mieszka w niej ponad 5000 mieszkańców na
140 km2 powierzchni – jest to więc jedna
z większych obszarowo gmin w Polsce.
O dniu dzisiejszym gminy rozmawiamy
z wójtem Małego Płocka, mgr JÓZEFEM
DYMERSKIM.
Panie Wójcie, włada pan jedną z gmin
tworzących „Krainę Mlekiem Płynącą”.
Jakie płyną z tego korzyści?

– Inicjatywa powołania Lokalnej Grupy Działania zrodziła się w Urzędzie Gminy Mały
Płock. W skład tej grupy wchodzi siedem gmin
– dwie z powiatu łomżyńskiego i pięć z kolneńskiego. Organizujemy szkolenia, realizujemy wiele projektów mających na celu rozwój rolnictwa w naszych gminach. Dbamy
o środowisko naturalne, jak i o naszą kulturę. Dzięki Fundacji zdobywamy wiele środków, które pomagają nam dbać o gminę.
Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z rolnictwa. Jak wygląda sytuacja przedsiębiorców?
– Oprócz produkcji mleka, w naszej gminie
hoduje się trzodę chlewną, opasy i roślinność.
Mamy dwie duże mleczarnie, które odbierają od nas mleko – Piątnica i Kolno. Na terenie gminy działa też około 130 przedsiębiorstw, przeważnie usługowych – otwierają
się sklepy, warsztaty samochodowe, powstają firmy budowlane i remontowe. Nie
mamy jednak żadnego „dużego przemysłu”.

jących na wygodę życia mieszkańców.
Wszystkie miejscowości są zwodociągowane, teraz pracujemy nad przyłączeniem do
sieci kolonii. Oczyszczalnia ścieków, działająca w Małym Płocku, jest już przestarzała
i nie jest w stanie obsłużyć całej gminy. Mamy
w planach budowę nowej oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej. Mieszkańcy miejscowości położonych dalej, niż 5 km od Małego Płocka,
muszą jednak zakładać przydomowe oczyszczalnie, ponieważ nie ma możliwości transportowania ścieków z tak dużej odległości. Inwestujemy też w drogi, mamy tu wiele do
zrobienia.
Czy gmina przy swoich inwestycjach
korzysta ze środków unijnych?
– W poprzedniej kadencji udało nam się
zmodernizować cztery drogi. Zdobyliśmy też
środki na świetlice, remizy strażackie i stadion „Orlik” – staraliśmy się sięgać wszędzie,
gdzie tylko było można.
Co jest największą bolączką władz
gminy?
– Bardzo ciężkim dla nas tematem jest bezrobocie – duże, jak w całym powiecie kolneńskim. Staramy się organizować prace interwencyjne, staże, prace publiczne. Wiele
osób wyjeżdża za granicę, ale, niestety, wielu
mieszkańców naszej gminy nie stara się poprawić swojego bytu.

Brak dużych zakładów pracy oznacza
ograniczone wpływy do budżetu gminy.

Jak zatem widzi Pan przyszłość gospodarczą gminy?

– Niestety, budżet mamy skromny, a jego
zdecydowaną większość przeznaczamy na
oświatę, gdyż subwencje państwowe nie wystarczają na utrzymanie czterech naszych
szkół podstawowych i gimnazjum. Niż demograficzny powoduje, że w trzech szkołach w Rogienicach Wielkich, Kątach
i Chludniach uczy się łącznie około 160
dzieci. Zmniejsza się liczba klas i, niestety, będziemy musieli również zmniejszyć
koszty oraz zatrudnienie nauczycieli.

– Chcemy, żeby pojawiły się u nas większe
przedsiębiorstwa, ale nie ma dla nich miejsca. Wielu rolników posiadających małe gospodarstwa, nie chce sprzedawać ziemi
– najczęściej, o ile sami nie zajmują się pro-

A jak wygląda gminna infrastruktura?

dukcją mleka czy trzody, swój areał oddają
w dzierżawę. Ceny ziemi też poszły w górę.
Przez naszą gminę przebiega droga krajowa
nr 63 na Mazury. Powstała przy niej restauracja, a w planach jest duża stacja benzynowa
z całym zapleczem – gastronomicznym, warsztatem samochodowym. Każde przedsięwzięcie to kilka miejsc pracy, więc zawsze cieszy nas
rozbudowa lub otwieranie nowych firm.
Budżet gminy jest obsługiwany przez
Bank Spółdzielczy w Kolnie. Jak układa
się ta współpraca?
– Nasza gmina korzysta z usług Banku,
zaciąga kredyty, prowadzi konto. Nie mam
najmniejszych zastrzeżeń do naszej współpracy i jestem bardzo zadowolony. Bank
wspiera nas również przy organizowaniu lokalnych wydarzeń – Dni Małego Płocka, dożynek, imprez strażackich – i nigdy nie odmawia dofinansowania, w miarę jego możliwości. Opinia mieszkańców naszej gminy
o Banku również jest bardzo pozytywna
– rolnicy są zadowoleni, bo mają dostęp do
coraz większej liczby usług. Wszyscy
mają do Banku blisko, a dzięki bankomatowi o każdej porze mogą podjechać po pieniądze. Bank Spółdzielczy
w Kolnie przejął istniejący u nas wcześniej BS w Małym Płocku, ale dba
o naszą gminę i zapewnia jej mieszkańcom wszystkie potrzebne usługi.
Dziękuję za rozmowę.

– Pod ogólnym pojęciem infrastruktury kryje się wiele czynników wpływa-

NATALIA MALANOWSKA
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LOKALNE CENTRUM FINANSOWE

ODDZIAŁ
W MAŁYM
PŁOCKU
okumenty archiwalne zgromadzone w Oddziale w Małym Płocku wskazują,
że tutejszy bank spółdzielczy powstał w grudniu 1960 roku jako gminna kasa
spółdzielcza.
Tradycje spółdzielczości bankowej były na terenie gminy znacznie głębsze, w ostatnich
tygodniach odnaleziono w Archiwum Państwowym w Białymstoku dokument z 1913 roku
zezwalający na rozpoczęcie tutejszego Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego.
Zatem, według dostępnych dokumentów, oddział w Małym Płocku jest spadkobiercą
99 letnich tradycji.
Budowa pierwszego budynku Banku Spółdzielczego
w Małym Płocku, bo taką
nazwę przyjął po zmianach
w sektorze bankowości spółdzielczej w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
trwała cztery lata. Działalność Banku rozwijała się na
tyle, że zaszła potrzeba rozbudowy obiektu budynku, co
zrealizowano w 1979 roku.
W końcu lat dziewięćdziesiąKadra Oddziału w Małym Płocku. Od lewej: Andrzej tych, po decyzji prezesa NBP
Mściwujewski, Joanna Skrodzka – dyrektor Oddziału, o konieczności podniesienia
kapitałów banku do wysoJadwiga Połońska, Grażyna Korwin i Anna Goworek
kości 300 tys ECU, samorząd
Banku stanął przed dylematem dotyczącym dalszego jego funkcjonowania. Kapitały były
zbyt małe, a mieszkańcy gminy nie mogli być pozbawieni możliwości korzystania z usług
bankowych.
Wybrano wtedy optymalne rozwiązanie o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie
– opowiada dyrektor Oddziału, Joanna Skrodzka, w owym czasie członek Zarządu BS
w Małym Płocku. – Patrząc z perspektywy czasu, była to decyzja najlepsza z możliwych do
podjęcia. Połączenie miało miejsce w październiku 1996 roku, a w jego wyniku mieszkańcy
gminy, rolnicy, przedsiębiorcy i lokalny budżet otrzymali wzbogaconą ofertę oraz możliwość
zaciągania większych kredytów.
Oddział prowadzi działalność w 26 wsiach. Dominującą grupę klientów stanowią tutejsi
rolnicy – mówi dyrektor Skrodzka. – Ponieważ większość tutejszych gospodarstw trudni się
produkcją mleka, większość coraz nowocześniejszych obór powstaje przy pomocy naszego
Banku. Siła ekonomiczna rolników nie jest na tyle wystarczająca, by mogli z własnych
zasobów unowocześniać swoje obejścia, toteż zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
dokonuje się przy naszej pomocy kredytowej. Prowadzimy także rozliczenia gospodarstw
rolnych. W coraz większym stopniu dzieje się to za pośrednictwem bankowości internetowej, dla której jedyną dziś barierą jest dostęp do łączności z internetem. Oddział pełni
funkcję lokalnego centrum finansowego, wypłaca zasiłki socjalne, emerytury, zasiłki dla
bezrobotnych, przyjmuje wpłaty, depozyty i udziela kredytów. U nas można załatwić wszystko to, co oferuje Centrala Banku w Kolnie. Doskonale znamy naszych klientów. Wszyscy
członkowie kadry Oddziału mają długi staż pracy, a dla pani dyrektor Bank jest jedynym
pracodawcą od samego początku jej kariery zawodowej.
W 2005 roku Zarząd Banku podjął decyzję o kolejnej rozbudowie i modernizacji pomieszczeń Oddziału tak, by odpowiadał wymogom XXI wieku. Po rozbudowie zainstalowano tu
bankomat cieszący się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Korzysta z niego średnio 60 osób dziennie.
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arosław Gałązka jest klientem Oddziału w Małym Płocku od chwili przejęcia od rodziców gospodarstwa w Rogienicach Wielkich. Jest też członkiem BS
w Kolnie i Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, która odbiera z gospodarstwa zakontraktowane mleko.
Hodowla bydła mlecznego należy do tradycji gospodarstwa, choć rodzice pana Jarosława oprócz krów hodowali także trzodę.
Po przejęciu gospodarstwa pan Jarosław zdecydował się na węższą specjalizację, stopniowo zmniejszając pogłowie świń. Dziś bydło mleczne stanowi podstawę funkcjonowania jego obejścia.
Decydując się na ten rodzaj działalności
wiedział, że w odróżnieniu od gospodarstw
nastawionych na produkcję roślinną, hodowla bydła wiąże się z poddaniem się ścisłemu reżimowi karmienia, udoju, dbania
o dobrostan stada. To praktycznie pozbawia go komfortu posiadania wolnego czasu – zwłaszcza przy gospodarstwie nie zatrudniającym osób z zewnątrz. Brak jest
dni, w których na rozrywkę i wypoczynek
można przeznaczyć więcej niż kilka godzin.
– Produkcja mleka ma jednak jeden zasadniczy walor. Jest nim pewność zbytu
i gwarancja otrzymania zapłaty wynikającej z kontraktu ze spółdzielnią – mówi Ja-

Mściwujach w gminie Mały Płock
znajduje się gospodarstwo Wiesława Mściwujewskiego. Gospodarując na 30 hektarach ziemi, zajmuje
się produkcją mleka. Dojście do obecnego areału i profilu przebiegało stopniowo, ale było oparte na dokładnych obliczeniach.

Pan Mściwujewski z synem Łukaszem
Ostateczna decyzja o specjalizacji gospodarstwa zapadła w 2001 roku. Już w 2002
roku pani Zofia Mściwujewska, żona pana
Wiesława, zaciągnęła kredyt z linii „Młody
Rolnik” w Banku Spółdzielczym w Kolnie i rodzina rozpoczęła pracę nad rozwojem swojego obejścia. Przed przystąpieniem do bu-
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Przemyślana decyzja
rosław Gałązka. – Jak na razie koniunktura na mleko jest dobra, aktualne ceny skupu, które zaproponowała spółdzielnia
swoim dostawcom, pozwalają na efektywne prowadzenie gospodarstwa. Dobre ceny
skupu to także wynik konkurencji, jaka panuje na naszym terenie wśród spółdzielni
mleczarskich. Działają tu przecież Mlekpol, Mlekovita i mniejsza, ale dynamiczna
Spółdzielnia z Piątnicy.
Aktualnie stado krów mlecznych liczy dwadzieścia sztuk. 40-hektarowe gospodarstwo
daje szansę powiększenia stada do około trzydziestu krów dojnych, nie licząc cieląt i sztuk
przeznaczonych na remont stada, co pozwoli
przesunąć działalność pana Jarosława z grupy małych do gospodarstw średniej wielkości. Przy stabilnych cenach skupu i szybko rosnących cenach środków produkcji, jedynie
intensyfikacja produkcji pozwala na zachowanie dochodowości gospodarstwa. Pan
Gałązka liczy na wsparcie w tym dziele BS
w Kolnie. Rodzice pana Jarosława byli członkami Banku jeszcze w czasie, kiedy Oddział

w Małym Płocku był samodzielnym bankiem.
On sam przyznaje, że na początku myślał
o zmianie instytucji finansowej, ale zwyciężył lokalny patriotyzm, tym bardziej, że Bank
unowocześnił się, rozwinął i może sprostać
praktycznie wszystkim potrzebom gospodarstwa.
W kontaktach z bankiem trzeba mieć
świadomość, ze musi on zarabiać, więc jeżeli
już tak jest, to wychodzę z założenia, że lepiej, gdy na współpracy ze mną zarabia bank
lokalny. Wiem, że te pieniądze w jakiejś części powrócą do mnie czy moich sąsiadów
i umacniam nasz Bank, a nie taki, który jest
tu tylko gościem – podkreśla pan Jarosław.
– Jestem bardzo zadowolony z konta internetowego, jakie udostępnił mi Bank. To olbrzymia oszczędność czasu i wygoda. W każdej chwili dnia i nocy mam dostęp do własnego rachunku, mogę też bez wychodzenia
z domu opłacać rachunki. Bardzo polecam
takie rozwiązanie.
Jarosław Gałązka

Dobry biznesplan
jest najważniejszy
dowy, państwo Mściwujewscy przeprowadzili dokładną analizę kosztów, jakie musieli
ponieść w związku ze specjalizacją i przekształcaniem gospodarstwa – w tym pomogli im pracownicy Oddziału BS Kolno w Małym Płocku. Ze sporządzonego biznesplanu
wynikało, że inwestycja powinna być opłacalna, a w rozwoju znacznie pomogły kredyty z dopłatami unijnymi. To dzięki nim w obejściu pojawiły się nowe, wydajne maszyny
i urządzenia, między innymi dwa nowoczesne ciągniki. W chwili przejęcia gospodarstwa
przez pana Wiesława, zajmowało ono areał
14 ha, aktualna powierzchnia, zdaniem właściciela, jest w stanie wyżywić stado liczące
sześćdziesiąt krów, w tym czterdzieści dojnych – dlatego państwo Mściwujewscy planują budowę nowej obory i dalszy rozwój. Na
drodze znacznego powiększenia hodowli stoi
brak możliwości zakupu nowej ziemi, co jest
bolączką większości hodowców bydła mlecznego w gminie.
W tej chwili do przejęcia gospodarstwa
sposobi się syn państwa Mściwujewskich,

Łukasz, który jest świeżo upieczonym inżynierem rolnikiem po Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Decydując się na przejęcie gospodarstwa, postanowił utrzymać dotychczasowy kierunek produkcji. Dobrą przepustkę

NATALIA MALANOWSKA

do samodzielności dają mu zarówno doświadczenie, którego nabierał pomagając rodzicom, wykształcenie, tradycje rodzinne i wsparcie najbliższych. Pewnie niedługo przejmie też
od ojca udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym w Kolnie, a już teraz zajmuje się
obsługą konta internetowego gospodarstwa.
Będzie to już trzecie pokolenie w tej rodzinie
związane z Bankiem – tym silniej, że młodszy
syn pana Wiesława i pani Zofii, Andrzej, studiujący w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, jest stażystą w Oddziale w Małym Płocku.
redakcja
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a wyniki, jakie osiągają banki spółdzielcze, ma
wpływ wiele spraw. Najczęściej jednak są to
skutki oddziaływania czynników zewnętrznych, od banku spółdzielczego niezależnych. Skutki kryzysu gospodarczego w Europie są odczuwalne
w całym sektorze finansowym. Wszystkie gospodarki świata uległy znacznemu spowolnieniu.

UDANY ROK

Według wstępnych danych GUS, PKB realnie wzrósł w minionym
roku o 4,3 proc. W roku 2011 sytuacja na rynku pracy pogorszyła się –
stopa bezrobocia wyniosła na koniec roku 12,5 proc. i była wyższa o 0,2
p. p. od poziomu z końca 2010 r. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło
o 4,4 proc i w dużym stopniu związane było z wypłatą okresowych
premii przez przedsiębiorstwa. Sytuacja na rynku pracy nie ma dobrych
perspektyw na najbliższe miesiące – wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego w 2012 r. będzie sprzyjać wzrostowi stopy bezrobocia przy
jednoczesnej stabilizacji zatrudnienia i zmniejszonej dynamice wzrostu
wynagrodzeń. Stopa inflacji kształtowała się w grudniu 2011 r. na poziomie 4,6 proc. przy średniorocznym wskaźniku wzrostu cen wynoszącym 4,3 proc. W I półroczu 2011 r. podstawowe stopy procentowe
podwyższane były 4-krotnie w reakcji na rosnącą presję inflacyjną.
W efekcie tych podwyżek podstawowa stopa referencyjna NBP wzrosła o 1 p.p. do 4,5 proc. i w drugim półroczu nie zmieniła się. Rada
Polityki Pieniężnej na styczniowym posiedzeniu wskazała utrzymującą
się na wysokim poziomie inflację jako główny czynnik zmniejszający
prawdopodobieństwo obniżek stóp w najbliższych miesiącach. Nie wykluczyła jednak podniesienia stóp, jeżeli inflacja nie zacznie spadać.
Mimo tych niekorzystnych zjawisk, Bank Spółdzielczy w Kolnie rok
2011, sto dziewiąty rok swojej działalności, może zapisać jako dobrze
wykorzystany czas w umacnianiu pozycji na lokalnym rynku finansowym. Był to rok dużych wyzwań, ale i wzrostu wskaźników działalności
Banku. Na szczególne podkreślenie zasługuje ponad 15 proc. wzrost powierzonych Bankowi depozytów, które osiągnęły wartość 124 405 tys. zł.
DEPOZYTY (w tys. zł)

Wartość udzielonych kredytów na koniec 2011 r. wyniosła 109 433
tys. zł, w tym: kredyty rolnicze – 78 849 tys. zł, kredyty MSP – 7 934
tys. zł, dla osób prywatnych – 9 675 tys. zł, a jednostek samorządu
terytorialnego – 11 370 tys. zł.
Kwoty te zasiliły gospodarkę regionu poprzez klientów Banku, którzy mogli rozwijać usługi i produkcję.
Osiągnięty też został zakładany zysk. Bank w swojej strategii nie
zakłada osiągania go za wszelką cenę, ale też zapewne, jak każda
samofinansująca się firma, chce uzyskać dobry wynik.
SUMA BILANSOWA (w tys. zł)

Wzrost podstawowych parametrów Banku, takich jak suma bilansowa, która wzrosła do 146 581 tys. zł i fundusze własne w wysokości 16 956 tys. zł stanowią podstawę do dynamicznego rozwoju
i poszerzania skali działania. Te parametry lokują Bank Spółdzielczy
Kolnie na czołowej pozycji w grupie średniej wielkości polskich banków spółdzielczych, a o jego ocenie przez czynniki zewnętrzne świadczy duża lista nagród i wyróżnień, jakie przyznano mu na szczeblu
regionalnym i ogólnokrajowym.
Zbliżające się Zebranie Przedstawicieli ostatecznie oceni działanie
Banku w minionym roku, dokona też podziału zysku. Zapewne zdecydowaną jego część przeznaczy na powiększenie kapitałów, co zresztą
zalecają organa nadzoru finansowego, tłumacząc to kolejnymi unijnymi dyrektywami w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa środków
zdeponowanych w bankach.
FUNDUSZE WŁASNE (w tys. zł)

Nabiera to szczególnej wartości, gdyż zrealizowane było w czasie
tzw. wojny depozytowej, wywołanej przez instytucje z kapitałem zagranicznym w celu ściągnięcia pieniędzy z rynku wobec braku zasilania ich przez zagraniczne banki-matki.
Wzrost zebranych depozytów świadczy też dobitnie o niesłabnącym zaufaniu, jakim Bank cieszy się wśród klientów. To ważne, gdyż
pozyskane środki pieniężne mogły być angażowane w działalność
kredytową zarówno dla ludności, jak i przedsiębiorców.
KREDYTY (w tys. zł)
Rok 2012 również nie będzie dla Banku łatwym okresem. Zapowiadana sytuacja kryzysowa może mieć jednak łagodniejszy skutek
dla klientów Banku, dzięki wsparciu jakiego im udziela, podobnie jak
podczas pierwszej fali kryzysu. W nowy rok Bank wchodzi też ze
współczynnikiem wypłacalności powyżej 13 proc., a więc już dziś wyraźnie przekraczającym poziom, jaki Komisja Nadzoru Finansowego
zaleca bankom po roku 2014.
ANDRZEJ
MALANOWSKI
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Nr 4/2011
rajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską
Fundacją Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowały kolejną, XIII edycję konkursu Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców.
Konkurs dąży do wspierania budowy wysokiej kultury współpracy
instytucji finansowych z przedsiębiorcami, tworzenia atmosfery
wzajemnego zaufania, popularyzowania innowacji wprowadzanych
w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspakajania potrzeb finansowych małych
i średnich przedsiębiorstw oraz uzyskania synergicznego efektu rozwojowego zarówno banków, funduszy poręczeniowych, pożyczko-

wych i leasingowych, jak również sektora MSP w Polsce. Godło
promocyjne przyznawane w konkursie ma za zadanie wskazanie
przedsiębiorcom tych instytucji finansowych, które charakteryzują
się rzeczowym podejściem, zrozumieniem specyfiki ich problemów,
a także tych, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać
pojawiające się możliwości budowy
silnych więzi z sektorem MSP.
27 stycznia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie ogłoszono wyniki XIII edycji Konkursu.
Wśród laureatów otrzymujących
Godło Promocyjne ze Złotymi
Gwiazdami znalazł się Bank Spółdzielczy w Kolnie. Na uroczystości
Bank reprezentował wiceprezes
Zarządu Kazimierz Sokołowski.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
1-A – pieniądze, które trzeba
oddać; 2-I – duża papuga;
3-A – jest, żeby nie było zimno
w palce; 4-I – krewna pszczoły;
5-A – targowisko; 5-G – obok
kiera; 5-L – głębiej już nie można; 6-H – powietrze w ciele tam,
gdzie być nie powinno; 7-A – czasem trzeba się na niego zdać;
7-E – według filozofów w nim
fale radiowe; 7-L – cel...; 8-C
– miał ją pikinier; 8-H – tłusty
smar do łożysk; 10-D – z Zielonego Wzgórza; 10-L – lód na rzece; 11-A – założyciel Krakowa;
11-F – N w tablicy Mendelejewa;
12-C – 10x10; 12-L – piąty w kalendarzu; 13-G – ma je jeleń, baran, łoś...; 14-A – twórca ewolucji; 14-H – do płaskiego ciasta;
15-D – miara powierzchni; 16-A
– droga, po której porusza się ciało; 16-H – jest, kiedy nikt nic nie
mówi; 17-E – banda knujących
złoczyńców; 17-L – książkowy lub
w szafie; 18-A – z owcami na
hali; 18-G – czerwona planeta;
19-I – wyspy pod psem; 20-E
– krzykliwa mewa; 21-A – Dancewicz, tańcząca aktorka; 22-H
– masa opakowania; 23-A
– metanol, etanol, propanol itd;
PIONOWO:
A-1 – wykres albo przenośnia;
A-11 – przychodzi do banku po
kredyt; C-1 – dawny student;
C-5 – robi się, gdy napada śnieg;
C-11 – najwyższy w talii: C-16
– na przykład oszczędnościoworozliczeniowy; D-10 – posiadane

środki; E-1 – między środą a piątkiem; E-14 – inaczej kosaciec;
E-19 – koniec gry w szachy; F-7
– osa w niej cienka; F-20 – nadchodzi w czerwcu; G-1 – król murzyńskiego plemienia; G-1O – kolega Burka; G-17 – szał, zaślepienie; H-5 – żyła główna; H-13
– oklaski na stojąco; H-20 – piłka za linią; I-2 – współbrzmienie
dźwięków lub system wynagradzania; I-11 – szata sędziego;
I-16 – rybie jajeczka; J-1 – pięknie mówi; J-13 – miękka, drobnoziarnista skała osadowa; J-16
– rosyjskie zdrobnienie Aleksandra; K-21 – tam konfederacja
w 1768 roku; L-7 – i kiwi, i kura;
L-12 – nim się sieje, żeby było cicho; L-1 6 – bóg miłości; M-5
– w parze z akcjami; M-15 – tam
odszedł kochaś;
SZYFR:
(H-17, C-22, I-6, E-10, L-13)
(M-12, H-15, C-7, J-1, Ł-17, J-14,
C-23, C-9)
(D-14, M-8, I-12, E-17, Ł-5, Ł-19)
(F-14,A-19, A-13)
(J-9, F-17, D-1, C-21, D-8)
Rozwiązania prosimy składać
na zamieszczonych kuponach
w placówkach naszego Banku
do 10 czerwca br. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z Nr 4
naszego czasopisma w wyniku
losowania nagrody otrzymują:
Elżbieta Obiedzińska, Ewa
Słapińska i Danuta Kosiorek.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z Bankiem.
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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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