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Sprawdzić się
w trudnych czasach

Rozmowa
z BRONISŁAWEM SZYMAŃSKIM,

przewodniczącym Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Kolnie

W bieżącym roku Bank Spółdzielczy
w Kolnie obchodzi studziesięciolecie ist-
nienia. Wskazują na to odnalezione w ar-
chiwach jego dokumenty założycielskie.
Działał pod różnymi nazwami, jednak
zawsze jako instytucja o spółdzielczym
charakterze, z zachowaniem spółdzielczej
zasady demokratycznej kontroli.

– Spółdzielnie są demokratycznymi orga-
nizacjami kontrolowanymi przez swoich człon-
ków, którzy aktywnie uczestniczą w ustala-
niu polityki działania spółdzielni i w podejmo-
waniu decyzji. Osoby pełniące w spółdzielni
funkcje z wyboru są odpowiedzialni wobec
członków. W spółdzielniach członkowie mają
równe prawo głosu (jeden członek – jeden
głos).

Czy działanie Rady Nadzorczej BS
w Kolnie sprowadza się tylko do działań
o charakterze kontrolnym?

– Byłoby to spłyceniem jej funkcji. Tak pra-
cować może zewnętrzna kontrola, a nie Rada
wybrana spośród członków spółdzielni. Nie
może ona tylko i wyłącznie kierować się prze-
pisami prawa, gdyż ma także obowiązek
dbania o dobro spółdzielni, a w naszym przy-
padku – Banku i jego członków. Współczesny
bank spółdzielczy to z jednej strony instytucja
finansowa zobowiązana działać zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawach i decy-
zjach regulatorów, a z drugiej – instytucja fi-
nansowa prowadząca szereg skomplikowa-
nych operacji, ale też pracująca na rzecz
i w interesie lokalnych społeczności.

To duża odpowiedzialność.

– Waga tej odpowiedzialności, zapisanej
w ustawie Prawo bankowe i uchwale Komisji
Nadzoru Finansowego, nie wynika tylko z sa-
mych ustaleń zawartych w tych dokumen-
tach lecz ze zobowiązań, jakie Bank oraz jego
samorząd mają w stosunku do członków, de-
pozytariuszy i kredytobiorców. Jednak wa-
runki, w jakich przychodzi naszemu Bankowi
w dzisiejszych czasach prowadzić działalność
handlową – to drugi problem W okresie spo-

wolnienia gospodarczego przeszliśmy przez
ten niestabilny czas w sposób godny uznania.
To zasługa jego Zarządu i kadry Banku.

Rozmawiamy po Zebraniu Przedsta-
wicieli. Jaką ocenę pracy Zarządu w mi-
nionym roku sformułuje Rada Nadzorcza?

– Bardzo wysoką. Sytuacja gospodarcza
i prognozy u progu roku 2011 nie były optymi-
styczne i byliśmy pełno obaw, co do tego, ja-
kimi efektami zakończy się działalność
w minionym roku. Okazało się jednak, że
Bank, dzięki bardzo dobrej pracy załogi, ale
myślę, że również dzięki odpowiedzialnej po-
lityce jego Zarządu, zanotował bardzo dobre
wyniki. Osiągnął je, bo miał dobrą pozycję
startową i ugruntowaną opinię na lokalnym
rynku. Powodem sukcesu są skumulowane
dobre efekty pracy Banku wypracowane
w poprzednich latach. Dlatego też, pomimo
nie najlepszych prognoz gospodarczych,
z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Dziękuję za rozmowę

ANDRZEJ MALANOWSKI

Fo
t. 

Ja
ku

b 
W

ro
nk

o

Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. (86) 278 26 51
Grabowo, ul. 3 Maja
Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
Turośl, ul. Jana Pawła II 16
Kolno, ul. 11 Listopada 13
w Urzędzie Miasta Kolno,
w Starostwie Powiatowym
w Kolnie, w Lachowie

www.bskolno.pl
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bawy o stan gospodarki oraz o jej wpływ na poziom życia,
a właściwie na możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych
mieszkańców naszego regionu, wydają się być uzasadnione.

Według ocen analityków będzie to rok na pewno trudniejszy od
minionego.

Dla funkcjonowania gospodarki podstawową kwestią jest zapewnienie
jej źródeł finansowania. Na szczeblu lokalnym od wielu lat podstawową
funkcję w tym zakresie pełnią banki spółdzielcze. Dotyczy to takich obsza-
rów, jak małe i średnie przedsiębiorstwa, osób prowadzących działalność
gospodarczą, a także rolników, którzy, jako klienci banków spółdzielczych,
są znaczącą grupą kredytobiorców.

Widoczne gołym okiem skutki przekształcania się polskiej wsi i unowo-
cześniania gospodarstw rolnych mają swoje źródła finansowe w dwóch
miejscach, to jest w funduszach unijnych i kredytach pochodzących w przy-
tłaczającej większości z banków spółdzielczych.

Podobnie ma się rzecz z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie inwe-
stycji przez samorządy gminne, dla których banki spółdzielcze są spraw-
dzonymi partnerami. Sytuacja gmin staje się w tym roku jeszcze trudniejsza
wobec obostrzeń wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów. Spotyka-
my się w związku tym z licznymi pytaniami, czy wobec spodziewanego
spowolnienia, Bank Spółdzielczy Kolnie będzie stosował podobnie otwartą
politykę kredytową, jak podczas pierwszej fali kryzysu.

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Oczywiście, bo taka jest
rola i misja lokalnego banku spółdzielczego. Ogranicznikiem dla akcji kredy-
towej banku może być wielkość jego funduszy własnych oraz liczba przyję-
tych depozytów. Bank posiada Wysokie kapitały własne nie ograniczające
akcji kredytowej. Zysk Banku za 2011 rok przekazany został również na ich
powiększenie.

 Oszczędzanie, czyli składanie depozytów w banku spółdzielczym, przez
jego klientów, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i samorządy ma dwubiegu-
nowy aspekt. Po pierwsze przynosi depozytariuszom dochód w postaci odse-
tek, a po drugie stanowi główne źródło środków, jakie bank może przezna-
czyć na akcję kredytową. Stąd łatwo wysnuć prosty wniosek – oszczędzając
we własnym lokalnym banku, sami tworzymy podstawy do finansowania
lokalnej gospodarki w tych dobrych i gorszych dla niej czasach.

KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu

KOMENTARZ

Centrala: 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2
Tel. (86) 278 25 62, fax (86) 278 48 77

Oddziały: 18-507 Grabowo, ul. 3 Maja
Tel. (86) 279 00 10, fax (86) 279 02 12
18-516 Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
tel. (86) 279 13 03, fax (86) 279 18 21
18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 16
tel. (86) 278 62 04, fax 278 63 14

Punkt obsługi klienta
– w Kolnie: w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym
– w Lachowie

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE

K A L E N D A R I U M

Uczestniczyliśmy w:
12.03. wręczeniu nagród laureatom loterii „Twoje konto z prezentami”

II edycja
23.03. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie
25.03. spotkaniu promocyjnym Zeszytów Kolneńskich
03.04. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
10.04. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
16-17.04. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
18.04. Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich
25.04. posiedzeniu Rady Fundacji „Kraina mlekiem płynąca”
06.05. uroczystościach związanych z Dniem Strażaka
08.05. posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
16.05. imprezie kulturalnej w Gminnym Centrum Kultury w Koźle
18.05.  posiedzeniu Rady Fundacji „Kraina mlekiem płynąca”
22.05.  imprezie kulturalnej w Gimnazjum w Stawiskach
25.05.  Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie
27.05. spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa
28-30.05. naradzie Prezesów Banków Spółdzielczych we Władysławowie
31.05. odbiorze wyróżnienia Superfirma 2012 roku

31.05. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
02.06. uroczystościach 100-lecia Banku Spółdzielczego w Łomży
03.06. uroczystości z okazji utworzenia OSP w Zaskrodziu
06.06. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
07-10.06. wycieczce członków i pracowników Banku
12.06. podsumowaniu konkursu Podlaska Agroliga
12.06. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
15.06. wręczeniu nagród w Rajdzie Rowerowym

„Kolno na dwóch kołach” na trasie Kolno-Kozioł
17.06. rodzinnych zawodach wędkarskich w Grabowie
18.06. Zgromadzeniu Prezesów Banków Spółdzielczych
26.06. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
27.06. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPS
28.06. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS
30.06. zawodach Kawaleryjskich w Kolnie
04-05.07. spotkaniu z młodzieżą z Hiszpanii
06.07. posiedzeniu Nadzorczej Banku BPS
08.07. XX Turoślańskich Prezentacjach Kulturalnych
12.07. posiedzeniu Związków Banków Polskich
18.07. pożegnaniu członka Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju

w Szpietowie
20.07. uroczystości Święta Policji
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Gmina Grabowo
leży na Wysoczyźnie
Kolneńskiej w odle-
głości 16 km od Kol-
na i 14 km od Szczu-
czyna. Od głównej
drogi nr 61 jest od-
dalona o 4,5 km.

Panie Wójcie, w gminie nie ma prze-
mysłu, więc jaki ma ona charakter?

– Jesteśmy gminą typowo rolniczą, w któ-
rej działają gospodarstwa towarowe wielko-
ści 15-60 ha, a także wysokotowarowe o po-
wierzchni ponad 100 ha. Gleby mamy kiep-
skiej jakości, dlatego większość produkcji ro-
ślinnej jest podporządkowana hodowli żywca
wołowego i wieprzowego, a także produkcji
mleka. Gmina należy też do Fundacji „Kraina
Mlekiem Płynąca”.

Do roku 1998 w gminie działał Państwo-
wy Ośrodek Hodowli Zarodowej, mający
5 zakładów i dysponujący około 3 tysiąca-
mi hektarów. Zdziałał dużo dobrego, gdyż
pochodzące z Ośrodka sztuki zarodowe
otrzymywały wysokie notowania i wspie-
rały rozwój wielu gospodarstw. Jego dy-
rekcja mieściła się w zabytkowym pałacu
– siedzibie rodu Wagów, a później Soko-
łowskich. Obecnie pałac wraz z urokliwym
ogrodem, w którym rosną ponad stuletnie
drzewa, został wykupiony przez gminę.
Ponieważ służył jako budynek biurowy, cze-
ka go gruntowna rewitalizacja. Planujemy
utworzenie tam ośrodka szkoleniowo-kon-
ferencyjnego, gdyż chcemy, żeby zabytek
zarabiał. Ponieważ obecna transza środ-

ków unijnych już się kończy, będziemy li-
czyć głównie na pomoc Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzę-
du Marszałkowskiego.

Czy gmina wykorzystywała jakieś
środki unijne?

– W latach 2002-2006 zwodociągowali-
śmy całą gminę – 34 miejscowości mają te-
raz dostęp do dwóch ujęć czystej wody z Gra-
bowa i Gnatowa. Był to duży wysiłek dla na-
szego budżetu, dlatego korzystaliśmy ze środ-
ków unijnych, które były wykorzystywane
również przy budowaniu kanalizacji. Obecnie
całe Grabowo jest skanalizowane, choć nie

wszyscy mieszkańcy wyrazili chęć podłącze-
nia się do sieci. W pozostałych miejscowo-
ściach ścieki są odbierane ze zbiorników bez-
odpływowych, a coraz popularniejsze stają
się oczyszczalnie przydomowe.

Wykorzystać
każdą szansę

Rozmowa z wójtem JÓZEFEM WISZOWATYM

Braliśmy udział we wszystkich programach,
i tych przedakcesyjnych, i tych z Programu
Operacyjnego 2007-2013.

Ważnym wyznacznikiem postępu na
wsi jest dostęp do Internetu.

– Niestety, w naszej gminie tylko część te-
renu (w promieniu 5 km od Grabowa) nie
ma problemów z dostępem. Powodem kło-

potów jest przestarzała sieć telekomunika-
cyjna, a ponieważ są to bardzo drogie inwe-
stycje, cieszymy się, że całe województwo
zostało objęte programem budowy nowej
sieci światłowodowej.

W gminie nie ma dużego przemysłu,
więc nie ma podatku od nieruchomości,
ani odpisów od podatków PIT i CIT. Jak
konstruowany jest w takim razie budżet
gminy?

– Zdecydowaną większość naszego budże-
tu stanowią subwencje i dotacje, a dużymi
obciążeniami są dla nas oświata i opieka spo-
łeczna. Sporo osób zostało zwolnionych
z dawnych przedsiębiorstw państwowych
i pozostają nadal na utrzymaniu Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

DOKOŃCZENIE NA STR. 7Fo
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Zespół dworski z XIX wieku
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 tym roku imieniny Jana z Kol-
na miały dodatkowy aspekt.
Połączono je z obchodami ju-

bileuszu 110-lecia powstania Banku
Spółdzielczego w Kolnie.

Tak więc, oprócz imienin, świętowa-
no urodziny kolnieńskiego Banku Spół-
dzielczego jako współorganizatora im-
prezy. Była to tradycyjnie udana impreza
dla kilku tysięcy mieszkańców Kolna
i pobliskich miejscowości, którzy bawili
się w niedzielę 24 czerwca na stadionie
miejskim do późnych godzin wieczor-
nych.

Atrakcją festynu, po raz drugi z rzę-
du, był pokaz umiejętności strongma-
nów. Siłą popisywali się zawodnicy ze Sło-
wacji, Czech, Słowenii i Polski. Zwycięz-
com puchary wręczył Andrzej Duda –
burmistrz Kolna, Henryk Duda – staro-
sta kolneński i Krzysztof Kajko – pre-
zes Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Na scenie pojawił się znany w kraju
zespół Żuki, dużo braw zebrał zespół
Czerwieniacy, przypominając kolnianom
regionalne przyśpiewki.

Jedną z atrakcji był konkurs zorgani-
zowanym przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie, w którym do wygrania były
atrakcyjne nagrody: rower górski oraz
sprzęt RTV i AGD. Na imieninach i uro-
dzinach było jeszcze wiele atrakcji, kon-
kursów, występów i niespodzianek.

Była to ze wszech miar udana impre-
za, zorganizowana przez kolnieńskiego
starostę i burmistrza przy współudziale
tegorocznego jubilata – Banku Spółdziel-
czego w Kolnie.

Red.

Bank współorganizatorem
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ech Samul i Henryk Samul, bracia,
postanowili ułatwić życie mieszkań-
com Kolna oraz okolic tworząc „Se-

zam” – sklep z artykułami potrzebnymi
wszystkim przy remontach, budowie czy
odnawianiu mieszkań i domów.

– Gdyby ktoś chciał wybudować dom, kupi
u nas wszystko, co jest potrzebne, łącznie
z meblami – mówi Henryk Samul, współwła-
ściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługo-
wego „Sezam” w Kolnie.

Znaleźć w nim można niemal wszystko, od
cementu, stali, materiałów instalacyjnych
i wykończeniowych, narzędzi, farb i wielu in-
nych towarów zgromadzonych na trzech
kondygnacjach okazałego budynku przy ulicy
Sportowej oraz na przyległym placu. Aktual-
nie trwa rozbudowa i powstaje dodatkowa
hala sprzedażowa o powierzchni 1 000 m2.

Na początku działalności gospodarczej obaj
właściciele „Sezamu” zajmowali się naprawą
sprzętu AGD, ale z czasem zauważyli, że na
lokalnym rynku pojawiło się zwiększone za-
potrzebowanie na materiały budowlane. Zmie-
niając rodzaj działalności nie przypuszczali, że
przyjdzie im z czasem wybudować duży obiekt,
w którym aktualnie prowadzą działalność,
a po latach jeszcze go powiększać. Firma daje
zatrudnienie 17 pracownikom.

– Branża budowlana jest na ogół pierwszą
ofiarą sytuacji kryzysowych. I pierwsze symp-
tomy spowolnienia dają się już zauważyć
– twierdzi Henryk Samul. – Klienci większą
uwagę przywiązują do cen, a ich liczba w mi-
nionych latach nieznacznie się zmniejszyła.

Firma jednak nie zanotowała z tego powodu
spadku przychodów, gdyż obaj wspólnicy, prze-

widując taką możliwość, zwiększyli asortyment
oferowanych towarów, co pozwala im utrzy-
mywać ogólną sprzedaż na nie zmienionym
poziomie. Co prawda pojawiają się wydłużają-
ce się terminy płatności, ale, jak mówi Henryk
Samul, na ogół udaje się je zrealizować.

– Firma działa na ograniczonym terenie,
a większość klientów jest znana i to jest po-
zytywna cecha prowadzenia firmy w miejscu
takim jak nasze – twierdzi Henryk Samul.
– By zaistnieć na rynku na trwałe, potrzeb-
ne są też dobre relacje z producentami.
Praktycznie rynek ten jest od dawna podzie-
lony i wytwórcy materiałów oraz urządzeń,
bądź ich handlowi przedstawiciele, dobrze
wiedzą komu powierzają towar. Od lat re-
gularnie realizujemy nasze zobowiązania
wobec nich i nie mamy problemów z dosta-
wami towaru.

NA SPORTOWEJ
– wszystko do budowania

Firma od lat jest klientem Banku Spółdziel-
czego w Kolnie. Budowa pierwszego obiektu
przy ulicy Sportowej wspierana była udzielo-
nymi przez niego kredytami.

– Obecnie Bank prowadzi naszą działal-
ność rozliczeniową i ze współpracy jesteśmy
bardzo zadowoleni. Dla nas ważne jest, jak
jesteśmy traktowani i jak wygląda obsługa
bankowa. Przenieśliśmy do BS w Kolnie
– naszego sąsiada – rachunki z banku ko-
mercyjnego i tego kroku nie żałujemy
– stwierdza pan Henryk.

ANDRZEJ MALANOWSKI

PHU „Sezam”,
ul. Sportowa 9, Kolno

tel. (86) 278 11 33

Siedziba „Sezamu” w Kolnie

Rozbudowa powierzchni sklepowej Klientów obsługuje 17 osób
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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)
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Gmina wprowadza roboty publiczne
i prace interwencyjne, ale ciągle dalej nie-
którym rodzinom brak pieniędzy na pod-
stawowe opłaty. Jest to bardzo duży pro-
blem, z którym nasza gmina boryka się
od lat.

Budżet gminy obsługiwany jest przez
Bank Spółdzielczy w Kolnie. Jak się Panu
z nim współpracuje?

– Wręcz modelowo. Wszystkie pieniądze
lokujemy w jego grabowskim Oddziale – więk-
szość pracowników Urzędu i gminnych szkół
ma w nim konta, do czego zresztą zachęca-
my. Dzięki temu obrót pieniędzmi jest szyb-
szy i tańszy.

Pan prezes zawsze jest mile widziany w na-
szej gminie, wspiera nasze działania kulturalne,
a Bank jest nawet sponsorem dwóch imprez,
które od lat organizujemy: w czerwcu są to
Wianki u Wagów, a w pierwszą niedzielę wrze-
śnia od 12 lat odbywa się u nas rekonstrukcja

historyczna poświęcona wypadowi Podlaskiej
Brygady Kawalerii z majątku Sokołowskich na
Prusy Wschodnie. W skład tej Brygady wchodził
10 pułk Ułanów Litewskich, a w Grabowie ist-
nieje stowarzyszenie jeździeckie jego imienia.
Co roku organizuje ono imprezę, która przycią-
ga coraz więcej widzów, z czego bardzo się cie-
szymy i serdecznie na nią zapraszamy!

Dziękuję za rozmowę.

NATALIA MALANOWSKA

Wykorzystać każdą szansę

POZIOMO
1-A z ceną wywoławczą
1-J nagość w sztuce
2-F pieniądze w sklepie pod

koniec dnia
3-A wyczucie
3-J dawna miara

powierzchni
5-C zagadka
6-A Północnoatlantycki

lub stabilizacyjny
7-C żyła główna
7-I dorosła Ania
8-A po sol
8-G łączy metal z metalem
1O-A jaskinia
10-G biegnie nieubłaganie
11-I ich dwoje
12-A ten, kto pisze
12-H sylwestrowy
13-J skąpa bluzeczka
I4-A rozdzielać według

kategorii
16-D wracamy z nią lub na niej
17-A z tatą
17-I ktoś najedzony
18-D nie każdemu psu tak

na imię
18-K dom pszczół
19-J narząd z siatkówką
20-A najsławniejsza galeria

w Petersburgu
20-I kość
21-D niezbędny do dążenia
22-A pojemność statku
PIONOWO
A-1 nauka o początkach

człowieka
A-17 chwila
B-12 nieistniejąca kraina

szczęścia
C-1 podrzuca jajka
C-9 bezpieczny dla statków
D-5 najmniejsza część

pierwiastka
D-16 czarna w szkole
E-9 kocha swój kraj
E-20 również
F-1 piłka za linią
F-18 pieniądz  lub klub

z Madrytu
G-5 między krajem a krajem
G-14 papiery wartościowe
H-1 dowcip, żart
H-12 w dzwon na trwogę
I-7 na wystawie zastępuje

coś prawdziwego
I-15 gdy się poddajemy
J-1 mała Agnieszka
J-10 fikołek w powietrzu
J-19 z nią
K-5 otwierane w banku
K-17 tropikalny czarny ptak

z dużym dziobem
L-1 z ostrymi oczkami
L10 człekokształtna
L16 wyjście

z tunelu
Hasło:
(D-18, L-14, C-22, H-18, A-7, L-16,
B-8)
(J-12, A-18, K-1, L-2,  A-22, G-11)
(E-5, J-7, D-12, E-22, J-17)
(H-10, L-17, A-14, K-3)

K R Z Y Ż Ó W K A

Rozwiązania prosimy składać na zamieszczonych kuponach
w placówkach naszego Banku do 20 września br.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
z kwartalnika Mój Bank Nr 1 (5) nagrody otrzymują:

Joanna Witt,
Eugenia Choynowska

i Piotr Bednarski.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z Bankiem.
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