
września 2012 roku Bank
Spółdzielczy w Kolnie
obchodził jubileusz 110-

lecia swojego powstania. Była to
druga część uroczystych obcho-
dów.

Pierwsza odbyła się 24 czerwca 2012 roku
w podczas wspólnie organizowanego z mia-
stem Kolno i starostwem powiatowym fe-
stynu dla mieszkańców powiatu kolneńskie-
go pod nazwą „Imieniny Jana z Kolna – uro-
dziny Banku Spółdzielczego”.

We wrześniu do przystrojonej sali wido-
wiskowej kolneńskiego Domu Kultury przy-
było około 300 osób – emerytowani kie-
rownicy Banku, klienci, pracownicy i emery-
towani pracownicy, kierownicy zakładów
pracy z miasta i powiatu, prezesi banków

110-lecie Banku
Spółdzielczego

w Kolnie
Statuetki oraz monety okolicznościowe
– „10 dukatów Floriana” – wręczane za-
proszonym gościom

Przywitanie gości przez Zarząd

Zaproszeni goście. Drugi z prawej wicewoje-
woda Podlaski – Wojciech Dzierzgowski
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spółdzielczych z województw: podlaskiego,
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego,
lubelskiego, rzeszowskiego i małopolskiego.

Swoją obecnością zaszczycili Bank między
innymi: wicewojewoda podlaski – Wojciech
Dzierzgowski, wiceprezes Związku Banków
Polskich – Jerzy Bańka, prezes Krajowego
Związku Banków Spółdzielczych – Jerzy Ró-
żyński, Danuta Świerżewska – dyrektor
z Krajowej Rady Spółdzielczej, Tomasz Mi-
ronczuk – prezes Banku Polskiej Spółdziel-
czości S.A., Piotr Huzior – prezes Związku
Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im.
F. Stefczyka  w Warszawie, Dominik Duda
– prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie
w latach 1967-1991, Tadeusz Karasiński
– pierwszy członek Zarządu Banku po jego
reaktywacji w 1950 roku.

Uroczystość prowadziła Izabela Wil-
czewska, przyjaciel Banku, córka Marian-

ny Wilczewskiej, długoletniego pracow-
nika Banku Spółdzielczego w Kolnie. Na
wstępie został wyświetlony film o historii
Banku od 1902 roku do dnia dzisiejszego.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2013

wszystkim członkom, klientom
i mieszkańcom naszego regionu

najlepsze życzenia
powodzenia

w życiu osobistym
i zawodowym

składają
Rada Nadzorcza,

Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kolnie
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Oficjalnego powitania gości dokonał
Krzysztof Kajko, prezes Banku oraz Bro-
nisław Szymański, przewodniczący Rady
Nadzorczej. Jubileusz 110-lecia był najlepszą
okazją do przyznania wyróżnień osobom
zasłużonym dla Banku i pragnąc je uhono-
rować, Zarząd Banku ufundował okolicz-
nościową statuetkę „Zasłużony dla Banku
Spółdzielczego w Kolnie” oraz pamiątko-

we monety „10 dukatów Floriana”. Słowa
uznania i podziękowania otrzymali zasłużeni
działacze oraz kierownicy Banku w minionych
latach: Dominik Duda – prezes Banku w la-
tach 1967-1991, Tadeusz Karasiński  – czło-
nek Zarządu w roku 1950, Stanisława Bazy-

dło – kierownik Banku w latach 60-tych oraz
Bronisław Szymański – przewodniczący
Rady Nadzorczej Banku.

Jubileuszu 110-lecia nie doczekał wielo-
letni (25 lat) członek Rady Nadzorczej, Ja-
nusz Sławomir Gromadzki. Zmarł 29 lu-
tego 2012 roku. Statuetkę ku jego pamięci
odebrała żona Janina Gromadzka. Oso-
bom zasłużonym wyróżnienia wręczał Za-
rząd Banku – prezes Krzysztof Kajko oraz
Teresa Kozikowska i Kazimierz Soko-
łowski – wiceprezesi. Wśród zasłużonych
dla Banku są również klienci Banku oraz
osoby i firmy współpracujące. Ich repre-
zentantami są jednostki samorządu tery-
torialnego. Pamiątkowe statuetki odebra-
li: Henryk Duda – starosta kolneński, An-

Krzysztof Kajko powitał zaproszonych
gości

Widok na salę z uczestnikami obchodów

Wręczenie odznaczeń Tadeuszowi Kara-
sińskiemu – członkowi Zarządu po reak-
tywacji Banku w 1950 roku

Wręczenie statuetki Dominikowi Dudzie
– prezesowi Banku w latach 1967-1991

Wręczenie statuetek przedstawicielom samo-
rządów powiatu kolneńskiego oraz OSP

Wręczenie wyróżnień Partnerom – Bankowi BPS,
SM „Mlekpol” oraz Firmie informatycznej „NO-
VUM”

Wręczenie odznaczeń Krajowej Rady Spółdziel-
czej emerytowanym pracownikom Banku

Wręczanie odznaczeń pracownikom Banku

Bank otrzymał odznaczenie „Za zasługi dla
zrzeszenia BPS”

Władze powiatu kolneńskiego złożyły Ban-
kowi gratulacje
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Spółdzielczego w Kolnie
drzej Duda – burmistrz miasta Kolno, wój-
towie gmin: Kolno – Tadeusz Klama, Tu-
rośl – Piotr Niedbała, Mały Płock – Józef
Dymerski i Grabowo – Józef Wiszowaty,

a miasto Stawiski reprezentowała wice-
burmistrz – Agnieszka Rutkowska. Za-
służeni dla Banku to również strażacy
ochotnicy. W ich imieniu wyróżnienie ode-
brał Antoni Lewandowski – członek Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego OSP. Wy-
różnienia wręczył prezes Krzysztof Kajko
oraz Bronisław Szymański – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
nadał Złote Odznaki Franciszka Stefczyka
następującym osobom: Dominikowi Du-
dzie, Tadeuszowi Karasińskiemu, Józe-
fowi Dąbkowskiemu, Irenie Bączek, Ry-
szardowi Cichemu, Barbarze Drozdow-
skiej, Annie Goworek, Krystynie Grajko,
Wiesławie Kijanowskiej, Iwonie Kiszuk,
Janinie Kowalczyk, Halinie Kozioł, Kry-
stynie Lemańskiej, Jadwidze Połońskiej,
Halinie Ptak, Elżbiecie Rydzewskiej, Re-
ginie Stachelek, Lucynie Święcińskiej,
Barbarze Wilimczyk oraz Hannie
Wróblewskiej.

„Za zasługi dla bankowości spół-
dzielczej” odznaczenie honorowe
Grupy BPS wręczył prezes Banku BPS
Tomasz Mironczuk i Roman Do-
mański – członek Rady Nadzorczej
Banku BPS. Odznaczenie „Diamen-
towe” otrzymali: Krzysztof Kajko,
Teresa Kozikowska i Kazimierz So-
kołowski. Odznaczenie „Szmarag-
dowe” – Marian Bednarczyk, Zdzi-
sław Dardziński, Roman Darmet-
ko, Wacław Kozikowski, Stani-
sław Szymanowski – członkowie
Rady Nadzorczej oraz Elżbieta Gór-
ska, Bogdana Jackiewicz, Tadeusz
Olender, Irena Ewa Pomichowska,
Joanna Skrodzka, Bożena Szablak
i Irena Szymańczyk.

Bank Spółdzielczy w Kolnie z oka-
zji jubileuszu został także odznaczo-
ny przez Krajową Radę Spółdzielczą,
Krajowy Związek Banków Polskich
oraz Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A. w uznaniu jego zasług dla re-
gionu i krzewienia idei spółdziel-
czości.

 W artystycznej części jubileuszu wy-
stąpili Grażyna Brodzińska i Adam
Zdunikowski wraz z Filharmonią
Kameralną im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży. Występ ten spo-
tkał się ze wspaniałą reakcją pu-
bliczności, która nagrodziła arty-
stów brawami na stojąco. Niespo-
dzianką był również występ zespo-
łu ludowego Czerwieniacy z Czerwo-
nego, którzy wykonali dwa utwory. Ich
debiut z Filharmonią spotkał się
z żywiołową reakcją publiczności.

Zespół „Czerwieniacy” wystąpił w części ar-
tystycznej jubileuszu

Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez ks. dzie-
kana Stanisława Uradzińskiego. Obok stoją:
Krzysztof  Kajko, Dominik Duda oraz prowa-
dząca uroczystości – Izabela Wilczewska

Wszyscy goście jubileuszowych obchodów
przed wejściem do Banku

Rachunek od 13 roku życia
z dostępem do bankowości

elektronicznej,
kartą płatniczą

– wszystko za 0 złotych
Jubileuszowy tort smakował wszystkim go-
ściom

Swym występem uroczystość uświetniła Gra-
żyna Brodzińska występując z Filharmonią Ka-
meralną im. Witolda Lutosławskiego z Łomży

Ostatnim punktem Jubileuszu 100-lecia
było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na bu-
dynku Centrali Banku.

ANDRZEJ MALANOWSKI
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stnieje kilka marginalnych dokumentów, które
dokumentują dzieje spółdzielczości kolneńskiej.
Jej założyciele w 1902 roku utworzyli najstarsze

na tym terenie Kolneńskie Towarzystwo Pożyczko-
wo-Oszczędnościowe.

Te szczątkowe źródła pozwalają z niezbitą pewnością postawić
tezę, że w dzisiejszym obszarze działania Banku Spółdzielczego

w Kolnie idea spół-
dzielczości oszczędno-
ściowo-pożyczkowej
rozwijała się podobnie
jak w całym Królestwie
Kongresowym. Co wię-
cej, Kolneńskie Towa-
rzystwo Pożyczkowo-
Oszczędnościowe było
piątym, biorąc pod
uwagę datę rejestra-
cji (a jednym z sied-
miu), działających w gu-
berni łomżyńskiej, któ-
re powstały jeszcze
przed 1905 rokiem,

Można domniemy-
wać, że do zniszcze-
nia materiałów archi-
walnych, bądź ich roz-
proszenia, przyczyniła
się historia, która była
udziałem powiatu kol-
neńskiego w pierw-
szej połowie XX wie-
ku – najpierw wybuch

I wojny światowej i zajęcie przez wojska niemieckie wschodnich rubieży
cesarstwa Romanowów. Nie da się wykluczyć, że wycofujące się woj-
ska rosyjskie ewakuowały część gubernialnych archiwów. Potem, po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wybuchła wojna polsko-bol-
szewicka a północno-wschodnie tereny Rzeczypospolitej przez pe-
wien czas okupowały oddziały Armii Czerwonej dowodzonej przez
marszałka Tuchaczewskiego, które bez należytego szacunku odno-
siły się do polskich zasobów archiwalnych. Po klęsce wrześniowej
okupanci hitlerowscy, przy całej swej ludobójczej polityce, na ogół do
dawnych dokumentów odnosili się z pietyzmem, wykorzystując, rzecz
jasna, do swych celów zawarte w nich informacje. Gdy jednak prze-
kazali te ziemie ZSRR, „wyzwoliciele” Zachodniej Białorusi z rewolucyj-
nym zapałem niszczyli wszystkie ślady polskości. Taki los mógł spo-
tkać dokumenty spółdzielczości bankowej, którą radzieckie władze
uznawały za przejaw wrogiej, antysocjalistycznej działalności. Jak było
dokładnie, ustalić się już nie da, chyba że zdarzy się jakiś nieprzewi-
dziany przypadek.

Wiadomo, że o żadnej działalności polskiej spółdzielczości w Kolnie
i okolicach nie może być mowy od września 1939 roku aż do wyzwo-
lenia w początkach 1945 roku. Czego nie zniszczyła władza radziecka
w latach 1939-1941, z całą pewnością zlikwidowali Niemcy, włączając
okręg białostocki do Prus Wschodnich, a więc do III Rzeszy, w której
polska działalność była zakazana. Odbudowa więc polskich instytucji
na tym terenie i przy skrajnie różnych warunkach, w porównaniu
z okresem przedwojennym, była niezwykle utrudniona. Dlatego też,
choć gminne kasy spółdzielcze powołane przez władzę ludową dale-
kie były nie tylko od ideałów, ale i od podstawowych wymogów spół-

dzielczości, szybko zdobyły sobie miejsce w lokalnych społeczeń-
stwach. Zniszczona okupacją i działaniami wojennymi wieś potrzebo-
wała kredytów i przyjmowała je na warunkach, jakie jej proponowano.

Kasa Spółdzielcza w Kolnie

Na początku swojej działalności Kasa Spółdzielcza mieściła się w bu-
dynku przy Placu Wolności

W kwietniu 1956 roku, gdy po okresie stalinizacji zaczynała się
odwilż, Prezydium Rządu uchwaliło nowy wzorcowy statut GKS-ów.
Przywracano w nim dawne organy spółdzielcze – rady nadzorcze.
Rozszerzano ograniczoną do minimum samodzielność. Między inny-
mi mogły one gromadzić oszczędności na własny rachunek (poprzed-
nio wyłącznie na kontach PKO), udzielać pożyczek z funduszów wła-
snych, co pozwalało na zwiększenie ich ilości oraz wysokości poza
limit ustalany przez NBP.

W lipcu 1956 roku Walne Zebranie zmieniło nazwę na Kasa Spół-
dzielcza w Kolnie, która swym zasięgiem obejmowała gromady: Kol-
no, Ksebki, Leman, Zabiele, Turośl, Krusza, Cieciory, Ptaki, Kozioł,
Tyszki-Łabno, Wincenta, Czerwone, Katy, Łosewo, Borkowo, Korze-
niste, Mały Płock, Kumelsk Lachowo i Okurowo. Kolejne lata Kasa
Spółdzielcza zamykała zyskiem i stałym wzrostem liczby członków.
W 1965 roku do spółdzielni należało 2 200 osób, a kończył się on
zyskiem w wysokości niemal 230 tys. złotych.

Bank Spółdzielczy w Kolnie

Prezydium obrad Zebrania Przedstawicieli w kwietniu 1971 roku

24 kwietnia 1966 roku Zebranie Przedstawicieli dokonało zmiany
w Statucie i od tamtego dnia spółdzielnia nosi nazwę Bank Spół-
dzielczy w Kolnie, pod którym to szyldem działa do dziś. Liczyła

POCZĄTKI BANKOWOŚCI

Dokument z 1906 roku – najstarsze za-
chowane pismo, w którym wymienia się Kol-
neńskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowe i datę powstania 14 lipca 1902 roku
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wówczas 2 377 członków, a rok zamknęła zyskiem niemal 233,5 tys.
złotych, wypłaciła blisko 13,5 mln złotych kredytów, a wkłady oszczęd-
nościowe zgromadziła w wysokości prawie 5,5 mln złotych. Zarząd
stanowili Jan Odachowski, Bronisław Rzadki i Stanisław Bazy-
dło, który był kierownikiem Banku. Pod koniec 1967 na stanowisko
kierownika powołano Dominika Dudę, który prowadził Bank aż do
emerytury, na którą przeszedł w 1991 roku.

Prezes BS, Dominik Duda – rok 1979

15 lipca 1976 roku nastąpiła przeprowadzka do nowego lokalu BS,
własnego biurowca wybudowanego wspólnie z Gminną Spółdzielnią
S. Ch. w Kolnie. Postulowane przez spółdzielców, po porozumieniach
sierpniowych z 1980 roku, zmiany rozszerzające w istotny sposób
zakres samorządności  banków spółdzielczych, znalazły swój prawny
wyraz w dokonanych w 1982 roku zmianach Prawa bankowego
i spółdzielczego. 8 maja 1983 roku zmiany w Statucie dokonało Ze-
branie Przedstawicieli Banku, natomiast 25 maja tego samego roku
dokonano zmian w składzie Zarządu. Jego członkami zostali: Domi-
nik Duda, Krzysztof Kajko, Jan Odachowski, Bolesław Nicewicz
i Tadeusz Sikorski.

Przez ponad dwie dekady, od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku, Bank Spółdzielczy w Kolnie uzyskiwał bardzo dobre wyniki eko-
nomiczne. Kolejne lata kończył zyskiem, wzrastała liczba udzielanych
kredytów, powiększały się oszczędności złożone przez rolników w Ban-
ku. Z nadwyżki budżetowej wspierane były organizacje społeczne
i lokalne inicjatywy. Liczba członków była imponująca: na koniec 1989
roku było ich 2 148, niewiele mniej od liczby gospodarstw obsługiwa-
nych przez Bank. Poza działalnością stricte bankową, BS w Kolnie pro-
wadził ewidencję wartości produkcji sprzedanej przez rolników na rzecz
gospodarki uspołecznionej dla celów wyliczania emerytur rolniczych,
a jako bank rejonowy, zajmował się również sprzedażą nieruchomości
rolnych w gminach Kolno, Stawiski, Mały Płock Turośl i Zbójna. Całą tę
ogromną pracę wykonywało w 1988 roku 30 osób.

Od stycznia 1990 roku zmieniły się zasady oprocentowania kredy-
tów. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązania wobec banków,
a nie zdążyli, bo najczęściej nie byli w stanie, do końca grudnia 1989
roku spłacić całości zadłużeń, dowiedzieli się o nowych oprocentowa-
niach, z którymi trudno im było sobie poradzić. W największym stop-
niu dotyczyło rolników, ale także rzemiosła i drobnego przemysłu. Byli
to w większości członkowie i klienci banków spółdzielczych. Likwida-
cja central spółdzielczych, a dla BS-ów tę funkcję spełniał BGŻ (obec-
nie bank o kapitale holenderskim), z którym dotychczasowe zasady

SPÓŁDZIELCZEJ
w powiecie kolneńskim

podległości zostały zastąpione umowami cywilno-prawnymi, w znacz-
nym stopniu pozbawiło je doradztwa i możliwości finansowego wspar-
cia. Stąd wiele banków spółdzielczych popadło w tarapaty. Bank Spół-
dzielczy w Kolnie potrafił jednak odnaleźć się w nowej sytuacji. Mimo
wprowadzenia bardzo wysokich i zmiennych, w zależności od stopnia
inflacji, oprocentowania kredytów, wypłacił ich 7 880 mln złotych.

W 1991 roku od 1 października przeszedł na emeryturę Dominik
Duda, a Rada Nadzorcza na stanowisko prezesa powołała Krzysz-
tofa Kajko, udzielając mu pełnomocnictwa do kierowania bieżącą
działalnością Banku.

Oddział w Małym Płocku po przeprowadzonej modernizacji (po po-
łączeniu z BS w Kolnie)

Nowa sytuacja społeczno-ekonomiczna, a szczególnie kryzys, jaki
wówczas dotknął rolników, spowodowały istotną zmianę w struktu-
rze kredytów. Znacznie zmniejszyły się kredyty rolnicze, a niemal cał-
kowicie zanikły te z nich, które były przeznaczone na cele budownic-
twa mieszkaniowego i inwentarskiego. Wieś zbiedniała i na takie
inwestycje zwyczajnie nie było jej stać. Nowe kredyty zaciągano na
cele związane z produkcją roślinną, hodowlaną, na nawozy. Uwzględ-
niając trudności rolników ze spłatą kredytów, Bank wprowadził dale-
ko idące ulgi. Ważnym wydarzeniem 1996 roku było połączenie się
Banków Spółdzielczych w Kolnie i Małym Płocku, które formalnie
nastąpiło 30 września.

Oddział w Grabowie po przeprowadzonej modernizacji (po połącze-
niu z BS w Kolnie)

CIĄG DALSZY NA STR. 6 i 7
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Oddział w Turośli – obecny wygląd placówki po przeprowadzonej mo-
dernizacji (po połączeniu z BS w Kolnie)

16 listopada 1998 roku na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli
podjęto uchwały o połączeniu Banków Spółdzielczych w Turośli
i w Grabowie z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie. Nie był to jednak rok
dobry dla banków spółdzielczych w ogóle, a kolneńskiego w szcze-
gólności. Na miejscowym rynku pojawiły się znacznie silniejsze banki
komercyjne. Poza tym przyjęta przez rząd AWS-UW polityka gospo-
darcza wiązała się ze znacznym schładzaniem gospodarki, ograni-
czeniem kredytów preferencyjnych i drastycznym ograniczeniem
dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spowodo-
wało to istotne obniżenie rentowności rolnictwa i pracujących na ich
rzecz zakładów produkcyjno-usługowych.

Rada Nadzorcza BS w Kolnie w 2012 roku. Od lewej: Bronisław Szy-
mański, Andrzej Szymański, Wacław Kozikowski, Zdzisław Dardziń-
ski, Bogusław Filipkowski, Jan Szczech, Bogdan Lewandowski, Stani-
sław Szymanowski, Roman Darmetko, Marian Bednarczyk i Wanda
Lidacka

Bank Spółdzielczy w Kolnie okazał się jednak zdolnym do walki
konkurencyjnej i radzenia sobie z niekorzystnymi dla swych klientów
zmianami w polityce gospodarczej. W nowej konstelacji banków zrze-

szających, BS Kolno stal się akcjonariuszem Banku Polskiej Spółdziel-
czości S.A., wybrano do Rady Zrzeszenia, w której pełnił funkcję se-
kretarza, a następnie do Rady Nadzorczej, w której obecnie pełni
funkcję sekretarza. Bank również bardzo intensywnie dostosowywał
się do nowych wymogów, wynikających zarówno z wejścia do Unii
Europejskiej, jak i coraz silniejszej konkurencji banków komercyjnych.

Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli w roku jubileuszowym

Trzeba stwierdzić, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat Bank Spół-
dzielczy w Kolnie nie notował żadnych potknięć, a systematyczność,
z jaką powiększał swoje zasoby oraz rozszerzał zakres i jakość świad-
czonych usług rolnikom i innym grupom społecznym na terenie swe-
go działania, godna jest najwyższego uznania. Tym bardziej, że oto-
czenie, a przede wszystkim nieustanne zmiany prawne i w PRL, i III
Rzeczypospolitej ciągle dostarczały nowych problemów samorządo-
wi i pracownikom Banku. Fakt, że dotychczas wychodził z nich za-
wsze zwycięsko oznacza, że cytowane stwierdzenie nie jest tylko
pustą deklaracją. Jeśli produkty bankowe oferowane klientom spo-
tykają się z dobrym przyjęciem, a przecież nie reklamują ich w godzi-
nach najlepszej oglądalności znani aktorzy i lubiane twarze telewizyj-
ne, to znaczy, że działacze i pracownicy Banku Spółdzielczego w Kol-
nie dobrze znają potrzeby swej społeczności, a służby marketingowe
trafnie analizują poczynania konkurencji.

Zarząd Banku w 2012 roku. Od lewej: Teresa Kozikowska, Krzysztof
Kajko i Kazimierz Sokołowski
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SPÓŁDZIELCZEJ
w powiecie
kolneńskim

Bank Spółdzielczy w Kolnie jest laureatem wielu prestiżowych wy-
różnień jak np. „Orzeł Agrobiznesu” „Bank Przyjazny dla Przedsiębior-
ców”, „Superfirma powiatu kolneńskiego”, „Bank przyjazny rodzi-
nie”, „Najlepszy Bank Spóldzielczy w Polsce”.

Tekst: STANISŁAW NOWAKOWSKI
Zdjęcia: z zasobów BS

w Kolnie, Jakub Wronko

To nie tylko korzystne oprocentowanie,
ale także możliwość dopłat

wolnych środków
w danym okresie zadeklarowania.

Szczegóły na ww.bskolno.pl
lub w placówkach Banku

Uczestniczyliśmy w:
31.07.2012 warsztatach muzycznych przy KOKIS w Kolnie,
1.08.2012 teatrze przy stoliku – inscenizowanym przez mieszkańców

miejscowości Borkowo,
23.08.2012 posiedzeniu Rady Banku BPS,
2.09.2012 uroczystości w Szkole Podstawowej w Borkowie,

uroczystej Mszy Św. w Koźle,
inscenizacji walk września 1939 w Grabowie,

5.09.2012 zjeździe Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
9.09.2012 koncercie Filharmonii Kameralnejmuzyki sakralnej w Katedrze Łomżyńskiej,

corocznej imprezie kulturalnej „Kartoflisko” w Ptakach,
11.09.2012 posiedzeniu rady Banku BPS,
14. 09.2012 posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku,
16.09.2012 dożynkach gminnych w Małym Płocku,
17-18.09.2012 Forum Liderów Banków Spółdzielczych,
21.09.2012 Walnym Zgromadzeniu KZBS,
28.09.2012 uroczystości Jubileuszu 110-lecia Banku,
7.10.2012 przeglądzie piosenek Jacka Cygana,
12.10.2012 uroczystościach z okazji „Dnia Nauczyciela” w szkołach w Zabielu i Czerwonem,
15-16.10.2012 spotkaniu regionalnym prezesów BS regionu olsztyńskiego,
21.10.2012 uroczystościach w katedrze łomżyńskiej,
22.10.2012 spotkaniu z młodzieżą licealną – „ogólnopolski tydzień kariery”,
24.10.2012 posiedzeniu Rady Banku BPS,
25.10.2012 odsłonięciu tablicy pamiątkowej w byłej synagodze,
27.10.2012 oddaniu do użytku remizy strażackiej w Wykowie oraz spotkaniu Koła

Gospodyń Wiejskich w Czerwonem,
7.11.2012 Walnym Zgromadzeniu KZBS,
12.11.2012 posiedzeniu Związku Banków Polskich,
14.11.2012 spotkaniu hodowców bydła w Zabielu,
14.11.2012 posiedzeniu Rady „Kraina Mlekiem Płynąca”,
16.11.2012 spotkaniu z przedsiębiorcami miasta Kolno,
23.11.2012 posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku,
24.11.2012 wręczeniu wyróżnień hodowcom gołębi,
25.11.2012 promocji płyty „Czerwieniacy”,
29.11.2012 Walnym Zgromadzeniu Prezesów Zrzeszenia BPS,
1.12.2012 turnieju piłki halowej w Turośli o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie,
1.12.2012 spotkaniu z kadrą nauczycielską oraz Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Ksebkach,
5.12.2012 obchodach dnia wolontariusza,
8.12.2012 wyścigach w kolarstwie przełajowym z udziałem zawodników z całej Polski.

K A L E N D A R I U M

Statuetka, którą otrzymał Bank na gali „Orłów Agrobiznesu”
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Rozwiązania prosimy
składać na

zamieszczonych
kuponach

w placówkach
naszego Banku

do 25 lutego 2013 r.

Za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki

z kwartalnika
Mój Bank Nr 2 (6)

upominki otrzymują:

Grażyna Kubrak,
Robert Niebrzydowski

i Michał Banach.

Gratulujemy
i prosimy

o kontakt z Bankiem.

K R Z Y Ż Ó W K A
ZNACZENIE WYRAZÓW

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 większy kawałek;
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;
L-10 człekokształtna;
L-16 wyjście z tunelu.

POZIOMO

1-A z ceną wywoławczą;
I-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;

10-A jaskinia;
10-G biegnie

nieubłaganie;
11-I ich dwoje;
12-A ten, kto pisze;
12-H sylwestrowy;
13-J skąpa

bluzeczka;
14-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.

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)

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

Centrala:

Oddziały:

Filia nr1:
Punkty Kasowe:
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