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CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

KOMENTARZ
KRZYSZTOF KAJKO, Prezes Zarządu Banku
yniki, jakie osiągnął Bank w kończącej się pierwszej połowie bieżącego roku, pozwalają przypuszczać, że i druga jego połowa będzie dla Banku
Spółdzielczego
w Kolnie korzystna. Bazą dla takiego stwierdzenia
pozostają rezultaty, jakie osiągnął
Bank w roku minionym, nie najłatwiejszym dla gospodarki .
Wyniki i działalność
Zarządu Banku zostały zaakceptowane
przez Zebranie Przedstawicieli, które jednocześnie wytyczyło
Zarządowi nowe, nie
mniej ambitne zadania. Bank w minionym roku zwiększył
wielkość udzielanych
kredytów, przy czym
największą grupą kredytobiorców nadal pozostają
r o l n i c y. N a u wag ę z a s ł u g u j e
bardzo niski wskaźnik kredytów
nieregularnych wynoszący 0,25%
w stosunku do 9,00% w krajowych bankach komercyjnych.
Suma bilansowa Banku, czyli
wielkość aktywów stanowiąca
miernik aktywności instytucji finansowej, osiągnęła w pierwszym kwartale poziom 136 249
tys. zł, to jest o blisko dziesięć
milionów złotych więcej w stosunku do końca minionego roku.

Uprzejmie informujemy,
że Klienci posiadający Kartę Własną
Banku Spółdzielczego w Kolnie
mogą przy jej użyciu dokonywać
płatności w punktach
handlowo-usługowych
miasta Kolno i okolicznych gmin.

PŁACISZ KARTĄ
NIE PŁACISZ
PROWIZJI
KORZYŚCI:
oszczędzasz czas na pobieranie
gotówki;
zachowujesz bezpieczeństwo;
posiadasz pełną kontrolę nad
swoimi pieniędzmi.
Informacje o punktach oferujących
naszą usługę uzyskasz u każdego
pracownika Banku.
Punkty są oznakowane
wizerunkiem karty, którą posiadasz.

Bank działa na niezwykle konkurencyjnym i niezbyt zasobnym rynku, więc osiąg n i ę c i e
takich wyników, jakie zanotował w ubiegłym roku i w pierwszym kwartale roku bieżącego,
świadczy o obraniu właściwej
strategii działania Banku.

Pytaj o możliwości
płacenia swoją kartą.

Bliska więź z klientami, w tym
jednostkami samorządowymi,
jest gwarancją dalszego rozwoju Banku, spółdzielczej, lokalnej,
polskiej instytucji finansowej.
www.bskolno.pl
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Drugi rok kadencji Rady
– rozpoczęty
Rozmowa
z BRONISŁAWEM SZYMAŃSKIM,
przewodniczącym
Rady Nadzorczej Banku
W roku ubiegłym ponownie powierzono panu funkcję Przewodniczącego Rady. Serdecznie gratuluję.
– Dziękuję, przyjmuję ten wybór
jako poważne wyróżnienie, ale
i obowiązek. Miniony rok był
pierwszym pokryzysowym i okazało się, że tak jak i wcześniej, nasz
Bank nie zawiódł swoich klientów
i że jest dobrze zarządzany.
Nowa kadencja Rady to nowe
wyzwania?
– Nie traktowałbym obowiązków
Rady w kategorii wyzwań, a raczej
w kategorii zobowiązań.
Żyjemy w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu, nadzór bankowy, pomny doświadczeń ostatniego kryzysu, wprowadza nowe
regulacje i choć banki spółdzielcze
w sposób najbardziej uczciwy zachowały się wówczas wobec klien-

tów, to muszą swoją działalność dostosować do nowych
regulacji. Zajmuje to oczywiście mnóstwo czasu, który Zarząd
mógłby poświęcić ważnym dla
Banku sprawom. Stawia także poważne zadania przed nami. Rada
Nadzorcza, działający społecznie
organ Banku, ustawowo sprawuje nadzór nad jego pracą, obejmując podstawowe obszary Banku:
sytuację ekonomiczno-finansową, działalność kredytową,
oszczędnościowo-rozliczeniową
oraz ryzyka towarzyszące tej
działalności. Jak zatem widać,
zakres obowiązków stojących
przed Radą, jest bardzo szeroki
i wszyscy jej członkowie mają
tego świadomość. Rada pracuje
w następującym składzie: Marian
Bednarczyk, Zdzisław Dardziński,
Roman Darmetko, Bogusław Filipowski, Janusz Gromadzki, Wacław Kozikowski, Bogdan Lewand ow sk i , Wanda Li dac k a, Jan

LOKATA

Tylko
w naszym
Banku!
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Szczech, Stanisław Szymanowski
i Bronisław Szymański.
Zwiększony zakres zadań Rady
będzie wymagał w nowej kadencji znacznie większego nakładu
pracy jej członków.
– Oczywiście, dlatego tak ważna jest współpraca z Zarządem,
która dotąd przebiegała bez zastrzeżeń. Dla wszystkich członków
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie istotnym jest, żeby
Bank pozostał nadal instytucją
przyjazną dla klientów i umacniał
wypracowaną przez lata pozycję
w regionie.
Dziękuję za rozmowę
ANDRZEJ
MALANOWSKI

SUPER SETKA

przyjmowana jest na 100, 200, 300 i 400 dni
oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej
w stosunku rocznym
minimalna kwota wpłaty 40 000 zł, powyżej 100 000 zł wyższe
oprocentowanie
lokata terminowa odnawialna
kapitalizacja odsetek po okresie zadeklarowania
stały dostęp do posiadanych środków
brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość
podjęcia odsetek do końca okresu umownego, następującego po okresie,
za który odsetki zostały naliczone
Szczegóły we wszystkich naszych placówkach
i na stronie internetowej www.bskolno.pl
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Bankowość spółdzielcza
w turbulentnych czasach
Prof. dr hab. MAŁGORZATA ZALESKA
ektor banków spółdzielczych pozostaje od lat istotnym segmentem rynku finansowego i gospodarki, a jego udział
w całym systemie bankowym systematycznie rośnie. Szczególny wzrost udziału widoczny jest w odniesieniu do rynku depozytowego. O ile 10 lat temu udział sektora banków spółdzielczych w całym sektorze bankowym w omawianym segmencie
wynosił 5,6%, o tyle w 2011 r. osiągnął już blisko 9%. Zadowalające są też osiągane w ostatnich latach wyniki finansowe banków spółdzielczych. Za 2010 r. wynik finansowy sektora banków spółdzielczych wyniósł 737 mln zł i był o 7,5% wyższy niż 12
miesięcy wcześniej. Za I kwartał 2011 r. zysk ukształtował się na
poziomie 235 mln zł i był o 8% wyższy niż 12 miesięcy wstecz.
Na tle powyższego można
postawić przewrotną tezę, że
kryzys pomógł bankom spółdzielczym. Wzrosło bowiem do
nich zaufanie, czego przejawem jest m.in. istotny przyrost
depozytów. Równocześnie jako
zaletę zaczęto podnosić brak
powiązania banków spółdzielczych z kapitałem zagranicznym, co przy problemie zarażania systemu z zewnątrz i napływie ryzyka z innych krajów
sprawiło, że omawiane banki
zaczęły być postrzegane jako
je s z c z e be z pie czn ie js ze n iż
wcześniej.
Warte podkreślenia jest także
to, iż banki spółdzielcze wykonują
rzemiosło bankowe – w dobrym
tego słowa znaczeniu, a nie są
tylko nastawione na pogoń za
fatamorganą, jaką jest maksymalizacja zysku przy minimalizacji ryzyka. To m.in. pozwoliło
bankom spółdzielczym zachować dobry wizerunek i nienadszarpniętą pozycję w dobie kryzysu na globalnych rynkach finansowych.
Niezależnie od powyższego,
przed sektorem banków spółdzielczych rysują się wyzwania,
które nie zmieniają się zasadniczo w ciągu ostatnich lat. Wśród
istotnych wyzwań wymienić nal e ż y s p ro s t a nie ze w n ę tr zn y m

bankowa jest bowiem coraz bardziej regulowana, a mówi się nawet o „tsunami regulacyjnym”.
Przejaskrawiając można wręcz
stwierdzić, że w bankowości występuje brak wolności. Z pewnośc i ą moż na z aś wskazać, że
w bankowości mamy do czynienia z „wolnością regulowaną”.
Nie negując potrzeby regulowania i nadzorowania rynku bankowego, w tym działalności banków
spółdzielczych, zapytać należy
o s t r a t e gi ę r e g u l a cyjną. Równocześnie,
obok zwiększenia
bezpieczeństwa, jako
istotną cechę regulacji
prawnych wskazać
trzeba nieuniknione
koszty związane z ich
wdrażaniem, których
nie liczy się w ujęciu
kompleksowym i pojedynczym, a które to
koszty banki próbują
przerzucać na swoich
klientów.
Analogiczne pytanie
o strategię można zadać sektorowi banków
spółdzielczych, tj. czy
została opracowana
i zaakceptowana strategia rozwoju sektora
banków spółdzielczych, która otwierałaby nową lub zmienioną perspektywę
rozwoju, w tym w czasach pokryzysowych.

wymogom, w tym konkurencji,
nowoczesności i coraz szerszym
regulacjom prawnym. Szczególnie istotne będzie odnalezienie
się banków spółdzielczych w nowych lub zmienianych regulacjach, m.in. wymogach Basel III
(dyrektywy CRD IV) czy specjalnym podatku bankowym. W odpowiedzi na kryzys, działalność

Autorka jest członkiem Zarządu Narodowego Banku
Polskiego, profesorem zwyczajnym w Katedrze Bankowości SGH, członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii
Nauk.
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Miasto ludzi

otwartych
Rozmowa z ANDRZEJEM DUDĄ,
burmistrzem Kolna
Panie Burmistrzu, jak można byłoby
scharakteryzować mieszkańców Kolna?
– Administracyjnie Kolno znajduje się
w województwie podlaskim, geograficznie
na rubieżach Mazowsza, a o kilka kilometrów od Kolna znajdują się terytoria zaliczane do krainy geograficznej i kulturowej zwanej Kurpiami, a więc mamy tu przedstawicieli wszystkich tych krain. Czasami mówi

Kolno z lotu ptaka
się żartobliwie o nas jako o mniejszości mazowieckiej na Podlasiu.

na podwojenie jej dotychczasowej produkcji.
Na nogi staje pracujący w Kolnie Zakład Mechaniczny, który produkuje uchwyty do obrabiarek, głównie na eksport.
Dla rozwoju miasta i komfortu życia
jego mieszkańców istotne znaczenie ma
stan jego infrastruktury.
– Oczywiście, jej stan jest główną osią zainteresowania samorządu miasta.
Budowa nowoc z e s n e j i n f r astruktury miejskiej jest przedsięwzięciem niezwykle kosztownym.
Na ten cel udało
się nam pozyskać
fundusze zewnętrzne. W listopadzie ubiegłego
roku uruchomil i śmy park inwestycyjny, czyli
w pełni uzbrojone
tereny pod inwestycje. Pojawili się
już pierwsi zainteresowani przedsiębiorcy, a my w drodze zachęty będziemy
stosowali zniżki podatkowe dla tych, którzy

Takie przypadki owocują na ogół powstawaniem bardzo otwartych i twórczych społeczności.
– Nie inaczej jest w Kolnie, co może tylko
cieszyć. Mieszkańcy Kolna to dynamiczni,
otwarci, zaradni i gościnni ludzie, patrioci ceniący tradycję i dorobek kulturalny tych ziem.
Ta otwartość na nowe rozwiązania rodzi się
także i z tego, że ziemie, na których żyjemy,
nie należą do bogatych. Nasz powiat jest rolniczy, co rzutuje też na charakter miasta, ale
działa tu również znany zakład mleczarski
Kurpianka, który wchodzi dziś w skład największej polskiej spółdzielni mleczarskiej
Mlekpol. Niedawno dowiedzieliśmy się, że
Kurpiankę czeka rozbudowa, która pozwoli
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tu zlokalizują swoją produkcję. Czynimy to
wszystko z myślą o tworzeniu w naszym mieście nowych miejsc pracy, unowocześnianiu
jego struktury i poprawie warunków bytowych mieszkańców.
Panie Burmistrzu, w Kolnie działa od
1926 roku Bank Spółdzielczy, wasza lokalna instytucja finansowa. Jak postrzegany jest w mieście?
– Instytucja z takimi tradycjami nie może
być źle postrzegana, tym bardziej, że jego
działalność nie ogranicza się jedynie do obszaru miasta, ale dotyczy całego powiatu.
Jego zasługi dla tutejszego rolnictwa oraz rozwijającej się małej i średniej przedsiębiorczości są nie do przecenienia. Bank, co jest dla
nas szczególnie ważne, jest elementem naszego lokalnego krwioobiegu gospodarczego. Pracuje dla mieszkańców miasta i powiatu oraz na ich rzecz. Jego istotną cechą jest
także aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i kulturalnych. Cechą wartą
podkreślenia jest szybkość podejmowania
decyzji, które są ważne dla klientów. Bank od
lat bardzo sprawnie obsługuje budżet miasta. Wygrywa przetargi na kredyty i obsługę
budżetu, które ogłaszamy
zgodnie z literą prawa. Nie
będę ukrywał, że swoje osobiste konto od lat mam w tym
właśnie Banku i jestem z jego
usług bardzo zadowolony.
Wydaje mi się że działalność
Banku jest ucieleśnieniem tych
cech mieszkańców Kolna,
o których mówiliśmy na początku rozmowy, a sam Bank
jest najlepszą wizytówką naszego miasta.
Dziękuję za rozmowę.

Siedziba władz miasta

ANDRZEJ
MALANOWSKI
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rudno sobie wyobrazić 26 milionów
jajek – w lodówce trzymamy ich zwykle sześć albo dziesięć. Po wybudowaniu zgodnego z najnowszymi zaleceniami Unii Europejskiej kurnika tyle właśnie jaj w ciągu roku będzie opuszczało
gospodarstwo pana Jacka Banasia.
Jacek Banaś jest drobiarzem w trzecim
pokoleniu. Hodowlę drobiu rozpoczęli dziadkowie pana Jacka jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. On sam, absolwent Wydziału Inżynierii Zwierząt olsztyńskiej
Akademii Rolniczej, przejął kurniki w Wincencie w gminie Kolno od rodziców w 1999 roku.
W gospodarstwie, obok istniejącego kurnika, powstaje nowy ogromny obiekt. Piętrowy kurnik, w którym klatki dla niosek będą
ustawione na ośmiu poziomach, w sześciu
rzędach, z zachowaniem wchodzących niebawem w życie nowych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, które wymagają
zupełnie innych rozmiarów klatek dla kur. To
był właśnie główny powód podjęcia decyzji
o budowie nowego kurnika, w którym zastosowane będą najnowsze technologie. Dzisiejsze kurniki to coraz częściej w pełni zautomatyzowane przedsiębiorstwa, w którym rola
hodowcy sprowadza się do nadzoru pracy
komputerów i automatów czuwających nad
karmieniem, pojeniem kur, odbiorem z jaj kla-

Wnętrze kurnika w budowie
tek, ich transportem i sortowaniem oraz
utrzymaniem właściwej temperatury i mikroklimatu. Kurnik spełniał będzie najwyższe
normy obowiązujące w Unii Europejskiej.
Obiekt o długości 140 m, szerokości 6 m
i wysokości 9 metrów przeznaczony jest dla
80 tys. niosek, stąd można obliczyć, że opuści go w ciągu roku 26 milionów jajek, liczba
trudna do wyobrażenia. Aby zrozumieć rozmiar produkcji na fermie w Wincencie trzeba
uzmysłowić sobie, że dziś ferma potrzebuje
około 800 ton paszy miesięcznie, a po uruchomieniu nowego kurnika potrzeby miesięczne wzrosną do 1 000 ton, gdyż karmi się
nią także brojlery z hodowli, którą w innej
miejscowości prowadzi brat pana Banasia.
Obie fermy są wspólnym przedsięwzięciem

Jacek Banaś, właściciel kurnika w Wincencie

na ich sprzedaży. Toteż w okresie,
gdy pasza jest droga, rozwiązaniem staje się sprzedaż jak największej liczby jajek w tak zwanym detalu, czyli u mniejszych odbiorców i we własnych punktach
lub na giełdach towarowych, gdzie
jajko osiąga cenę 25 gr.
Firma od samego początku jest
klientem Banku Spółdzielczego
w Kolnie, z jego usług korzystali
dziadkowie i rodzice pana Jacka,
między innymi podczas budowy

braci. Ceny pasz, póki co, utrzymują się na
stabilnym, ale bardzo wysokim poziomie i to

Ferma
co się zowie!
one stanowią główny składnik obciążeń finansowych gospodarstwa i wpływają, obok popytu, na cenę jajek u producentów.
Jacek Banaś potwierdza
coraz częściej wyrażaną
przez naukowców opinię, że
jaja z chowu klatkowego są
najzdrowsze, ponieważ kura
nie ma wtedy styczności z coraz bardziej zatrutym środowiskiem, a w paszy otrzymuje
wszystkie potrzebne jej do
życia składniki. Tak zwany cykl
produkcyjny trwa rok. Po roku Nowy kurnik w fermie pana Jacka Banasia
kury trafiają do ubojni, a kurnik zasiedlają nowe 16-tygodnio- starszych kurników. Przy pomocy kredytowe nioski, które po miesiącu wej Banku powstaje także i nowy. Jacek
wchodzą w pełny cykl. Dziś w hur- Banaś i Zarząd Banku mają o sobie nawzacie jajka są bardzo tanie, średnio jem jak najlepszą opinię, a na taką pracuje
15 gr. za sztukę. Na tym przykła- się latami.
B.M.
dzie widać, kto najbardziej zarabia

Sportowcy dziękują Bankowi
za Galę Sportu
Na piątek 4 lutego br. zaproszenia na Galę Sportu 2010 otrzymali sportowcy, związani zarówno
z dyscyplinami indywidualnymi, jak i zespołowymi,
ich trenerzy oraz osoby lub instytucje wspierające
krzewienie kultury fizycznej w Kolnie. Rozstrzygnięto
także Plebiscyt Sportowy, którego zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary.
W Sali KOKiS w Kolnie w kategorii Sponsor Roku 2010
statuetki otrzymali: Bank Spółdzielczy w Kolnie oraz
Spółdzielnia Mleczarska ,,Mlekpol’’ z Grajewa.
RED.
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Lider wśród
szkół

iewielka szkoła w Kątach w gminie
Mały Płock odnotowała ostatnio niemałe sukcesy. Wszystko za sprawą
działającej w niej Szkolnej Kasy Oszczędności.

je koleżanki, nauczycielki Dorotę Orłowską
i Dorotę Chaborek. Pani dyrektor zaznacza,
że w sprawy SKO angażuje się także całe
grono pedagogiczne szkoły. W szkole, w której uczy się 60 dzieci, 100 proc. uczniów
oszczędza w SKO. I nie trzeba ich do tego
namawiać – twierdzi pani dyrektor.
wielkiego telewizora plazmowego, którego
W nauczaniu oszczędzania opiekunowie dotąd u nas nie było – podkreśla Marianna
Kasy nie propagują rywalizacji pod względem Gugnacka.
sumy zaoszczędzonych pieniędzy, ponieważ różna jest sytuacja materialna
rodzin, z których wywodzą się dzieci.
Czasami zdarza się, że niektóre dzieci
wypłacają oszczędności na potrzeby
bytowe rodziny, ale potem te pieniądze
wracają na ich konta. Bardziej chodzi
nam o wyrobienie nawyku oszczędzania, poznania wartości pieniądza, umiejętnego nim gospodarowania, albowiem czym skorupka za młodu…
– mówią nauczycielki.
SKO w Szkole Podstawowej w Kątach patronuje Bank Spółdzielczy w Kol- Marianna Gugnacka, dyrektor szkoły (po środku) i Doronie poprzez Oddział w Małym Płocku. ta Orłowska oraz Celina Chaborek, opiekunki SKO
Bank funduje szkole nagrody i najważniejsze jest jego właściwe wyczucie, bo są
Podstawą działalności SKO jest prowadzeone zbieżne z potrzebami szkoły, jak choćby nie dokumentacji, a jedną z jej form jest krodofinansowanie pracowni, zakupu mebli oraz nika oraz prace uczniów związane z ideą
oszczędzania. Te elementy działalności SKO
także są oceniane przez jury konkursów na
szczeblu regionalnym i krajowym. Do idei SKO
bardzo pozytywny stosunek mają rodzice
dzieci i pani dyrektor ceni sobie ich zdanie.
Połączenie pasji opiekunek SKO, wsparcia
rodziców i zainteresowania Banku Spółdzielczego w Kolnie we wprawianiu się w oszczędzanie uczniów Szkoły Podstawowej w Kątach dało bardzo dobre rezultaty i dzięki temu
właśnie tam narodził się krajowy lider Szkolnych Kas Oszczędności. Gratulujemy

Od trzech lat tutejsza SKO bierze udział
w ogólnokrajowym Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym”
dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych i od
trzech lat odnosimy w tym konkursie znaczące sukcesy – mówi Marianna Gugnacka, dyrektor szkoły. – W pierwszym podejściu
szkoła zdobyła pierwsze miejsce
na szczeblu regionalnym w Olsztynie i drugie miejsce na szczeblu
krajowym. W następnym roku SKO
zwyciężyło w konkursie najpierw
na szczeblu regionalnym, a następnie krajowym. W tym roku również szkoła zdobyła pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników klasyfikacji finałowej
na szczeblu krajowym.
Matkami sukcesu SKO dyrektor Gugnacka nazywa dwie swo- Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kątach

Bank Superfirmą 2011
Gazeta Współczesna 23 maja br. ogłosiła wyniki rankingu Superfirma 2011. Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt firm z województwa podlaskiego. Kapituła wyłoniła 26
przedsiębiorstw spełniających warunki rankingu, którego głównym kryterium była
społeczna odpowiedzialność biznesu.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa komentarza Wojciecha Jarmołowicza, dyrektora Agencji Prasy Podlasia: Okazuje się, że warto mieć system wartości i go absolutnie przestrzegać, bo tylko na takim fundamencie można budować zdrowe i uczciwe przedsiębiorstwo, które jest w stanie przetrwać wszelkie gospodarcze zawieruchy. Okazuje się, że postępując godnie i uczciwie w biznesie, można być atrakcyjnym
pracodawcą. W gospodarce informatycznej, opartej na wiedzy, przed którą na pewno nie uciekniemy, jest to wartość nie do przecenienia.
Kapituła rankingu przyznała zaszczytny tytuł Superfirmy 2011 Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie, doceniając stosowane przez niego rzetelne i przejrzyste zasady działania oraz otwarte i jasno sprecyzowane kryteria.
redakcja
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KREDYT VIVALDI KRZYŻÓWKA

CZTERY
PORY ROKU

–LATO
teraz 9.55%
Szczegółowe informacje
w naszych placówkach
i na stronie www.bskolno.pl
Rzeczywista roczna stopa procentowa
dla kredytu
w wysokości 3 tys. zł spłacanego
w 12 malejących ratach
wynosi 18,69%.
Oprocentowanie kredytu 9,55%.
Prowizja od kwoty udzielonego
kredytu – 3,90%.

Rzeczywista roczna
stopa procentowa
dla kredytu
w wysokości 3 tys. zł
spłacanego
w 24 malejących
ratach wynosi
17,01%.
Oprocentowanie
kredytu 10,55%.
Prowizja od kwoty
udzielonego
kredytu – 4,90%.

POZIOMO:
1-A
obniżanie się wartości pieniądza
2-I
rzadkie imię męskie
3-A
krąży dookoła ziemi, może być naturalny
jak księżyc, albo sztuczny
4-C
nad kolanami
4-I
kenozoiczna albo mezozoiczna
5-A
mają je okna i obrazy
5-F
żyła główna
6-D
sytuacja bez wyjścia na szachownicy
6-I
w parze z obligacjami
7-A
zawodowy „łapacz” myszy
7-E
tropikalny ptak z dużym dziobem
8-I
rzeka lub kraina na Słowacji
9-A
spec od biżuterii
9-I
depozyt bankowy, przynosi procenty
10-J
polskie linie lotnicze
11-B
duża małpa zagrożona
wyginięciem
11-L
imię Cyganki z „Chaty za wsią”
12-E
grecki bóg wiatrów
12-I
najlepsze miejsce
na karnawał
13-A
inaczej wirnik
13-I
pędzić
14-D
drzewo: kwitnie na biało,
ma kolce
14-Ł
zaraz po re
15-C
puchar
15-L
cel...
16-K
rad w tablicy
17-A
księga z cyklu
17-E
Castro, Hussein lub Mugabe
18-A
torbacz z Ameryki Północnej
18-L
piłka za linią
19-A
bistro lub kawiarnia
20-A pomysł
20-F
miara szczęścia
20-J
żona lwa
21-H
mieszkanka Zielonego
Wzgórza
22-D
przenośny, mechaniczny
instrument muzyczny
23-A
tam najsławniejsza lipa
w Polsce
23-K
z niej znany Noe
24-F
powstaje po skaleczeniu

I-4
I-11
I-21
J-1
J-8
J-20
K-6
K-12
K-16
K-20
L-8
L-15
L-22
Ł-6
Ł-11
M-14

najmniej trujący alkohol spożywany przez
ludzi
na przykład śnieżna
rzeka, miasto lub samochód
dawniej dworzanin
dawniej „chłop”
słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych
ułańska czapka
w parze z nim
grecka litera, symbol gęstości
wolne stanowisko
cukrowa lub szklana
„najrzadszy” stan wody
argon w tablicy
praca na „stałe”
katarakta, choroba soczewki
obrazek w książce

HASŁO: (A-23, K-7, C-2, I-23) (A-4, E-8) (D-6,
F-3, I-4, K-13, M-14, L-13, J-1, Ł-11)

PIONOWO
A-1
opis postępowania
ze sprzętem
A-12
ten, który bierze kredyt
B-17
deszcz, śnieg lub grad
C-1
przeznaczenie, los
C-7
kuchenny stołek
C-17
posłuch
D-3
syn Lajosa i Jokasty, pierwszy
z kompleksem
D-13
woda na pustyni
Rozwiązania prosimy składać na zamieszczonych poniD-22
wczesną wiosną na rzece
żej kuponach w placówkach naszego Banku do 5 września
E-1
duża sala na uczelni lub w szkole
2011 r.
E-6
rafa koralowa otaczająca wyspę
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w Nr 1
E-11
filtruje krew
naszego czasopisma w wyniku losowania nagrody otrzymują :
E-21
grecki bożek pasterzy
Teresa Paprota, Tadeusz Jabłoński i Magdalena Zach.
F-5
silna karta
Serdecznie gratulujemy! Prosimy o kontakt z Bankiem.
F-9
łacińskie „więc”
F-14
jeden z wielu
KUPON 2 (2)
w tej gazecie
F-22
dwie szyny
Hasło ....................................................................................................................................
G-1
po dziś
Imię i nazwisko .................................................................................................................
G-7
czerwony = pożar
Adres ..................................................................................................................
G-11
droga w mieście
nr telefonu..............................................................
G-22 mała Alicja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych
H-20 maszyna oblężnicza
Banku Spółdzielczego w Kolnie
do rozbijania bram
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)

MÓJ BANK

ZAPRASZAMY!

podpis..................................................................................
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www.bskolno.pl

ODDZIAŁY:
18-507 Grabowo, ul. 3 Maja 3
tel. (86) 279 00 10
fax (86) 279 02 12
CENTRALA:
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. , fax (86) 278 25 62
Depozyty (86) 278 26 51
Kredyty (86) 278 48 64
BANKOMATY:
Kolno

Grabowo
Mały Płock
Turośl
Lachowo

–

–
–
–
–

Centrala
Filia nr 1
Stacja PKN Orlen
Oddział Banku
Oddział Banku
Oddział Banku
Punkt Kasowy

18-516 Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
tel. (86) 279 18 24
fax (86) 279 18 21
18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 16
tel. (86) 278 62 84
fax (86) 278 63 14
FILIA NR 1:
18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 13
tel. (86) 279 05 90
PUNKTY KASOWE:
I i III PK – 18-500 Kolno
siedziba Starostwa Powiatowego
tel. (86) 278 48 73
II PK – 18-500 Kolno
siedziba Urzędu Miasta
tel. (86) 278 13 26
PK Lachowo
tel.(86) 278 71 04
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