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BANK
CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

POLSKI KAPITAŁ NA RYNKU
LOKALNYM

ystem bankowy w Polsce tworzą instytucje bankowe działające na podstawie
ustawy Prawo bankowe. Nie trudno jednak dostrzec ogromną asymetryczność pomiędzy bankami z polskim i obcym kapitałem. Działalność bankową w Polsce prowadzi 645 podmiotów, w tym 49 banków komercyjnych i 574 banki spółdzielcze, z czego 359 (tak jak Bank Spółdzielczy w Kolnie) zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej
Spółdzielczości S.A.

KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie
Analiza struktury własnościowej sektora pokazuje, że wszystkie banki spółdzielcze kontrolowane są przez własnych członków, którzy wpłacając udziały,
stworzyli podstawy ich działalności. Jedynie 10 banków komercyjnych kontrolowanych jest
przez polskich inwestorów. Ogólnopolska sieć placówek bankowych liczy 14 170 jednostek.
W 2010 roku odnotowano ich
wzrost w stosunku do roku
poprzedniego, ale dotyczył on
przede wszystkim placówek
banków spółdzielczych.
Honoru polskiej bankowości
w mieście i powiecie broni Bank
Spółdzielczy w Kolnie, który od
prawie 100 lat działa na tej ziemi
i który jest własnością swoich
członków – mieszkańców powiatu kolneńskiego. Radzi bylibyśmy,
gdyby rolnicy, przedsiębiorcy, ludzie utrzymujący się z pracy najemnej, a także mieszkańcy utożsamiali się z jego obecnością
w życiu miasta i powiatu. Korzyści
płynące z jego działań nie zawsze
warto rozpatrywać w aspektach
finansowych (chociaż to również
bardzo ważne), lecz w szerszym
podejściu, czyli w kształtowaniu
profilu i rozmiarów jego działalności czy oferty produktowej.
Ważne, by towarzyszyło tym
poglądom przekonanie, że to jest
mój Bank, mam wpływ na jego
działanie, korzystam z jego usług,
a zysk w nim powstający nie
odpływa poza granice powia-

tu, ale zwiększając kapitały, powiększa możliwości kredytowania potrzeb gospodarczych i bytowych moich sąsiadów czy
znajomych.
Bank Spółdzielczy w Kolnie to
Bank bezpieczny, o kapitałach
zbudowanych wyłącznie własnymi siłami. Tak zaradni potrafią
być członkowie naszej społeczności, że stworzona przez nich
instytucja finansowa pokonuje
bezpiecznie kolejne kryzysy, oferuje najnowocześniejsze produkty bankowe (nie odbiegające od
produktów banków komercyjnych), a dzięki bardzo dobrej znajomości miejscowych potrzeb, stała się finansową ostoją lokalnego
rynku.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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– Walnym Zgromadzeniu
Związku Banków Polskich,
– podsumowaniu roku SKO
w Szkole Podst. w Kątach,
– obchodach Konstytucji 3-maja,
– obchodach „Dnia Strażaka”,
– Zgromadzeniu Prezesów
Grupy Banku Polskiej
Spółdzielczości,
– uroczystościach w Szkole
Podstawowej w Chludniach,
– posiedzeniu Rady Fundacji
„Kraina Mlekiem Płynąca”,
– Zjeździe Miejsko-Gminnym OSP,
– spotkaniu w Bibliotece
Pedagogicznej w Kolnie
w ramach akcji „VIP-y
czytają dzieciom”,
– nadaniu imienia patrona
Szkole Podst. w Turośli,
– biegach przełajowych
im. Jana Pawła II w Kożle,
– uroczystościach rocznicowych
BS w Augustowie,
– uroczystościach „Dni Małego
Płocka” oraz „Rodzinnym
wędkowaniu” w Grabowie,
– Warsztatach
Etnograficznych w Turośli,
– uroczystości „Wianki Wagów”
w Grabowie,
– inscenizacji „Nocy
Świętojańskiej” w Kożle,
– zawodach kawaleryjskich
w Kolnie,
– Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Banku BPS,
– Święcie Spółdzielczości
Bankowej w Skierniewicach,
– otwarciu Domu Kultury
w Koźle, obchodach
rocznicowych Koła
Myśliwskiego „Cyranka”,
– wmurowaniu kamienia
węgielnego pod rozbudowę
ZST w Kolnie,
– otwarciu ścieżki rowerowej
w Kożle,
– dożynkach powiatowych
w Lachowie,
– w Grabowie, w obchodach
rocznicy wybuchu
II wojny światowej,
– nadaniu nominacji do
nagrody Orzeł Agrobiznesu,
– „Święcie kukurydzy”
w Czerwonem,
– „Kartoflisku”
w Turośli,
– dożynkach gminnych
w Małym Płocku.

W trakcie wręczania nominacji od lewej: prezes Krzysztof Kajko, Ewa Kierzkowska – wicemarszałek Sejmu i Franciszek Stefaniuk – poseł na Sejm

Nominacja do tytułu
Orzeł Agrobiznesu
września br. w Domu Literatury w Warszawie odbył się finał XXXV
edycji konkursu o tytuł „Orła Agrobiznesu”. Ten szanowany w sektorze rolno-spożywczym konkurs, którego patronem jest Ewa Kierzkowska – wicemarszałek Sejmu RP, ma za zadanie wyłaniać i nagradzać te instytucje, przedsiębiorstwa i osoby, których działalność wspomaga rozwój rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej, a także ma
za zadanie promować działania i sukcesy odnoszone w tej części
gospodarki narodowej.
Przyznanie takiej nagrody musi poprzedzić zgłoszenie kandydatów do Kapituły
konkursowej oraz weryfikacja ich osiągnięć. Przyszłych laureatów najczęściej
zgłaszają samorządy gmin, miast i powiatów oraz sejmiki wojewódzkie, gdyż to
właśnie one są najlepiej zorientowane
w zasługach osób asygnowanych do nagrody.
Wśród nominowanych do kolejnej edycji
konkursu znalazł się Bank Spółdzielczy
w Kolnie, którego zasadnicza część klientów oraz członków pracuje właśnie w sektorze rolno-spożywczym, zaś przytłaczającą część obliga kredytowego Banku stanowią kredyty dla rolnictwa. Rekomendacji udzielił Burmistrz miasta Kolno.
W trakcie uroczystości dyplom potwierdzający nominowanie Banku do Konkursu
odebrał prezes Krzysztof Kajko. Za kilka
miesięcy dowiemy się czy certyfikat i statuetka Orła Agrobiznesu trafią do Banku
Spółdzielczego w Kolnie.
red.
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Gmina ludzi
zaradnych
Rozmowa z TADEUSZEM KLAMĄ,
wójtem gminy Kolno
Jak opisałby pan gminę Kolno?
– Gmina Kolno, jak pozostałe gminy w powiecie kolneńskim, to gmina wiejska. Podstawą bytu większości jej mieszkańców jest
produkcja rolna, głównie produkcja mleka. Od
innych gmin w powiecie naszą odróżnia to, że
pierścieniem otacza miasto Kolno. To specyficzne położenie ma wpływ na jej funkcjonowanie. Jesteśmy powierzchniowo gminą dużą,
mamy 45 sołectw i blisko 9 tys. mieszkańców,
ale z racji ukształtowania trudną do zarządzania. Dla poprawy warunków życia ludności
postanowiliśmy w minionych latach przede
wszystkim zainwestować w infrastrukturę
drogową, co nam się w znacznej mierze udało, także dzięki pozyskanym z zewnątrz środkom. Drugim wyzwaniem dla samorządu
gminy była poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Dziś mamy zmodernizowaną
hydrofornię, kilkanaście kilometrów nowej sieci
wodociągowej i plany na zwodociągowanie
ostatnich sześciu wsi. Oba te ważne dla mieszkańców zadania chcemy kontynuować.
Gmina Kolno znana jest także ze sporego zaangażowania w rozwój placówek
kultury.

my, też nie jest wyskoki. Pozostają nam
subwencje i własna zaradność oraz oszczędność. Jesteśmy zawiedzeni narzuconymi na
nas ograniczeniami
w zakresie zadłużania
gminy. Ponieważ gmina praktyczne ma ograniczone środki własne,
to aby zrealizować inwestycje wspierane ze środków unijnych, na
wkład własny posiłkowała się kredytami.
Przyjęcie takich rozwiązań, jakie nam narzucają władze centralne, praktycznie uniemożliwia nam dalsze inwestowanie, a potrzeby infrastrukturalne gminy są ogromne. Tu muszą się pojawić jakieś sensowne
rozwiązania.
W jakich relacjach znajdują się władze
samorządowe miasta i otaczającej go
gminy?
– W naszym powiecie współpraca między
wszystkim gminami układa się dobrze, także między miastem i gminą Kolno. Oba samorządy pracują w jednym wspólnym budynku, podejmujemy wspólne inwestycje,
zwłaszcza drogowe czy w zakresie ochrony
środowiska. Część mieszkańców gminy znajduje zatrudnienie w Kolnie. Niektórzy mieszkańcy miasta mają powiązania rodzinne
z mieszkańcami gminy. Żyjemy zatem w dobrze rozumianej symbiozie.

mości i rolny, Jak zatem radzi sobie gmina
z budżetem ?
– Na naszym terenie nie ma większych
zakładów produkcyjnych, więc najbardziej dochodowa część budżetów innych gmin
i miast, czyli podatek od nieruchomości oraz
odpisy od PIT i CIT, nie zasilają w budżetu
znaczącym stopniu. Podatek rolny, jak wie-

Panie Wójcie, budżet gminy obsługuje Bank Spółdzielczy w Kolnie. Jaką opinią cieszy się w gminie?
Zacznę od tego, że ze współpracy z Bankiem jesteśmy bardzo zadowoleni. Korzystaliśmy z kredytów tego Banku, czuliśmy i czujemy jego pozytywną obecność.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

– Takie było społeczne zapotrzebowanie.
W realizowanym przez nas Programie Integracji Społecznej w ramach PPWOW zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy budowę wiejskich centrów kulturalno-rozrywkowych, przy
których samorzutnie powstawały koła seniorów, amatorskie zespoły. Kolejne remizy
są remontowane, będą nie tylko ośrodkami
życia kulturalnego, ale też miejscem dla
przedszkolaków, strażaków ochotników i dla
bibliotek. W tych miejscowościach, gdzie centra już działają, integracja społeczna nabrała
szerszego wymiaru. Dla naszej gminy te inwestycje łączyły się z poważnymi wydatkami, ale w pełni uzasadnionymi i jak się okazuje potrzebnymi.
Dochody gminy to oprócz dotacji i subwencji odpisy od podatków PIT i CIT jej
mieszkańców oraz podatek od nierucho-

Wójt Tadeusz Klama nie tylko prezentuje gminę Kolno na zewnątrz, ale jest blisko jej mieszkańców

3

MÓJ BANK

Bank w grupie
NAJLEPSZYCH

W trakcie uroczystości wyróżnienie dla Banku odebrał wiceprezes Kazimierz
Sokołowski (trzeci od prawej)

lipca Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, izba gospodarcza polskich banków
spółdzielczych, której członkiem jest Bank Spółdzielczy w Kolnie, obchodził jubileusz dwudziestolecia
działalności.
Obchody jubileuszu, tym razem zorganizowane w Skierniewicach, połączone
były z dorocznymi obchodami Krajowego Święta Spółdzielczości Bankowej. Na
jubileuszowej gali rocznicowej ogłoszono wyniki rankingu na Najlepszy Bank
Spółdzielczy w Polsce.
Wśród wyróżnionych znalazł się nasz Bank. Dyplom potwierdzający wyróżnienie dla Banku w tym plebiscycie odebrał wiceprezes BS Kolno, Kazimierz
Sokołowski.
red.

P O L S K I KAPITAŁ
NA RYNKU
LOKALNYM

Gmina ludzi zaradnych

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

O jego sukcesach i osiągnięciach, planach
oraz partnerach informować będziemy
w kolejnych wydaniach naszego kwartalnika, gdyż Bank Spółdzielczy w Kolnie jest bankiem otwartym. Nie kończy tylko na prowadzeniu operacji finansowych, ale wspiera wszelkie działania w sferze kultury, sportu i rekreacji oraz uczestniczy w innych pożytecznych inicjatywach. Za działania w tym obszarze, ale i wyniki działalności w sferze ekonomicznej, Bank jest wysoko notowany
w krajowych rankingach, uzyskuje liczne nagrody i wyróżnienia.

Ten Bank oferuje szeroki wachlarz ofert
w zakresie działalności kredytowej, depozytowej i rozliczeniowej dla tutejszych rolników
i osób prowadzących działalność gospodarczą,
a także dla indywidualnych mieszkańców
gminy. Dla większości z nich Bank w Kolnie
i jego placówka w Lachowie są najbliższymi
partnerami w finansowaniu działalności gospodarczej. Jeszcze jedną pozytywną cechą
tego Banku jest dające się zauważyć zainteresowanie jego władz rozwojem życia kulturalnego i społecznego gminy, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą rzadko spotykaną,
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a bardzo cenną. Nie zdradzę tajemnicy, jeśli
powiem, że pan Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie jest członkiem naszego zespołu „Czerwieniacy”, co jest dla nas
wszystkim powodem do dumy i radości. Za to
wsparcie i zaangażowanie w nasze kulturalne
sprawy, bardzo panu prezesowi dziękujemy.
W moim osobistym odczuciu i nie pomylę
się, jeśli powiem, że w odczuciu wielu mieszkańców gminy, Bank Spółdzielczy to po prostu nasz bank, sprawdzony partner w codziennym życiu.
Dziękuję za rozmowę
ANDRZEJ MALANOWSKI

Nr 3/2011

Nasza placówka
uż od 1930 roku w Grabowie
pracował Bank Spółdzielczy.
W związku z akcesem do Unii Europejskiej i określonymi progami kapitałowymi, które banki musiały
osiągnąć (czyli 300, 500 tys. euro
i w 2007 roku – 1 mln euro) w styczniu 2000 roku BS w Grabowie połączył się z Bankiem Spółdzielczym
w Kolnie i został jego Oddziałem.
Dzięki temu posunięciu mieszkańcy Grabowa i 34 sołectw gminy nadal mają bliski
dostęp do usług bankowych, a silniejszy Bank
oferuje im możliwość uzyskania wyższych
kredytów i gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych mu oszczędności.
Dziś placówka w Grabowie obsługuje
budżet gminy, rolników, przedsiębiorców, a także świadczy usługi komercyjne, czyli wypłaca
świadczenia emerytalne, zasiłki czy renty, a także przyjmuje opłaty, które uiszczają klienci.
Obecnie Oddział jest bardziej placówką
kredytową, niż depozytową, ale jeszcze
w zeszłym roku sytuacja była odwrotna
– mówi Irena Szymańczyk, dyrektor Oddziału. – Dużym pakietem kredytów udzielanych
przez nas są kredyty preferencyjne dla rolników, a także te udzielane z Funduszu Roz-

ODDZIAŁ
w Grabowie
woju Obszarów Wiejskich. Właśnie one przeważyły w konkurencji ze złożonymi depozytami, choć nasi klienci są ludźmi racjonalnymi, dobrze wyważającymi swoje możliwości

Pracownice Oddziału. Druga od lewej dyrektor Irena Szymańczyk

finansowe, co skłania ich także do gromadzenia oszczędności.
Jak w wielu jeszcze miejscowościach
w kraju, także i na terenie gminy Grabowo
do wielu wsi, pomimo starań,
nie udało się jeszcze doprowadzić łączności internetowej,
choć zainteresowanie obsługą
kont tą drogą wykazuje wielu
rolników. Tam, gdzie już istnieją
podłączenia – rolnicy chętnie
korzystają z tej formy łączności z Bankiem, co znacznie
oszczędza ich czas oraz koszty dojazdu do placówki.
Widzimy zmiany w gospodarstwach, zwiększanie się
i unowocześnianie parków
maszynowych, więc czujemy
się jakby współtwórcami
sukcesów naszych klientów
– dodaje dyrektor Oddziału.
– Cieszymy się, że nasi klienci
inwestują, zakładają lokaty,
bo to oznacza, że nasza praca jest potrzebna. Nasz pięcioosobowy zespół dokłada
wszelkich starań, żeby oczekiwania klientów spełnić fachowo i przyjaźnie – przecież
to nasi sąsiedzi.
M.M.
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ył rok 1968. Zmieniłam mieszkanie i pilnie
potrzebowałam pieniędzy, by kupić nową szafę do ubrań. Światlejsi ode
mnie znajomi poradzili, że
mogę wziąć pożyczkę u Dominika.

Historia Banku
oczami klientki

Odnalazłam instytucję, w której pracował ten pan, a jak
się później okazało, był to
Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Nie pamiętam dokładnie
jego położenia, wiem tylko, że
mieścił się w okolicy Placu
Wolności i ulicy Czystej. Kiedy
weszłam z tak zwanej sieni
do pokoju, w którym mieściło się biuro, odniosłam wrażenie, że jest to długowieczny budynek prywatny. Nie
mogłam dokładnie rozejrzeć
się i skupić na sprawie, z którą
Dawna siedziba BS w Kolnie przy Placu Wolności
przyszłam, gdyż zmuszona Dominik Duda, były dyrektor BS w Kolnie
byłam patrzeć pod nogi, bowiem co chwila potykałam się o spróchniałe,
Już wtedy zorientowałam się, że był to dy- i okolicznościowe uroczystości, kwitnie i prowystające deski podłogi.
rektor Banku Spółdzielczego, pan Dominik mieniuje kultura, a strona wizualna, bez wątZza balustrady obserwowała mnie sie- Duda. Pożyczkę dostałam, szafę kupiłam! pienia, wyzwala pozytywne odczucia estetyki
dząca po lewej stronie sympatyczna pani Minęło wiele lat. W chwili zadumy nad prze- i piękna.
Komu więc należy zawdzięczać owe osiąo ciemnych, długich i kręconych włosach,
szłością wspomnienia wracają i skłaniają do
gnięcia?
uprzejmie pytając o powód mojej wizyty. refleksji.
Oczywiście wszystkim pracownikom poPóźniej dowiedziałam się, że była to pani
Jak dziś prezentuje się ta Instytucja?
Kraszewska. Gdy przedstawiłam prośbę
Ten skromny pokój z dwojgiem pracowni- cząwszy od dwojga wyżej wymienionych do
i podałam nazwisko, z równie miłym uśmieków rozrósł się o biura w kilku większych miej- kilkudziesięciu obecnie pracujących. Tylko
chem siedzący przy swoim biurku po prawej scowościach powiatu oraz bankomaty i punk- zgodna współpraca i harmonia przez długie
stronie pan zapytał, mnie o szczegóły z życia ty obsługi mieszkańców miasta Kolno. Ma lata mogła przynieść porządne efekty i porodzinnego.
również duże osiągnięcia w kontaktach z lud- ważne osiągnięcia na miarę XXI wieku.
Słusznie, to przecież pieniądze! Musiał nością potrzebującą wsparcia finansowego.
o mnie wiedzieć wszystko!
Poprzez wycieczki, w tym międzynarodowe
Z.K.

Czerwieniacy
espół powstał niecałe dwa
lata temu, przy Centrum
Kulturalno-Rozrywkowym
w Czerwonem.
Liczy 22 osoby, w przeważającej części seniorów. Powstał z inicjatywy samych jego
członków, którzy uznali za potrzebne kultywowanie rodzimego folkloru i przypominanie jego najcenniejszych, nie zawsze zapisanych elementów.
Piosenki czy stroje regionalne były przecież
w jeszcze nie tak odległych czasach stałymi
towarzyszami mieszkańców gminy Kolno,
w czasach, gdy nie było jeszcze telewizji. Były
też elementem wyróżniającym regiony,
a nawet jego mniejsze części. Folklor jest czę-
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sowo lecz merytorycznie, myślą o powiększeniu swojego składu.
Pierwsze próby przechodzi młodzież gimnazjalna z Czerwonego. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Józef Rydzewski,
a akompaniamentem na akordeonie wspomaga go Krzysztof Kajko.

ścią kultury narodowej, fragmentem tożsamości i dlatego tak ważne jest jego kultywowanie.
„Czerwieniacy” to inicjatywa tym cenniejsza, że
ma społeczny charakter.
Zespół występuje w pięknych strojach na dożynkach i festynach. Jego
członkowie są tutejszymi
rolnikami, w przeważającej części ludźmi w „sile
wieku”.
Członkowie zespołu,
który jest wspierany także
przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie, jednak nie finan- Występ zespołu na Święcie Kukurydzy w 2011 roku
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WSPARCIE „ORŁA”
KS „ORZEŁ” w Kolnie po
awansie z IV ligi do III ligi
występuje w obecnym sezonie jako jeden z dwóch beniaminków w III lidze podlaskowarmińsko-mazurskiej i to z nie
najgorszym skutkiem.
Drużyna prowadzona przez trenera Ryszarda Borkowskiego na półmetku rundy jesiennej zajmuje 7 miejsce z 12 pkt. Chciałoby
się więcej, gdyż pierwsze mecze pokazały, że
nie jesteśmy gorsi od starych III-ligowców.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
1-A
może być konsumpcyjny albo hipoteczny
1-I
kolorowa papuga
2-F
potocznie o USA
3-B
woda wysoko w powietrzu
3-I
zioło do kapusty o charakterystycznym smaku
4-F
mała Joanna
4-K
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...”
5-A
opada na koniec aktu
5-J
brzydko o tym, co sprawdza bilety
6-G
zielony płaz
6-L
„wodny” salon piękności
7-D
w nich obraz
8-A
za oko
8-G
na lachy
9-D
symbol USA, prezent od Francji
10-A chińska żywica
10-G król od okrągłego stołu
11-C najgłębszy to Mariański
11-H obchodzi imieniny 27.07.
12-A
... i zabawy
12-E
złoto w układzie
12-J
Hg w układzie
13-G biały, krzykliwy nadmorski ptak
14-A jest, gdy się posprząta
14-I
greckie „E” albo
baskijscy terroryści
15-H muzeum etnograficzne pod gołym niebem
16-F
przyjaciel Portosa i Aramisa
17-B
wojskowy styl
17-G Nabucco, Carmen albo Halka
18-C sytuacja rynkowa, kiedy jest tylko jeden
dostawca danego towaru
19-A urządzenie do ogrzewania
19-F
polskie linie lotnicze
20-C nie pod, ani w
20-F
ważniejszy od króla
20-I
12 miesięcy
PIONOWO:
A-8
w parze z akcjami
B-1
otwierany w banku
C-10 płacą mu za narzekanie
C-17 zły znak
D-1
lubi być w domu

Największym problemem Klubu jest brak
wystarczających środków na jego utrzymanie. Podstawowe pochodzą z budżetu
miasta Kolno, ale stanowią nie więcej niż
65% budżetu Klubu.
Pozostałe środki Klub zdobywa od sponsorów. Jednym z naszych największych jest Drużyna juniorów starszych – przyszłość i nadzieja
Bank Spółdzielczy w Kolnie. To między KKS „Orzeł” Kolno
innymi dzięki Bankowi mogliśmy osiągnąć
tak dobre wyniki i awansować do III ligi.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu wraz z trenerem i zawodnikami tą drogą składa serdeczne podziękowaANDRZEJ KOZIKOWSKI
nia za finansowe wsparcie rozwoju Klubu.
Prezes Klubu

D-16

służy chłopcom do
wybijania szyb
E-7
ogół środków
gospodarczych jakimi
operuje się w danym
momencie
E-17
w parze z nią
F-1
maszyna oblężnicza
F-14
uroczysta pieśń do...
F-18
mała Aleksandra
G-2
zawodowo ugniata
mięśnie
G-16 powtarzający się
motyw w literaturze
H-8
skaliste szczyty
o stromych ścianach
H-15 „wakacyjna” część
Trójmiasta
I-1
atrybut Noego
I-8
część spłaty
I-13
zobowiązanie do wypłacenia
J-1
kiepski to częstochowski
J-5
czarna – szatan
J-10
płynie przez Żelazową Wolę
i Pruszków
K-1
imię Kurosawy
K-8
ustrój w Rosji do 1917 r.
K-14 baryłeczka
L-2
ogłoszenie
L-11
strach, fobia
Ł-3
odcinek wyścigu
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
Ł-10
ma to robić i bokser, i zegar
w Nr 2 naszego czasopisma w wyniku losowania nagrody
M-3
jubilerska miara
otrzymują: Marianna Szulc, Marianna Kulągowska i WioM-13 nasze na świat, to Bałtyk
letta Luberska. Serdecznie gratulujemy! Prosimy o kontakt z Bankiem.
HASŁO:
J-10, M-15, K-3, L-13, M-11, A-15
H-15, K-16, C-11, F-20, C-13, G-7
KUPON 3 (3)
MÓJ BANK
B-14, Ł-5, K-18, D-11, G-6
Hasło .............................................................................................................................
F-19, C-17, B-8. M-4, F-1, C-14
Imię i nazwisko ..........................................................................................................
Rozwiązania prosimy
składać na zamieszczonych
obok kuponach
w placówkach naszego
Banku d0 20 grudnia 2011 r.

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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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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