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CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

SERDECZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ,
PRZYJAŹŃ
dniach 17 i 18 stycznia 2014 roku, na zaproszenie Wspólnoty „Zaścianek” „Uzusienio Bendruomene”, miałem zaszczyt przebywać w Wilnie.
Jednym z inicjatorów tego spotkania był Jerzy Rybicki
– prezes Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego
w Stawiskach, które utrzymuje bieżące kontakty z naszymi wileńskimi rodakami. W Wilnie gościliśmy razem
z Andrzejem Dudą, burmistrzem Kolna, Sławomirem
Zgrzywą, byłym wojewodą łomżyńskim i marszałkiem
województwa podlaskiego, Mieczysławem Bagińskim,
radnym Sejmiku województwa podlaskiego, byłym wojewodą łomżyńskim, Stanisławem Konopko, właścicielem firmy „Koja” oraz Grzegorzem Chilińskim, członkiem stowarzyszenia i radnym powiatu kolneńskiego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Wsparcie dla Artura
edno mrugnięcie – „tak”. Oczy ku górze
– „nie”. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem.
22 grudnia 2007 roku stracił władzę w całym
ciele z powodu niedokrwienia mózgu. Jego
przyczyn rodzice Artura i lekarze mogą się jedynie domyślać.

Gdy Artur wrócił z wojska, planował
ślub, zaciągnięcie kredytu dla młodych
rolników, rozbudowę i modernizację gospodarstwa. Rodzice Artura mieszkają na
kolonii wsi Borkowo w powiecie kolneńskim. Zajmują się opieką nad synem. Porozumiewają się z nim, mozolnie składając w słowa litery, które Artur wybiera
mrugnięciami z czytanego przez matkę
alfabetu.
– On wszystko rozumie, doskonale
wie, co się wokół dzieje – mówi matka
Artura, pani Danuta. – Pamięta datę swoich urodzin, numery telefonów. Gdyby
kiedyś mógł je wymówić… – marzy.
Ułatwieniem może być urządzenie
w technologii eyetrackingu, śledzące ruch
gałek ocznych przez kamery umieszczone na komputerze, na ekranie którego
pojawiają się konkretne komunikaty.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Komentarz
Z

a nami jeden z najtrudniejszych okresów dla gospodarki. Ubiegłoroczny wzrost PKB wyniósł zaledwie 1,6 proc. Jednak od
czwartego kwartału 2013 odnotowano wyraźny wzrost sięgający 2,5
proc., co oznacza, że gospodarka przyspiesza. W tym roku czeka nas
trudne zadanie, by wyniki wzrostu gospodarczego w sposób jak
najbardziej efektywny wykorzystać w gospodarce regionu.
W tym roku rozpocznie się spływ środków unijnych z nowego
rozdania. Mimo opóźnień uchwalania unijnego budżetu, Bank
w Kolnie jest przygotowany do ich dystrybucji. Doświadczenie,
jakim dysponują banki spółdzielcze, ma wielkie znaczenie dla przebiegu realizacji dofinansowań. Klienci Banku mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w zakresie jak najbardziej dogodnego
wykorzystania szans, jakie te środki stwarzają. Mam również nadzieję, że komunikaty o wzroście tempa PKB w sposób bardziej
odczuwalny dadzą o sobie znać w przychodach i inwestycjach
małych i średnich przedsiębiorstw, które dziś dają ponad 70 proc.
krajowej produkcji i są najbardziej liczącym się pracodawcą. Choć
powszechnie wiadomo, że wzrost tempa rozwoju gospodarczego
nie powoduje automatycznego rozwiązania nabrzmiałych problemów, jak choćby wysokiego bezrobocia czy też finansowych potrzeb samorządów, to może on stanowić podstawy do poprawy
sytuacji także i w tym zakresie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, obok sektora rolniczego, są liczącym się partnerem banków spółdzielczych. Ich udział w obrotach
Banku Spółdzielczym w Kolnie systematycznie wzrasta. Dzieje się to
za sprawą bliskości i otwartości Banku na potrzeby lokalnej gospodarki. W ciągu minionych kilkunastu lat zmieniło się też rolnictwo na
obszarze, gdzie Bank prowadzi działalność handlową. Dawne indywidualne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne po przekształceniach własnościowych okrzepły, urosły w siłę i znacznie wzrosły ich
potrzeby kredytowe na cele inwestycyjne i modernizacyjne.
Zasada zrównoważonego rozwoju, zapisana w strategii Banku
w okresie przemian gospodarczych, okazała się dobrym kierunkiem
w budowaniu jego dzisiejszej pozycji. Potrzeby rynku zmieniły jego
charakter. Dziś Bank Spółdzielczy w Kolnie jest bankiem uniwersalnym, skoro jest w stanie zaspokoić większość potrzeb gospodarczych
mieszkańców regionu i swoich wieloletnich partnerów – samorządów. Aby tym potrzebom sprostać w sposób bardziej kompetentny
i kompletny, Bank nadal pracował będzie nad poszerzaniem oferty
i udrożnianiem dostępu do oferowanych usług.
KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu

Licencję dla BS w Kolnie z rąk wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka odebrał prezes Zarządu, Krzysztof Kajko

Nasz Bank
nadal Orłem
Agrobiznesu
grudnia 2013 r. w Domu Literatury w Warszawie odbył się
finał 45 edycji konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu.
Uroczyste wręczenie nagród połączono z recitalem Joanny Rawik – wielkiej osobowości polskiej piosenki, od wielu lat
związanej z Orłami Agrobiznesu.
Nagroda przyznawana jest od 2001
roku za sukces rynkowy firm z branży
rolno-spożywczej i jej otoczenia, firm handlowych oraz banków działających na
rzecz agrobiznesu. Otrzymują ją przedsiębiorstwa posiadające udokumentowany sukces rynkowy, potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich. Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Każdego roku honorowy patronat obejmowany jest przez wicemarszałka Sejmu RP.
Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu, na podstawie przedstawionej re-

komendacji samorządu lokalnego, analizy przedstawionych danych, opinii zewnętrznych, zawartości strony internetowej oraz oceny pozycji Banku
w środowisku lokalnym (godziny otwarcia placówek, ich estetyka, jakość
obsługi klienta, otwartość na oczekiwania agrobiznesu, stopień utożsamiania
się z bankiem lokalnej społeczności,
atrakcyjność oferty BS na tle oferty
konkurencji, pozycja BS w otoczeniu konkurencyjnym) – podjęła decyzję o przyznaniu po raz kolejny tytułu Orła Agrobizesu dla Banku.
Red.

Wsparcie dla Artura
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Najtańsze to kwota około 40 tys. złotych. Pielęgnacja, rehabilitacja i leczenie

również są bardzo kosztowne. Z pomocą
w zebraniu pieniędzy przyszli uczniowie
gimnazjum z Zabiela, którzy zorganizowali
charytatywny koncert kolęd.
Red.

Artur Wyrwas jest podopiecznym
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Można przekazać 1% podatku na jego leczenie, wpisując
w PIT numer KRS 0000037904 z dopiskiem
„dla Artura Wyrwas 20204”, a także wpłacając pieniądze
bezpośrednio na konto 75 1240 1037 1111 0010 0957 3199
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Podsumowanie 2013 roku
ok 2013 był rokiem bardzo specyficznym w działalności
wszystkich instytucji finansowych, w tym również Banku
Spółdzielczego w Kolnie. Powód – sześciokrotne obniżki
podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej
począwszy od miesiąca stycznia do miesiąca lipca.

ne Bankowi przez klientów instytucjonalnych, przedsiębiorstwa, samorządy, a przede wszystkim osoby fizyczne. Dzięki stosowaniu
stabilnej oraz korzystnej w porównaniu do banków komercyjnych
polityki cenowej w roku 2013 nastąpił przyrost bazy depozytowej
o 25%.

Wysokość stóp procentowych miała bardzo istotny wpływ na oprocentowanie aktywów Banku, a co za tym idzie – na wielkość uzyskiwanych przychodów. Stopa redyskonta weksli spadła do najniższej w
historii bankowości po okresie przemian ustrojowych, to jest do 2,75%.
Spowodowało to zmniejszenie oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa o ponad 3% przy jednoczesnym zwiększeniu
części płaconej przez rolników z 2% do 3%. Biorąc pod uwagę 49%
udział tych kredytów w portfelu kredytowym, nastąpiło diametralne
zmniejszenie ich opłacalności. Mimo to Bank Spółdzielczy w Kolnie nie
zaprzestał ich udzielania, jak zrobiły to niektóre banki komercyjne,
lecz jeszcze zintensyfikował swoje działania w tym zakresie, licząc na
osiągnięcie efektu skali. Rok 2013 był okresem spadku popytu na
kredyty w całym systemie bankowym, o czym informowały również
banki komercyjne. Mimo to dynamika działalności kredytowej wyniosła 103%. W kredytowaniu rolnictwa indywidualnego zauważalna
jest pewna okresowość w popycie na kredyty, szczególnie preferencyjne. W ogólnym portfelu kredytów najwyższy udział stanowiły kredyty dla rolnictwa – 72%, następnie klienci indywidualni – 10%, samorządy – 8% i przedsiębiorcy – 6%.

SUMA BILANSOWA*

Suma bilansowa BS w Kolnie, będąca miernikiem wielkości Banku,
z początkiem roku przekroczyła 200 mln zł i była wyższa o 22% od
wyniku w roku poprzedzającym. Wzrost sumy bilansowej przewyższa średnią wzrostu w bankach grupy BPS.
FUNDUSZE WŁASNE*

KREDYTY*

Niepokojącym już od dłuższego czasu objawem jest nadmierne
zadłużanie się naszych klientów w bankach komercyjnych i instytucjach parabankowych. Zazwyczaj koszty obsługi tych kredytów kilkakrotnie przewyższają te, które oferuje Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Niejednokrotnie, chcąc uchronić naszych klientów przed niewypłacalnością, zmuszeni byliśmy do restrukturyzacji ich zadłużenia. Polityka
edukacyjna Banku w zakresie wiedzy o tematyce bankowej oraz
umiejętności powiązania tej wiedzy z własnym potrzebami sprawiła,
że stan kredytów zagrożonych wyniósł na konie 2013 roku 0,24%,
przy średnim stanie w systemie bankowym ponad 8%.
DEPOZYTY*

Kapitały Banku stanowią o bezpieczeństwie jego działania, a co
za tym idzie – bezpieczeństwie powierzonych mu przez depozytariuszy środków finansowych. Wyznacznikiem wielkości kapitału do
aktywów ważonych ryzykiem jest współczynnik wypłacalności, który
na koniec roku wyniósł 13,21% i był wyższy o 5,21% od wartości
minimalnej wymaganej ustawą Prawo bankowe. Współczynnik ten,
w opinii Komisji Nadzoru Finansowego, jest współczynnikiem optymalnym w działalności banku. W nowy 2014 rok Bank Spółdzielczy
w Kolnie wszedł z kapitałem w wysokości 21,7 mln zł, czyli przekroczył 5 mln euro. Rok rocznie Bank około 95% wypracowanego zysku netto przeznacza na zwiększenie funduszy własnych, dzięki
temu są one bardzo stabilne.
W minionym roku Bank, chcąc wypełnić jeszcze nie zagospodarowane nisze w mieście Kolno, uruchomił Filię nr 2 przy ulicy Witosa 3.
Spotkało się to z dużym zadowolenie mieszkańców pobliskiego osiedla. Jako pierwszy bank w Polsce wprowadził identyfikację biometryczną w usłudze bankomatowej oraz w obiegu dokumentów. Działa
ona przy użyciu identyfikacji układu naczyń krwionośnych dłoni oraz
przepływu krwi w tych naczyniach. Za te rozwiązanie odznaczony
został wyróżnieniem IQ 2013 – w kategorii produkt najwyższej jakości. Bank otrzymał również tytuły: „Najlepszy Bank w Polsce 2013”
„Bank Przyjazny Dla Przedsiębiorców” oraz „Orzeł Agrobiznesu”.
Rok 2013 można zaliczyć do okresów trudnych, ale udanych, o czym
świadczą pozytywne oceny krajowych organów nadzorczych.

Źródłem środków finansowych przeznaczonych na akcję kredytową są depozyty Banku – inaczej mówiąc oszczędności powierzo-

* w tysiącach zł
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Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców,
prezes Profesjonalnym
Doradcą Bankowości MSP

zamyśle twórców organizowanego przez
Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa
dla Małych Średnich Przedsiębiorstw od 1998 roku konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, jego założeniem
jest wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami,
popularyzowanie innowacji
wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb małych i średnich
przedsiębiorstw oraz uzyskanie synergicznego efektu rozwojowego banków, oddziałów i całego sektora MSP
w Polsce.
Badania opinii klientów relacyjnych i elektronicznych stanowią podstawę do opracowania badań benchmarkingowych,

Kazimierz Sokołowski – wiceprezes Zarządu (drugi od lewej), Joanna
Skrodzka – dyrektor Oddziału w Małym Płocku i Teresa Kozikowska
– wiceprezes Zarządu
określających pozycję konkurencyjną poszczególnych instytucji
finansowych biorących udział
w konkursie.
31 stycznia 2014 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie
miało miejsce podsumowanie XV
edycji tego konkursu. Była ona
objęta honorowym patronatem
przez Ministerstwo Gospodarki
oraz Związek Banków Polskich.
Tegoroczny konkurs miał za zadanie wyróżnić banki, które postawiły na współpracę oraz dopasowanie produktów do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z zasadami
dobrej współpracy. Godło Promocyjne XV edycji będzie wskazywać przedsiębiorcom te instytucje finansowe, które charakteryzują się rzeczowym podejściem
i zrozumieniem specyfiki ich problemów, a także te, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby
wykorzystać pojawiające się
możliwości budowy silnych więzi
z sektorem MSP, zarówno przy
wykorzystaniu nowych techno-
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logii jak i efektywnej współpracy
zespołowej. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest zainicjowanie współzawodnictwa zarówno pomiędzy bankami, jak
i poszczególnymi oddziałami tych
banków
W tegorocznej edycji Bank
Spółdzielczy Kolnie uzyskał Godło Promocyjne Bank Przyjazny
dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami. W imieniu zarządu Banku godło odebrała wiceprezes BS w Kolnie Teresa Kozikowska.
Miłym zaskoczeniem było
uhonorowanie prezesa BS Kolno Krzysztofa Kajko tytułem
Profesjonalny Doradca Bankowości MSP. Zaskoczenie było
tym większe, że komisja konkursowa, bez wniosku Banku,
sama nadała prezesowi ten
tytuł, gdyż jej zdaniem uzasadniały to wnioski wynikające z ankiet klientów przy budowaniu
oceny konkursowej Godła Promocyjnego dla Banku.
Red.
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SERDECZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ,
PRZYJAŹŃ
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Zaścianki to malownicza dzielnica miasta Wilna, położona wśród lasów, niedaleko centrum miasta, w odległości kilkunastu kilometrów od cmentarza na Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy tej dzielnicy nazywają ją mini-modelem wsi współczesnej, łączącym stare zabudowy pradziadków oraz elementy współczesnego
miasta z nowym budownictwem.
Wspólnota „Uzusienio Bendrouomene” (Uzusienis – Zaścianek) powstała
w 2006 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, która widziała problemy mieszkańców Zaścianek, ich niejednokrotną
bezradność w samotnej walce o swoje
prawa. Działalność Wspólnoty nastawiona jest na zachowanie stanu posiadania i pielęgnowanie tradycji przodków.
Pomaga w rozwiązywaniu problemów
socjalnych i ekonomicznych. Broni interesów właścicieli ziemi oraz praw swoich członków w różnych sferach życia
społeczno-politycznego. Wspólnota działa na rzecz rozwoju nie tylko swojej
dzielnicy, ale całego miasta Wilna.
Głównym ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym Wspólnoty jest niewielka
drewniana szkółka wybudowana w 1948
roku (zamknięta w 2011 roku ze względów demograficznych). Przez 64 lata służyła mieszkańcom Zaścianek. Tu edukację zdobywało kilka pokoleń mieszkańców. Wyremontowano ją staraniem członków, Prace remontowo-budowlane wykonywane były w dużej części przez kobiety. Teraz odbywają się tutaj lokalne
uroczystości oraz spotkania, była też miejscem naszego pierwszego kontaktu
z mieszkańcami Zaścianek.

Przywitała nas młodzież w ludowych
strojach, z tradycyjnymi bochenkami chleba, a także przewodniczący wspólnoty,
Romualdas Kazlauskas. W spotkaniu
uczestniczyli również generał pożarnictwa Kazys Zulonas – doradca Ministra
Spraw Wewnętrznych, Danuta Narbut
– zastępca dyrektora administracji samorządu Wilna, Gintaras Alfonsas Petronis – dyrektor Departamentu Oświaty,
Kultury i Sportu samorządu Wilna, Benedykt Citovic – starosta rejonu Naujininkai samorządu Wilna, Grzegorz Sakson
– radny samorządu Wilna. W spotkaniu
brało udział również kilkudziesięciu członków Wspólnoty.
Otwartość, przyjaźń – to słowa oddające atmosferę tego spotkania. Drugi
dzień wizyty to kilkugodzinny spacer po
Wilnie, pozostawiający w pamięci najpiękniejsze zakątki tego miasta. Egzemplarze czasopisma „Mój Bank” dotrą do
Wilna, dlatego tą drogą, za wspólnie spędzone chwilę możliwość szczerej rozmowy, szansę zobaczenia pięknego miasta
pragnę gospodarzom spotkania serdecznie podziękować.
KRZYSZTOF KAJKO

5

MÓJ BANK

Nowocześnie
i wydajnie
rzed kilkunastu laty nikt w Polsce nie przypuszczał, że współczesne
gospodarstwo hodowlane może wyglądać i działać tak, jak gospodarstwo rodzinne państwa Mieczkowskich w Filipkach Dużych
w gminie Kolno.

Fot. Aleksandra Szyc

www.bskolno.pl
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Choć jest to gospodarstwo rodzinne, to zarządza nim młody rolnik Kamil Mieczkowski, które pierwszą kilkunastohektarową część przejął od
ojca w 2009 roku. Prowadzone jest
w tak zorganizowany sposób, że przypomina bardziej przedsiębiorstwo produkcji zwierzęcej, niż indywidualne gospodarstwo rolne. Jego trzon stanowi
nowoczesna, oddana w połowie zeszłego roku obora wyposażona w 2 roboty udojowe, połączone z centralnym
komputerem rejestrującym każdorazowy jednostkowy udój, czyli ilość i jakość mleka, a także stan zdrowotny
krowy. Każda krowa posiada indywidualny chip, który aktywuje się i aktualizuje dane, gdy zwierzę zbliży się do
czytnika.
Obok robotów udojowych, dodatkowo wydzielających krowom właściwą
ilość paszy treściwej, działają jeszcze
dwa inne urządzenia wyręczające pracę ludzkich mięśni. Pierwsze to automatyczny, samosterujący podgarniacz
do paszy, wędrujący wzdłuż hali i podsuwający krowom paszę. Drugie – automatyczny zgarniacz odchodów.

Stado krów dojnych liczy aktualnie
około 160 sztuk. Razem z młodzieżą
i zwierzętami przeznaczonymi na rekonstrukcję stada w gospodarstwie jest
około 250 sztuk bydła. Dane zapisywane w centralnym komputerze stanowią
dla Kamila Mieczkowskiego źródło
wszelkiej wiedzy o stanie jego hodowli,
a także parametrach, jakie mają spełniać krowy pod względem wydajności
i zdrowotności. Komputer jest rejestratorem zdarzeń, ale decyzje muszą rodzić się w głowie gospodarza. Na wyżywienie stada nastawione jest gospodarstwo liczące łącznie z dzierżawami ponad 160 hektarów.
Hodowlą bydła mlecznego, choć
w znacznie mniejszej skali, od lat zajmowali się rodzice Kamila Mieczkowskiego. Dziś razem z rodzeństwem pomagają mu rozwijać rodzinne przedsiębiorstwo. Za tradycyjnych partnerów gospodarstwa Kamil Mieczkowski uważa
„Mlekpol” – największą polską spółdzielnie mleczarską, zaś od strony finansowej – Bank Spółdzielczy w Kolnie,
z którego usług korzystali także rodzice
dzisiejszego właściciela.

Nr 1/2014
Osoby nie związane z rolnictwem nie
rozumieją ogromu obowiązków, jakie
musi przyjąć na siebie hodowca bydła
mlecznego. Pierwszy to stała obecność
i opieka nad stadem, które nie może ani
dnia pozostać bez dozoru. Kamil Mieczkowski zdawał sobie z tego sprawę,
decydując się na pozostanie na gospodarstwie i kontynuację rodzinnych tradycji hodowlanych, ale postanowił do
tego tematu podejść w trochę inny sposób. Jeżeli stado ma być wydajne, musi
mieć zabezpieczony wysoki dobrostan
i trzeba ku temu stworzyć odpowiednie
warunki. Do tego potrzebna jest nowoczesna obora, wyposażona w urządzenia pozwalające zapanować nad towarową w swym charakterze produkcją
i w sprzęt pozwalający śledzić wszystko,
co dotyczy każdej sztuki w hodowli. Tego
typu rozwiązania stanowią przyszłość
w dużych i efektywnych gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka. Chciałem mieć całą produkcję pod
kontrolą, by nic nie uciekało mojej uwadze – mówi Kamil Mieczkowski. – Ale
zdawałem sobie też sprawę, że jest to
przedsięwzięcie wymagające niesamowitych kosztów. Pamiętaliśmy, że na
samo dojenie stu krów w dotychczasowym systemie zużywaliśmy co dzień
około sześciu godzin. A przecież praca
przy stadzie to nie tylko dojenie. Szukaliśmy najlepszych rozwiązań i chyba znaleźliśmy, skoro 162 krowy w pełni wydajnie doją dwa roboty.
Krowy – kontynuuje Kamil Mieczkowski – to bardzo inteligentne i szybko przystosowujące się do nowych warunków
zwierzęta. Szybko zaakceptowały nowe
warunki. Dziś jestem przekonany, że dokonaliśmy dobrego wyboru. Mogłem liczyć na wsparcie rodziny, pozostawało
jedynie szukanie kredytodawcy dla sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Wy-

bór padł na Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Myślę, że o skredytowaniu budowy obory i jej wyposażenia zadecydował fakt
wieloletniego związku gospodarstwa
rodziców z Bankiem, a także moje trzyletnie z nim relacje po przejęciu gospodarstwa przed decyzją o budowie obory.
Mój biznesplan został przez Bank przyjęty, a kredyt pozwolił na uruchomienie
inwestycji.
Areał gospodarstwa i parametry obory
pozwalają na zwiększenie stada do 200
krów i postawienia w nim jeszcze jednego
automatu udojowego. Kamil Mieczkowski nie odrzuca takiego rozwiązania w sytuacji, gdy o efektywności ekonomicznej
gospodarowania w dużej mierze decyduje
dziś wydajność, gdyż w gospodarce rynkowej na zewnętrzne czynniki cenowe
hodowcy mają niewielki wpływ.
A. MALANOWSKI

Centrala:
Oddziały:
Filia nr 1:
Filia nr 2:
Punkty Obsługi
Klienta:

Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. (86) 278 25 62
Grabowo, ul. 3-go Maja 3
Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
Turośl, ul. Jana Pawła II 16
Kolno, ul. 11-go Listopada 13
Kolno, ul. Witosa 3A
w Urzędzie Miasta Kolno,
w Starostwie Powiatowym
w Kolnie, w Lachowie
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KALENDARIUM
Uczestniczyliśmy w:
04-05.11.
naradzie prezesów banków spółdzielczych,
16.11.
obchodach Dnia Seniora w Ptakach,
16.11.
Jubileuszu 85 – lecia OSP w Wykowie,
18.11.
przedstawieniu Teatru przy Stoliku,
19.11.
audycie konkursu „Bank Przyjazny
dla Przedsiębiorców”,
19.11.
spotkaniu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych,
20.11.
posiedzeniu Rady Fundacji Kraina
Mlekiem Płynąca,
22.11.
potkaniu z samorządem gminy Grabowo,
26.11.
posiedzeniu Rady Fundacji Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej,
26.11.
Zgromadzeniu Prezesów Zrzeszenia BPS,
27.11.
Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Banku BPS,
28.11.
obradach prezydium Rady Nadzorczej,
03.12.
spotkaniu z firmą informatyczną NOVUM,
03.12.
gali wyróżnienia „Orzeł Agrobiznesu”,
03.12.
potkaniu z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza,
07.12.
I Maratonie Pływackim w Kolnie,
10.12.
spotkaniu opłatkowym osób niedowidzących,
10.12.
spotkaniu opłatkowym
w Starostwie Powiatowym,
10.12.
spotkaniu opłatkowym pracowników Banku,
11.12.
spotkaniu opłatkowym
Związku Emerytów,
12.12.
posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego OSP,
13.12.
posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku,
14.12.
spotkaniu z Klubem Seniora w Ptakach,
14.12.
spotkaniu w Grabowskim
Stowarzyszeniu Wędkarskim,
18.12.
spotkaniu z Podlaską Izbą Rolniczą,
18.12.
Walnym Zgromadzeniu Prezesów
Grupy BPS,
19.12.
spotkaniu w szkołach podstawowych
w Borkowie i Kątach,
20.12.
spotkaniu opłatkowym miasta Kolno,
20.12.
spotkaniu z Klubem sportowym
„Orzeł” Kolno,
22.12.
spotkaniu z Klubem Seniora
oraz zespołem „Czerwieniacy”,
22.12.
spotkaniu opłatkowym Podlaskiej
Brygady Kawalerii,
23.12.
potkaniu z OSP w Czerwonem,
10.01.2014
spotkaniu Kolneńskiego Klubu Biznesu,
10.01.
wieczorze kolęd w gimnazjum w Zabielu,
11.01.
konkursie kolęd z zespołem Czerwieniacy,
16.01.
otwarciu nowej siedziby Banku BPS
w Warszawie,
17-18.01.
spotkaniu z Polakami w Wilnie,
31.01.
uroczystej gali „Bank Przyjazny
Dla Przedsiębiorców”,
05.02.
posiedzeniu Związku Banków Polskich,
08.02.
turnieju piłkarskim sędziów OZPN
w Kolnie,
08.02.
spotkaniu z Polakami z Mińska na Białorusi,

POZIOMO
1-A
2-H
3-A

4-H
5-A
5-K
6-G
8-B
8-J
9-H
10-A
10-E
11-H
12-A
13-D
15-A

17-A
18-D

mieszkaniowy
lub hipoteczny;
szkocka
spódnica;
statek
przewożący
ropę;
dusiciel lub
szalik z piór;
gładki kamień
do rzeźbienia;
krótki okrzyk
strach przed
siedziba władz
szykowne
uczesanie;
sumiasty
pod nosem;
łączy metal
z metalem;
część spłaty;
dawna złota
waluta;
bóg miłości;
zakochana
w Tristanie;
wartość
wydrukowana
na banknocie;
do tamowania
krwotoku;
twórca
pierwszego
okrągłego stołu;

KRZYŻÓWKA

triumfu;
czymś;
miasta;

PIONOWO
A-1
A-9
B-3
C-10
D-1
D-12
F-1
F-7
F-15
G-12

u zbiegu dwóch ścian;
pomocnica Świętego Mikołaja;
ozdobnie osłania żarówkę;
za I i II planem obrazu;
prawo jazdy, dowód i paszport;
pojawia się u „szpakowatych”;
rzeczy w sklepie;
malutki piesek;
zaleta, pozytywna cecha;
pasuje jak...;

Rozwiązania prosimy
składać w placówkach
Banku do
15 maja 2014 r.
Za poprawne
rozwiązanie krzyżówki
z nr 3(10) upominki
od Banku otrzymują:
osoby wylosowane:
Alina Laszczkowska
Danuta Pupek
Renata Toczyłowska

KUPON 1 (11)

H-2
H-9
H-16
I-1
I-11
J-6
K-11
L-7

turecki hamburger;
jednostka mocy żarówki;
przodek bydła domowego;
twarz;
jej nie wypada;
pisemne poręczenie zapłaty;
piłka za linią;
upał;

SZYFR:
(E-8) (A-10, I-13, J-9)
(D-1, G-6, H-4, C-5, J-10)
(J-8, B-12, J-7, H-13, A-14, C-10, D-9)
(F-9) (J-11, I-4, H-2, A-17, D-8, E-1)

MÓJ BANK

Hasło ....................................................................................................................
Imię i nazwisko .................................................................................................
Adres ....................................................................................................................
nr telefonu..............................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
marketingowych Banku Spółdzielczegow 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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