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KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

Bank laureatem konkursu
na Najładniejszą
Placówkę
w 2015 roku
roczyste oddanie do
użytku nowego obiektu BS w Szczytnie miało
miejsce 18 grudnia minionego roku. Od grudnia działa
bowiem nowo otwarta Filia
Banku przy placu Juranda 3.
Na uroczystość przybyli m. in.
Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jarosław
Matłach – starosta szczycieński, burmistrzowie i wójtowie powiatu szczycieńskiego,
przedstawiciele szczycieńskich
instytucji oraz organizacji, a tak-

że prezesi okolicznych banków
spółdzielczych i kadra kierownicza BS w Szczytnie.
„Naszym celem jest być jak
najbliżej naszych udziałowców oraz klientów, stwarzać
im godne warunki obsługi
i dobrą dostępność do produktów bankowych. Przed
dwoma laty postanowiliśmy
utworzyć jeszcze jedną placówkę w reprezentacyjnym
punkcie, obok siedziby Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. W miejscu ogólnie
dostępnym, w którym korzystać z naszych usług mogliby

nie tylko mieszkańcy naszego
powiatu, ale także turyści.
Miejsce, w którym stoi ten
budynek, to miejsce szczególne, o najatrakcyjniejszej lokalizacji, w sąsiedztwie zamku
i ratusza, w strefie ochrony
konserwatorskiej. W trakcie
jego budowy, po przeprowa-

dzeniu badań archeologicznych, znaleziono relikty średniowiecznej bramy i murów
miejskich. Zostały one wyeksponowane wewnątrz budynku
Banku. Architekci, państwo
Katarzyna Orzechowska Dżus
i Grzegorz Dżus oraz przedsiębiorstwo budowlane Bautech
z Olsztyna, które zrealizowało
wizję projektantów, w realny
sposób przyczynili się do zmaterializowania naszej chęci posiadania w centrum Szczytna
placówki, która ukazywałaby
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
jako nowoczesną instytucję finansową, otwartą na potrzeby mieszkańców miasta i powiatu szczycieńskiego. Żeby to
osiągnąć, trzeba też było dokonywać pewnych zmian projektowych i wykonawczych, aż
w końcu powstał budynek
dobrze wkomponowany w architekturę otoczenia, o kubaturze 1996 m 3 i powierzchni
użytkowej 460 m2.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Bank laureatem konkursu na Najładniejszą Placówkę
obiektu, którego
w 2015 roku świecenia
dokonał ks. kanonik Andrzej
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Liczę, że aktualni i nowi
klienci Banku Spółdzielczego
w Szczytnie będą się tu dobrze
czuli i często odwiedzali tę placówkę” – powiedział prezes
Andrzej Górczyński podczas
uroczystości otwarcia i po-

Wysocki.
Podczas uroczystości projektanci budynku i prezes
Banku odebrali statuetki laureatów Konkursu na Najładniejszą Placówkę Bankową
w 2015 roku oraz Najlepiej
Zaprojektowany i Funkcjonalny Obiekt Bankowy w 2015
roku.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
działa od 106
lat. Jego środki i powierzone mu depozyty w formie przystępnych kredytów wspomagały gospodarczy rozwój tej
części województwa warmińsko-mazurskiego, w której
Bank prowadził działalność operacyjną.

KOMENTARZ

Bank zawsze bardzo dbał o powierzone mu środki. Oprócz wymaganej staranności w wypełnianiu zawodowych czynności przez
pracowników Banku, spełnia również obowiązek przynależności
do ustawowego gwaranta bankowych oszczędności, jakim jest
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na który rokrocznie odprowadza
niemałą składkę. Od tego roku jest też uczestnikiem Systemu IPS.
Oznacza to dodatkowe zabezpieczenie Banku i powierzonych mu
depozytów przed skutkami działań zewnętrznych, nie zawsze od
niego zależnych. System IPS, zwany Systemem Ochrony Instytucjonalnej, funkcjonujący na zasadzie spółdzielni osób prawnych, gwarantuje dodatkową wypłacalność i płynność banków spółdzielczych,
co moim zdaniem jest ważną informacją dla naszych klientów.
W całym 106-letnim działaniu nasz Bank nigdy nie naraził na
straty swoich depozytariuszy. Jesteśmy bankiem lokalnym, więc
zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd znają brzemię odpowiedzialności za jego prawidłowe działanie, niezależnie od zaistniałych warunków. Obowiązujące w roku ubiegłym, jak i obecne
wysokości stóp procentowych określane przez Radę Polityki Pieniężnej nie zachwiały jego stabilnością, a Bank miniony rok zakończył dobrym wynikiem finansowym, co pozwoli zwiększyć jego
kapitały i zarazem bezpieczeństwo powierzonych środków.
Żyjemy w okresie ustawicznego rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań ułatwiających życie. Jednym z nich jest coraz
bardziej popularna tzw. bankowość internetowa. To rzeczywiście
łatwiejszy i szybszy sposób kontaktowania się z bankiem i zarządzania własnymi środkami przez klientów. Ale jak każda działalność, jest ona narażona na pewne ryzyko związane z próbami
przejęcia danych klientów przez osoby do tego nie powołane.
Niezależnie od wdrażanych zabezpieczeń przez Bank, potrzebna
jest przede wszystkim szczególna staranność w obsłudze kont
przez ich posiadaczy, aby zneutralizować zagrożenia. Gorąco zachęcam do zapoznania się w tym zakresie z radami, jakie w tym
numerze zamieszczamy na str. 6.
ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI, Prezes Zarządu
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Trzeba wykorzystać
turystyczne walory
z MARIANNĄ SZYDLIK,
gminy Rozmowa
wójtem gminy Dźwierzuty
Pani Wójt, gmina nie należy do najmniejszych?
– Myślę, że do sporych. Liczy
18 sołectw, na jej obszarze znajduje się 41 miejscowości, które
zamieszkuje blisko 7 tysięcy
osób. To gmina rolnicza z powierzchnią ponad 26 tysięcy
hektarów, z czego 15 tysięcy
stanowią użytki rolne.
Wśród gospodarstw rolnych wyróżniają się te, które prowadzą gospodarkę
wysoko towarową.
– Spośród 800 naszych gospodarstw większość nastawiona jest na produkcję mleka. Nasi
gospodarze bardzo chętnie uprawiają zboża i kukurydzę na paszę. Poza tym możemy poszczycić się też gospodarstwami ekologicznymi, a część z nich oferuje usługi agroturystyczne. W takich miejscach można skosztować doskonałych wyrobów
z mleka koziego czy krowiego.

Dźwierzuty – widok z lotu ptaka

W gminie nie działają firmy przemysłowe, więc zapewne budżet nie pozwala

cje i subwencje oraz dobrze
kalkulować pozostałe zobowiązania.

Dźwierzuty są wiejską gminą
w powiecie szczycieńskim.
Mają historię sięgającą XIV
wieku, gdy zakon krzyżacki
przydzielił te tereny rycerzom,
którzy zakładali nowe miejscowości i zagospodarowywali darowane dobra.
na zaspokojenie wszystkich
potrzeb?
– W Polsce są gminy, które
mogą sobie pozwolić na zwiększone wydatki. My do nich jednak nie należymy. Z wielką
ostrożnością planujemy budżet. Powszechnie wiadomo, że
szkolnictwo pochłania jego
dużą część, ale przecież zależy
nam, aby uczniowie byli dobrze
przygotowani do podjęcia dalszej edukacji. Pozostaje więc liczyć głównie na podatki, dota-

Władze samorządowe
każdego szczebla oceniane
są przez mieszkańców przez
pryzmat warunków, w jakich
żyją, czyli stanu tak zwanej
infrastruktury.
– Każda miejscowość ma
własne potrzeby i oczekiwania, ale niestety w działaniach
infrastrukturalnych nie ma
miejsca na emocje. Tu niezbędna jest wizja i plan działania na co najmniej kilka lat
do przodu.

Najpilniejszą inwestycją
w 2016 roku stała się modernizacja hydroforni w miejscowości Orzyny. W trakcie zeszłorocznej letniej suszy obniżył się
drastycznie poziom wód gruntowych i część mieszkańców
została pozbawiona dostępu
do wody. Musimy zabezpieczyć
jej dostawy w razie powtórzenia się takiej sytuacji.
Razem ze Starostwem Powiatowym planujemy też remont drogi w Targowskiej Wólce, która jest w bardzo złym
stanie technicznym. Złożyliśmy
również wniosek o przyznanie
środków z UE na remont jednej z dróg gminnych. Obecnie
trwają prace nad dokumentacją na remonty kolejnych
dróg.
Zdecydowanym walorem
gminy jest jej położenie geograficzne.
– Mamy piękne jeziora i lasy,
które przyciągają latem turystów, a część z nich postanawia właśnie tutaj znaleźć azyl
od miejskiego zgiełku.
W naszej Gminie można
zwiedzić np. kościół ewangelicki wzniesiony w 1399 roku
według wzorów architektury
późnogotyckiej, kościół katolicki z 1882 r. zbudowany w stylu neogotyckim, muzeum regionalne czy spichlerz z początków XX w. Godne uwagi są
również „Łąki Dymerskie” i „Zlotowisko Żurawi”. W tym roku
razem z Sołectwem Dźwierzuty
planujemy oddać do użytku
pomost i plażę w miejscowości
Dźwierzuty.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Trzeba wykorzystać turystyczne
walory gminy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Czy gmina posiada plan
zagospodarowania przestrzennego swojego terenu?
– W części tak, ale wykonanie go generuje olbrzymie koszty, więc staramy się to robić
sukcesywnie. Jeżeli stajemy

przed wyborem pomiędzy zaspokojeniem pilnych potrzeb
mieszkańców a planami zagospodarowania przestrzennego,
oczywistym jest, że wybieramy te pierwsze.
Gminy w Polsce na ogół
obserwują zmniejszanie się
liczby mieszkańców.

– Także i u nas tak się dzieje.
Wpływają na to wyjazdy młodych ludzi do szkół, na studia,
czy też do pracy. Część naszych
mieszkańców wyjechała również za granicę. Dobrym znakiem jest jednak to, że niektórzy z tych młodych ludzi powracają. Mam nadzieję, że w przyszłości gmina Dźwierzuty będzie dawała takie możliwości
rozwoju, aby młode pokolenie
chętnie zostawało w rodzinnych stronach.
W związku z dużym ruchem turystycznym planowane jest zbudowanie
ścieżki rowerowej.
– Razem ze Starostwem
Powiatowym, Miastem Szczytno, Gminą Szczytno i Gminą Biskupiec przystąpiliśmy
do realizacji budowy ścieżki
rowerowej łączącej Szczytno z Biskupcem. Wstępnie
chcielibyśmy, aby pozostał
odcinek torowiska z drezyną, która niewątpliwie mogłaby stać się atrakcją turystyczną naszej gminy. Wielu
mieszkańców i turystów z niecierpliwością czeka na tę
ścieżkę.

Naturalnymi partnerami
samorządów są banki spółdzielcze, gdyż łączą ich lokalne problemy, mieszkańcy są
w większości również klientami miejscowych placówek.
– Tak właśnie jest, ale przede
wszystkim trzeba zaznaczyć,
że ta współpraca jest niezwykle rzetelna. Bank Spółdzielczy w Szczytnie i najbliższa
nam jego placówka – Oddział
w Dźwierzutach – są niezwykle fachowi i sumienni w wypełnianiu swoich obowiązków.
Oferta Banku nie odbiega od
tych oferowanych przez duże
banki komercyjne. Za to jakość
obsługi jest nieporównywalna. Pracownicy służą poradą
w każdym przypadku, ale nie
tylko finanse nas łączą. Bank
angażuje się zarówno w rozwój naszej gospodarki, jak
i wspiera przedsięwzięcia kulturalno-społeczne oraz włącza
się aktywnie w przebieg uroczystości ważnych dla mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
ANDRZEJ
MALANOWSKI

Jezioro Rańskie – widok z miejscowości Zalesie
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ednym z wyróżniających się gospodarstw rolnych w powiecie szczycieńskim
jest gospodarstwo hodowlane Danuty i Dariusza Woźniaków w Nowych Kiejkutach w gminie Dźwierzuty.

zadowolony także z możliwości posiadania konta obsługiwanego za pomocą Internetu,
co znacznie przyśpiesza kontakt z Bankiem i dysponowanie posiadanymi na rachunku
środkami.
W Oddziale Banku w Dźwierzutach gospodarstwo uważa
się za wzorowe. Świadczą
o tym także liczne nagrody
i wyróżnienia. Główne to Statuetka Juranda, nagroda powiatu szczycieńskiego w kategorii gospodarka, pierwsze
miejsce w konkursie Dyplom
Mistrza Województwa Warmińsko Mazurskiego Agroligi
w kategorii Rolnik w 2007 roku
oraz Tytuł Krajowego Farmera
Roku i liczne wyróżnienia za jakość produkowanego mleka.
Wielkość stada, które hodują
państwo Woźniakowie, jest
wielkością docelową i oceniają
ją jako maksymalną w aktualnie posiadanych budynkach.
Obecna cena skupu mleka
wynosi netto 1,27 zł za litr, co
przy dużym stadzie i odpowiednim areale zapewniającym
własną paszę, pozwala na bezpieczne prowadzenie produkcji. Mając wsparcie Banku mogliśmy w ostatnich dwóch latach kupić nowy ciągnik i kombajn zbożowy – zauważa hodowca.
Receptą na sukces zdaniem
Dariusza Woźniaka jest przede
wszystkim konsekwencja w działaniu a także racjonalne planowanie wydatków i środków
z bankowych kredytów, a najkrócej mówiąc – działanie
oszczędne i z głową!

Hodowla bydła mlecznego
jest tradycją tego gospodarDanuta i Dariusz Woźniakowie
stwa. Produkcją mleka zajmowali się już rodzice Dariusza
Woźniaka, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wybudowali oborę dla
trzydziestu krów. W 2005 roku
gospodarstwo przejął pan Dariusz i prowadząc je z żoną,
postanowił produkcję zintensyfikować. W krótkim czasie poci kolejny suchy rok. Spawstała nowa obora na 100
sztuk bydła. Hodowca nie dek wód gruntowych w okolicy widać choćmyślał o zmianie
by po wyschnięprofilu produkcji,
tych, a kiedyś liczgdyż ta, którą
nych oczkach wodkontynuuje, zanych, bajorkach,
pewnia gospoktóre zapamiętali
darstwu stabilrodzice gospodaność, a ziemia
rzy. Dariusz Woźw Nowych Kiejniak uważa, że
kutach nie nadaratunkiem dla poje się do intensywnej uprawy Jeden z wielu pucharów, zyskania plonów,
zbóż.
jakie otrzymali państwo jeśli nic się w przyAktualnie sta- Woźniakowie za osią- rodzie nie zmieni,
może być jedynie
do liczy 230 sztuk gnięcia w hodowli
zmiana prowabydła, w tym 120
krów mlecznych, co oznacza, dzenia upraw w taki sposób,
że produkuje się tu rocznie pra- aby maksymalnie ograniczyć
wie milion litrów mleka dla gra- parowanie ziemi. Chce przejść
na bezorkowe uprawy. Do
jewskiego Mlekpolu. Zdaniem
Dariusza Woźniaka to stabilny głównych zalet wprowadzania
tego systemu uproszczonej
i przewidywalny partner.
W 2005 roku gospodarstwo uprawy roli, w tym siewu bezmiało powierzchnię 100 ha, pośredniego, należą: zmniejszea obecnie liczy 170. Praktycznie nie nakładów pracy na wykowszystkie uprawy służą za- nanie zabiegów uprawowych,
pewnieniu pasz objętościowych oszczędność czasu, zmniejszei treściwych dla hodowli. Ubie- nie zużycia paliwa, mniejsze
głoroczna susza, która dała się koszty utrzymywania maszyn,
poprawa struktury i porowatowe znaki wielu gospodarstwom, zmniejszyła ilość zebra- ści gleby, lepsze zatrzymywanie
nych w gospodarstwie plonów wody i zwiększenie zawartości
o około 20 proc., jednak zgro- substancji organicznej oraz
madzone zapasy pozwoliły na ograniczenie erozji gleby.
Rodzina państwa Woźniakontynuację produkcji na zaplaków od wielu lat utrzymuje blinowanym wcześniej poziomie.
Państwa Woźniaków martwi ski kontakt z Bankiem Spółdzielczym. W monografii Banbezśnieżna zima i możliwy trze-

Oszczędnie
i z głową
ku Spółdzielczego w Szczytnie
zamieszczone jest zdjęcie jednego z założycieli Gminnej Kasy
Spółdzielczej w Dźwierzutach,
działającej od 1949 roku, która
po przekształceniach dziś jest
Oddziałem Banku. Brat dziadka pana Woźniaka, Adam
Woźniak, był członkiem pierwszego Zarządu dźwierzuckiej
GKS. Z usług tej instytucji korzystali też rodzice państwa
Woźniaków, gdy przy wsparciu bankowego kredytu powstała pierwsza obora.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie kredytował budowę nowych obiektów w gospodarstwie, zakup ziemi na powiększenie areału, maszyn i urządzeń niezbędnych w towarowej produkcji mleka. Bank
i jego Oddział w Dźwierzutach
jest podstawowym i jedynym
partnerem biznesowym gospodarstwa. Gospodarz jest

Widok na gospodarstwo w Nowych Kiejkutach

REDAKCJA
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Trzeba to
wiedzieć,
czyli jak chronić swoje konto
oraz bardziej popularna i wygodna w użyciu staje się dziś bankowość prowadzona za
pomocą Internetu. Jej dodatkowa zaletą jest
także i to, że oprócz całodobowej dostępności
jest też znacznie tańsza dla klientów od bankowości stosowanej tradycyjnie. Jednak, jak każda operacja przeprowadzana w sieci, narażona jest na pewnego rodzaju niebezpieczeństwa.
Nie jest to zjawisko częste, ale jak mówi przysłowie – strzeżonego Pan Bóg strzeże. Zatem przypominamy naszym czytelnikom najważniejsze
zasady zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z konta obsługiwanego przez Internet. Zatem drogi użytkowniku, zapamiętaj!
Nie udostpniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości
elektronicznej.
Regularnie zmieniaj hasło do systemu bankowości elektronicznej.
Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymywanych wiadomościach e-mail i SMS.
Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.
Aktualizuj system operacyjny urządzeń oraz regularnie skanuj
każde urządzenie programem antywirusowym.

Regularnie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach
zdefiniowanych nie uległy podmianie.
Zawsze sprawdzaj numer konta, na które przelewasz środki
pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzajcym transakcję przekazanym z wykorzystaniem
SMS.
Po wysłaniu przelewu bankowego przez Internet skontroluj
czy przelew został prawidłowo zaksięgowany na wskazany numer rachunku odbiorcy.
Przegldaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe,
włącz powiadomienia SMS o każdej zmianie salda na rachunku.
Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów (kopiuj – wklej), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem
niesprawdzonych połączeń (np. publicznej Wi-Fi).
Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku.
Włącz filtrowanie adresów IP, z których będzie można się logować do bankowości internetowej, potwierdzanie SMS wykonanych operacji oraz ustal limity kwotowe operacji, to znacząco
wpłynie na bezpieczeństwo transakcji.
Jeżeli po podaniu klucza do logowania/podpisu przelewu
widzisz komunikat o przerwie technicznej lub podobny, zrezygnuj z dalszej pracy i bezwzględnie skontaktuj się
z bankiem. Nie wolno podawać kolejnych wskazań tokena.
Jeżeli na rachunku bankowym zostanie zaksięgowany przelew bankowy podejrzany lub wręcz nieautoryzowany przez użytkownika systemu bankowości
elektronicznej, to niezwłocznie zadzwoń do swojego
oddziału banku, a jeżli to jest dzień wolny od pracy, to
zaraz po otwarciu placówki bankowej, to znaczy
o godz. 8.00 w pierwszym dniu roboczym.
Dobrze zabezpieczony komputer i sieć komputerowa użytkownika (aktualne oprogramowanie antywirusowe, najnowsza wersja systemu operacyjnego
i przeglądarki internetowej, aktualizowane oprogramowanie Java, ograniczone zaufanie do wtyczek i dodatków do przeglądarek) oraz okresowe częste zmiany hasła znacznie ograniczają ryzyko!
ANDRZEJ SITNIK
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KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
1-A – sklejka; 1-Ł – karma dla zwierząt; 2-E
– maszyna, która zastąpiła cepy; 3-A – religia
Mahometa; 3-Ł – państwo z Rygą; 4-G
– z niego kasza jaglana; 5-A – nonsens, idiotyzm; 5-K – słynny wodospad amerykański;
6-G – nogi zająca; 7-A – zniszczone i bezużyteczne przedmioty; 7-L – na oczach Temidy;
8-F – nieudany wypiek; 9-A – szczyt górski
o stromych zboczach; 9-L – naramiennik na
mundurze; 10-F – kompleksowe leczenie; 11-A
– łączy udo z łydką; 11-L – człowiek mający wielki narząd powonienia; 12-G – łódka wodniaka;
13-A – pogardliwie o prominencie; 13-K – tworzywo na meble kuchenne; 14-G – narzędzie
manikiurzystki; 15-A – brutto minus tara; 15-Ł
– radiolokator; 16-E – pilnuje płaszczy w teatrze;
17-A – choroba oczu; 17-Ł – niezbędny w kinie
PIONOWO:
A-1 – długi u bociana; A-13 – napój alkoholowy podawany na gorąco; B-5 – powiększanie
domu; C-1 – buty dla biegacza; C-13 – największy dopływ Warty; D-5 – chodaki E-1 – stolica
Jordanii; E-13 – asfaltowa droga; F-7 – wysoka czapka ułańska;
G-1 – przyrząd z igłą magnetyczną; G-12 – w piosence odszedł
w siną dal; H-6 – ozdoba warkocza; I-1 – kraj z Rabatem; I-12
– leśny owoc; J-6 – wieczorny posiłek; K-1 – święty od zgub; K-12
– nasz jest umiarkowany; L-7 – np. Pacyfik; Ł-1 – atrybut policjanta; Ł-13 – np. Bałtyk; M-5 – Andrzej, „Kiepski” aktor; N-1 – koteria; N-13 – przeciwny zenitowi; O-5 – rozrywka, odpoczynek; P-1
– kwitnie tylko raz P-13- despota
SZYFR:
(4-J, 9-Ł, 4-A, 2-F, 15-N, 1-O, 5-F, 8-K, 11-C, 2-H, 14-E, 3-M,
17-G, 17-C) (7-A, 11-P, 3-D, 13-N, 3-B, 14-H) (5-D, 7-E, 1-K) (3-O,
6-G, 16-F, 15-I, 13-E, 1-D, 6-J, 10-D, 4-C, 15-G)
Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku na załączonych kuponach do do 22 kwietnia 2016 r.
Za poprawne roziązanie krzyżówki z nr 3 (25) upominki od
Banku otrzymują: Marlena Krysiak - Michałki, Jarosław Łachacz
- Dźwiersztyny i Witold Zalewski - Pasym.
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Hasło ........................................................................................................
Imię i nazwisko .....................................................................................
Adres ............................................................................................
nr telefonu.....................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr
133, poz. 883)
podpis.........................................
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