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KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym
i zawodowym
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Szczytnie
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adchodzący Nowy Rok będzie 107. w historii Banku
Spółdzielczego w Szczytnie. To
jedna z najstarszych instytucji, która do dziś z powodzeniem działa
na Warmii i Mazurach. Jego warte szerszego upowszechnienia dzieje są przykładem, jak dobrze zarządzany, choć lokalny w swym
charakterze bank, może radzić
sobie w dobrych, ale także i trudnych dla gospodarki czasach. Dla
zdecydowanej większości jego
członków i klientów kończący się
rok 2016 był okresem stabilnej sytuacji finansowej ich firm i gospodarstw. Zatem stanowić może
punkt wyjścia do budowania przyszłorocznych budżetów domowych i firmowych.
Dla Banku Spółdzielczego w Szczytnie istotnym
jest, by klienci przy realizacji przyszłorocznych
przedsięwzięć uwzględnili usługi i produkty, jakie znajdują się w ofercie Banku.

w województwie Warmińsko-Mazurskim. Jego
rozwojowi towarzyszy przesłanie, aby służył lokalnej gospodarce oraz bezpieczeństwu zdeponowanych środków finansowych klientów. Nasz
Bank stara się rzetelnie wypełniać to zobowiązanie przez cały czas działalności. Tak postępuje dziś i tak będzie działał w przyszłości. Także
w nadchodzącym roku 2017 będzie współuczestniczył w prorozwojowych działaniach dla gospodarki regionu, uwzględniając
przede wszystkim interes lokalny,
zbieżny z działaniem samorządów i mieszkańców tych terenów,
na których prowadzi swoją działalność handlową.
U progu nowego roku Bank
Spółdzielczy w Szczytnie legitymuje się dobrym wynikiem finansowym pozwalającym zwiększyć
w następnym roku posiadane kapitały i w ten sposób zapewnić
środki pozwalające na udzielanie nowych kredytów. Bank utrzymuje na wysokim poziomie budowane przez wiele lat zaufanie klientów. Zbliżający się Nowy Rok witamy z nadzieją na pozytywne efekty ich aktywności.

Bank osiągnął jedną z wiodącących pozycji wśród banków spółdzielczych działających

KRZYSZTOF KARWOWSKI
Prezes Zarządu

Komentarz

Podziękowanie dla twórców KZBS
rzedstawiciele 130 banków spółdzielczych
podpisali 2 marca 1991 roku w Ciechocinku protokół założycielski Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, powołując tym samym do życia izbę gospodarczą zrzeszającą
i reprezentującą polskie banki spółdzielcze.
Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych (KZBS) celebrował jubileusz 25-lecia istnienia 28 listopada br. w Warszawie. Na przestrzeni 25 lat
Związek zmieniał się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
swoich członków. Niezmienna pozostała jednak misja i realizacja celów, które przyświecały jego założycielom: reprezentacja, integracja i edukacja. To były trzy filary, na których Związek został zbudowany i które pozostają aktualne
również dzisiaj.

W uroczystym wieczorze
uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród których byli
założyciele Związku, a także
pierwsi oraz obecni członkowie. Nie zabrakło także przedstawicieli środowisk rządowych i naukowych.
Okolicznościowym medalem zostali uhonorowani członkowie byłych władz i najbardziej aktywni uczestnicy podejmowanych przez Związek
inicjatyw na rzecz banków
spółdzielczych. W trakcie
dwudziestopięciolecia dzia-

łalności nie raz zdarzało się
im stawać w obronie zasad
związanych ze swobodnym
funkcjonowaniem bankowości spółdzielczej.
Jednym z założycieli Związku, a także inicjatorem wielu

wystąpień KZBS na forum
ogólnokrajowym, był obecny
na jubileuszu Andrzej Górczyński, były prezes Banku
Spółdzielczego w Szczytnie.
REDAKCJA
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Dają radość, dbają
o sprawność

rzede mną leżą
katalogi firmy NOVUM ze Szczytna.
Patrzę w nie i nie mogę
się nadziwić, że można budować dla dzieci takie place zabaw.
Pod domem mam jeden – nazwijmy to – mocno okrojony, bez nowoczesnych rozwiązań, które proponuje
szczycieńska firma.

W przeciwieństwie do niektórych matek i babć wręcz chroniących dzieci przed wysiłkiem,
Novum słyszało o budowaniu
u dzieci równowagi pomiędzy
rozwojem umysłowym i fizycznym oraz o wzmacnianiu ich
kości dzięki ćwiczeniom, żeby
nie łamały nóg przy każdym
zetknięciu z piłką. Dlatego rozwija i wciąż poszerza swoją ofertę. Produkuje dla dzieci z myślą
o nich i ich przyszłości.
Zawędrowaliśmy do prężnie
rozwijającej się firmy, której
oferta liczy się w setkach tysięcy proponowanych produktów. To nie jest żart, o czym
przekonaliśmy się zwiedzając
budynek jej centrali, w którym
odbywają się zajęcia zarówno
dla przedszkolaków, jak i starszych dzieci. To nie tylko absolutnie profesjonalne, preferujące rozwój kulturalny i fizycz-

ny miejsce do zajęć pozaszkolnych czy przedszkolnych – to
po prostu wizja dzieciństwa,
w którym „Ktoś” pozwala używać szarych komórek, zdobywać laury, uczyć się współzawodnictwa.
Pasjonaci, którzy zbudowali swój projekt od podstaw,
to właściciele firmy NOVUM
– Sławomir i Andrzej Chmielińscy. Od początku swojej działalności postanowili wykreować piękny i kolorowy świat
dla dzieci. Wiedzą, że sprawne
potomstwo będzie zdrowsze,
silniejsze i zdobędzie właściwe
motywacje do działania w dorosłym życiu. Dlatego najpierw
skupili się na budowaniu placów zabaw. W miarę zdobywania rynku powiększali ofertę
o następne produkty, które
zmuszały dzieci nie tylko do
prostego używania sprzętów,
ale i do twórczej adaptacji proponowanych elementów, które w ich rękach zmieniają się
w rozwiązania, o których nawet nie śnili konstruktorzy zabawek i pomocy edukacyjnych.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Dają radość, dbają
o sprawność
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

NOVUM w 20 lat wybudowało 36 tysięcy placów zabaw
w kraju i zagranicą, wyposażało placówki oświatowe w meble i pomoce naukowe. Produkuje między innymi urządzenia
dla parkowych siłowni plenerowych, street workoutu, a nawet place z wybiegiem dla
czworonogów. Wydało dziesiątki tysięcy katalogów oferujących rozwiązania edukacyjne, o których powinni marzyć
wszyscy dyrektorzy placówek
dydaktycznych. Sztab konstruktorów, informatyków, a także
plastyków tworzy od małych
elementów, po wielkie konstrukcje coraz śmielsze i zabawniejsze ciekawostki, np.
półeczki na książki z zabawnymi motywami zwierzątek
na bocznych ściankach, które
można ze sobą zestawiać.
Preferowane są materiały
ekologiczne, z którymi kontakt nie wywołuje alergii zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
Wszelkie używane komponenty mają wymagane atesty,
bo, jak mówi prezes Chmieliński – liczy się jakość i bezpieczeństwo.
Dla dzieci i młodzieży firma
udostępniła w pełni wyposa-

żoną salę do ćwiczeń jujitsu
i karate kyokushin. Pod kierunkiem instruktorów rano ćwiczą
w niej przedszkolaki, po południu dzieci ze szkół i młodzież
z miasta, a także seniorzy.
W budynku produkcyjnym
znajdują się też udostępniane
dzieciom i młodzieży dobrze
wyposażone sale – fitness i teatralna. Jest także sklep z sze-

roką ofertą własnych produktów firmy. Wszystkie działania
NOVUM budują jego markę,
coraz szerzej rozpoznawalną
w kraju i w Europie.
Firma zatrudnia przeszło 280
osób, które są związane z nią
od lat. Młodzi ludzie zostają powoli wdrożeni do produkcji, aż
osiągną sprawność zawodową
w 100 procentach.

Prezes NOVUM sięga daleko pamięcią, by przypomnieć sobie pierwsze kontakty z Bankiem Spółdzielczym
w Szczytnie, bo ma wrażenie,
że zawsze mógł na nim polegać. – Przez lata buduje się
relacje z bankiem, ale w tym
przypadku są one tym łatwiejsze, że jego Zarząd zawsze jest tutaj i zna sytuację
na lokalnym rynku – zauważa
prezes Chmieliński. – Miejscowy Bank zawsze lepiej wspiera swojego klienta, niż ten,
który ma siedzibę w odległym
mieście, a decyzję kredytową
bazuje na wskaźnikach. Banki
powrócą do starego systemu
monitorowania swoich klientów, jak od zawsze robi to nasz
lokalny Bank. To się sprawdza
w praktyce, gdy można zobaczyć inwestycję na każdym
etapie, bo wtedy nie ma wątpliwości co do sensowności
wydatków.
REDAKCJA
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WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SZCZYTNA

Bank będzie pracował także w soboty
d Nowego Roku Filia Nr 1 BS
w Szczytnie przy ul. Polskiej 49
będzie obsługiwała klientów
również w soboty.
Filia mieści się w centrum miasta, które mieszkańcy często odwiedzają, szczególnie w dni wolne od pracy. W pobliżu łatwo można znaleźć
miejsce do zaparkowania samochodu.
Tę decyzję Bank podjął, aby umożliwić klientom dostęp do produktów bankowych również
wtedy, gdy planują cotygodniowe zakupy i bez
pośpiechu mogą podjąć istotne dla nich decyzje
dotyczące rodzinnych finansów.

Tak jak w dotychczasowych godzinach
pracy w dni robocze, w soboty będzie można nie tylko dokonać opłat, ale też dowiedzieć się szczegółowo o najbardziej korzystnych warunkach kredytowania oraz zakładania lokat. Będzie można również założyć
konto osobiste lub firmowe.
Pracownicy Filii zapraszają
wszystkich chętnych
do odwiedzin w godzinach
od 8:00 do 14:30.
BS W SZCZYTNIE

XX Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych
Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta
Wagnera w Szczytnie 22-23 października 2016 roku odbyły się XX Mistrzostwa
Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej.
Tegorocznym organizatorem tych cyklicznych rozgrywek był
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Do zaciętej walki o tytuł Mistrza
Polski stanęły reprezentacje 12 portów lotniczych oraz Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej.
Po dwudniowych – pełnych emocji – rozgrywkach najlepszą
drużyną okazała się reprezentacja Portu Lotniczego Katowice.
Reprezentacja Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury zajęła ostatecznie V miejsce. W imieniu sponsora rozgrywek, jednym z których był Bank Spółdzielczy w Szczytnie, serdecznie gratulujemy
zwycięzcom.
BS W SZCZYTNIE

Karta 60+
ank Spółdzielczy w Szczytnie został jednym
z partnerów Szczycieńskiej Karty Seniora 60
plus. Posiadanie karty zwalnia z opłat za
wpłaty kasowe za gaz oraz energię elektryczną
w Banku.
Dla kogo skierowany jest program „Szczycieńska Karta Senior 60 plus”?
Program „Szczycieńska Karta Senior 60 plus”
jest przeznaczony dla uczestników, którzy dzięki posiadaniu odpowiedniej karty będą mogli skorzystać
z promocji i ulg przygotowanych przez partnerów,
którzy przystąpili do programu.

Osoby, które chcą przystąpić do programu, muszą spełniać
poniższe warunki:
ukończony 60 rok życia,
miejsce zamieszkania na terenie powiatu szczycieńskiego
w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego,
pełna zdolność do czynności prawnych,
dobrowolne zaakceptowanie regulaminu programu.
Kartę można
odbierać osobiście
w Starostwie
Powiatowym
w Szczytnie, niski parter
p. 03 A, wejście A.
BS W SZCZYTNIE
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BANK SPÓŁDZIELCZY
Lokata o stałym oprocentowaniu,
odnawialna,
atrakcyjne oprocentowanie lokaty:

1,80% na okres 3 miesięcy,
1,90% na okres 6 miesięcy,
minimalna kwota lokaty – 500 zł.

LOKATA
PEWNA

Z każdym dniem
więcej!

3 m-ce
=
*

1,86%*

6 m-cy
=

1,93%*

12 m-cy
24 m-ce
= 2,03%* = 2,10%*

oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym w oparciu o stopę redyskonta weksli NBP

LOKATA
RYNKOWA
500 zł
Szczegóły w placówkach
i na stronie www.bsszczytno.pl

Minimalna kwota lokaty/dopłaty

Bank Spółdzielczy w Szczytnie o ponad stuletniej
tradycji i doświadczeniu dostarcza swoim klientom
uniwersalną ofertę produktową, traktując ich
w sposób przyjazny i zindywidualizowany.
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W SZCZYTNIE OFERUJE:

Szczegółowe informacje na temat szerokiej oferty produktów
dostępnych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie można uzyskać
w placówkach Banku w: Szczytnie, Biskupcu, Dźwierzutach, Jedwabnie,
Kolnie, Lipowcu, Olsztynie, Pasymiu, Purdzie, Świętajnie, Wielbarku
oraz na stronie internetowej
www.bsszczytno.pl oraz www.facebook.com/bsszczytno

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!
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Gospodarka towarowa górą!
yszard Ślęzak prowadzi gospodarstwo rolne w Czerwonce w gminie Biskupiec i od lat jest klientem biskupieckiego
Oddziału Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Gospodarstwo przejął przed piętnastu
laty, ale decyzję o jego
specjalizacji w kierunku produkcji mleka
podjął przed 10 laty.
Decyzję o zmianie kierunku gospodarowania poprzedził namysł i chłodna kalkulacja. Zwyciężyły dwie przesłanki: warunki glebowe gospodarstwa oraz pewność
otrzymywania terminowej
zapłaty za wyprodukowane
mleko. Miał świadomość, że
produkcja mleka wymaga od
gospodarza i jego rodziny stałej obecności oraz pieczy nad
stadem. Wtedy też podjął
decyzję o budowie obory mogącej spełnić wymagania wyspecjalizowanego gospodarstwa towarowego producenta mleka.
Rodzice dzisiejszego gospodarza w drugiej połowie mi-

nionego wieku wielkim nakładem sił prowadzili gospodarkę
o autarkicznym charakterze,
w którym hodowano bydło,
trzodę oraz prowadzono uprawę szerokiego asortymentu
roślin. Kiedy Ryszard Ślęzak
przejmował gospodarstwo,
miało ono powierzchnię dwudziestu hektarów i mieściło się
w kategorii tzw. średniej wielkości w województwie. Dziś
gospodarz obrabia 250 hektarów, z czego 60 ha stanowi jego własność, a reszta to dzierżawy. Tak więc dla stada liczącego 130 sztuk bydła, w tym
75 krów mlecznych paszy wyprodukowanej w gospodarstwie wystarcza w nadmiarze, a reszta – przeznaczona
na sprzedaż – stanowi dodatkowy dochód.
Decyzję o zmianie profilu
produkcji w gospodarstwie poprzedziło także poszukiwanie banku, który podjąłby się
sfinansowania kosztów budowy obory, gdyż tak zwane środki własne właściciela nie dawały szans na realizację zamierzeń. Wybór padł na Bank Spółdzielczy w Szczytnie, który
w tym względzie posiadał wieloletnie doświadczenie, sto-

Poręczenie cywilne
oręczenie jest jedną z bardziej popularnych
form zabezpieczenia kredytów. Jego istotą
jest, że osoba poręczająca gwarantuje spłatę kredytu na wypadek, gdyby zaciągający kredyt go nie spłacił.
Osoba, która poręczyła za kredytobiorcę
jest zawiadamiana niezwłocznie przez bank,
jeżeli kredytobiorca spóźnia się ze spłatą rat
kredytu lub w ogóle zaprzestaje jego spłaty.
Osoba poręczająca odpowiada za spłatę kredytu solidarnie wraz z kredytobiorcą. W przypadku spłaty kredytu za kredytobiorcę, powinna go o tym zawiadomić i może sama
dochodzić spłaty tej należności od kredytobiorcy.

sował proste i zrozumiałe procedury. Nie
bez znaczenia był też
fakt, iż rodzice Ryszarda Ślęzaka przez wiele lat byli klientami
Banku Spółdzielczego w Biskupcu, który
w 1999 roku połączył
się z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie
i stał się jego Oddziałem.
Bank Spółdzielczy
w Szczytnie, a konkretnie jego Oddział
w Biskupcu, jest moim Ryszard Ślęzak chce rozwijać gospodarpartnerem od chwili stwo przy wsparciu BS w Szczytnie
przejęcia gospodarstwa – mówi hodowca. – To
Dzisiejsze towarowe gospowłaśnie kredytowanie przez darstwo rolne znacznie różni
Oddział pozwoliło zbudować się od tych, które jeszcze tak
i wyposażyć oborę, pomogło przy niedawno dominowały w sekzakupie ziemi na powiększenie torze rolnym. Obecne przypogospodarstwa oraz nowocze- mina bardziej przedsiębiorsnego sprzętu, bez którego by- stwo prowadzące pełną księłoby niemożliwe prowadzenie gowość, rozliczenia VAT oraz
upraw na takim areale przy ogra- rejestry sprzedaży i zakupów.
niczonych zasobach ludzkich. To domena żony Ryszarda
Nasze gospodarstwo jest moc- Ślęzaka, bo on swój czas pono związane z instytucjami spół- święca bieżącym sprawom
dzielczymi. W inwestycjach po- gospodarstwa.
magał nam Bank Spółdzielczy,
a za efekty naszej pracy płaci
ANDRZEJ
spółdzielnia mleczarska.
MALANOWSKI

W przypadku śmierci kredytobiorcy, dług z tytułu kredytu przechodzi na jego spadkobierców, jednak poręczenie utrzymuje się
nadal.
Jeżeli osobą poręczająca jest jeden z małżonków, to dla ważności umowy poręczenia wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka w przypadku, gdy małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej.
Terminowa spłata rat kredytu przez
kredytobiorcę powoduje, że umowa poręczenia nie rodzi w stosunku do poręczyciela żadnych zobowiązań ze strony banku.
Przy podjęciu decyzji o poręczeniu istotny
jest więc poziom zaufania, jakim obdarza
poręczający kredytobiorcę. Ludziom, którym ufamy, nie powinniśmy obawiać się
udzielać tej formy pomocy przy zaciąganiu
kredytów.
mec. ELŻBIETA ŁANIEWSKA
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ażdy człowiek posiada tożsamość. Stanowi ona zbiór cech wyróżniających nas
spośród innych ludzi. Tożsamość pozwala na określenie, kim się jest i co ma dla nas
znaczenie. Składają się na nią cechy wyglądu, charakteru, zachowanie czy upodobania.
Z tożsamością nieodłącznie związane są również nasze dane osobowe. W świecie Internetu i mediów społecznościowych nasze dane
są coraz bardziej zagrożone, a przecież sami
je tam wprowadzamy, chwaląc się posiadanym dobytkiem. „Globalna wioska”, to dobrodziejstwo, ale tylko dla ludzi myślących!
Powinniśmy także zwracać
szczególną uwagę, jakie dane
podajemy w trakcie rozmów
telefonicznych prowadzonych
w miejscach publicznych.
Dane osobowe to informacje, które składają się na identyfikację osoby. Wśród tych
danych możemy wymienić
m.in.:
imię i nazwisko,
adres zameldowania
i zamieszkania,
datę i miejsce urodzenia,
wykształcenie,
informacje o wyglądzie.
Pozwalają one bez większego wysiłku zidentyfikować
daną osobę. Dane osobowe
zbiera się i przechowuje w wielu
bazach. Każdy ma prawo wiedzieć, w jakich z nich przechowywane są jego dane i w każdej chwili ma prawo wycofać
zgodę na ich przetwarzanie lub
wykorzystywanie.

grudzień 2016 rok
co szósty Polak stał się ofiarą
tego procederu. W tej grupie 46
proc. zostało okradzionych ze
środków znajdujących się na rachunkach bankowych.
Badania pokazują, że w Europie najczęstszym sposobem
wyłudzania informacji osobowych jest przesyłanie fałszywego e-maila z prośbą o zaktualizowanie danych lub hasła bankowego. 23 proc. respondentów
otrzymało prośbę o wsparcie

Chrońmy
naszą
tożsamość
kować utratą wszystkich danych. Zaleca się
również nie przechowywanie kart płatniczych i dokumentów
w portfelu czy w torebce w jednym
miejscu, gdyż czyniąc tak stwarza-

OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
I KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI
Nasze społeczeństwo nie
jest w pełni świadome zagrożeń wynikających z ujawniania danych osobowych
w publicznych miejscach czy na
portalach internetowych. Noszenie numeru PIN do karty
płatniczej obok niej świadczy
o lekceważeniu własnego bezpieczeństwa i gromadzonych
środków.
Niebezpieczne okazuje się
również noszenie przy sobie
wszystkich dokumentów osobistych, co w przypadku utraty
portfela lub torebki może skut-

my złodziejom dodatkową
okazję do posłużenia się nimi.
Ważna jest również dbałość
o dokumenty, które nie są już
nam potrzebne lub straciły
swoją ważność. Absolutnie niedopuszczalne jest wyrzucanie
ich w całości do ogólnodostępnych śmietników. Koniecznie
należy je najpierw zniszczyć,
by uniemożliwić odczytanie
z nich jakichkolwiek danych. 17
proc. dorosłych Polaków padło
ofiarą kradzieży tożsamości, czyli

nieistniejącej fundacji charytatywnej, a 15 proc. ofertę pracy
na stanowisko, które nie istniało, z prośbą o podanie prywatnych informacji. Tylko 29 proc.
ofiar kradzieży tożsamości wyszło z tych sytuacji bez większych
konsekwencji. W Polsce średnia
strata będąca wynikiem tego
typu przestępstw wynosiła ok.
35 tys. złotych, a ofiary dowiadywały się o tym, że padły ofiarą złodziei, dopiero po ponad
12 miesiącach.
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Nie powinniśmy popełniać
podstawowych błędów. Powinniśmy wystrzegać się wielu sytuacji, które mogą pozwolić przestępcy podszyć się
pod nas i na przykład wziąć
kredyt. Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
ostrzega, że może to nastąpić
nawet przez pozostawienie
dowodu osobistego w zastaw
za wypożyczenie na przykład
kajaka. Podczas naszej trzygodzinnej wycieczki kajakowej
przestępcy mogą z pomocą naszych dokumentów zaciągnąć
w naszym imieniu kilka kredytów konsumenckich.
Na kradzież tożsamości narażony jest każdy z nas, a wiąże się z podszywaniem się i celowym używaniem czyichś danych
osobowych. Głównym celem
takiego procederu jest osiągnięcie korzyści majątkowej.
Jeżeli metoda „na wnuczka”,
pomimo nagłośniania i wydawania ostrzeżeń, wciąż zbiera
żniwo wśród starszych osób, to
wyłudzenie danych może już
teraz grozić nastolatkom, młodym ludziom i wszystkim pozostałym grupom wiekowym,
które posiadają konto bankowe. Ostrzeżenia mają to do
siebie, że nie są traktowane poważnie – przeważa myślenie
„życzeniowe”, czyli „nam się
nic nie przydarzy”.
Przeczą temu dobremu samopoczuciu działania zorganizowanych grup montujących tzw. nakładki czy inne
urządzenia w bankomatach.
Policja radzi zasłaniać klawiatury w czasie, gdy wbijamy PIN karty, gdyż za jakiś
czas okazać się może, że skopiowane dane z karty pozwolą pobrać środki z naszego konta w bankomacie w innym, nawet odległym państwie świata, o czym przekonało się już spore grono poszkodowanych.
Chrońmy nas samych, nasze rodziny, środki na przeżycie i te oszczędności, jakie posiadamy!
REDAKCJA

BANKOWE wiadomości
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POZIOMO
A-1
Pieniądze z konta na konto
C-3
Mieszkańcy Armenii
K-4 Impreza na Sylwestra
A-5 W greckiej mitologii opływał Hades
H-5 Nikt nie wie, gdzie zimują
A-7
Miasto na Ukrainie, niegdyś stolica Galicji
D-8 Łapany przy trasie
A-9 Między biodrem a kolanem
F-10 Mały ścigacz albo chopper
A-12 Lekarstwo w płynie, podawane w małych
porcjach
F-13 Wynik odejmowania
C-14 Zbiera się na meblach, gdy nie sprzątamy
J-15 Niewielki lasek
A-16 W długopisie
F-16 Bardzo niedobry
I-17
Uroczyste oddanie czci
A-18 Nieznośna bytu u Kundery
H-19 Sposób śpiewania lub wytyczne kultury
A-20 Remis w szachach
D-21 Żółty ptaszek w klatce
PIONOWO
1-A
Chroni przed deszczem
14-A Afrykańska „sarna”
7-B
Obserwuje spławik na wodzie
1-C
Nasza waluta
18-C Łowi myszy
5-D Czarny napój o poranku
12-D Mięciutka zabawka dla dziecka
1-E
Dziś obelga, niegdyś skład starych
przedmiotów
18-E Daje wełnę
6-F
Mierzy kąty w szkole
1-G
I zefir, i huragan
15-G Polska rybka karpiowata
5-H Zamknięty na posterunku policji
19-H „Czerwony” to pożar
10-I Guma na kołach
1-J
Młody konik
15-J Dzięki niemu wiemy, że radio działa
8-K Często zmieniana u bobasa
15-L Pierwsza liczba
SZYFR
(J-4, A21, I-15, J-21, G-5, B-7, C-9, F-18, G-18)
(A-5, D-12, G-13, C-2, L-17, F-14, K-9, L-18, D-13,
E-20, F-16, I-19) (C-1, B-11, G-1, C-16, F-16, B-18)
(J-4, A-7, I-3, E-5, F-6, G-8) (A-5, D-7, A-6, F-11,
E-20, I-17) (D-5, E-1, K-9, D-1, F-21, B-5, C-7, G-1)

KRZYŻÓWKA

Rozwiązania prosimy składać w placówkach naszego Banku na załączonych kuponach do 15 lutego 2017 r.

Hasło ...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ...............................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
nr telefonu....................................................................................................................................

Wśród osób, które złożyły poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 3(28) upominki od Banku otrzymują: Wiktor Przybielski z Biskupca, Teresa Florczak z Purdy i Grażyna Czarkowska ze Szczytna.

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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