Pieniny
W dniach 8-10 czerwca 2012r. grupa pracowników, członków
Zarządu i Rady Nadzorczej BS wraz z pracownikami Urzędu Miasta
Brańsk uczestniczyła w wycieczce w Pieniny. Jest to bardzo
malownicze pasmo górskie, wspaniała panorama okolicy, uważana za
jedną z najpiękniejszych w Polsce. Pierwszym miejscem zwiedzania
były ruiny zamku w Czorsztynie. Z tarasów Zamku Górnego
rozciągała się wspaniała panorama na Pieniny Spiskie, zamek
w Niedzicy i sztuczny zbiornik wodny(Jezioro Czorsztyńskie).
Następnie uczestnicy wycieczki odbyli rejs statkiem Biała
Dama do zamku w Niedzicy, gdzie zwiedzili zamek i wozownię .
Kolejnego dnia był spływ przełomem Dunajca, zwiedzanie
Wąwozu Homole, zejście do Jaworek, zwiedzanie Rezerwatu
Krajobrazowego Biała Woda. Z Homolami (Pieniński Park Narodowy)

Bielsk Podlaski

związane są liczne legendy o zaklętych skarbach. Przełom Dunajca
uważany za jeden z najpiękniejszych zakątków, stanowi pomnik
przyrody o światowym znaczeniu. Dunajec płynie w głębokim,
wyżłobionym przez siebie skalnym wąwozie; na długości 9 km
siedmiokrotnie gwałtownie skręca.
Trzeciego dnia, już w drodze powrotnej uczestnicy wycieczki
wjechali wyciągiem krzesełkowym na Palenicę, odbyli krótki spacer
po Szczawnicy, podczas którego zobaczyli Dolny Zakład Zdrojowy,
Zakład Przyrodoleczniczy, pijalnię wód mineralnych oraz zabytkowe
wille.
Była to interesująca 3-dniowa wycieczka, obfitująca w wiele
atrakcji turystycznych. Czas spędzony razem pozostawił
niezapomniane wrażenia. Doskonała zabawa i wypoczynek,
a wszystko to w ciągu kilku intensywnie przeżytych dni, pozostanie na
długo w pamięci.
J.A.

Siemiatycze

Tegoroczne Dni Bielska Podlaskiego odbyły się w dniach 25-28
maja 2012 roku. Święto miasta obfitowało w ciekawe imprezy
kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Jarmark Jagielloński, a także
liczne kiermasze i stoiska reklamowe przyciągnęły rzesze
zwiedzających.
Dni Bielska stały się także okazją do promocji nowo otwartej
Filii Banku w Bielsku Podlaskim. Placówka ta robi wrażenie, jednak nie
tylko to świadczy o dobrym banku, a także osoby, relacje, wiedza
i przede wszystkim zaufanie. Dlatego też tak bardzo cenne
są spotkania i rozmowy z naszymi Klientami również poza murami
banku. Dni Bielska Podlaskiego pokazały, że Bank Spółdzielczy
w Brańsku, to naprawdę Bank bliski i przyjazny ludziom.

W dniach 1-3 czerwca br. odbyły sie Dni Siemiatycz. Jest to
największy, obok Międzynarodowych Siemiatyckich Targów
Pogranicza, cykl imprez organizowany dla mieszkańców Siemiatycz.
W tym roku Dni Siemiatycz obchodzono w ramach rocznicy 470-lecia
nadania Siemiatyczom praw miejskich.
Tradycją już się stało, iż Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział
w Siemiatyczach jest jednym ze sponsorów imprezy, a także jej
czynnym uczestnikiem. Również w tym roku 3 czerwca Oddział
otworzył swoje stoisko a pracownicy Oddziału informowali
mieszkańców o bogatej ofercie naszego Banku i zachęcali do
korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Brańsku.

Konkurs plastyczny
W dniu 15 kwietnia 2012r. zakończył się konkurs plastyczny “Projekt monety
SKO Banku Spółdzielczego w Brańsku oddział w Narewce” skierowany do
uczniów starszych oszczędzających w SKO. Prace nawiązywały do tematyki
bankowej z uwzględnieniem BS w Brańsku i O\BS w Narewce.
Wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie:

I miejsce - Karolina Rejent
II miejsce - Wiola Drozd
III miejsce - Maja Radziwoniuk
IV miejsce - Anna Minko
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