Samorządowiec spółdzielca
27 marca br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów laureatom Konkursu
na najlepszego Samorządowca - Spółdzielcę. Była to IX edycja tego
konkursu, którego celem jest uhonorowanie osób zasłużonych
w umacnianiu samorządu spółdzielczego i terenowego. Wśród
wyróżnionych byli prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie oraz
wójtowie. Pamiątkowe dyplomy wręczał prezes KRS p. Alfred
Domagalski oraz wiceminister spraw wewnętrznych p. Stanisław
Rakoczy.

Wśród wyróżnionych znalazł się Wójt Gminy Boćki
p. Stanisław Derehajło, zgłoszony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku.
Wójt p. Stanisław Derehajło szczególną uwagę przywiązuje
do unowocześnienia i rozwoju kierowanej przez siebie Gminy. Przez
cały czas podejmuje inicjatywy służące rozwojowi infrastruktury wsi.
Jest bardzo zaangażowany w życie społeczne.
Osiągnięcia Pana Stanisława Derehajło w pracy zawodowej
i działalności społecznej to: nominacja do tytułu „Najlepszy
Samorządowiec 2004”, budowa nowego budynku Urzędu Gminy
w Boćkach, przebudowa starego budynku na Centrum KulturalnoTurystyczne, rewitalizacja centrum miejscowości Boćki, budowa

Zespołu Boisk Orlik 2012, przebudowa dróg gminnych, budowa
oczyszczalni ścieków, rozbudowa ujęcia wody, współpraca z Podlaską
Izbą Rolniczą na rzecz rozwoju rolnictwa Regionu Podlaskiego,
współautorstwo publikacji: „Gawędy o Ginących Zawodach”,
„Dziedzictwo Kulturowe Gminy Boćki”, „Pół Wieku Minęło”,
współpraca z instytucjami szkoleniowymi działającymi na obszarze
województwa podlaskiego, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
skierowanych na rozwój kapitału społecznego - szkolenia
dla rolników i szkolenia dla osób niepełnosprawnych.
Pan Stanisław Derehajło jest członkiem Banku Spółdzielczego
w Brańsku od 1992r., swoją postawą i aktywnym działaniem
propaguje ideę spółdzielczości bankowej. Bierze czynny udział
w pracach na rzecz środowiska. Wpływa na umacnianie i rozwój
spółdzielczości bankowej na terenie wiejskim. Jego inicjatywą była
sprzedaż działki stanowiącej własność samorządu gminnego pod
budowę budynku oddziału Banku Spółdzielczego w Brańsku.
Pan Stanisław Derehajło za swoją pracę jest odznaczany
i wyróżniany, m.in. na IV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru
Podlaskie Spotkania w 2011 roku grawertonem, Tytułem
Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Bociek im. Rodu
Sapiehów w Białymstoku, wyróżnieniem za udział w programie
„Dłużnik Alimentacyjny - Gmina dbająca o finanse mieszkańców
w 2009r.”, zajęcie I miejsca w „Telewizyjnym plebiscycie mieszkańców
woj. podlaskiego na gminę, w której inwestycje Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 najbardziej zmieniły życie
mieszkańców”, wyróżnieniem „Aktywna Gmina” przyznane przez
Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Nowa Filia w Bielsku Podlaskim
Zarząd Banku Spółdzielczego w Brańsku uprzejmie informuje
o przekształceniu Punktu Obsługi Klienta w Filię BS w Urzędzie
Skarbowym w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 33. W placówce
tej zwiększono zatrudnienie i poszerzono zakres usług bankowych.
Oferujemy Państwu tam pełną obsługę bankową w zakresie:
rachunków, lokat, kredytów. Klienci obsługiwani są w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek-piątek 8.00 - 15.00. Obsługa
Klienta Filii dostępna jest pod numerem telefonu 85 730 49 18.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej Filii Banku
Spółdzielczego i korzystania z naszych usług.
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