Po toaście i lampce szampana, Prezes Zarządu
p. Stanisław Bachurek przedstawił zarys działalności Banku
Spółdzielczego w Brańsku, natomiast Dyrektor Oddziału
p. Tamara Moroz – historię bankowości spółdzielczej
w Narewce.
W dalszej części uroczystości odbyła się dekoracja
odznaczeniami spółdzielczymi i bankowymi. Odznakę
honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej
Polskiej” wręczył p. Tamarze Moroz Dyrektor Oddziału NBP
p. Józef Modzelewski. Odznakę za zasługi w rozwoju
spółdzielczości bankowej im. ks. Piotra Wawrzyniaka
otrzymały wieloletnie pracownice Oddziału BS w Narewce:
p. Alicja Rubczewska (złoty krzyż), p. Luba Borowska
i p. Krystyna Adamowicz (srebrne krzyże) oraz członek Rady
Nadzorczej BS w Brańsku – p. Michał Jaroszuk (srebrny krzyż).
Odznakę za zasługi w rozwoju spółdzielczości bankowej im.
ks. Franciszka Stefczyka otrzymali: p. Eugeniusz Tymoszewicz
– Dyrektor Oddziału w Boćkach (złotą) oraz p. Władysław
Zajączkowski - członek Rady Nadzorczej ( srebrną).
Wyrazy uznania Zarządowi Banku i p. Zdzisławie
Maksymiuk nie szczędzili obecni na uroczystości
przedstawiciele zaproszonych gości podkreślając wysoką
pozycję Banku Spółdzielczego w Brańsku na rynku usług
bankowych.

BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013
Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy
w Brańsku został Laureatem Godła Bank Spółdzielczy Roku
2013 i otrzymał w Konkursie platynowy certyfikat.
3 marca br. Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
(CBCK) ogłosiło laureatów konkursu „Instytucje i Produkty
Finansowe Roku 2013”. W dwóch kategoriach: Bank
Spółdzielczy Roku 2013 oraz Produkt Finansowy Roku 2013
przyznano trzy rodzaje certyfikatów: platynowy –
instytucjom nagradzanym czwarty rok z rzędu, srebrny –
bankom wyróżnionym po raz drugi oraz miedziany –
placówkom finansowym, które znalazły się w gronie
laureatów po raz pierwszy.
Niezależna Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów najlepsze instytucje bankowości spółdzielczej w Polsce,
które odznaczają się profesjonalizmem i cieszą zaufaniem
klientów. W kategorii Bank Spółdzielczy Roku 2013 nagrody
odebrało 40 banków, w tym Bank Spółdzielczy
w Brańsku, które doceniono za najwyższą jakość obsługi
klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz
innowacyjność i rozwój w zgodzie z trendami
w s p ó ł c ze s n e j b a n ko w o ś c i . Wy s o ko o c e n i o n o
profesjonalizm personelu i przejrzystość realizowanych
procedur finansowych.
Bank Spółdzielczy Roku 2013 to przede wszystkim
Bank bezpieczny, godny zaufania i polecenia.
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TOAST OKOLICZNOŚCIOWY
Święto w Banku dzisiaj mamy,
Nowy obiekt otwieramy,
Ściany, kąty wyświęcają,
100 lat! 100 lat Bank! – wołają.
Rzesza ludzi się zebrała,
Śmietanka bankowa cała,
Różne branże, Goście inni,
Tacy, którzy być powinni,
Których tutaj zaproszono,
By uświetnić liczne grono.
Z gwarem niosą się życzenia,
Zdrowia, szczęścia, powodzenia,
Bilionowych depozytów,
Deszczu nagród i profitów,
Życzeń dobrych jak najwięcej,
Również składam najgoręcej.
Zdrowia życzę i radości,
I sukcesów obfitości,
Niech Bank społeczności służy,
Mądrą radą jak najdłużej,
Korzystnymi procentami,
I tanimi kredytami.
A po cichu sobie marzę,
Żebym znów Pani Tamarze,
Mogła szepnąć – dla wygody,
Że potrzebne mi nagrody,
Na spotkanie z Seniorami,
Więc, jeżeli ma czasami,
To i owo w dyspozycji,
No to może mi użyczy?
Bo Bank ma i to do siebie,
Że wspomaga nas w potrzebie,
Tam nagrodzi, tu pomoże,
Daj Mu zdrowie Panie Boże.
Niechaj wyżej do sukcesu,
Mknie z Orłem Agrobiznesu,
Sławiąc spółdzielczość bankową,
I niech dalej rządzą Bankiem,
Mądrzy ludzie, mądrą głową.
Jadwiga Karpiuk
Narewka, 10.01.2014 r.

