Wydanie Specjalne
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Mamy dla Państwa kolejne juŜ, specjalne wydanie Biuletynu Bankowego z okazji
100-lecia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie.
Spotykamy się z Państwem w ten letni gorący okres wakacyjnego wypoczynku,
aby zaprezentować i móc się pochwalić Jubileuszem, który mogliśmy świętować
dzięki Państwa lojalności i współpracy. Od początku obchodów przyświecało
Bankowi hasło „100 dni na 100-lecie”. W związku z tą ideą GBS w Mosinie
zorganizował szereg koncertów i imprez dla klientów, członków i pracowników
Banku, a takŜe imprezę otwartą - festyn z okazji Dnia Dziecka. Wiodącym mottem
podczas całego okresu jubileuszowego była następująca sentencja: „Bona opinio
hominum tutior pecunia est”, czyli „Dobra opinia u ludzi znaczy więcej niŜ
pieniądze”.
W bieŜącym numerze opowiemy o przebiegu uroczystości związanych ze 100leciem Banku, począwszy od spotkania z pracownikami, poprzez uroczystą galę,
wszystkie koncerty z udziałem zaproszonych, znamienitych gości, imprezy plenerowe,
a skończywszy na mszy świętej.

W tym numerze:
Uroczystości z okazji 100-lecia GBS w Mosinie:
 Spotkanie z pracownikami
 Uroczysta gala
 Uroczyste spotkanie z pracownikami
i emerytami Banku
 Koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza dla członków,
pracowników i emerytów Banku
 Koncert w wykonaniu Macieja Markiewicza
dla członków, pracowników i emerytów
Banku
 Impreza otwarta podczas obchodów Dnia
Dziecka
 Koncert w wykonaniu Ireny Jarockiej dla
klientów Banku
 Koncert w wykonaniu Haliny Frąckowiak dla
klientów Banku
 Msza święta dziękczynna
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***
Spotkanie Zarządu Banku z pracownikami GBS w Mosinie
W dniu 5 kwietnia 2007 roku w siedzibie Gospodarczego Banku Spółdzielczego odbyło
się spotkanie Zarządu Banku z pracownikami Centrali Banku w Mosinie. Było to spotkanie
inaugurujące obchody Jubileuszu 100-lecia GBS w Mosinie
Prezes Zarządu Banku Przemysław Pilarski wygłosił przemówienie wspominając, po
krótce historię Banku, iŜ dokładnie 100 lat temu wszystko się zaczęło. To właśnie wiek temu
na terenie dawnego kina „Wrzos” w Mosinie powstały podwaliny Gospodarczego Banku
Spółdzielczego w Mosinie, który po dzień dzisiejszy jest pręŜnie działającą instytucją
finansową.
Prezes Zarządu przedstawił, plany jakie Bank stawiał sobie w ramach organizacji
obchodów Jubileuszu 100-lecia GBS w Mosinie. Pokusił się takŜe o krótką pointę całego
wydarzenia, bowiem stwierdził, Ŝe dzień 5 kwietnia bieŜącego roku jest to chwila wyjątkowa,
która zdarza się niestety tylko raz na 100 lat.
JuŜ na zakończenie krótkiego spotkania z pracownikami Banku w Mosinie w imieniu
Rady Nadzorczej, Zarządu oraz własnym, Prezes Zarządu podziękował wszystkim
pracownikom za wkład pracy i za zaangaŜowanie, Ŝycząc przy tym 100 lat w szczęściu i
zdrowiu dla kaŜdego, bowiem Bankowi naleŜy juŜ tylko Ŝyczyć 200 lat.

***
Uroczysta gala z okazji 100-lecia GBS w Mosinie
W piękne, wiosenne czwartkowe popołudnie 19 kwietnia 2007 roku do Sali
Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury przybyło mnóstwo znamienitych gości,
pracowników,

działaczy

i

członków, aby uczcić dostojny
Jubileusz

100-lecia

Gospodarczego

Banku

Spółdzielczego w Mosinie.
Gdy

uczestnicy

uroczystości zgromadzili się w
Sali

Reprezentacyjnej,

powitali ich Przewodniczący
Rady Nadzorczej Stanisław
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Gust oraz Prezes Zarządu Banku Przemysław Pilarski. Obchody uświetnili swoją obecnością
między innymi poseł na Sejm RP, przedstawiciele instytucji centralnych, wojewódzkich i
powiatowych, takich jak Krajowa Rada Spółdzielczości, Narodowy Bank Polski, Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe, a takŜe przedstawiciele Zarządu
Banku Zrzeszającego – Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu z Prezesem
Zarządu Pawłem Pawłowskim na czele. Obecni teŜ byli Burmistrzowie i Przewodniczący Rad
Miast i Gmin z terenu, na którym
Bank posiada swoje placówki, a
przede wszystkim przedstawiciele
członków Banku oraz obecni i
pełniący
funkcje

w

przeszłości
członkowie

swoje
Rad

Nadzorczych i Zarządów Banku.
Po powitaniu gości Prezes
Zarządu GBS w Mosinie wygłosił
referat na temat historii Banku i
jego perspektyw.
Historię Banku oraz aktualne dokonania zostały opublikowane w specjalnie wydanej
monografii, zatytułowanej „Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie 1907 -2007, 100
LAT”, którą wręczano przybyłym gościom.
Po swoim przemówieniu, Prezes Zarządu skierował podziękowania pod adresem wielu
znakomitych postaci, mających olbrzymi wpływ na losy Banku, tych, którzy tworzyli i nadal
budują silną pozycję Banku
na lokalnym rynku. Osobne
podziękowania
zostały

skierowane

do

Zarządu

Gospodarczego

Banku

Wielkopolski

S.A.

w

Poznaniu za dotychczasową
współpracę
wkładane

i
w

za

wysiłki

umacnianie

Spółdzielczej Grupy Bankowej, do Burmistrzów Gmin, na terenie których Bank posiada
swoje placówki, za współpracę, a takŜe do wszystkich obecnych i nieobecnych gości, za
wkład w rozwój i funkcjonowanie GBS w Mosinie.
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Niezwykle uroczysty charakter miała ceremonia wręczenia statuetek i medali
zaprojektowanych i wykonanych przez miejscowego artystę Romana Czeskiego, a takŜe
wręczenia odznaczeń SGB zasłuŜonym dla rozwoju Banku i spółdzielczości działaczom
samorządu bankowego oraz pracownikom. Uhonorowano nimi osoby, które swoją postawą,
wysiłkiem, zaangaŜowaniem oraz wieloletnim staŜem pracy w Banku lub na jego rzecz
wyraźnie udowodniły, Ŝe tradycja i rozwój bankowości spółdzielczej na tym terenie pozostają
nadal bardzo waŜne i przysparzają wiele wymiernych korzyści dla regionu i jego
mieszkańców.
Oto lista uhonorowanych osób:
Stanisław Gust – złota statuetka nr 1/10
Henryk Kołtoniak – złota statuetka nr 2/10
Stanisław Łyczyński – srebrna stauetka nr 3/10
Józef Stelmach – srebrna statuetka nr 4/10
Teodozy Tomczak – srebrna statuetka nr 5/10
Julian Błoszyk – brązowa statuetka nr 6/10
Mieczysława Boratyn – brązowa statuetka nr 7/10
Marek Dera – brązowa statuetka nr 8/10
Joanna Łowicka – brązowa statuetka nr 9/10
Zenon Pilarski – brązowa statuetka nr 10/10

Genowefa Szostak – złoty medal nr 1/115
Izabella Gorzelańczyk – złoty medal nr 2/115
Krystyna Mikołajczak – złoty medal nr 3/115
Henryk Kołtoniak – złoty medal nr 4/115
Genowefa Jankowska – złoty medal nr 5/115
Irena CierŜyńska – srebrny medal nr 6/115
Halina Riske – srebrny medal nr 7/115
Hanna Jaworska – srebrny medal nr 8/115
Zofia Andrys – srebrny medal nr 9/115
Barbara Lulka – srebrny medal nr 10/115
Jolanta Szymańska – srebrny medal nr 11/115
Halina Ceglarek – srebrny medal nr 12/115
Barbara Kujawa – srebrny medal nr 13/115
Maria Olejniczak – srebrny medal nr 14/115
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Ewa Śliwińska – srebrny medal nr 15/115
Po wręczeniu wszystkim zasłuŜonym jubileuszowych wyróŜnień przyszedł czas na
wystąpienia oficjalne gości, w tym posła na Sejm Arkadego Fiedlera, Dyrektora Oddziału
Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu Waldemara Szostaka, Zastępcy
Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Zbigniewa Kaczmarczyka, Prezesa
Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu Pawła Pawłowskiego, którzy nie
omieszkali skorzystać z tej okazji i gratulowali Radzie Nadzorczej, Zarządowi Banku i
wszystkim pracownikom GBS w Mosinie wspaniałego Jubileuszu oraz Ŝyczyli kolejnych stu
lat działalności Banku.
W części artystycznej Jubileuszu wystąpiła znana i lubiana piosenkarka Irena Jarocka,
która niezwykle pięknie brzmiącym
głosem wyśpiewała swoje słynne
przeboje oraz zaprezentowała nowe
piosenki. Tym samym, swoim hitem
„Kawiarenki” poderwała gości do
wspólnego śpiewania. Koncert ten
spotkał się z niezwykle gorącym
przyjęciem.
Na

poŜegnanie

uroczystego

dnia

tego

jakŜe

wszyscy

uczestnicy gali spróbowali olbrzymiego, urodzinowego tortu, słuchając jednocześnie bardzo
nastrojowej muzyki wykonywanej na
fletnipana

przez

Lewandowskiego.

Tort

Marcina
okazał

się

bardzo smacznym deserem na tę
wyjątkową okoliczność.
Wiodącym mottem podczas całej
uroczystości
sentencja:

była
„Bona opinio

następująca
hominum

tutior pecunia est”, czyli „Dobra opinia
u ludzi znaczy więcej niŜ pieniądze”.
Ponadczasowość tej maksymy podkreślano kilkakrotnie podczas Gali, a utrzymywanie
dobrych relacji pomiędzy Klientami a Bankiem jest bardzo waŜnym zadaniem na dalsze lata
dla Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników Banku.
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***
Uroczyste wręczenie pracownikom i emerytom Banku pamiątkowych medali i
ksiąŜek z okazji 100-lecia Banku
W dniu 8 maja 2007 roku w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste
spotkanie z obecnymi pracownikami Banku oraz z tymi, którzy są juŜ na zasłuŜonej
emeryturze. Uroczystość rozpoczęła
się od przemówienia Prezesa Banku
oraz wygłoszenia referatu na temat
historii i działalności Banku.
Po wystąpieniu nadeszła chwila
uroczystego

wręczenia

pracownikom

i

przybyłym
emerytom

pamiątkowych medali odlanych z
brązu

z

nadanym

identyfikacyjnym,

numerem
listów

gratulacyjnych oraz ksiąŜki wydanej z okazji 100-lecia Banku w Mosinie. Była to chwila
niezwykle wzruszająca i poruszająca dla kaŜdego pracownika jak i dla całego Zarządu Banku.
Po części oficjalnej miał miejsce uroczysty bankiet ze „100 letnim tortem” na czele, po
którym wszyscy oddali się w wir wspólnych rozmów i pogaduszek o historii i teraźniejszości
Banku.

***
Koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza
12 maja 2007 roku GBS w Mosinie zorganizował uroczystość Jubileuszową dedykowaną
członkom, pracownikom oraz emerytom Banku. Właśnie tego dnia recital w wykonaniu Alicji
Majewskiej i Włodzimierza Korcza uświetnił obchody 100-lecia. Swoją obecnością
zaszczycili nas równieŜ nasi Szanowni Klienci.
Spotkanie juŜ tradycyjnie rozpoczęło się od przemówienia i referatu Prezesa Zarządu
Banku na temat historii oraz działalności Banku w przeszłości i obecnie.
Następnie przyszedł czas na występ zaproszonych gwiazd, czyli Alicji Majewskiej i
Włodzimierza Korcza. Są juŜ razem na estradzie od ponad trzydziestu lat. Mimo tego, Ŝe On
tworzył wiele utworów dla innych wykonawców, to jednak te napisane i dedykowane Alicji
Majewskiej są kompozycjami niezwykle wyjątkowymi, pisanymi z talentem i miłością do
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muzyki. Gdy na scenie zatem pojawili się Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz sala
wybuchła gromkimi brawami. Niezwykle imponujący głos Alicji Majewskiej i kunszt
fortepianowy

Włodzimierza

Korcza porwała publiczność
do wspólnej zabawy. Właśnie
owa

dwójka

wspaniałych

artystów, dla których piosenka
i muzyka jest najwaŜniejszym
środkiem przekazu uczuć i
słowa

wyśpiewała

największe

przeboje

swe
m.in.

„Bywają takie dni”, „Jeszcze
się

tam

Ŝagiel

bieli”,

„Odkryjemy miłość nieznaną”, „Marsz samotnych kobiet” wspólnie z licznie zgromadzoną
publicznością w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Koncert zakończył się uroczystym bankietem, gdzie zastawione stoły przyciągnęły
amatorów dobrej i wykwintnej kuchni.
Frekwencja w sali bankietowej Mosińskiego Ośrodka Kultury dopisała, recital spotkał się
z wielkim uznaniem, a zaproszeni goście opuszczali salę będąc pod duŜym wraŜeniem.

***
Koncert w wykonaniu Macieja Markiewicza
Kolejna uroczystość Jubileuszowa w dniu 26 maja 2007 roku była równieŜ
zorganizowana i skierowana dla członków, pracowników oraz emerytów Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Mosinie. Swoją obecnością zaszczycił nas pianista Maciej
Markiewicz. Nasi klienci równieŜ skorzystali z naszego zaproszenia i licznie przybyli na
uroczystość.
Referat wygłoszony na początku uroczystości przez Prezesa Banku, rozpoczął tę część
obchodów 100-lecia Banku. Wygłaszany przez Prezesa Zarządu referat o historii i
działalności Banku powoli utrwalał się nie tylko Prezesowi Przemysławowi Pilarskiemu, ale
równieŜ licznie zgromadzonym gościom.
Po chwili spędzonej z „historią Banku” na scenie pojawił się Maciej Markiewicz.
Zaproszona w tym dniu gwiazda wykonała na fortepianie standardy Boogie oraz klasyczne
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wersje utworów w rytmie Boogie,
zabawiając

jednocześnie

publiczność

swoimi

nietuzinkowymi opowieściami i
anegdotami.

Tym

samym

niekonwencjonalny

w

sposób

pianista zaprezentował róŜne nurty
muzyki światowej. Koncert był teŜ
powiązany z drugą wielką pasją
artysty, czyli malarstwem. Obrazy
towarzyszą mu na kaŜdym koncercie, dlatego w Mosinie równieŜ mogliśmy oglądać i
podziwiać kunszt malarski artysty. Występ był niezwykle dobrze komplementowany, bowiem
pianista Maciej Markiewicz, osoba z duŜym poczuciem humoru, rozbawiła publiczność do
łez.
Impreza zakończyła się juŜ tradycyjnie, czyli uroczystym poczęstunkiem, który pozwolił
zaproszonym gościom podzielić się swoimi wraŜeniami.

***
Impreza otwarta podczas obchodów Dnia Dziecka w Parku Miejskim
w Mosinie
Kolejną juŜ imprezą z okazji obchodów 100-lecia Banku był Dzień Dziecka
organizowany w dniu 2 czerwca 2007 r. przez Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Mosinie oraz Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Mosinie, który spotkał się z
duŜym zainteresowaniem nie tylko dzieci,
ale i dorosłych.
Gospodarczy

Bank

Spółdzielczy

w

Mosinie był głównym sponsorem tej imprezy,
zapewniając wiele atrakcji dla najmłodszych,
w tym m.in.: euro-bungee, suchy basen,
zjeŜdŜalnie dmuchane, kolejkę i quady.
Wszystkie

te

atrakcje

były

dostępne

nieodpłatnie, jedyne co wystarczyło zrobić to
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zdobyć bilecik uprawniający do skorzystania z ww. atrakcji poprzez udział w jednym z wielu
konkursów przygotowanych przez organizatorów oraz przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Mosinie. Nasze stoisko cieszyło się
ogromnym

zainteresowaniem,

a

konkursy, m.in.: rzut do celu, konkurs
rysunkowy, układanie puzzli, układanie
hasła z klocków były oblegane przez
cały czas trwania imprezy.
Przedszkole Integracyjne nr 3 w
Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury jak i
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
podczas

trwania

imprezy

równieŜ

organizowało róŜne konkursy i atrakcje
dla dzieci m.in. przejaŜdŜka koniem,
konkursy sportowe, zabawy z pędzlem,
łamigłówki, zabawy plastyczne i wiele
innych. Cieszyły się one nieustannym
zainteresowaniem

ze

strony

najmłodszych, jak i tych nieco starszych.
Bank w Mosinie pomyślał teŜ o dorosłych uczestnikach imprezy i zafundował koncert w
wykonaniu zespołu „Taak Band”. Występ tego zespołu spotkał się równie z duŜym
zainteresowaniem jak dziecięce atrakcje, gdyŜ zaprezentowano tam znane przeboje z róŜnych
stron świata.
Podsumowując, impreza z okazji Dnia Dziecka udała się, pogoda dopisała, dzieci
świetnie się bawiły rozwiązując róŜnego rodzaju łamigłówki, jak i biorąc równieŜ udział w
róŜnych zabawach, grach plastycznych i sportowych. Rodzice natomiast zebrali się na
koncercie zespołu Taak Band oraz pilnowali swoich pociech podczas zabawy. Mamy teŜ
nadzieję, iŜ spotkamy się równieŜ w tym samym miejscu za rok.

***
Koncert w wykonaniu Ireny Jarockiej
Po raz drugi juŜ, w dniu 8 czerwca 2007 roku zawitała do nas Irena Jarocka. Była ona
gwiazdą kolejnej juŜ uroczystości jubileuszowej dedykowanej Klientom Banku. Sala
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Mosińskiego Ośrodka Kultury pękała w szwach, bowiem wszyscy chcieli zobaczyć i usłyszeć
znaną i lubianą piosenkarkę.
Uroczystość rozpoczęła się od referatu
Prezesa

Zarządu

Banku.

Referat

juŜ

tradycyjnie omawiał historię Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Mosinie oraz jego
dawną i bieŜącą działalność.
Następnie nadeszła ta chwila, na którą
wszyscy czekali z niecierpliwością, czyli
występ Ireny Jarockiej – gwiazdy polskiej
piosenki, która wraz z publicznością odpłynęła
„Kawiarenkami” oraz wyśpiewując inne znane
przeboje takie jak: „Gondolierzy znad Wisły”,
„Kocha się raz”, „Wymyśliłam Cię”, „Magia
KsięŜyca” i „Motylem jestem”. Irena Jarocka
niezwykle szybko uchwyciła świetny kontakt z
mosińską widownią, nie tylko swoimi przepięknymi piosenkami ale równieŜ ekspresją i
zaangaŜowaniem. Koncert był doskonały nie tylko dzięki walorom muzycznym, ale równieŜ
dzięki niezwykłemu urokowi artystki i
ciekawymi opowieściami o jej Ŝyciu i
Występ

twórczości.
pozostanie

na

długo

zapewne
w

pamięci

Klientów Banku, jak i samej artystki,
bowiem nie co dzień zdarza się, aby
piosenki Ireny Jarockiej wykonywała
publiczność.
Po

koncercie

Irena

Jarocka

podpisywała swoje płyty, pozowała do
zdjęć oraz rozmawiała z publicznością o wraŜeniach z koncertu.
Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli skorzystać ze szwedzkiego stołu, gdzie
mogli znaleźć niezwykle smaczne przekąski i napoje.
Wieczór ten będzie pewnie z przyjemnością wspominać większość widzów nucąc co
chwilę „motylem jestem...”.
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***
Koncert w wykonaniu Haliny Frąckowiak
Na

przedostatnią

juŜ

uroczystość

Jubileuszową z okazji 100-lecia GBS w
Mosinie w dniu 22 czerwca 2007 roku
zaprosiliśmy po raz drugi Klientów Banku.
Sala Mosińskiego Ośrodka Kultury po raz
kolejny wypełniła się do ostatniego miejsca na
wieść, Ŝe gwiazdą wieczoru będzie Halina
Frąckowiak.
Koncert

artystki

poprzedził

referat

Prezesa Zarządu Banku na temat historii i
działalności GBS w Mosinie. Po wygłoszeniu
referatu nadeszła ta chwila, na którą czekali
wszyscy z niecierpliwością. Na scenie pojawiła
się Halina Frąckowiak, natomiast na ustach
kaŜdego widza pojawił się uśmiech, a ręce same składały się do oklasków. Niezwykle
ogromne wraŜenie zrobiły na publiczności największe utwory wykonane tego wieczoru przez
artystkę takie jak: „Mały Elf”, „Serca Gwiazd”, „Bądź gotowy dziś do drogi”, „Napisz
proszę” i oczywiście „Papierowy księŜyc”. Teksty piosenek Haliny Frąckowiak są niezwykle
dojrzałe, moŜna z nich wiele wynieść i wiele się nauczyć. Dzięki działalności i po części
sprytowi Księdza Edwarda Majki, proboszcza mosińskiego, mogliśmy usłyszeć na
zakończenie występu Haliny Frąckowiak jej kunszt w śpiewanym przez nią psalmie. Recital
w wykonaniu Haliny Frąckowiak był niesamowitym nośnikiem emocji i energii.
Po krótkiej przerwie Halina Frąckowiak równieŜ podpisywała swoją najnowszą płytę,
pozowała do zdjęć i rozmawiała z publicznością.
W drugiej sali jednocześnie widzowie, którzy juŜ byli po słowie z artystką, korzystali do
woli z suto zastawionego w róŜnego rodzaju przekąski szwedzkiego stołu.
Kolejna juŜ uroczystość jubileuszowa była udana i pełna wraŜeń. Publiczność pewnie
jeszcze długo będzie wspominać ujmujący i silny głos Haliny Frąckowiak.
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***
Msza Święta
Na zakończenie Jubileuszu z okazji 100 – lecia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w
Mosinie w dniu 15 lipca 2007 roku odbyła się msza święta w intencji klientów, członków i
pracowników Banku w kościele parafialnym pw. św Mikołaja w Mosinie. Była to ostatnia
uroczystość jubileuszowa kończąca „100 dni na 100 lecie Banku”.

***
Cały Jubileusz oraz wszystkie uroczystości z nim związane były niezwykle udane.
Wszyscy klienci, członkowie oraz pracownicy Banku wspominają róŜne etapy rozwoju Banku
i z utęsknieniem myślą o poznanych podczas koncertów artystach i ich twórczości. Mamy
głęboką nadzieję, Ŝe spędzili Państwo ten czas razem w miłej i sympatycznej atmosferze. Ci z
Państwa, którzy nie mieli okazji przeŜywać wspólnie z nami tych radosnych chwil, mają teraz
okazję za pomocą niniejszego biuletynu choć w części być uczestnikami wielkiego jubileuszu
Banku.
Pozostały jedynie miłe wspomnienia, płyty z autografami oraz zdjęcia z artystami.
Jedyne co nam pozostało to poczekać na kolejny Jubileusz Banku, na kolejne związane z nim
uroczystości i imprezy, na chwile spędzone z klientami, członkami i pracownikami.
Przy okazji teŜ Ŝycząc Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Mosinie kolejnych
stu lat w tak świetnej kondycji, Ŝyczymy tego samego Państwu.

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Mosinie
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fax 061/8136 139, www. gbsmosina.pl, email: bank@gbsmosina.pl
Redaguje: Maciej Markiewicz
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