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Prawdziwy sukces jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. Bank Spółdzielczy w Ró-
żanie jest przykładem instytucji, która od momentu swego powstania w 1911 roku 
do dnia dzisiejszego konsekwentnie realizuje misję swych założycieli, wierząc w to,
co sprawdzone i potrzebne, zachowując szacunek dla tradycji i wartości oraz zro-
zumienie potrzeb jednostkowych każdego klienta z osobna. Bank z determinacją 
dąży do osiągania wyznaczonych celów i z odwagą konkuruje na rynku usług fi -
nansowych. 

Bank Spółdzielczy w Różanie podejmuje, aktywnie uczestniczy i wspiera inicja-
tywy mające na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. O ogrom-
nym zaangażowaniu oraz rozwoju instytucji świadczą zdobyte wyróżnienia, które 
pozycjonują Bank jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. 

Ogromne zaangażowanie Banku i kolejnych pokoleń jego kadry pracowniczej 
sprawiło, iż istniejący już 100 lat Bank Spółdzielczy w Różanie jest instytucją stabil-
ną i bezpieczną, a zarazem opartą na tradycyjnych wartościach spółdzielczych. 
Długa historia Państwa Banku i jego doskonała kondycja, świadczy również o ogrom-
nym zaufaniu, jakim Bank cieszy się w lokalnym środowisku. 

Z tej wyjątkowej okazji pragnę złożyć na Państwa ręce wyrazy głębokiego uzna-
nia i podziwu. Gratuluję wszystkim, którzy przez dziesięciolecia swoją pracą oraz
zaangażowaniem budowali dobre imię Banku. Jeszcze raz gratuluję Jubileuszu Ra-
dzie Nadzorczej, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom. Życzę by dotychczaso-
wy 100-letni dorobek był nie tylko zarysem znakomitej historii, ale również twórczą 
inspiracją do dalszej pracy i dynamicznego rozwoju.

70





BIK









Urząd Miasta i Gminy RóżanUrząd Miasta i Gminy Różan
Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan tel. 29 7679 120, fax. 29 7679 121Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan tel. 29 7679 120, fax. 29 7679 121
e-mail: ugrozan@post.pl, www.rozan.eur.ple-mail: ugrozan@post.pl, www.rozan.eur.pl

Obecnie prowadzone są prace związane z budową 
zbiornika retencyjnego na Różanicy oraz rozbudową 
gminnej sieci teleinformatycznej, która otworzy dostęp
do szerokopasmowego Internetu wszystkim mieszkań-
com. 

Dobrze rozwinięta sieć usług i handlu nastawiona
jest na pełne zaspokajanie potrzeb turystów i działko-
wiczów, a w ciągu roku odbywa się wiele imprez kul-
turalno-sportowych. Władze miasta i gminy Różan za-
pewniają, że każdy gość i inwestor jest tu mile widziany.

Klimat, przyroda, nowoczesność 

Miasto i gmina Różan to atrakcyjne tereny dla turystów i osób, poszukujących
atrakcyjnej lokalizacji dla wypoczynku lub rozwijania swoich planów biznesowych. 
To także stare, liczące siedem wieków miasto położone na prawym brzegu dolnej 
Narwi, w którego okolicach znajduje się wiele zabytków.

Sprzyjające warunki klimatyczne, przyrodnicze i krajobrazowe przypadną do 
gustu mieszkańcom dużych miast, którzy trasami Warszawa - Suwałki i Ciechanów 
– Białystok mogą dojechać nad liczne strumienie, na łąki, pastwiska, w duże, czyste 
i nieskażone nadmierną eksploatacją kompleksy leśne. Wiele domków letnisko-
wych i działek rekreacyjnych nad Narwią ciągle jeszcze jest dostępnych, plano-
wane dalsze inwestycje w tę gałąź gospodarki.

Okolice Różana to dobre miejsce dla osiedlania się, nie tylko na kilka letnich mie-
sięcy, ale i na stałe. Spotkacie tu dobrych i życzliwych sąsiadów, ludzi zaradnych 
i przyjaźnie nastawionych do gości odwiedzających nasze tereny i chętnych do 
zamieszkania wśród nas.

Różan oferuje inwestorom tereny uzbrojone w kompletne media, z dobrą siecią 
dojazdową drogami asfaltowymi, łączącymi wszystkie z 18 miejscowości leżących 
w gminie. W powiecie makowskim nasza gmina jest jedną z najlepiej wyposażonych 
w sieć wodociągową i kanalizacyjną, a plan zagospodarowania przestrzennego 
stwarza dobre warunki do inwestowania właśnie tutaj.



Gmina Młynarze jest jedną z najmniejszych i najmłodszych gmin na 
Mazowszu. Utworzono ją w 1992 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu 
Utworzenia Gminy Młynarze. Gmina leży w północno-środkowej części 
województwa mazowieckiego, w powiecie makowskim. Sąsiaduje z gmi-
nami: Sypniewo, Różan, Czerwonka i Olszewo Borki. Rzeka Narew stanowi jej naturalną południowo-
wschodnią granicę. Pozostałości starorzecza Narwi utworzyły jeziora, m.in. Ogonowskie, Sadykierskie 
i Sieluńskie

Gmina Młynarze leży w obszarze Zielonych Płuc Polski. Należy do Stowarzyszenia Gmin Eko-Rozwój 
Dorzecza Dolnej Narwi. Teren gminy przyłączony jest również do sieci Natura 2000.

Gmina posiada liczne walory środowiska naturalnego i krajobrazowego. Obecność lasów i czyste 
powietrze pozwalają na rekreację i wypoczynek. Od lat rozwija się u nas budownictwo letniskowe. 
Najwięcej działek letniskowych znajduje się w miejscowościach Ogony i Młynarze. 

Gmina zajmuje powierzchnię 75,04 km², a podzielona jest na 15 sołectw, obejmujących 17 miej-
scowości. Zamieszkuje ją 1 802 mieszkańców. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują 
4 881 ha. Lasy stanowią ponad 25% całkowitej jej powierzchni. Siedzibą władz jest wieś Młynarze, 
leżąca nad rzeką Róż, przy drodze krajowej nr 61 z Warszawy na Mazury. Działają następujące insty-
tucje, urzędy i placówki handlowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Bib-
lioteka Publiczna, Filia Centrum Medycznego Gajda Med, Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Ró-
żanie, Gminny Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Pocztowy, Publiczna Szkoła Podstawowa z Przed-
szkolem i Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, stacja paliw, Zakład Przetwórstwa Drzew-
nego „Trans Wood”, 2 zakłady mechaniki pojazdowej oraz sklepy spożywcze, zielarski, skład budow-
lany i kiosk wielobranżowy.

Przed budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum znajduje się pomnik upamiętniający zwycięską 
potyczkę pod Młynarzami w okresie Powstania Listopadowego. Najstarszą miejscowością w gminie 
jest Sieluń, siedziba parafi i rzymsko-katolickiej, która ma ponad 600-letnią udokumentowaną historię. 
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest jedynym zabytkiem w gminie.

Historia Młynarzy splata się w jedną całość z dziejami Sielunia. W XIII wieku Sieluń stanowił cen-
tralny ośrodek wielkich dóbr kościelnych, należących do uposażenia biskupstwa płockiego. Dobra 
te nazywano „księstwem sieluńskim”, a proboszczowie płoccy tytułowali się książętami sieluńskimi. Na 
wzgórzu, niedaleko Kościoła, wzniesiono gród nazwany zamkiem. 

Pierwsza wzmianka o wsi Grzymały Młynarze pochodzi z 1609 r. Jak głosi legenda, nazwa Grzymały 
powstała od nazwiska rycerza, któremu książęta mazowieccy nadali tu ziemię. Z biegiem lat przyjęła 
się obecna nazwa wsi. która zapewne pochodzi od trzech młynów usytuowanych w przeszłości nad 
rzeką Róż we wsiach Gierwaty, Sieluń i Młynarze. 

W okresie Powstania Listopadowego (15 lipca 1831 r.) pod Młynarzami miała miejsce zwycięska 
potyczka 5 Pułku Ułanów Zamoyskich pod dowództwem ppłk. Ignacego Skarbka-Kruszewskiego
z wojskami rosyjskimi. Została ona uwieczniona na obrazie „Bitwa pod Młynarzami” Wojciecha
Kossaka (jego reprodukcja znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy). 

Na początku września 1939 r. toczyły się tu walki w obronie Narwi i pobliskiego Różana. 5 września 
1939 r. został zestrzelony samolot „Karaś” 41. Eskadry Rozpoznawczej Armii Modlin podczas lotu bo-
jowego nad wsią Modzele. Lotnicy, którzy oddali życie w obronie naszych terenów, zostali pochowani 
na cmentarzu w Sieluniu.

Urząd Gminy
06-231Młynarze, ul. Ostrołęcka 7
tel./fax 29 768 00 62
e-mail: ugmlynarze@post.pl
www.gminamlynarze.pl

wi jej naturalną południowo

Zapraszamy do naszej Gminy!



WITAMY 
W GMINIE RZEWNIE!

Gmina Rzewnie położona jest w południowo-wschodniej części ziemi ma-
kowskiej, w dolinie dolnej Narwi. Jej wschodnią i południową granicę stano-
wi rzeka Narew, od zachodu graniczy z gminami Szelków i Czerwonka, od 
północy z gminą Różan. Zajmuje obszar około 112 km2, liczy 25 sołectw, które 
zamieszkuje 2810 osób. 

Rzewnie to gmina rolniczo – rekreacyjna, blisko jedną czwartą jej powierz-
chni zajmują lasy, głównie sosnowe. Na jej terenie nie działają zakłady 
przemysłowe zanieczyszczające środowisko, występują natomiast warunki 
sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi sobotnio-niedzielnemu. Walory te dostrze-
gają zwłaszcza mieszkańcy miast, którzy zasiedlili około 1000 działek rekrea-
cyjnych w miejscowościach Brzóze Duże i Brzóze Małe, Drozdowo, Nowe 
Łachy, Orłowo, Bindużka i Sielc. Obrzeża starorzeczy Narwi są bardzo atrak-
cyjne ze względu na unikalna fl orę i miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. 
Nad wieloma zbiornikami pożwirowymi połączonymi z Narwią oraz jeziorem 
o powierzchni 100 ha znajdują się dostępne dla turystów plaże. 

Na terenie gminy istnieje parafi a rzymsko-katolicka z kościołem, wokół któ-
rego znajduje się ładnie zagospodarowany plac z dużym parkingiem, pla-
cem zabaw i fontanną.

Dane teleadresowe:Dane teleadresowe:

Urząd Gminy RzewnieUrząd Gminy Rzewnie
Rzewnie 19Rzewnie 19

06-225 Rzewnie06-225 Rzewnie
tel. 29 761 34 09tel. 29 761 34 09

fax. 29 761 34 45fax. 29 761 34 45
e-mail: rzewnie@bipgminy.ple-mail: rzewnie@bipgminy.pl
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Bank Spółdzielczy Różan
ul. Wileńska 2
06 - 230 Różan

Nr tel.: 029 766-92-20
Nr faxu: 029 766-92-20

email: bsrozan@nabbit.com.pl

Punkt Kasowy w Młynarzach
ul. Ostrołęcka 7B
06-231 Młynarze 

Nr tel.: 029 768-00-31
Nr faxu: 029 766-92-20

Punkt Kasowy w Rzewniu
06-225 Rzewniu 

Nr tel.: 029 761-34-48
Nr faxu: 029 766-92-20



BS w Różanie ma wiernych klientów, którzy, nie ulegając koniun-

kturalnym modom, na stałe związali się ze „swoim bankiem”, 

działającym na ich terenie przez sto lat. 

W tym okresie Bank podjął i zrealizował szereg przedsię-

wzięć w celu podniesienia sprawności i jakości obsługi swoich 

klientów, a także dalszego zacieśniania więzi członkowskiej. 

Sytuacja fi nansowa Banku w Różanie na dzień dzisiejszy jest 

dobra i ustabilizowana, o czym świadczą dodatnie wyniki fi nan-

sowe, systematyczne zwiększanie sumy bilansowej, oszczędnoś-

ci, obliga kredytowego i funduszy własnych. 

Nad poprawnym rozwojem placówki czuwają organy samo-

rządowe – Rada Nadzorcza i Zarząd, a także pracownicy. 

Bank Spółdzielczy w Różanie to pewny partner fi nansowy. 
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