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BANKI OSTRZEGAJĄ!
Kolejny sposób na okradanie klientów!
zwoni do ciebie ktoś przedstawiający się
jako pracownik banku? Uważaj, to może
być oszust! Przestępcy znaleźli kolejny sposób na okradanie klientów banków. Banki
ostrzegają przed telefonami, które mogą być niebezpieczne dla klientów, a w szczególności dla
ich pieniędzy.
Oszuści telefonicznie próbują wyłudzić od ludzi dane osobowe.
Sposób jest bardzo prosty, dzwonią podając się za pracownika
banku lub kancelarii prawnej. Następnie proszą o podanie loginu
i hasła oraz kodu SMS. Gdy uzyskają te informacje, spokojnie
mogą zmienić w autoryzacji numer telefonu. Przy każdej następnej tran-sakcji, SMS autoryzacyjny będzie już przychodził na numer telefonu przestępcy.
Uważaj więc, co mówisz i jakie podajesz dane. Klienci coraz częściej
skarżą się, że odbierają telefony od osób podających się za pracowników banku, które wypytują je o zbyt szczegółowe dane. Zadzwoniła bardzo uprzejma pani i powiedziała, że dzwoni z banku, w którym
mam od wielu lat konto – opowiada emeryt, pan Ryszard. – Chciała
wiedzieć, jaki jest dokładny mój adres i PESEL. Tłumaczyła, że bank
aktualizuje dane w związku z promocją nowych produktów.
Sprawa jest na tyle poważna, że banki wydały wiele ostrzeżeń.
Nie podawaj swoich danych do logowania – oszuści mogliby
je wykorzystać, aby włamać się na twoje konto!
Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: bank
nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego hasła do bankowości
elektronicznej. Dotyczy to również kodu SMS – chyba, że to Ty dzwonisz do banku i jest to kod uwierzytelniający.
Banki nie proszą o zmianę, ani nie wysyłają nowych danych do
logowania.

Nie wysyłają maili z prośbą o zalogowanie lub podanie danych
prywatnych np. numeru telefonu do autoryzacji transakcji.
Nie proszą telefonicznie o podanie adresu i numeru PESEL,
gdyż takie dane są już w ich posiadaniu od chwili założenia konta.
Pamiętajmy, że miła osoba, która prosi o ujawnienie tzw. wrażliwych danych, to oszust i bezwzględny przestępca, który bez skrupułów pozbawi cię środków do życia.
Bank Spółdzielczy w Kolnie na stronie www.bskolno.pl ostrzega
przed aktualnie przeprowadzanymi atakami na klientów firmy Orange. Przestępcy podszywają się także pod firmy energetyczne (wezwania do spłaty rzekomych zaległości), ubezpieczeniowe (odnowienie polisy), a nawet pracownię fotograficzną. To wszystko było
wysyłane na adres mailowy naszej redakcji.
REDAKCJA

Nowoczesny bankomat w Turośli
ank Spółdzielczy w Kolnie zainstalował przy Oddziale w Turośli nowoczesny, dostępny całodobowo bankomat.
Wyposażony jest on także w funkcję wpłatomatu
wraz z rozwiązaniem pozwalającym na odczyt danych biometrycznych. Jak dotąd to najnowocześniejsze urządzenia do samodzielnego pobierania i wpłacania gotówki 24 godziny na dobę.
Żeby zapewnić intymność wykonywanych na urządzeniu czynności, umieszczono go w oddzielnym pomieszczeniu.
Od większości bankomatów różni go to, że potrafi
jednorazowo przyjąć do 200 banknotów. Sam je też
sortuje, sprawdzając ich autentyczność.
Dla klientów Oddziału w Turośli może pełnić zatem
także funkcję wrzutni nocnej.
BS W KOLNIE
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mina Kolno przypomina pierścień 45 sołectw okalających miasto, które jest zarazem siedzibą powiatu kolneńskiego. Pierwszego stycznia 1992 roku gmina Kolno stała się
oddzielną jednostką samorządu terytorialnego.
Jej powołanie poprzedziła konsultowana
z mieszkańcami uchwała Rady Miasta i Gminy
Kolno o podziale dotychczasowej jednostki terytorialnej na dwa autonomiczne byty. Atmosferę 25. rocznicy powstania Gminy Kolno mieszkańcy przeżywali przez cały miniony rok w trakcie wszystkich lokalnych uroczystości. Zwieńczyła je jubileuszowa gala, która odbyła się 5 stycznia tego roku. Podczas uroczystości m.in. podsumowaliśmy dokonania gminy, złożyliśmy podziękowania zaangażowanym w rozwój gminy
oraz przyjęliśmy szereg gratulacji i życzeń.

Gala obchodów jubileuszowych

25 lat minęło
O najważniejsze problemy, z którymi
musi się zmierzyć gmina, zapytaliśmy
JÓZEFA BOGDANA WIŚNIEWSKIEGO,
wójta kolneńskiej gminy
sieci wodociągowej, ponad 80 przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz zmodernizujemy
stację uzdatniania wody w Kumelsku.

– Większość gmin zmierzyć się musi z tymi
samymi zadaniami. Najważniejszą kwestią
jest pozyskiwanie środków z zewnątrz, bo
nie na wszystko stać samorządy. U nas
sprawą priorytetową są drogi. Mamy na terenie gminy 690 km dróg gminnych. Ponad
100 km to drogi publiczne, gdzie ok. połowa
z nich ma nawierzchnię bitumiczną. 590 km
to drogi żwirowe i gruntowe, które prowadzą
m.in. do łąk i pól. To dla nas poważny problem, ale stan dróg w ostatnich latach znacznie się poprawił. Udało się nam m.in. pozyskać 3 miliony złotych z funduszy europejskich i PROW. Robiliśmy też inwestycje drogowe we współpracy z innymi samorządami. Przez teren gminy przebiega również droga wojewódzka 647. Udało mi się nawiązać
współpracę z Zarządem Województwa Podlaskiego, a jej efektem jest remont drogi
wojewódzkiej między Starym Gromadzynem
a Kolnem oraz Zabielem a Kolnem i odcinek
pomiędzy Zabielem a Ptakami, który będzie
remontowany w tym roku.
Ze środków pozyskanych z PROW realizujemy też ważny projekt w obszarze infrastruktury wodociągowej. Wybudujemy 10 km

W gminach wiejskich największym beneficjentem budżetu gminy jest oświata.
Przeżywa ona aktualnie proces gruntownych przemian strukturalnych. Część problemów rozwiązujecie państwo we
współpracy z samorządem miasta Kolno?
– Od powołania gminy Kolno funkcjonujemy niezależnie. Dawno temu przymierzano
się do stworzenia wspólnego dla miasta
i gminy gimnazjum, lecz ówczesna Rada Gminy nie wyraziła zainteresowania tym projektem. Powstały u nas dwa gimnazja, położone w skrajnych częściach gminy, do których
dowozić musimy naszych uczniów, a gmina
jest rozległa – zajmuje powierzchnię ponad
280 km2. Powrót do sytemu ośmioklasowego z czasem zlikwiduje ten problem. Gimnazja w Zabielu i Lachowie funkcjonować będą
jeszcze niecałe dwa lata. Pojawią się za to
kwestie wykorzystania nadmiaru powierzchni
w budynku szkolnym w Zabielu oraz zbyt małej ilości sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, których mamy w gminie siedem. Już
dziś działamy, by znaleźć rozwiązanie. Złożyłem wniosek do RPO o środki na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole z dwoma oddziałami dla dzieci trzyi czteroletnich – z możliwością stworzenia grupy dziewięciogodzinnej. Takie oczekiwania
formułują nasi mieszkańcy. Okazało się, że

musieliśmy kilkunastu osobom odmówić przyjęcia dzieci z powodu braku miejsc przy naborze do oddziałów przedszkolnych. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na taką inwestycję. W gminie funkcjonują trzy punkty
przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Chcemy na tej bazie
stworzyć bardziej profesjonalny system wychowania przedszkolnego. Dbamy też o jakość kształcenia i wyrównywanie szans poprzez m.in. zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych czy zajęcia dodatkowe. Stąd
w minionym roku szkolnym realizowaliśmy
m.in. 5 projektów edukacyjnych z unijnym
dofinansowaniem o łącznej wartości ponad
837 tys. zł, z czego wkład własny to tylko
nieco ponad 58 tys. zł.
Od wielu lat partnerem finansowy
gminy jest Bank Spółdzielczy w Kolnie.
– To nasz podstawowy partner w sprawach finansowych. Profesjonalny w każdym
zakresie, odpowiedzialny. Nigdy nie spotkaliśmy się z odmową, jeśli mieliśmy jakiekolwiek pytania czy konkretne potrzeby. Sprawy załatwiane były szybko i sprawnie, bez
zbędnej biurokracji. Osobiście bardzo wysoko cenię sobie profesjonalizm władz i pracowników Banku oraz jego otwarty stosunek do klientów.
Dziękuję za rozmowę
ANDRZEJ MALANOWSKI
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Członkostwo w Banku
ank Spółdzielczy w Kolnie prowadzi swoją działalność w oparciu o Prawo bankowe, określające
czynności bankowe, które
może wykonywać oraz o Prawo spółdzielcze, określające
formę organizacyjną Banku.
Może on zrzeszać nieograniczoną liczbę
osób – członków Banku i w ich interesie prowadzić działalność gospodarczą. Członek
Banku, zgodnie z wymogami statutu, posiada określone prawa oraz obowiązki. Do
praw zaliczyć można m.in.: prawo do uczestniczenia w organach statutowych Banku, tj.
Zebraniach Grup Członkowskich oraz Zebraniu Przedstawicieli, prawo wybierania oraz
bycia wybieranym do organów statutowych,
a także do oceniania i posiadania wpływu na
działalność Banku. Obowiązkami zaś określonymi w statucie są m.in. wpłacenie zadeklarowanego udziału członkowskiego oraz
wpisowego, a przede wszystkim działanie
zgodnie ze statutem na korzyść Banku oraz
jego członków.
Bank Spółdzielczy w Kolnie obecnie zrzesza
4 270 członków, przede wszystkim z terenu
miasta oraz gminy Kolno, a także gmin: Grabowo, Mały Płock, Turośl. W minionych latach,
a szczególnie w okresie przed przemianami
ustrojowymi, członkami Banku zostawały osoby, które ubiegały się np. o kredyty. Ich otrzy-

manie uzależnione było od zadeklarowania
oraz wpłacenia udziału oraz wpisowego. Był
to na przykład „Kredyt Członkowski” wypłacany w formie gotówkowej i nie wymagający
udokumentowania celu. Tego rodzaju kredyty
były ograniczane przez państwo ze względu
na kontrolę nad środkami pieniężnymi. Jednostka udziałowa w okresie minionych lat
również ulegała zmianom i były to wartości od
20 do 50 zł. Przyłączenie do Banku Spółdzielczego w Kolnie sąsiadujących banków z Małego Płocka (1996), Turośli (1999) i Grabowa
(2000) spowodowało dostosowanie wysokości jednostki udziałowej do członków przyłączanych banków – odpowiednio do 100 zł,
następnie 200 zł i 400 zł.
Mając na uwadze posiadanie jak naj większej ilości członków, Zarząd Banku wnioskował do Zebrania Przedstawicieli o obniżenie
jednostki udziałowej. I tak w 2008 roku została ona obniżona do 200 zł, a w roku 2015
do 100 zł. Warunkiem przyjęcia nowego członka Banku jest zadeklarowanie przynajmniej
jednego udziału członkowskiego oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł. Zadeklarowany udział, zgodnie ze statutem Banku, powinien być wpłacony w pełnej wysokości przed upływem 12 miesięcy. Powyższy
warunek jest podstawowy, żeby zostać członkiem Banku.
W związku z tym, że spora grupa członków pomimo dwukrotnego obniżenia jednostki udziałowej nie posiadała pełnego udziału, Zarząd Banku wystosował do wszystkich
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spotkaniu prezesów BS,
obchodach Dnia Niepodległości,
Łomżyńskim Forum Innowacyjności,
30-leciu Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli,
spotkaniu z hodowcami gołębi,
Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Systemu Ochrony
Zrzeszenia BPS,
w obchodach 100-lecia I LO im. Adama Mickiewicza
w Kolnie,
uroczystości wręczenia Bankowi tytułu „Orzeł
Agrobiznesu”,
Zgromadzeniu Prezesów Banków Spółdzielczych
Grupy BPS,
spotkaniu opłatkowym Polskiego Związku
Niewidomych,
spotkaniu opłatkowym Fundacji „Kraina Mlekiem
płynąca”,
spotkaniu opłatkowym OSP Gminy Kolno,
spotkaniu opłatkowym w klubie sportowym
„Orzeł Kolno”,

19.12.
20.12.
20.12.
21.12.
22.12.
28.12.
28.12.
29.12.
05.01.
08.01.
29.01.
07.02.
12.02.

pisma z prośbą o ich uzupełnienie określając
końcowy termin wpłaty, jak również poinformował o konieczności podjęcia przez Bank
dalszych decyzji. W stosunku do osób, które
nie uzupełniły udziału członkowskiego w określonym terminie, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków BS w Kolnie, powiadamiając wszystkich
członków o tej uchwale wraz z pouczeniem
dotyczącym przysługującego prawa do odwołania od decyzji Rady. Ustanie członkostwa
uprawnia członka do złożenia, na zasadzie
określonej w statucie, wniosku o wypłatę
wniesionego udziału w terminie miesiąca od
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku przez Zebranie Przedstawicieli. Na
wypłatę środków będących udziałem, Bank
musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Po upływie okresu odwoławczego
liczba członków Banku może zmniejszyć się
do 2 833.
Ze względu na fakt, że wielkość funduszu
działowego w kapitałach Banku wynosi tylko
1,4% i przy jednostce udziałowej 100 zł oraz
systematycznym zwiększaniu kapitałów Banku w oparciu o wypracowany wynik finansowy, udział ten będzie się ciągle zmniejszał.
Zarządowi Banku zależy przede wszystkim
na zwiększeniu liczby członków Banku, spełniających jednak wymogi statutowe, którzy
kontynuować będą 116-letnią tradycję.
KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu

spotkaniu opłatkowym OSP w Zabielu,
spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii,
spotkaniu opłatkowym pracowników Banku
Spółdzielczego w Kolnie,
spotkaniu opłatkowym OSP w Czerwonem,
sesji Rady gminy Kolno,
spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta
w Kolnie,
przedstawieniu jasełek SP w Borkowie
i Czerwonem,
spotkaniu opłatkowym w Starostwie
Powiatowym w Kolnie,
posiedzeniu Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie,
uroczystości odejścia na emeryturę
Anny Goworek,
uroczystości odejścia na emeryturę
Elżbiety Górskiej i Krystyny Grajko,
uroczystości 25 lat gminy Kolno,
spotkaniu prezesów banków spółdzielczych,
posiedzeniu RN Banku BPS,
zebraniu sprawozdawczym OSP
w Czerwonem,
spotkaniu Związku Sybiraków.
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lipca 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z 5 lipca
2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie rozszerza znacznie katalog przedmiotów
wyłączonych spod egzekucji określony
w przepisach ustawy z 17 listopada
1964 roku – Kodeks postepowania cywilnego.

Czy to rozporządzenie
jest pomocne rolnikom?
Zgodnie z nim, egzekucji nie podlegają
m.in.: stado podstawowe zwierząt gospodarskich, zwierzęta gospodarskie poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz
zwierzęta gospodarskie w „młodocianym”
wieku, stada użytkowe drobiu oraz zwierząt
futerkowych, na sprzedaż których hodowca
zawarł umowę, rodziny pszczele pszczoły
miodnej, podstawowe maszyny i urządzenia,
w tym ciągniki rolnicze z maszynami współpracującymi w ilości niezbędnej do pracy
w gospodarstwie, materiał siewny, pasza,
budynki niezbędne do produkcji oraz składowania.
Łącznie określono 16 wyłączeń obejmujących niemalże wszystkie elementy do działalności gospodarstwa rolnego. Komornik dokonujący egzekucji zobowiązany jest uzyskać
opinię izby rolniczej właściwej ze względu na
położenie gospodarstwa rolnego dłużnika.
Członkowie izby rolniczej to rolnicy oraz osoby ściśle powiązane z rolnictwem. Jaka może
być zazwyczaj opinia? Oczywiście pozytywna
dla rolnika. Trudno wyobrazić sobie inną opinię własnego środowiska. Na powyższe rozporządzenie spójrzmy z nieco innej strony. Nie
widzimy jej, jeżeli efekty prowadzenia gospodarstwa rolnego umożliwiają terminową spłatę zobowiązań, w tym, a może przede
wszystkim, zobowiązań kredytowych.
Kredyt bankowy w swojej definicji to uzupełnienie środków własnych, zaś zdolność
kredytowa to zdolność do spłaty zobowiązań
kredytowych, kapitału i należnych odsetek,
w terminach określonych w umowach pomiędzy stronami, tj. bankiem i kredytobiorcą.
Trzeci nierozłączny element to zabezpieczenie kredytu. Bank udzielając kredyt rolniko-

wi, korzysta ze środków depozytariuszy, czyli
np. rolników gromadzących swoje oszczędności na rachunkach terminowych oraz rachunkach bieżących. Komisja Nadzoru Finansowego, mając na uwadze ochronę tych depozytariuszy, wymaga swoimi rekomendacjami stosowania daleko idących zabezpieczeń udzielonego kredytu.
Dla przykładu, kredyt w wysokości 1 mln zł
powinien być zabezpieczony wartością
dwukrotną, czyli 2 mln zł, aby mógł pokryć
w całości kapitał kredytu, należne bankowi
oprocentowania oraz inne, np. związane
z windykacją opłaty. Wielkość zabezpieczenia zazwyczaj jest wielkością teoretyczną,
gdyż praktyczną ustala rynek. Należy zastanowić się, jaką wartość w świetle powyższego rozporządzenia w celu dokonania zabezpieczenia, mają gospodarstwa rolne. Dla Banku praktycznie niewielkie, pomimo teoretycznie wysokiej wartości.

Jak zatem rolnik ma zabezpieczyć swój kredyt, gdy cały jego majątek to gospodarstwo
rolne, którego elementy mogą być wyłączone
spod egzekucji na mocy rozporządzenia? Bez
kredytu bankowego rolnik nie jest w stanie
dokonać istotnych inwestycji w gospodarstwie.
Musi się zatem wesprzeć kredytem pod warunkiem adekwatnego zabezpieczenia. Pojawiają się zatem dwa bieguny sprawy. Pierwszy to rolnik posiadający kredyt, którego nie
może lub nie chce spłacać, a drugi biegun to
rolnik, którego środki finansowe zdeponowane w banku przeznaczone zostały na kredyt
dla tamtego pierwszego rolnika. Istnieje znaczący konflikt interesów.
Poruszony problem jest bardzo istotny, więc zajął się nim Związek Banków
Polskich, mocno interweniując w zakresie zmiany rozporządzenia, gdyż te uregulowania spowodować mogą całkowite
zahamowanie kredytowania gospodarstw rolnych. Rolnik nie posiadający zabezpieczenia nie może otrzymać kredytu, gdyż na to nie pozwala logika oraz
Komisja Nadzoru Finansowego. Inny bardzo dla rolnika niekorzystny paragraf
rozporządzenia to zapis, że „Przepisów
rozporządzenia nie stosuje się w razie
równoczesnego skierowania egzekucji
do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”. Wiążę się
to z całkowitą likwidacją gospodarstwa rolnego, a nie tylko z częściowym uszczupleniem majątku w celu pokrycia zobowiązań
kredytowych.
KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu
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Bank Spółdzielczy
NOWE PRODUKTY:
Bank Spółdzielczy w Kolnie wzbogacił swoją ofertę o dwie nowe karty, jakimi są: Visa Classic Walutowa EURO i Visa Business Walutowa Euro. Dzięki
tym kartom unikniemy kosztów przewalutowania
przy płatnościach w tej walucie. Tak więc karty te
są dedykowane dla klientów posiadających w naszym banku konto walutowe w euro.
Dzięki karcie debetowej Visa Classic Euro, Visa
Business Euro nie musisz zabierać ze sobą waluty euro
za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.
KORZYŚCI:
komfort – masz stały dostęp do środków na
rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie
musisz odwiedzać placówki Banku, żeby
wypłacić pieniądze
możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro
transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia
dodatkowych opłat
bezpieczeństwo środków na rachunku – każda
transakcja dokonywana przy pomocy karty jest
potwierdzana numerem PIN lub podpisem
możliwość dokonywania transakcji w Internecie
bieżący podgląd stanu środków na rachunku
– możliwość sprawdzenia stanu środków
w bankomatach realizujących tę usługę
możliwość ustanowienia indywidualnych limitów
transakcyjnych do karty

Karta Visa
Business
EURO

Gdy cenisz
swój czas i wygodę

NAJNOWSZA OFERTA!
PROGRAM WSPARCIA
OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO
0 zł za dzierżawę terminalu POS na 12 miesięcy
i maksymalnie 3 Terminale POS dla jednego numeru
NIP.
0% prowizji od transakcji kartą przez 12 miesięcy
Fundacja Polska Bezgotówkowa wraz z Bankiem
Polskiej Spółdzielczości stworzyła projekt dążący do
zwiększenia sieci placówek umożliwiających płatności kartami płatniczymi.
Bank Spółdzielczy w Kolnie poleca tę ofertę handlowcom, usługodawcom, właścicielom punktów
gastronomicznych i innym firmom pobierającym opłaty od klientów.
Wszelkie dodatkowe informacje
w placówkach BS w Kolnie.
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w Kolnie poleca:
KREDYTY
DLA ROLNIKÓW

DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

LOKATY
„SUPER SETKA”
Jest to lokata terminowa o najwyższej stopie procentowej.
Przyjmowana jest na okresy 100, 200, 300
i 400-dniowe.
Lokata oprocentowana jest według zmiennej
stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
Minimalna kwota wpłaty 40 000,00 złotych,
powyżej 100 000,00 złotych otrzymasz wyższe
oprocentowanie.
Kapitalizacja odsetek po okresie zadeklarowania.
Stały dostęp do posiadanych środków.
Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.
Środki zgromadzone w Banku Spółdzielczym
w Kolnie objęte są gwarancją Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
7
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W miejscowości Charubin
w gminie Turośl
działa LAK-MET,
nowoczesna firma
zajmująca się metaloplastyką.
O historię jej powstania
zapytaliśmy MARKA RYDLA,
jej właściciela

Człowiek zawsze przetrwa
Przed laty niewielkie gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła mlecznego zamieniło się w nowoczesne przedsiębiorstwo.
Marek Rydel gospodarował bowiem na
16 hektarach, ale ziemia nie była najlepsza.
Łąki też były na glebach mineralnych, a nie
na torfowych. Nie było więc warunków do rozwinięcia towarowej
produkcji zwierzęcej.
– Przy dwunastu krowach dojnych nie dawało się wyżyć – mówi
pan Rydel. – Dlatego jednocześnie
pracowałem na gospodarstwie
i prowadziłem działalność gospodarczą. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku handlowałem urządzeniami do produkcji
mleka, w tym dojarkami, ale nie
było dużego popytu. To jeszcze nie
był czas dla takich inwestycji w gospodarstwach hodowlanych. Nie
było też pieniędzy na tak kosztowne zakupy, bo wciąż szalała inflacja, a rolnicy obawiali się, że nie
dadzą rady spłacać kredytów.
Szukając innych możliwości, Marek Rydel zmienił profil swojej firmy w dość niestandardowy sposób i zajął się metaloplastyką. Dziś
klienci budujący lub remontujący swoje domy mogą się tu zaopatrzyć kompleksowo – firma
LAK-MET oferuje ogrodzenia, balustrady, balkony ze stali czarnej
i kwasoodpornej, a także podejmuje się wykonywania lekkich konstrukcj stalowych. Prowadzi również remonty i renowacje – nawet
zabytkowych przedmiotów ze stali
kutej. – Niechcący stałem się kowalem-samoukiem – śmieje się
pan Marek. – Stare kraty i ogrodzenia robiliśmy między innymi dla
Muzeum w Łodzi czy Zamku w Raciborzu. Aktualnie pracujemy nad
renowacją ogrodzenia Politechniki
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Warszawskiej, powstałego jeszcze przed
I wojną światową.
Firma LAK-MET specjalizuje się w spawaniu stali kwasoodpornej, piaskowaniu i śrutowaniu, malowaniu proszkowym, a także
wykonuje barierki i podjazdy dla osób niepeł-

nosprawnych. Nie ma problemu z surowcami do swojej produkcji, ale największą bolączką jest brak pracowników. Praca w metalu, jaką wybrał Marek Rydel, jest ciężka,
a czynnik ludzki ma decydujące znaczenie.
Przy renowacjach i pracach zgodnych z oczekiwaniem indywidualnych odbiorców nie da się zastosować jakiejkolwiek automatyzacji. Wszystko
zależy od człowieka. Nie każdy ma
takie zdolności i wytrwałość, żeby
pracować w tym zawodzie.
– Były i chude lata – ale człowiek zawsze przetrwa. Musi tylko znaleźć odpowiedni pomysł dla
swojego działania. I odpowiednie
wsparcie. Klientem Banku Spółdzielczego w Kolnie jestem od zawsze – mówi Marek Rydel. –Otworzyliśmy nowoczesną linię do lakierowania proszkowego, która
została sfinansowana dzięki kredytowi z Banku. Inwestujemy i rozwijamy się nieustannie, więc można powiedzieć, że z Bankiem jesteśmy związani nie tylko uczuciowo, ale i „obowiązkowo”. Ale to
dobry partner w biznesie, dbający
o swoich klientów, więc ten obowiązek nie ciąży za bardzo.
LAK-MET działa od 1993 roku,
więc obchodzi jubileusz 25-lecia.
Doświadczenie nabyte przez długie lata praktyki w zawodzie procentuje. Firma realizuje zarówno
mniejsze, jak i duże zlecenia, ale
zawsze stawia na jakość swoich
produktów i usług.
REDAKCJA
KONTAKT DO FIRMY:
Charubin 36a, 18-525 Turośl
tel./faks 86 278 67 40,
506 166 504
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Kolneńscy Ułani
O bogatej historii regionu kolneńskiego
i sposobach na jej upamiętnienie
mówi ANDRZEJ SZYMAŃSKI,
prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, powstałego w 2009 roku.
lutym 1929 sformowana
została Brygada Kawalerii „Białystok”. W jej
skład włączony został 10 Pułk
Ułanów Litewskich z XVIII Brygady Kawalerii oraz 1 Pułk
Ułanów Krechowieckich i 9
Pułk Strzelców Konnych z XI
Brygady Kawalerii, a także
14 Dywizjon Artylerii Konnej
i Szwadron Pionierów z 1 Dywizji Kawalerii. Do lata 1930
roku w składzie brygady
znajdował się także 1 Szwadron Samochodów Pancernych w Białymstoku.
1 kwietnia 1937 roku Brygada Kawalerii „Białystok” przemianowana została w Podlaską
Brygadę Kawalerii. Dowódcy brygady podporządkowany został 5 Pułk Ułanów Zasławskich z XII Brygady Kawalerii. Jednocześnie
1 Pułk Ułanów Krechowieckich podporządkowany został dowódcy Suwalskiej Brygady
Kawalerii. W tym samym roku utworzony
został 10 Szwadron Łączności.
Na początku II wojny światowej Podlaska
Brygada Kawalerii wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Do
3 września miała ograniczony kontakt z nieprzyjacielem, ubezpieczając kierunek na
Łomżę i Nowogród oraz wykonując tylko ograniczone wypady na stronę niemiecką. Potem
brała czynny udział w walkach w okolicach
Ostrowi Mazowieckiej, Broku i Zambrowa.
Rozproszone zgrupowanie, które mocno
ucierpiało w licznych bitwach, skapitulowało
6 października.
Dziadek pana Andrzeja oraz ojciec pierwszego prezesa Stowarzyszenia, Ireneusza
Mieczkowskiego, służylili w 5 Pułku Ułanów
Zasławskich, brali udział w kampanii wrześniowej.
Do 2008 roku członkowie kolneńskiego
Stowarzyszenia działali w Grabowie – byli
członkami Stowarzyszenia Jeździeckiego im.
10 Pułku Ułanów Litewskich. Ich potomkowie
mieli pełne umundurowanie i 14 koni. Doszli
jednak do wniosku, że mogą w Kolnie otworzyć taką samą działalność, gdzie będą uczest-

niczyć we wszelkich uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie Kolna oraz powiatu kolneńskiego. Kiedy kształtował się Zarząd Stowarzyszenia, szukano nazwy i pułku
patronackiego. Piąty Pułk Ułanów Zasławskich
działa w Ostrołęce, Grabowo – ma swój Dziesiąty Pułk Ułanów Litewskich – a że w 1939
roku działała Podlaska Brygada Kawalerii, to
tę nazwę przyjęto w Kolnie.
W 2009 roku w KRS zarejestrowana została Podlaska Brygada Kawalerii w Kolnie.

Andrzej Szymański
Dziś liczy 16 czynnych członków. – Trzeba podkreślić, że to dość drogie hobby. Odwzorowujemy historię, więc nasze mundury muszą
być idealnymi replikami. Jeden kosztuje niecałe 2000 zł, nie licząc pasa ani oficerek.
Mamy też własne konie, które potrzebują
odpowiednich siodeł, czapraków, ogłowia
– mówi Andrzej Szymański. – Z końmi jest
teraz trudniej. Trzeba je karmić, utrzymywać
w dobrej formie. Niektórzy więc je sprzedali.
Jednak najtrudniej jest z nowymi członkami.
We wszystkie święta patriotyczne w kalendarzu trzeba być na miejscu. Z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Czerwonem
współpraca układa nam się bardzo dobrze,
więc zaczynamy rok od organizowanego tam
Biegu Żołnierzy Wyklętych. Potem uroczystości kościelne – w Wielki Piątek członkowie
Stowarzyszenia czuwają przy grobie w katedrze. W Wielką Sobotę – rezurekcje w Kolnie.
Potem bierzemy udział w kolneńskich uroczystościach z okazji 3 maja. I tak dalej...

Dyplom dla prezesa Krzysztofa Kajko za
udzielone wsparcie Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie
Kolneńscy Ułani ściśle współpracują z zaprzyjaźnionymi Stowarzyszeniami. W Grabowie co roku organizowany jest przepiękny
pokaz – rekonstrukcja wydarzeń z początku września 1939
roku, kiedy to 10 Pułk wyruszał
na Prusy Wschodnie. W zeszłym roku po raz pierwszy została przeprowadzona rekonstrukcja bitwy partyzanckiej
Armii Krajowej z Wehrmachtem w 1944 roku pod Piasutnem w Żelaznej. Kalendarz
Stowarzyszenia napięty jest też
w sierpniu – to rocznica bitwy
pod Lemanem, gdzie wojska
kozackie zwyciężyły polskich
ułanów w1920 roku.
Najpierw organizowaliśmy w Lemanie msze polowe
– wspomina Andrzej Szymański. – Zaczęło się to od grona dziesięciu ułanów i okolicznych mieszkańców. Od czterech
lat, dzięki przychylności wójta, odbywa się tam
piękna uroczystość, przyjeżdża Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, jest uroczysta msza polowa i organizowane są inscenizacje. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał
również w 2011 roku pomnik w Janowie upamiętniający rozwiązanie 110 Pułku Ułanów.
Podtrzymujemy tradycję i uczymy młodzież,
jak wyglądała historia naszego regionu – podkreśla pan Andrzej. – Nie robimy tego dla siebie. Przychylne naszemu Stowarzyszeniu są instytucje samorządowe – władze powiatu
i gminy. Otrzymujemy od nich pomoc finansową i wsparcie przy organizacji obchodów
w Janowie. Przyjacielem Stowarzyszenia jest
na pewno Bank Spółdzielczy w Kolnie. Jest niezwykle otwarty na nasze wszelkie inicjatywy.
REDAKCJA
Fot. Sylwester Nicewicz
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Uwaga
na kryptowaluty!
arodowy Bank Polski wraz z Komisją Nadzoru Finansowego prowadzi kampanię informacyjną
ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „waluty” wirtualne, takie jak bitcoin, litecoin czy ethereum.

„Waluty” wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez NBP, nie
są prawnym środkiem płatniczym ani
walutą, nie mogą być wykorzystane
do spłaty zobowiązań podatkowych
i nie spełniają kryterium powszechnej
akceptowalności w punktach handlowo-usługowych.

Ryzyko zwiazane
z inwestycjami
Na stronie kampanii uwazajnakrypotwaluty.pl można znaleźć materiały informacyjne: filmy (Kryptowaluty
– czym są?; Kryptowaluty – czym nie
są?; Uważaj na kryptowaluty; Kryptowaluty, uważaj na ryzyko!), listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz oświadczenia polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.
Szczegółowo wyjaśniono również realne ryzyka związane z inwestycjami
– możliwość utraty środków podczas
cyberataku czy uczestnictwa w piramidzie finansowej lub finansowaniu
terroryzmu.

Kampania
NBP i KNF
Kampania uwazajnakrypotwaluty.pl
prowadzona jest przez Narodowy
Bank Polski oraz Komisję Nadzoru Finansowego – instytucje odpowiedzialne za stabilność, bezpieczeństwo
i przejrzystość systemu finansowego
w Polsce. NBP i KNF podkreślają jednocześnie, że nie są przeciwne rozwojowi technologii blockchain (zdecentralizowanej platformy transakcyjnej w rozproszonej infrastrukturze
sieciowej), która jest niezależna od
walut „wirtualnych”. Technologia rozproszonego rejestru może mieć szereg innych zastosowań, np. w elektronicznych bazach danych, w przemyśle, w usługach czy też w sektorze
finansowym.
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Kryptowaluta, to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest
z poszczególnymi węzłami systemu
(„portfelami”) w taki sposób, aby
kontrolę nad danym portfelem miał
wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu prywatnego klucza i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki

Każdy może
ją utworzyć
Cały czas powstają nowe kryptowaluty, ze względu na wykorzystanie otwartego oprogramowania oraz
sieci P2P. Kod źródłowy jest oparty
na wolnym oprogramowaniu, przez
co każdy może go pobrać i utworzyć
swoją kryptowalutę.
Wg stanu na grudzień 2017 kryptowalutami o kapitalizacji ponad 5 mld
dolarów były: bitcoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, litecoin, IOTA, cardano, dash, NEM, monero czy bitcoin
gold. Istnieją poza tym setki innych
kryptowalut. W ostatnich dniach pojawiła się także informacja, że powstaje rodzima kryptowaluta – dPLN.

Wielkie pieniądze
w grze
Jak widać w grę wchodzą wielkie
pieniądze, które pozbawione stałej
kontroli, mogą przynieść olbrzymie
straty. Z najnowszych doniesień wynika, że właśnie ostro spadła cena bitcoina i ci, którzy nie zdołali sprzedać
tej kryptowaluty na czas, zamiast
„okrągłej” kwoty na swoim koncie,
mogą w najlepszym razie nic nie zyskać, ale przy dalszych spadkach notowań – ponieść straty.
OPRAC. REDAKCJA
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OD METALOWYCH TABLICZEK PO MONETY

Obol z Lidii

ieniądz jeszcze dwa tysiące lat przed naszą erą
był czymś kompletnie nieznanym. Królował handel wymienny, do czasu, kiedy uznano, że powstał kłopot z transportem zakupionych towarów
na większe odległości. Kiedy
pojawiły się namiastki pieniądza metalowego, jeszcze długo równolegle trwała prosta
wymiana towarów. Jednak do
głosu, jak zwykle, doszła
pragmatyka. Uznano, że lepiej posługiwać się metalem
(złoto, srebro, miedź), gdyż
łatwo dzieli się na części i można go trzymać za pazuchą,
z dala od oczu złodzieja.
Był jednak niemały kłopot, bo przy transakcji trzeba było pewną ilość metalu odważyć, tyle ile się należało za towar. Kupcy musieli wozić ze sobą wagę i kowadełko, na którym cięto rozgrzany metal. Tak było w Egipcie, Babilonii, Asyrii.
Do dziś pokutuje przekonanie, że monety
wynaleźli Fenicjanie, ale obecny stan wiedzy
tego nie potwierdza. Owszem, przyczynili się
do rozwoju obrotu finansowego, ale w inny
sposób. W transakcjach posługiwali się ta-

Moneta z Indii

Pieniądze w Chinach

Pojawia się
pieniądz
bliczkami, które służyły za ekwiwalent pieniądza. Jednakże najstarsze znalezisko to
bryłka elektronu (stop złota i srebra) z VII
wieku p.n.e. opatrzona znakiem złotnika
z Efezu.
W tym samym czasie paramonety pojawiły się w Lidii (dzisiejsza Turcja) oraz Argolidzie (Peloponez). W jednych krajach używano elektronu, w innych monet srebrnych, zależało to od zasobów surowcowych, które
szybko stały się łakomym kąskiem i o które
toczono krwawe wojny. W Egipcie, Mezopotamii, Grecji i Rzymie przyjęto stosunek wartości złota do srebra jako 1 do 13,5.
Pierwsze monety z kręgu cywilizacji greckiej były jeszcze dość prymitywne, ale
w pełni wiarygodne – z jednej strony wybijano na nich sylwetki lwa, byka czy żółwia,
a z drugiej jakiś trudny do określenia znak,

można powiedzieć, że firmowy. Prawie jednocześnie monety pojawiły się w Indiach
i Chinach; w Indiach używano prostokątnych
srebrnych blaszek, a w Chinach już w 221 r.
p.n.e. cesarz Szy-Huang-ti bił monetę okrągłą
z kwadratowym otworem.
Wraz z pojawianiem się nowych imperiów, obieg pieniądza doznawał przyspieszenia. Pieniądz metalowy upowszechnił się
w wiek po Lidii w Persji, w IV w. p.n.e.
w Rzymie, a wkrótce i w Kartaginie. Żaden
władca nie był w pełni szanowany, jeśli
w jego państwie nie krążył pieniądz z jego
podobizną. Pieniądz stał się symbolem cywilizacji, tak jak dzisiaj telefony komórkowe, smartfony i karty płatnicze.
MIECZYSŁAW
KOZŁOWSKI

Monety rzymskie
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POZIOMO
1-G
Numer każdego Polaka;
2-A I Warszawa, i Londyn, i Moskwa;
3-G Kosmetyk do czyszczenia twarzy;
4-A Jednooki gigant;
5-H Otwiera się je w banku;
7-A
Zniszczenia;
9-A Bydło, ale nie mleczne;
10-H Broń Dawida;
11-A
Ludowy instrument strunowy strojony kluczem;
12-H Mały Mruczek;
13-B Spłacany w ratach;
14-G Nad kuchenką odciąga zapachy;
15-A Rzymski bożek miłości;
16-G Droga wśród drzew;
17-A Najsłynniejszy Gall w historii Polski;
18-G Pomnik, statua;
19-D Zła, choć bardzo cienka w talii;
20-H Plecak lub walizka;
21-D Najdłuższa rzeka Afryki;
22-H Z piorunami

KRZYZÓWKA

PIONOWO
A-1
Lepiej je trzymać w banku niż w skarpecie;
B-13 Japońska suknia;
C-1
Skoczny taniec czeski;
C-9
Napisał książkę;
D-6 Kompan Portosa i Aramisa;
D-15 Opłacalny;
E-1
Do obsługi telewizora;
E-11 Marka samochodu z czterema kółkami w logo;
F-6
Część korzenia lub pędu będąca magazynem
rośliny;
F-19 Wielka sala wykładowa;
G-1
Remis w szachach;
G-13 Strój sędziego;
H-5 Utwór niskich lotów, schlebiający popularnym
gustom;
H-10 Jeden z karcianych kolorów;
H-20 Jadalna roślina strączkowa uprawiana od
ponad 5000 lat;
I-1
Potomek płci męskiej;
I-14 Niechęć naukowo;
J-7
Sposób podróżowania „na rękę”;
K-1
Pieniądze, które zarabiają;
K-16 Właściciel najbrudniejszej stajni w historii
świata;
L-10 Licytacja.
GŁÓWNE HASŁO
(B-17, A-15, L-14, D-2, J-1, C-1, I-18, K-22, J-18)
(F-21, B-18, H-14, K-6, G-3, A-6)
(A-5, D-21, K-16, I-7, A-7, K-22, E-17, I-16, C-7, A-3)
(I-15)
(I-3, K-6, D-9, K-22, B-11, B-15)
(F-6, L-10, D-17, L-12, F-7)

Hasło ...............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ...............................................................................
Adres ..................................................................................................

Rozwiązania prosimy składać na załączonych kuponach w placówkach naszego Banku do 20 kwietnia
2018 r.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w nr 3 (21) upominki od Banku otrzymują:
Milena Boguska, Karol Trzciński i Anna Brzezińska.

KUPON 1 (22)

MÓJ BANK

nr telefonu..................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego w Kolnie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)
podpis.............................................................

Wydawca i Redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, 03-580 Warszawa, tel. 668 695 896
oprac. graf.: niespodziani@wp.pl
Druk: ZPUH J. Skrajnowski, Biskupiec
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