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Nagroda dla Banku
ank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał nagrodę za aktywne promowanie aplikacji Planet Mobile wśród
klientów. Nagroda wręczona została 18 września 2018 r.
w Warszawie na corocznym spotkaniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych.
Z ponad 550 banków spółdzielczych z dwóch zrzeszeń pięć banków zostało wyróżnionych, w tym Bank Spółdzielczy w Kolnie. Nagrodę odebrał Marcin Krejszeff, wiceprezes Zarządu.
Usługa polega na płatnościach mobilnych przy użyciu telefonu. Wychodząc naprzeciw innowacji nie zostajemy w tyle,
wprost przeciwnie. Nowa aplikacja umożliwia wygodne i bardzo bezpieczne posługiwanie się pieniądzem wirtualnym. Mówiąc dosłownie, dzięki niej możemy dokonywać płatności za zakupy w terminalach
płatniczych wszystkich sklepów i instytucji
posiadających terminale płatnicze.
Bank Spółdzielczy w Kolnie całkowicie za
darmo wprowadził tę usługę dla swoich
stałych oraz nowych klientów. Wystarczy

pobrać aplikację ze sklepu internetowego, bądź w razie trudności zgłosić się do placówki naszego Banku.
Atrybutami aplikacji są jej wygoda i bezpieczeństwo. Aplikacja nie wprowadza ograniczeń związanych z operatorem komórkowym oraz nie wymaga dostępu do Internetu podczas
płatności. Odbywa się ona w trybie ekspresowym, a dodatkowo nie musimy nosić ze sobą portfela. Bezpieczeństwo natomiast polega na podwójnym zabezpieczeniu smartfona. Aby
dokonać płatności należy odblokować najpierw telefon, a także wprowadzić drugie zabezpieczenie, jakim jest hasło dostępu do aplikacji. Tak więc jesteśmy bezpieczni w razie utraty
telefonu czy też dostaniu się go w niepowołane ręce. Poza tym
płatność jest możliwa do 50,00 zł, gdyż powyżej tej kwoty
należy dodatkowo podać kod PIN.
BS w Kolnie

Podlaska AGROLIGA 2018
poprzednim numerze informowaliśmy o wizycie w gospodarstwie
Kamila i Mileny Chodnickich w Kumelsku. Rok temu oraz przed kwartałem
pisaliśmy o ich inwestycji i wynikach ciężkiej pracy. To klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie, producenci mleka.
14 września w Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie odbył się finał tegorocznej edycji
Podlaskiej Agroligi. Celem tego konkursu jest promocja najlepiej gospodarujących rolników w wo-

Bieg Charytatywny
o raz IV odbył się Bieg Charytatywny promujący nie
tylko sport, ale również trafiający do serc uczestników, którzy w szczytny sposób pomagają dzieciom.
Jak co roku Bank Spółdzielczy w Kolnie uczestniczył w tym wydarzeniu. Udział wzięło 71 pięcioosobowych drużyn, którym udało się
przekazać blisko 730 tys. zł dla najbardziej potrzebujących. Całość
imprezy uświetnił Jakub Krzewina, halowy Mistrz Świata w biegu
4x400 m z Birmingham.
Wśród biorących udział w turnieju między innymi Bank Spółdzielczy
w Kolnie reprezentowali: Mariola Żebrowska – radca prawny, Sławomir Milewski – przewodniczący Rady gminy Turośl, Łukasz Lidacki
– nauczyciel wychowania fizycznego w Turośli, Marcin Krejszeff
– wiceprezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i Bartosz Szczech.
Uczestnicy IV Biegu Charytatywnego w Łomży okrążyli stadion
2 753 razy w ciągu godziny, co dało w klasyfikacji generalnej drugie
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jewództwie podlaskim oraz osób posiadających
w produkcji rolnej najlepsze wyniki.
W tegorocznym finale zmierzyło się osiem gospodarstw rolnych, a w kategorii firm działających
w sektorze rolniczym – cztery. Komisja konkursowa, oceniając poszczególnych kandydatów, brała
pod uwagę wiele czynników, jak choćby stosowane technologie, efektywność, zdobyte dotąd wyróżnienia i certyfikaty. Po gruntownej analizie postanowiła przyznać tytuł Mistrza Podlaskiej Agroligi 2018 Milenie i Kamilowi Chodnickim.
Zarząd BS w Kolnie składa serdeczne gratulacje
mistrzom tegorocznej edycji.
BS w Kolnie

miejsce w Polsce. Lider, czyli Lidzbark Warmiński, wyprzedził Podlasian tylko o 4 okrążenia. W Biegu startowało 12 miast w całej Polsce
Tak więc widać, że coraz chętniej biegamy, ruszamy się i jesteśmy
bardziej aktywni.
Miło było uczestniczyć w IV Biegu Charytatywnym organizowanym
przez PKO, ale pod egidą Banku Spółdzielczego w Kolnie, który kolejny
raz pokazał, że można pomagać również w taki sposób.
M.K.
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KREDYT SUSZOWY
(bez udziału ARiMR)
W związku z wystąpieniem klęski
suszy Bank Spółdzielczy w Kolnie
oferuje kredyt, który umożliwi
szybkie pokrycie strat w produkcji
gospodarstw rolnych.
Kredyt suszowy można
przeznaczyć na dowolny cel,
m.in. zakup:
materiału siewnego,
nawozów,
środków ochrony roślin,
pasz,
paliw,
lub na pokrycie innych
bieżących wydatków
związanych z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego.

Kredyt udzielany jest od 25.07.2018 r. do 31.10.2018 r.
Korzyści:
minimum formalności
możliwość sfinansowania
dowolnego celu związanego
z bieżącą działalnością
rolniczą,
oprocentowanie
zmienne: 2,29% + Wibor 3M,
prowizja 2,00%,
do 3000 zł/ha użytków rolnych
– własnych lub dzierżawionych,
okres kredytowania do 4 lat,
możliwość wyboru formy
spłaty – spłata w ratach
miesięcznych, kwartalnych,
półrocznych i rocznych.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Kolnie
3
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d maja hotelowo-gastronomiczna mapa Kolna wzbogaciła się o nowy obiekt. Jest nim
Dwór Rogiński położony na obrzeżach miasta, przy ulicy Kolejowej 14.
Obiekt składa się z sali bankietowej mogącej przyjąć 320 gości, restauracji zdolnej jednorazowo gościć 100 osób oraz części hotelowej na 50 miejsc. Jej właściciel, Michał Rogiń-

Gdy znudzi
się ogórkowa
wy związane z przyznaniem kredytu zostały załatwione szybko
i sprawnie. Nie ma porównania z procedurami obowiązującymi
w bankach, z których usług poprzednio korzystałem. Zostałem
w nim poważnie potraktowany i w takich sprawach, jak moja, bardzo
ten Bank będę polecał.
Gastronomia, która chce zaspokoić bardziej wyrafinowane podniebienia, to trudny rodzaj działalności. Osoby podejmujące się takiego wyzwania muszą uzbroić się w determinację i cierpliwość. Dodatkowo trzeba liczyć, że na starcie będzie wymagało to dużych nakładów finansowych i nie zawsze przyniosą one szybki efekt.
– Na szczęście w otoczeniu następują duże zmiany – mówi Michał
Rogiński. – Wskutek bogacenia się społeczeństwa ludzie częściej posilają się w restauracjach, a w dni wolne również i rodziny chętnie
spożywają tu obiady. Coraz więcej rodzinnych uroczystości organizowanych jest w restauracjach – komunie, rocznice, jubileusze czy imieniny. Do takich zadań jesteśmy przygotowani. Odrębnej organizacji

ski, prowadzi też funkcjonujący już od lat kompleks Dwór Rogiński w pobliskim Zabielu, składający się z zajazdu, karczmy i gospody.
Nowy kompleks w Kolnie ma powierzchnię użytkową ponad 1900 m2. Na ogrodzonym terenie może jednorazowo parkować
60 samochodów. Wrażenie robi nie tylko architektura budynku, ale przede wszystkim
wnętrze i wyposażenie elegancko zaprojektowanej restauracji oraz pozostałych pomieszczeń. Budowa trwała nieco ponad półtora roku. W realizacji inwestycji Michałowi
Rogińskiemu pomagał Bank Spółdzielczy
w Kolnie, z którym przedsiębiorca nawiązał
współpracę przed dwoma laty.
– To bardzo dobry i profesjonalny bank
– twierdzi Michał Rogiński. – Wszystkie spra-
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Z DZIEJÓW PIENIĄDZA

Polski,
więc własny
a ziemiach polskich długo nie było własnego pieniądza. Królował handel wymienny, w obiegu była moneta arabska, którą płacili kupcy z dalekich krajów oraz
frankońska wprowadzona przez Karola Wielkiego. Sytuacja zmieniła się, gdy Mieszko przyjął chrzest i postanowił
bić własną monetę. Był nim denar na wzór srebrnego denara rzymskiego.
wymagają duże imprezy – wesela i bankiety. W tym zakresie portfel
rezerwacji Dwór Rogiński w Kolnie na rok 2019 właśnie się domyka.
Jeśli chodzi o wesela, to mamy już rezerwacje również na rok 2020.
Sposób spędzania wolnego czasu, zaspakajania potrzeb (w tym
żywieniowych) i korzystania z dostępnych dóbr oraz usług jest ważnym elementem kultury materialnej społeczeństw i lokalnych społeczności. Dwór Rogiński ze swoją ofertą na pewno stwarza szansę
na podniesienie jej poziomu. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie.
Właściciele hoteli i restauracji, jak większość polskich przedsiębiorców, spotykają te same problemy. Najważniejszym jest brak kadr.
Fatalna decyzja władz sprzed dwudziestu kilku lat o likwidacji szkolnictwa zawodowego, a także emigracja zarobkowa spowodowały
ogromną wyrwę na rynku pracy. A na Podlasiu – jak twierdzi Michał
Rogiński – w gastronomii problem jest jeszcze poważniejszy.
Znalezienie i zatrzymanie dobrego szefa kuchni stanowi nie lada
problem. Na szczęście nie dotyczy to Dworu Rogiński, gdyż oglądając
menu restauracji zwraca się uwagę szeroki wybór potraw, a także
ich niewygórowane ceny. Największym uznaniem w tym regionie
cieszą się nadal potrawy tradycyjnej kuchni polskiej, ale menu restauracji zawiera również potrawy kuchni europejskiej.
ANDRZEJ MALANOWSKI
KONTAKT:
Dwór Rogiński Kolno, Kolno, ul. Kolejowa 14
e-mail restauracja@dworroginski.pl,
recepcja@dworroginski.pl, tel. 604 122 657, 607 520 418

Bić monetę to łatwo powiedzieć, ale do tego trzeba mieć kruszec
srebrny albo złoty. O złotym nie można było marzyć, a i srebra u nas
było jak na lekarstwo, więc je sprowadzano. Skarb tworzącego się
państwa nie był zasobny, także monet z pozyskiwanego kruszcu było
niewiele. Chodziło raczej o zamanifestowanie znaczenia założyciela
państwa, za jakiego uważał się Mieszko I.
Nawiązanie do tradycji rzymskiego denara mogło wprost podkreślać nasze bliskie związki z papiestwem, co ograniczało wpływy cesarzy niemieckich.

Wyrób pierwszych polskich monet był prymitywny – w jedynej polskiej „mennicy” sklepywano srebro na cienką blachę, z której wycinano nożycami niezbyt foremne małe krążki. Na nich odbijano stempel
menniczy. Na jednej stronie widniał zarys świątyni i imię władcy, a na
drugiej rysunek równoramiennego krzyża.
Moneta o takiej ikonografii to jednocześnie dokument istnienia
państwa polskiego i jego przyporządkowania chrześcijaństwu. Trudniej już było margrabiom marchii zachodnich używać pretekstu nawracania Słowian na wiarę chrześcijańską.
Oblicza się, że za Mieszka I w obiegu mogło znajdować się około
15 tys. sztuk denarów o wadze mniej więcej 22 kg srebra. Trudno tu
mówić o wymiernym zysku dla skarbu książęcego, gdyż dla potrzeb
handlu jako takiego tych monet potrzeba było znacznie więcej. Bito
także monety z imieniem cesarza niemieckiego na potrzeby trybutu,
co oznacza, że kraj Polan nie był w pełni suwerenny.
Denar polski upowszechnił się za panowania Bolesława Chrobrego
zarówno w kraju, jak i na ziemiach ościennych, podbijanych lub stopniowo włączanych w krąg wpływów tego znakomitego władcy.
Wprawdzie długo jeszcze oglądano denara z nieufnością i preferowano zapłatę w dobrach materialnych, ale pierwsze kroki zostały
zrobione. Odtąd wiedziano w szerokim świecie, że Polacy nie gęsi
i swój pieniądz mają.
MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI
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Bank Spółdzielczy
APLIKACJA
MOBILNA DLA DZIECI NOVUM –13
NOWE
PRODUKTY:
w najnowszej wersji pozwala uczniom obsługiwać szkolne akcje oszczędzania,
znane pod różnymi nazwami, np. SKO.
Nowym elementem systemu jest oprogramowanie
dla opiekunów klasowych i administratorów szkolnych, które umożliwia prowadzenie elektronicznej
ewidencji należących do szkolnej akcji oszczędzania klas oraz uczniów. Aplikacja pozwala rejestrować wpłaty i wypłaty, przeglądać informacje o saldach i informacje historyczne, wysyłać uczniom komunikaty indywidualnie oraz grupowo, monitorować
aktualne wyniki oszczędzania poszczególnych klas
oraz wynik rankingu szkolnego.
Aplikacja dla nauczycieli pozwala ustandaryzować
prowadzoną w szkole dokumentację szkolnych akcji oszczędzania oraz zastąpić jej wersję papierową
nowoczesną i wygodną formą elektroniczną.
Proponowane rozwiązanie do obsługi szkolnych akcji oszczędzania umożliwi szkołom prowadzenie nowych działań edukacyjnych w zakresie nauki oszczędzania i zarządzania gromadzonymi pieniędzmi, nauki
odpowiedzialności i systematyczności oraz bezpiecznego korzystania z elektronicznych usług bankowych.
MOBILNA OBSŁUGA SZKOLNEJ AKCJI OSZCZĘDZANIA MA POMÓC W:
w nauce nowoczesnego oszczędzania i bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej,
dostarczeniu aplikacji nauczycielom i administratorom szkolnej akcji oszczędzania (aplikacja
zrealizowana w technologii webowej),
dostarczeniu aplikacji mobilnej dla uczniów oszczędzających w szkolnych kasach oszczędności,
dostarczeniu aplikacji dla najpopularniejszych platform (Android, iOS),
integracji obsługi szkolnej akcji oszczędzania z aplikacją Novum –13,
współdzieleniu aplikacji (możliwość prowadzenia kilku profili na jednym urządzeniu).
KORZYŚCI OPIEKUNA SZKOLNEGO I KORZYŚCI SZKOŁY TO:
możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji szkolnej akcji oszczędzania (zastąpienie
dokumentacji papierowej),
natychmiastowy dostęp szkolnego opiekuna do ewidencji klas oraz uczniów,
natychmiastowy dostęp nauczyciela do informacji o saldach (saldo opiekuna oraz bieżące saldo klasy),
możliwość natychmiastowego rejestrowania wpłat i wypłat dokonywanych przez uczniów,
możliwość wysyłania komunikatów do nauczycieli przez szkolnego administratora,
możliwość wysyłania komunikatów tekstowych do klas lub poszczególnych uczniów,
wgląd w aktualne wyniki oszczędzania i wynik szkolnego rankingu,
możliwość prowadzenia ewidencji uczniów nie posiadających aplikacji mobilnej obsługującej szkolną
akcję oszczędzania.
OBSŁUGA APLIKACJI MOBILNEJ NOVUM –13 POZWALA NA:
integrację profilu szkolnej akcji oszczędzania z profilem bankowości dla najmłodszych,
współdzielenie aplikacji (na jednym urządzeniu możliwość założenia kilku profili zintegrowanych),
wpłaty na rachunek szkolnej akcji oszczędzania z dostępnych środków bankowości dla najmłodszych,
przesyłanie prośby do nauczyciela o wypłatę środków dostępnych na rachunku szkolnej akcji
oszczędzania,
przegląd historii operacji na rachunku ucznia,
powstanie dodatkowego kanału wymiany informacji pomiędzy nauczycielem i uczniami,
sygnalizowanie przychodzących lub nieprzeczytanych komunikatów od nauczyciela,
wysyłanie komunikatów indywidualnie do uczniów lub grupowo do klas,
dostęp do historii operacji na rachunku ucznia,
informacje o zmianie salda po operacji.

www.novum.pl
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w Kolnie poleca:
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.

GDY CENISZ SWÓJ CZAS I WYGODĘ

Karta Visa
Business
EURO

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.

LOKATA „SUPER SETKA”
Jest to lokata terminowa
o najwyższej stopie procentowej.
Przyjmowana jest na okresy 100, 200, 300
i 400-dniowe.

Pewny zysk

2,45%

Lokata oprocentowana jest według zmiennej
stopy procentowej naliczanej w stosunku
rocznym.
Minimalna kwota wpłaty 40 000,00 złotych,
większe oprocentowanie od 100 tys. zł oraz
od 300 tys. zł.
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.
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Waszkach leżących nad Pisą
w powiecie kolneńskim produkcję mleka prowadzi Antoni Milewski wraz z rodziną. Kiedy
hodowca przejmował w 1990 roku
gospodarstwo od rodziców, funkcjonowało ono zupełnie inaczej niż dziś.
Było to typowe samowystarczalne gospodarstwo rolne z charakterystyczną dla owych
czasów strukturą produkcji. Hodowano
w nim trzodę, bydło mleczne oraz prowadzono wielokierunkowe uprawy roślinne. Po
przejęciu gospodarstwa Antoni Milewski, podobnie jak okoliczni gospodarze, ukierunkował je na hodowlę bydła mlecznego. Eliminując hodowlę trzody stopniowo zwiększał wielkość stada i powiększał areał gospodarstwa.
Oprócz tego prowadził też fermę kur. Jednak rachunek ekonomiczny wykazał, że najefektywniejsza okazała się specjalizacja
w produkcji mleka jako najbardziej opłacalna
i bezpieczna, bo podlegająca najmniejszym
zawirowaniom cenowym.
Antoni Milewski zaczynał od stada liczącego 11 krów. Dziś tworzy je 170 sztuk,
w tym 90 krów mlecznych. Cała produkcja
roślinna ze 140-hektarowego gospodarstwa
podporządkowana jest hodowli. Początkowo stado mieściło się w starej kamiennej
oborze, wybudowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez ojca pana
Antoniego. Dziś 90 dojnych sztuk umieszczonych jest w oborze wybudowanej w 2009
roku. Cielęta i jałówki dalej mieszkają w starych pomieszczeniach. Antoni Milewski nie
przewiduje powiększania stada, choć nie
zaprzecza, że może tego dokonać jego syn,
który przygotowuje się do gospodarowania
jako kolejny następca.
Prowadzenie tak dużej hodowli jest ponad
siły jednego człowieka, ale w gospodarstwie
pracuje również żona pana Antoniego i miesz-

Z pokolenia
na pokolenie

kający z nimi syn z żoną, a także drugi syn,
który dojeżdża z Kolna. W rozwoju gospodarstwa duży udział miały środki unijne. To one
pokryły część kosztów budowy obory, a także zakup maszyn, bez których trudno byłoby
obrobić tak duży areał i prowadzić produkcję
mleka. Dziś średnia mleczność od sztuki
w gospodarstwie rodziny Milewskich przekracza 9 tys. litrów. Przy tej ilości mleka, jaką
dostarcza gospodarstwo, cena za litr wynosi
1,50 zł. To kwota, która zapewnia gospodar-

stwu stabilny byt i jednocześnie jedna z wyższych w kraju, pozwalająca na dalszy rozwój.
W ubiegły roku w gospodarstwie powstała
nowa hala na produkty roślinne.
Na budynku obory znajdują się dwie tablice informujące, że gospodarstwo wsparły
środki z funduszy unijnych „Programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata
2007-2013 oraz „Wsparcia Inwestycji w Gospodarstwach Rolnych na lata 2014-2020”.
Żeby skorzystać z tych środków
potrzebny był wkład własny i wtedy rodzinę wspomógł kredytem
Bank Spółdzielczy w Kolnie. Współpraca z Bankiem rozwinęła się
właśnie od podjęcia decyzji o budowie obory., bo wcześniej miała
ona znacznie mniejszy zakres.
Z usług Banku korzystał też wcześniej ojciec pana Antoniego, który
o sposobie obsługi gospodarstwa
przez Bank wypowiada się dotąd
z uznaniem.
Przejmujący niedługo gospodarstwo Marcin Milewski deklaruje
kontynuację produkcji mleka.
Twierdzi też, że oborę można rozbudować, a paszy z produkcji roślinnej starczy i dla większego stada. Wszystko jednak będzie zależeć od sytuacji na rynku.
REDAKCJA
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STRACIŁEŚ KARTĘ
PŁATNICZĄ?

ankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest
jedną z instytucji, która dba o bezpieczeństwo finansowe naszego kraju. Jej działalność skoncentrowana jest na utrzymaniu stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz na budowaniu zaufania
obywateli do polskiego systemu finansowego.

Nie ryzykuj

W szybki sposób możesz zastrzec
swoją kartę w Systemie Zastrzegania
Kart.
System to rozwiązanie, które pozwala zastrzec kartę nawet w przypadku, gdy nie znamy numeru telefonu do swojego banku.
Zautomatyzowany i wyposażony
w najnowsze technologie System
sam skieruje Cię na właściwą dla
Twojego Banku infolinię, gdzie będziesz mógł zgłosić utratę karty.
Pamiętaj, że szybkie zgłoszenie zapobiega utracie środków zgromadzonych na koncie.

Dla osób, które przechowują
WARTO WIEDZIEĆ
swoje pieniądze
w bankach, najważniejsze jest
to, że BFG gwarantuje bezpieczeństwo depozytów, na przykład lokat, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
(ROR) i kont oszczędnościowych. Oznacza to, że w przypadku zawieszenia działalności danej instytucji finansowej przez Komisję Nadzoru Finansowego właściciele depozytów odzyskają swoje pieniądze. BFG gwarantuje zwrot 100% oszczędności każdej osobie będącej właścicielem depozytów, która na wszystkich rachunkach w danym banku
lub SKOK-u posiada środki pieniężne o równowartości nie wyższej niż 100 000 euro.
Oczywiście, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci nie tylko wysokość kapitału początkowego wpłaconego na konto lub lokatę, ale również odsetki zgromadzone do dnia zawieszenia
działalności instytucji finansowej.
Ochronie BFG podlegają depozyty w złotówkach i innych walutach, czyli na przykład
w euro, dolarach, funtach brytyjskich i we frankach szwajcarskich. Jednak w razie upadku
banku lub kasy zwrot pieniędzy następuje wyłącznie w złotówkach, niezależnie od waluty
depozytu. Przy wypłacie BFG bierze pod uwagę średni kurs walut, który obowiązywał w dniu
zawieszenia działalności danej instytucji.
W przypadku zawieszenia działalności banku BFG wypłaci środki osobom fizycznym,
osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną, a także szkolnym kasom oszczędnościowym. Fundusz powinien wypłacić
oszczędności w ciągu 20 dni roboczych od dnia ogłoszenia zawieszenia działalności banku
lub kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli jednak zajdą okoliczności, które przedłużą procedurę wypłaty środków, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 10 dni
roboczych.
Przepisy dotyczące funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mają zastosowanie w przypadku Banku Spółdzielczego w Kolnie.
REDAKCJA

WIADOMOŚĆ OD „INFO”
O ZALEGŁEJ WPŁACIE
ostatnim czasie wielu Polaków mogło otrzymać wiadomość o finansowych zaległościach. Szybka spłata „długu” może mieć jednak poważne
konsekwencje – to nowe oszustwo.
Już sam fakt, że nadawcą wiadomości jest „info”,
może sugerować, że to faktycznie powiadomienie
od operatora. To może uśpić czujność potencjalnej
ofiary.
Co znajduje się w treści wiadomości? Informacja
o „zaległości w abonamencie” w wysokości 7 zł.
Podany jest też link prowadzący do strony, na której
można dokonać wpłaty.
Przekręt oszustów jest sprytny, bowiem 7 zł nie jest
dużą kwotą. Dla wielu na pewno nie na tyle wysoką,
żeby sprawdzać, czy rzeczywiście mają takie zaległości. Leniwi od razu dokonają wpłaty, żeby pozbyć się

Uważaj na groźne SMS-y
problemu – tym bardziej, że konsekwencją niespłacenia długu ma być blokada połączeń.
Stracić można jednak dużo więcej. Po kliknięciu
w link przenoszeni jesteśmy na fikcyjną stronę serwisu pozwalającego dokonać płatności. Wybierając
bank, również trafiamy na jego podróbkę, która
służyć ma do wyłudzenia danych. Ofiara, myśląc, że
korzysta z prawdziwego serwisu bankowego, podaje cyberprzestępcom swoje hasło i login. To pozwala na przejęcie konta i w konsekwencji kradzież
środków.
Gdy oszust otrzymuje hasło i login, natychmiast
próbuje zalogować się na podane przez ofiarę dane
i dodaje swój numer konta do przelewów zaufanych. Ofiara musi tę zmianę potwierdzić SMS-em.
I ten rzeczywiście przychodzi. Tyle, że osoba oszukiwana myśli, że właśnie potwierdza wpłatę pieniędzy za abonament. Tymczasem tak naprawdę pozwala na dostęp do swojego konta.
WP Tech
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awet najbardziej wiarygodna
prognoza dotycząca stabilnych
i długotrwałych procesów ekonomicznych nigdy nie jest i nie może
być doskonała.
Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze,
ludzie dostosowują swoje działania do własnych oczekiwań. Jeśli na przykład udałoby
się przewidzieć, że za 2 miesiące nastąpi załamanie gospodarcze, to do takiego załamania na pewno by nie doszło. Jeśli prognoza
byłaby wiarygodna, przedsiębiorcy zdążyliby
dostosować się do sytuacji przede wszystkim poprzez zmniejszenie kosztów działalności: renegocjację umów o pracę, efektywniejsze wykorzystanie czynników produkcji,
bądź zastosowanie tańszej metody wytwarzania. W wyniku takiego postępowania załamanie gospodarcze zaczęłoby się wcześniej, miałoby łagodniejszy przebieg albo
wręcz w ogóle nie byłoby zauważalne.
W każdym przypadku wcześniejsza prognoza nie sprawdziłaby się.
Drugą przyczyną niemożności doskonałego przewidywania jest to, że pewne wydarzenia, mające często decydujący wpływ na
przyszłość, cechują się fundamentalną niepewnością. Dobry przykład stanowią wynalazki i odkrycia naukowe. Niektóre z nich, na
przykład elektryczność, powodują rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw
i kształcie gospodarki. Przewidzenie odkrycia
byłoby jednak równoznaczne z jego dokonaniem. Musimy się więc pogodzić z tym, że
o przyszłości nigdy nie będziemy w stanie wiedzieć nic z absolutną pewnością.
Warto zwrócić uwagę na wyraźne podobieństwo, jakie zachodzi między przewidywaniem zjawisk gospodarczych a prognozowaniem pogody. W obu dyscyplinach wykorzystuje się skomplikowane pomiary oraz wyrafinowane metody analizy wyników. Obie odnoszą wyraźne sukcesy, ale tylko w krótkim

Ekonomia
a przewidywanie

horyzoncie czasowym i jedynie w zakresie
przeciętnych, nieodbiegających od normy
zdarzeń. Meteorolodzy potrafią dość dobrze
określić pogodę na kilka dni do przodu. Rzadko jednak udaje im się dostrzec nadchodzące tornada, powodzie czy rozległe pożary.
Katastrofy te stanowią w dużym stopniu
wynik niepowtarzalnego splotu czynników
zaburzających standardowy przebieg procesów pogodowych. Ich wyjątkowość sprawia, że są praktycznie niemożliwe do przepowiedzenia.
Podobnie w przypadku ekonomii. Można
z dużą dozą wiarygodności precyzyjnie przewidzieć stan gospodarki w perspektywie kilku tygodni, a nawet miesięcy. Poziom bezro-

KALENDARIUM
UCZESTNICZYLIŚMY W:
16.06.
18.06.
19.06.
20.06.
23.06.
24.06.
25.06.
28.06.
29.06.
30.06.
07.07.
07.07.
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Zjeździe absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
w Kolnie im A. Mickiewicza
Zgromadzeniu Prezesów BPS S.A.
Walnym Zgromadzeniu Banku BPS
Walnym Zgromadzeniu KZBS
60-leciu OSP w Janowie
74 Rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym
Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie
Posiedzeniu Krainy Mlekiem Płynącej
Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Kolnie
Pikniku Rodzinnym w Cieloszcze
60-leciu OSP w Starym Gromadzynie
Przeglądzie Piosenki Biesiadnej

bocia, wielkość produkcji oraz nakłady inwestycyjne nie ulegną prawdopodobnie dużym
zmianom w tym okresie, zachowując się
zgodnie z jakimś trendem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których gospodarka ulega
gwałtownym przeobrażeniom, zarówno tym
pozytywnym – spowodowanymi, np. przełomowym odkryciem technicznym, jak i negatywnym – przyjmującym postać kryzysów jako
następstw nieoczekiwanego załamania się
jakiegoś rynku. W każdym wypadku przeobrażenia te, podobnie jak katastrofy przyrodnicze, ze względu na swoją niepowtarzalność nie mogą być przewidziane.
NBP Portal

Walnym Zgromadzeniu
Krainy Mlekiem Płynącej
19.07.
Radzie Nadzorczej Fundacji Rozwoju Bankowości
Spółdzielczej
17.08.
Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie
21.08.
Radzie Nadzorczej Banku BPS
26.08.
Dożynkach Gminno-Powiatowych w Lachowie
29.08.
Uniwersytecie III wieku
02.09.
Koncercie Filharmonii Kameralnej
im. Lutosławskiego w Łomży
08.09.
Narodowym Czytaniu 2018 „Przedwiośnie”
S. Żeromskiego
09.09.
Festynie „XXVII Kartoflisko” w Turośli
11.09.
Uniwersytecie III wieku
14.09.
Finale Konkursu AGROLIGA – etapie wojewódzkim
w Białymstoku
15.09.
90-leciu OSP Wykowo
18-19. 09. Forum Liderów Banków Spółdzielczych
30.09.
90-leciu OSP w Lachowie
12.07.
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KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
1-A
Zwana „Czarnym Lądem”;
2-G Remis w szachach;
3-B
Z łańcuchem na dwóch kołach;
4-G Rodzinny;
5-A Rozbójnik;
6-G Jeden z gatunków jabłek;
7-A
Stary styl;
8-I
Przeciwnik ostrego;
9-D Odwiedziny;
10-J Mała Alicja;
11-A Płynie rurami do kuchenki;
11-E Szybki koń;
12-J Polskie linie lotnicze;
14-A Pilnuje owiec na hali;
14-H Łóżko ze sznurka;
16-A Nocny motyl;
16-H Międzynarodowy skrót Unii Europejskiej;
17-C Nie sen;
17-J
Wielki lub Mały na niebie;
19-A Fragment szkieletu;
19-F Wisła, Odra albo Amazonka;
20-J Dźwięk;
21-H Jej nigdy nie wypada;
22-B Jego mamą jest klacz;
PIONOWO:
A-5 Niejednemu psu tak na imię;
A-11 W kapuście;
A-16 Buraczki z chrzanem;
B-1
Na ścianie, obrazie lub we włosach;
C-5
Jedna z wielu na pięciolinii;
C-11 Tradycyjnie tak się robi;
C-19 Wariat;
E-1
Przyszedł do banku po kredyt;
F-17 Na wystawie przez cały rok ten sam tort;
G-4 Ten, który daje prezenty;
H-1
Obok kiera;
H-13 W nim świnie;
H-19 Okres w dziejach;
I-4
Metalowy pieniądz;
J-12 Pluje w Andach;
J-17
Daszek osłaniający przed wiatrem;
K-5
Mieszanka dwóch metali;
L-10 Pan sprzedający leki;
L-19 Nie ta, to…
SZYFR:
(C-7, E-17, E-10, C-17, J-6)
(K-8, E-9, J-6, C-5, E-9, A-13, D-5, L-17, D-22)
(A-6) (L-21, A-21, K-5)
(G-19, D-14, F-19, K-20, A-5, C-21, F-11)
(L-20, L-22) (I-8, D-9, E-7, C-17, H-19)
(G-2, K-12, H-9, C-22, C-11, B-7, E-22, I-11)
Rozwiązania prosimy składać na załączonych kuponach w placówkach Banku do 10 listopada 2018 r.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 2/23 upominki od Banku otrzymują: Marianna Nerko, Cecylia Fabiszewska i Cecylia Gutowska.
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KUPON 3 (24)

Hasło .........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ...............................................................................
Adres ..................................................................................................
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.............................................................
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PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE
Bank Spółdzielczy w Kolnie, Bank BPS S.A wraz z Planet Pay Sp. z o. o.
są uczestnikami Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska
Bezgotówkowa. To wspólna inicjatywa uczestników rynku bezgotówkowego:
banków, agencji rozliczeniowych i organizacji płatniczych pod patronatem
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Związku Banków Polskich.
Celem programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych dokonywanych kartami i innymi
instrumentami płatniczymi poprzez nieodpłatne udostępnienie terminali, na których nieodpłatnie będą
dokonywane płatności i rozliczenia.
W programie tym Bank Spółdzielczy w Kolnie uczestniczy od marca 2018 roku. Z początkiem września 2018 roku Fundacja Polska Bezgotówkowa rozszerzyła zakres Programu poprzez umożliwienie
przystąpienia, a tym samym nieodpłatnego użytkowania terminali płatniczych przez jednostki sektora
publicznego, w tym także te uczestniczące uprzednio w Programie Upowszechniania Płatności Bezgotówkowych w Jednostkach Administracji Publicznej, organizowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową
S.A. wraz z FirstData Polska S.A. i eSevice S.A.

AKCEPTANCI SEKTOROWI
W ramach programów wprowadzono osobny podział na akceptantów standardowych i sektorowych. Dla akceptantów sektorowych zostały wprowadzone osobne, bardziej korzystne zasady dofinansowania w ramach programu, które zostały opisane w niniejszym dokumencie. Klienci standardowi, niewymienieni w niniejszym dokumencie, mogą przystąpić do Programu na zasadach obowiązujących dotychczas. Do klientów sektorowych kwalifikują się m. in. organa administracji państwowej,
urzędy: gmin, miast, powiatów, sołtysi.

KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę, akceptant nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi
opartymi o kartę, z wyłączeniem akceptantów przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe
wyłącznie w Internecie (eCommerce).
Warunek ten nie dotyczy akceptantów uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV (realizowanego przez KIR).
Do Programu nie będzie można zmigrować terminali postawionych w ramach umów komercyjnych
zawartych z agentami rozliczeniowymi. Akceptant może przystąpić do Programu tylko raz. Umowa
zawierana jest na okres do 31.08.2021 roku. Ponadto punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będą przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem telesprzedaży
pod numerem telefonu 801 50 80 50 lub Bankiem Spółdzielczym w Kolnie – tel. 86 278 25 62.
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