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KOMENTARZ
ank Spółdzielczy Szczytnie od chwili powstania spełnia przesłanie, jakie służyło jego powstaniu, choć dziś
prowadzi działalność na znacznie większym obszarze. Jako prężna instytucja finansowa nadal pozostaje przyjazna i lokalna, a pod względem własnościowym posiada
polski kapitał.
Prowadząc rozsądną politykę zrównoważonego rozwoju,
konsekwentnie rozwija bazę materialną, techniczną i technologiczną, a także dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Nowe rozwiązania technologiczne i nowe produkty
bankowe są dostępne w każdym oddziale Banku. Planujemy
w tym roku rozszerzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami tak, żeby nasza oferta jak najpełniej spełniała oczekiwania klientów – ma to aktualnie miejsce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Concordia.
Wizerunek Banku kształtowany jest racjonalną działalnością
marketingową i reklamową, aktywnym uczestnictwem w życiu
środowisk, wśród których działają jego placówki. Poprzez
udział w lokalnych uroczystościach oraz wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, charytatywnych i sportowych utrwala
więzi z mieszkańcami.
Szczególnie ważny w jego rozwoju jest okres ostatniego
dwudziestolecia, w którym osiągnął najszybsze tempo rozwoju i stał się instytucją finansową o uniwersalnym charakterze. Dowodem na jego popularność stała się wyraźna akceptacja oferty Banku, gdyż jego głównym celem pozostaje
wspieranie lokalnej gospodarki, samorządów gmin i miast
w naszym województwie oraz inicjatyw gospodarczych rolników, przedsiębiorców, a także klientów detalicznych.
Współczynniki wypłacalności banków spółdzielczych określające stosunek kapitału własnego do ich aktywów na koniec 2016 roku znacznie przewyższały wymogi regulacyjne
oraz były równe współczynnikom adekwatności kapitałowej
największych banków komercyjnych.
Dodatkowo płynność i wypłacalność Banku gwarantuje zgodny z wymogami unijnego rozporządzenia CRR Spółdzielczy
System Ochrony zawiązany przez banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości, który został uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego. System stwarza wewnętrzne mechanizmy, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych.
Na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli i poprzedzających
go zebraniach grup członkowskich, oprócz oceny wyników
Banku w minionym roku, będziemy także rozmawiać o kierunkach jego dalszym rozwoju. W zmieniających się warunkach otoczenia prawnego całego sektora finansowego
w Polsce ważne jest, żeby nasz Bank zachował dotychczasową podmiotowość oraz swój spółdzielczy charakter.
KRZYSZTOF KARWOWSKI, Prezes Zarządu

ok 2016 to czas licznych
zmian w polskiej gospodarce, podatkach, objęły
one też spółki skarbu państwa,
NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez
rząd w lutym „Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju”.
Według informacji Głównego Urzędu
Statystycznego PKB w minionym roku
wzrósł o 2,8 proc. To mniej o 1,1 proc. niż
rok wcześniej, kiedy polska gospodarka
rozwijała się w tempie 3,9 proc. Wynik za
zeszły rok jest najsłabszy od trzech lat. Do
spowolnienia wzrostu gospodarczego
w ubiegłym roku przyczynił się przede
wszystkim silny spadek inwestycji o 5,5
proc. wobec wzrostu o 6,1 proc. w 2015
roku. Spadek był spowodowany głównie
znacznym obniżeniem inwestycji w sektorze przedsiębiorstw oraz inwestycji publicznych, co było w dużym stopniu związane
ze zmniejszeniem absorpcji środków unijnych po zakończeniu unijnej perspektywy
finansowej 2007-2013. Te dane pozwalają szerzej spojrzeć na wyniki osiągnięte
przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie w minionym roku.
Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2016 roku wzrosła
o 2,3% r./r. W całym roku 2016 tempo
wzrostu produkcji (3,2% r./r.) było o 1,7
pp. niższe w porównaniu z osiągniętym
w roku 2015. Słabiej niż w 2015 roku prezentowały się także dane z sektora budowlanego. Łączny spadek produkcji budowlanej w 2016 roku wyniósł 14,1% r./r,
wobec wzrostu o 2,8% r./r. w 2015 roku
Warto odnotować, iż słabe dane z sektora budowlanego w 2016 roku będą stanowiły w najbliższych miesiącach punkt odniesienia dla poziomów produkcji osiąganych w 2017 roku. Utrzymująca się przez
znaczną jego część deflacja źle wpływała
też na ceny produktów rolnych
Wobec tych warunków makroekonomicznych przyszło w 2016 roku Bankowi
Spółdzielczemu w Szczytnie realizować zadania nakreślone przez zeszłoroczne Zebranie Przedstawicieli. Zmiany strukturalne w bankowości spółdzielczej spowodowane decyzjami instytucji nadzorczych,
a także dodatkowe obciążenia finansowe
zaistniałe po upadłości SKOK-ów i SK Banku, też nie sprzyjały osiąganiu przez banki
spółdzielcze takich wyników jak w poprzednich latach. Mimo to uczestnicy zebrań grup członkowskich, a także Zebrania Przedstawicieli mają prawo do satysfakcji, gdyż Bank Spółdzielczy w Szczytnie
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Przed Zebraniem Przedstawicieli
ten trudny czas przeszedł z zauważalnym
sukcesem.
Podstawowym miernikiem aktywności
i siły każdego banku jest jego suma bilansowa. Ten współczynnik odpowiada wielkości jego aktywów. W minionym roku
osiągnął on poziom 493 777 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015
o blisko 15 proc., a w czasie ostatniego

pięciolecia o 48 proc. Pod względem aktywów Bank Spółdzielczy w Szczytnie na koniec 2016 roku zajmował 28 pozycję w grupie BPS, która skupia 355 banków i pod
tym względem pozostawał na 2 miejscu
w województwie warmińsko-mazurskim.

Na koniec ubiegłego roku fundusze własne osiągnęły wartość 45 318 tys. zł i były
większe od osiągniętych rok wcześniej
o ponad 5 proc.
FUNDUSZE WŁASNE

SUMA BILANSOWA

Harmonogram
zebrań
18.04.2017
11:00 Wielbark (O-Wielbark)
19.04.2017
10:00 Orżyny (O-Dźwierzuty)
11:00 Łatana (O-Wielbark)
11:00 Olszyny (Świetlica w Olszynach)
14:30 Pracownicy (Świetlica Banku)
20.04.2017
10:00 Rumy (O-Dźwierzuty)
10:00 Jerytu (Świetlica w Jerutach)
11:00 Kucbork (O-Wielbark)
14:00 Biały Gruny (Świetlica w Białym Gruncie)
16:30 Wsie Podmiejskie (Świetlica Banku)
21.04.2017
10:00 Dźwierzuty (O-Dźwierzuty)
10:00 Długi Borek (Świetlica w Długim Borku)
11:00 Wesołowo (O-Wielbark)
15:30 Świętajno (O-Świętajno)
16:00 Rudka (Świetlica Banku)
24.04.2017
10:00 Burdąg (Świetlica w Burdągu)
11:00 Grom (Świetlica w Jurgach)
11:00 Lesiny (O-Wielbark)
14:00 Tylkowo (O-Pasym)
15:45 Jedwabno (O-Jedwabno)
17:00 Miasto Szczytno (Świetlica Banku)
25.04.2017
10:00 Szuć (Świetlica w Szuci)
11:00 Biskupiec (O-Biskupiec)
11:00 Dybowo (O-Pasym)
11:00 Purda (F-Purda)
15:00 Gawrzyjałki (Świetlica w Gawrzyjałkach)
16:00 Pasym (O-Pasym)
17:00 Lipowiec (Szkoła w Lipowcu)
26.04.2017
11:00 Sołectwo Biskupiec (O-Biskupiec)
11:00 Romany (Świetlica Banku)
27.04.2017
11:00 Kolno (O-Biskupiec)
14:00 Marksewo (Świetlica Banku)
28.04.2017
12:00 Małdaniec (Świetlica w Małdańcu)

Według klasycznej teorii bankowości
dochód Banku powstaje w wyniku różnicy
między ogółem udzielonych kredytów,
a zebranymi na ten cel depozytami. Mimo
powszechnie zauważalnego spadku zainteresowania kredytowaniem inwestycji
w minionym roku, Bank udzielił kredytów
w wysokości 343 839 tys. zł. Oznacza to
wzrost w stosunku do roku 2015 o blisko
6 proc. Warto jednak zauważyć, że
w ostatnich 5 latach akcja kredytowa Banku wzrosła o 24 proc. W stosunku do roku
2015 znacznie, bo o blisko 18 proc. wzrósł
wolumen kredytów zaciąganych przez
osoby prywatne. Spadła natomiast kwota
kredytów przyznawanych rolnikom indywidualnym. Nieznacznie wzrósł w grupie
przedsiębiorców i samorządów. Należy to
wiązać z opóźnieniami w uruchamianiu
w minionym roku programów unijnych
a także brakiem ufności indywidualnych
przedsiębiorców w stabilność przepisów
prawa gospodarczego.
KREDYTY

Żeby uzyskać dobre wyniki na trudnym
i konkurencyjnym rynku, Bank musiał stać
się instytucją finansową otwartą na każdego klienta i bankiem o mocnych kapitałach. Tym celom władze Banku poświęciły
w minionym dwudziestoleciu wiele uwagi.

Do kategorii depozytów zalicza się także środki i lokaty klientów indywidualnych Ich wzrost w stosunku do roku 2015
jest emanacją zaufania klientów do Banku i wiary w jego dalszy rozwój. Miniony
rok to okres utrzymywania się tendencji
wzrostu wielkości depozytów. W 2016 roku
osiągnęły one poziom 434 381 tys. zł, co
oznacza wzrost w stosunku do roku 2015
o ponad 16 proc., przy czym największy
wzrost (o ponad 17 proc.) nastąpił w grupie depozytariuszy składającej się z osób
fizycznych.
DEPOZYTY

Uczestnicy zebrań grup członkowskich,
a w ich następstwie Zebrania Przedstawicieli, zapoznają się ze sprawozdaniami Zarządu z ubiegłorocznej działalności Banku
oraz określą zadania dla Banku na aktualny rok. Jako najwyższy organ Banku zadecydują też o podziale zysku wypracowanego w 2016 roku.
Należy domniemywać, że wzorem lat
ubiegłych przeznaczony on zostanie na powiększenie funduszu zasobowego, czyli
kapitałów. Dla funkcjonowania Banku
Spółdzielczego w Szczytnie ma to istotne
znaczenie, gdyż pozwala na rozszerzenie
akcji kredytowej i zapewnia większe bezpieczeństwo powierzonych mu lokat.
ANDRZEJ MALANOWSKI
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o pierwsza kadencja ALICJI KOŁAKOWSKIEJ
na stanowisku wójta gminy Świętajno. Redakcja naszego kwartalnika poprosiła ją o kilka
słów na temat jej pracy, życia gminy i współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie.
Z jakim przesłaniem zdecydowała się pani kandydować na stanowisko wójta?
– Myślę, że nie będę tutaj
wybitnym wyjątkiem – moim
hasłem przewodnim, kolokwialnie mówiąc, było
zrobić to, co do tej pory
było zapomniane, nie było
robione w ogóle lub robione w zbyt małym stopniu. Każdy, kto kandyduje, ma jakąś wizję, która
zawarta jest w jego programie
wyborczym. Oczywistym jest,
że po objęciu stanowiska trzeba się zmierzyć z wieloma problemami, które tę wizję weryfikują. Gmina Świętajno ma
charakter turystyczno-rolniczy.
Naszymi atrybutami są przede
wszystkim przyroda – piękne
jeziora oraz lasy. Brak nam jednak ośrodków całorocznych,
większych hoteli, a baza noclegowa opiera się przede
wszystkim na gospodarstwach
agroturystycznych. W związku
z tym, że ruszyło lotnisko Olsztyn-Szymany, widzimy, że coś
„drgnęło”. Pojawiło się u nas
zarówno więcej turystów, jak
i osób oraz firm zainteresowanych inwestowaniem. Mamy
nadzieję, że w tym kierunku
zaczniemy się szybciej i prężniej rozwijać, a przedsiębiorcy,
którzy już się pojawili, niedługo
uruchomią działalność. Świętajno jest w pewnym sensie
bramą Mazur. Wiele osób
jadących z Warszawy na
północ przejeżdża przez
Świętajno lub Spychowo,
skracając sobie drogę i ciesząc oczy niezwykłą urodą
naszych okolic. Mamy potencjał, był stać się jeszcze
bardziej atrakcyjną gminą
dla turystów. Gmina, nie
będę ukrywać, potrzebuje
nowych inwestycji, nowego zastrzyku w postaci
miejsc pracy. Znacznych
środków finansowych wy-

maga nasza sieć drogowa.
W budżecie na nadchodzący
rok zaplanowaliśmy kilka inwestycji drogowych. Wespół z powiatem zaczynamy prace nad

ty ma zostać zmieniona, poprzez zmiany ustawowe, ale
mogę powiedzieć, że odbędzie
się to u nas prawie bezboleśnie. Budynek gimnazjalny zostanie przejęty przez podstawówkę. Staramy się też, aby
nikt nie utracił pracy.
Jak Świętajno radzi sobie
z budżetem?

ście ruszają u nas nowe inwestycje, które zapewnią miejsca
pracy – co budzi nadzieję, że
wróci ich więcej.
Funkcję centrum finansowego gminy pełni Oddział Banku Spółdzielczego
w Szczytnie.
– W latach 2014-2015 pracowałam z poprzednią panią

Turystyka szansą
dla Świętajna
– Na terenie gminy gleby nie
są najlepsze – głównie V i VI
klasa, więc i rolników mamy
niewielu, szczególnie w południowej części gminy – i są to
hodowcy bydła mlecznego. Widać to wyraźnie w przychodach
do naszego budżetu, podatek
rolny stanowi ich niewielką
część. Poza tym mamy podatek od nieruchomości i od osób
prowadzących gospodarstwa
agroturystyczne.
Oświata pochłaniała do tej
pory większość budżetu gminy
– teraz jednak coraz większym
obciążeniem stają się świadczenia socjalne – w tym zasiłki
rodzinne, 500+ itd., więc można powiedzieć, że te dwie części budżetu stają się już porówDużym wyzwaniem stonywalne względem kwot, któjącym przed polskimi samorządami są nadchodzące ol- re musimy wydatkować. Natomiast naszą największą
brzymie zmiany w oświacie.
bolączką jest to, że rodzi się
– Posiadamy na terenie gmiu nas bardzo mało dzieci. Przyny pięć placówek i przedszkole
niepubliczne. Struktura oświa- rost demograficzny jest bardzo niski – mniej
więcej 60 urodzeń w skali roku.
W pewnym momencie dużym
problemem stała
się dla nas emigracja zarobkowa.
Do dziś są takie
miejsca w naszej
gminie, w których młodych nie
ma – ale są i takie, gdzie wraFot. R. Milińska cają. Na szczędrogą 1504N, która spajać będzie trzy największe miejscowości gminy – od drogi krajowej nr 53 do miejscowości Kolonia, przez Świętajno i Spychowo. W skład szeroko pojętej infrastruktury gminnej wchodzą
też między innymi wodociągi
i kanalizacja, które mamy
w dość dobrym stanie, ale
wobec rosnących potrzeb, powstawania nowych domów
i osiedli – ich długość i przepustowość są niewystarczające.
W tym roku zamierzamy powiększyć zasięg sieci wodociągowej w Spychowie i Świętajnie – oczywiście w miarę możliwości finansowych.

Wójt dr Alicja Kołakowska
skarbnik, która w Urzędzie
w Świętajnie od 42 lat zarządzała budżetem. Teraz już odeszła na emeryturę, a obecna
pani skarbnik, jest tak jak ja
– nowa. Obie panie jednak bardzo chwalą współpracę z Bankiem, która trwa właściwie od
momentu, kiedy powstały samorządy. Bank w Szczytnie obsługuje budżet naszej gminy,
przedstawiając najlepsze oferty
i najrozsądniejsze propozycje.
Bank na pewno nie narzeka na
brak klientów – kiedy przychodzimy do Oddziału w Świętajnie, zawsze możemy spotkać
jakiegoś rolnika, przedsiębiorcę czy mieszkańca gminy. Pracownicy Oddziału, są kompetentni, doskonale znają ludzi
z naszych okolic, rozumieją ich
potrzeby i doradzają najlepsze
rozwiązania. Nie bez znaczenia jest także miła obsługa.
Dotyczy to zarówno dyrektora
Oddziału w Świętajnie – Wojciecha Białobrzewskiego, jak
i pozostałych pracowników
Oddziału.
Dziękujemy za rozmowę.
REDAKCJA
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15-LECIE BANKU ZRZESZAJĄCEGO
marca br. – minęło 15 lat od utworzenia
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rok
2017 to także rok 25-lecia utworzenia Gospodarczego Banku PołudniowoZachodniego S.A. we Wrocławiu, który
był inicjatorem powstania Banku BPS.
– Minione jubileuszowe lata można podsumować
przede wszystkim jako czas kształtowania się w Polsce wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej, działającej według europejskich standardów. Siłą rzeczy
zmieniały się też banki spółdzielcze, dostosowując się do
nowych realiów. Dziś z powodzeniem kontynuują one swoją
ponad 150-letnią misję. Służą lokalnej społeczności w jej dążeniach do gospodarczego i społecznego rozwoju. Z powodzeniem
konkurują z bankami komercyjnymi, mimo że spółdzielczą misją
nie jest tylko zysk i cieszą się zaufaniem klientów. Przez ostatnie

15 lat zmieniał się także Bank BPS S.A. Ukształtowała się jego
służebna rola wobec banków zrzeszonych.
W imieniu Zarządu Banku BPS S.A. oraz własnym
serdecznie dziękuję byłym i obecnym Zarządom
oraz Radom Nadzorczym banków spółdzielczych
tworzących nasze Zrzeszenie oraz wszystkim
pracownikom Banku BPS i banków spółdzielczych za to, że nie szczędzili wysiłków, służąc
swoją wiedzą i osobistym zaangażowaniem,
aby konsekwentnie budować zaufanie klientów. Możemy być dumni z tego, że w ciągu minionych lat wspólnie stworzyliśmy wielką wartość
dla polskiej gospodarki w oparciu o nasze tradycje,
polski kapitał, ciężką pracę i zaangażowanie pracowników całego sektora.
ZDZISŁAW KUPCZYK,
prezes Zarządu Banku BPS

Nowość w Banku!
ank Spółdzielczy w Szczytnie podjął współpracę z firmą
Telewizja Bankowa w celu zapewnienia klientom dostarczania bieżących informacji wyświetlanych w trakcie ich pobytu w placówkach Banku.
System komunikacji multimedialnej za pośrednictwem ekranów LED

to skuteczne i popularne w sektorze bankowym narzędzie służące
do:
informowania klientów o aktualnej
ofercie Banku,
przedstawiania nowych produktów
i usług,
przekazywania klientom użytecznych informacji jak: kursy walut, stopy
referencyjne, wskazniki ekonomiczne
i finansowe.

Prezentowane na ekranach informacje wyświetlane są w formie zaprogramowanych sekwencji, na które
składają się elementy graficzne, animacje i filmy.
Dodatkowo, w dolnej części ekranu
może zostać uruchomiony pasek
z przesuwającym się tekstem zawierającym aktualne informacje z kraju
i ze świata. Znakomitym uzupełnieniem całości jest moduł informacyjny,
prezentujący aktualne kursy walut,
stopy referencyjne, prognozę pogody
czy notowania giełdowe i kalendarz.
Nowa usługa uzupełnia wiedzę
klientów i ułatwia dostarczanie pełnej
oferty Banku osobom zainteresowanym.
MARKETING

Nowa usługa
elektroniczna
najbliższym czasie zostanie wprowadzona usługa
otrzymywania wyciągów
bankowych w formie elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych Bank zaprasza do odwiedzenia najbliższej placówki w celu uzupełnienia danych
(adres e-mail, aktualny numer
telefonu).
W najbliższym czasie zostanie wprowadzona również nowa bankowość elektroniczna.
To jedna z najnowocześniejszych na
rynku e-bankowości, która doskonale
wpisuje się w obecne potrzeby klientów:
detalicznych, a także z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Pozwala na używanie tego samego systemu na dowolnym urządzeniu typu smartfon, tablet czy
komputer. System automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do
danego urządzenia. Dodatkowym atutem
będzie możliwość realizowania płatności
ExpressElixirem lub za pomocą PayByNet.
SERDECZNIE ZACHĘCAMY
DO SKORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!
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BANK SPÓŁDZIELCZY
Lokata Rynkowa+
3M

1,85%
WIBOR 3M + 0,12 p.p

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
o ponad stuletniej tradycji
i doświadczeniu dostarcza swoim
klientom uniwersalną ofertę
produktową, traktując ich
w sposób przyjazny
i zindywidualizowany.

Szybki
kredyt

6M

1,95%
WIBOR 3M + 0,22 p.p

12M

2,01%
WIBOR 3M + 0,28 p.p

Korzyści dla Klienta:
możliwość dopłat w trakcie trwania lokaty,
minimalna kwota 500 zł,
oprocentowanie zmienne, oparte na stawce
WIBOR 3M,
Aktualna wartość stawki WIBOR 3M na dzień 31.03.2017 r. wynosi 1,73%
(Wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna
z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na
koniec każdego miesiąca)

niskie oprocentowanie już od 4,90%* w skali roku
minimum formalności
możliwość wyboru dnia, w którym będziesz
spłacać ratę
*

dla kredytów z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń

Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od 03.04.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu
Bezpieczna Gotówka – „Szybki kredyt” dostępnym w Banku
oraz na stronie internetowej www.bsszczytno.pl.
RRSO kredytu dla reprezentatywnego przykładu na dzień 03.04.2017 r. wynosi 17,04%.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu: 8 900,00 zł, okres kredytowania
27 miesięcy (27 rat miesięcznych), oprocentowanie stałe 5,50 % w skali roku, dla oferty
z podstawowym pakietem ubezpieczeń, prowizja za udzielenie kredytu 7,50% dla
osób posiadających rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym
w Szczytnie. Rata kredytu (równa) wynosi 351,20 zł. Na całkowity koszt kredytu
w wysokości 1550,27 zł składają się: odsetki 582,40 zł, prowizja 667,50 zł
i ubezpieczenie 300,37 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 10450,27 zł.
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W SZCZYTNIE OFERUJE:

Lokata o stałym oprocentowaniu,
odnawialna,
atrakcyjne oprocentowanie lokaty:
1,75% na okres 3 miesięcy,
1,85% na okres 6 miesięcy,
minimalna kwota lokaty – 500 zł.

LOKATA
PEWNA
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nowoczesnym kompleksie wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie odbyła
się 11-12 lutego 2017 r. trzecia już edycja wystawy Mazurskie AGRO SHOW.
Podczas poprzedniej edycji, swoje produkty i usługi
zaprezentowało nieco ponad
150 firm, w tym roku ponad
200. Na tegorocznych targach nie zabrakło również
oferty firmy AMAROL z Orzysza, zajmującej się sprzedażą
i serwisem ciągników oraz
maszyn rolniczych.
O szerokiej ofercie Banku
Spółdzielczego w Szczytnie,

dotyczącej między innymi finansowania zakupu nowego sprzętu do gospodarstw,
można było porozmawiać
z obecnymi na targach pracownikami BS.
Rolnicy mogli zapoznać się
też z nowościami rynkowymi i ofertami głównie regionalnych producentów i dystrybutorów maszyn, firm nasiennych, przedsiębiorstw nawo-

III EDYCJA WYSTAWY

Mazurskie
Agro Show
w Ostródzie
zowych. Udział w wystawie
wzięły także prasa branżowa,
organizacje rolnicze oraz inne
podmioty i instytucje związane z rolnictwem.
– Uczestnicy w jednym miejscu i czasie mogli je porównać
i jeszcze przed sezonem zaplanować zakup do swoich gospodarstw – powiedziała Renata Arkuszewska, wiceprezes
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Za www.bsszczytno.pl
i www.farmer.pl

z którymi stykają się klienci, składa
się wiele szczegółów. Każdy z nich
musi do siebie pasować, tworząc
spójny system identyfikacji wizualnej i tym samym spójny i czytelny
komunikat dotyczący kompleksowej obsługi klientów. Dąży się tym
samym do poszerzenia wiedzy klientów w odniesieniu do usług oferowanych przez Bank, który oprócz produktów finansowych, w swojej palecie oferuje również szeroki zakres
ochrony ubezpieczeniowej.
Powyższe działania to budowanie wizerunku bankowej instytucji innowacyjnej, bliskiej klientowi,
profesjonalnej i godnej zaufania.
W przyszłości będą prowadzone kolejne odsłony działań, które przełożą się na wspólny nowoczesny
Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Jacek Smo- wizerunek obu ibstytucji.
larek – prezes Concordii, Krzysztof Karwowski – preCONCORDIA
zes BS w Szczytnie i Marta Wieczorek-Kożuch – dyUBEZPIECZENIA
rektor Oddziału Olsztyn Towarzystwa Concordia

Wspólny i solidny wizerunek
oncordia Ubezpieczenia
oraz Bank Spółdzielczy
w Szczytnie to nie tylko
współpraca od 2006 roku pod
kątem sprzedaży ubezpieczeń
dla każdego segmentu klientów Banku, ale również kreowanie wspólnego wizerunku.
Oficjalnie zostały odsłonięte elementy wizualizacji świetlnej Concordii Ubezpieczenia oraz Banku Spółdzielczego
w Szczytnie 17 marca 2017 roku, gdzie
uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się
przy udziale prezesa Concordii Jacka Smolarka oraz prezesa Banku Krzysztofa Karwowskiego. Oznakowania zewnętrzne
zostały zamontowane we wszystkich placówkach bankowych.
Na wygląd wszystkich elementów wizerunku marki Concordia, oraz Banku
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położonych w gminie Szczytno Pużarach
działa gospodarstwo produkcyjne uprawiające pieczarki. Małżeństwo Przychodko uprawę rozpoczęło przed dwudziestu laty
w tradycyjny sposób, ale z dzisiejszego punktu
widzenia – mało efektywny.
Przed dwoma laty właściciel
gospodarstwa podjął decyzję
o gruntownej modernizacji pieczarkarni, zwiększeniu jej wydajności i poprawie warunków
pracy zatrudnianym osobom.
Powstały nowoczesne hale
produkcyjne z procesami technologicznymi, regulacją temperatury nawilżania, dopływem
dwutlenku węgla. Jednym słowem – całym procesem zaczął
sterować program komputerowy.
Proces produkcyjny rozpoczyna się od momentu kiedy w hali
oczyszczonej z podłoża po poprzednim cyklu rozkłada się na
stalowych półkach nowe podłoże z grzybnią sprowadzane
z Wytwórni Podłoża Zastępczego w Lemanach. Po rozpoczęciu owocowania grzybni musi
minąć około siedmiu tygodni, po
których następuje trzykrotny
zbiór pieczarek. W jednej hali
i z jednego podłoża można zebrać do 8 ton pieczarek. Całe
gospodarstwo ma 11 hal, a których każda ma 250 m 2 powierzchni. W ciągu roku następują po sobie kolejne cykle i aż

sześciokrotnie wymienia się
podłoże. Zbiory trafiają najczęściej do skupów w Siedlcach,
które dla producentów pieczarek z północno-wschodniej Polski są centrum skupowym.

Aromatyczne
pieczarki

Do momentu wprowadzenia embarga rynek rosyjski odbierał połowę produkcji polskich pieczarek. Teraz handlowcy znajdują nowe rynki
zbytu, ale zdaniem Marka Przychodko rynek jest już w tym
asortymencie nasycony.
W tego typu produkcji najważniejsze jest utrzymanie reżimów technologicznych. Toteż
ciepła dla komór dostarcza
własna kotłownia, a pozostałe urządzenia wykorzystują
energię elektryczną.
Podstawowym problemem
właścicieli gospodarstwa jest
brak pracowników, zwłaszcza
kobiet do zbioru pieczarek.
Mimo niezłej płacy, gwarancji

zatrudniania na etatach, problem narasta i właściciel przygotowuje wniosek o zgodę na
zatrudnienie kobiet zza wschodniej granicy. Marek Przychodko
nie chce szukać w programie
500+ jedynej przyczyny tego
stanu rzeczy, ale niewątpliwie
miał on wpływ na sytuację na
tutejszym rynku pracy.
Przed decyzją o gruntownej
modernizacji gospodarstwa
właściciele rozważali szereg
ofert kredytowych na zrealizo-

wanie inwestycji. Najlepszą
przygotował Bank Spółdzielczy
w Szczytnie, który w rezultacie
ją skredytował. Marek Przychodko twierdzi, że negocjacje
i sposób obsługi klientów przez
pracowników Banku zasługuje
na najwyższe uznanie i związanie się z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie było trafnym
wyborem.
ANDRZEJ
MALANOWSKI

10

BANKOWE wiadomości

nr 1 (30)

Trzeba iść do przodu
urdąg położony jest w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno, przy szosie z Pasymia do Jedwabna, obok jeziora o tej samej nazwie co miejscowość.
Państwo Dorota i Marek
Zyśk gospodarują obecnie
w nowym miejscu, gdyż przejęli gospodarstwo po rodzicach. Wcześniej zajmowali się
hodowlą bydła mlecznego
w samym Burdągu, ale ich
gospodarstwo wymagało dużych nakładów finansowych
i przede wszystkim nieunikniona okazała się budowa nowej
obory. Byli o krok od podjęcia
decyzji o jej wybudowaniu, ale
powstrzymały ich dwa lata
temu zachodzące zmiany – nastąpiły jednocześnie i duża obniżka cen skupu mleka oraz
kary za przekroczenie limitu
kwot mlecznych. Gotowy projekt budowy musiał pójść do
kosza, bo w obliczu obniżenia
się dochodu ze sprzedaży, do-

datkowe przyjęcie na siebie
spłaty kredytu było nie do zaakceptowania przez młodych
gospodarzy.
Dzisiaj na areale 48 ha własnej ziemi i 24 ha dzierżawionych państwo Zyśkowie nadal
hodują, ale bydło opasowe.
Twierdzą, że zmienili profil produkcji nie tylko ze względu na
ruchome ceny mleka, ale też
ze względu na wielkość gospodarstwa, z którego upraw pasze wystarczają obecnie na
wykarmienie docelowo nawet
100 opasów. Jednak w nowo
wybudowanej oborze zajętych
jest teraz 65 stanowisk, gdyż
decyzje o zakupie bydła opasowego podjęte zostały dopiero przed rokiem i jeszcze nie
zakończył się cykl hodowlany.

– Opłacalność i trafność naszych działań będzie można
określić za jakiś czas. Kupujemy opasy o wadze 250-300
kg i hodujemy je, aż osiągną
wagę około 700 kg, co musi
potrwać ponad rok. Dlatego na
razie nie jesteśmy w stanie określić dokładnie
opłacalności, choć podejmując decyzję o zmianie
profilu produkcji między
innymi braliśmy pod uwagę również stronę finansową. Zwierzęta są pod
stałą opieką weterynaryjną, bo żona pracuje
w nadzorze weterynaryjnym – dodaje śmiejąc się
gospodarz. – Większą
ilość zwierząt zasiedlających oborę będziemy mieli
z czasem, bo paszy dla
nich wystarczy, a teraz
nadwyżkę zebranych plonów prawdopodobnie
sprzedamy. Mamy opasy rasy limouisine, hereford i mieszanej.
Współpracę z Bankiem
Spółdzielczym chwalą
oboje małżonkowie. Co
prawda na przyznanie
kredytu trochę musieli
poczekać, bo do kwietnia 2016 roku, ale został

on przyznany i obora według
pomysłu Marka Zyśka jest postawiona.
W Banku Spółdzielczym
w Szczytnie mam pewność,
że kwota, którą Bank obliczy będzie obowiązująca dla
obu stron – mówi Marek Zyśk.
– A w innych bankach nigdy nie
wiem, jaka rata mi przyjdzie do
spłacania. Próbowałem wczytywać się w oferty banków komercyjnych, ale tam było tyle
ukrytych opłat, że przestałem
im wierzyć. W naszym Banku
to, co było raz wyliczone, będzie obowiązywać przez cały
okres spłaty kredytu i również
wiem, na co mnie stać oraz
jakich zobowiązań mogę się
podjąć.
– W naszym Banku możemy
też wszystkie wątpliwości wyjaśnić z panią dyrektor. Zawsze
nam wszystko wyjaśni i pomoże dobrać najlepszą opcję
– dodaje Dorota Zyśk.
Gospodarze korzystali już
z programów Młody Rolnik,
a także Modernizacji Obszarów Wiejskich. Czekają na
nowe transze i będą składali
wnioski o dofinansowanie gospodarstwa.
REDAKCJA
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asło stanowi główne i nierzadko jedyne zabezpieczenie zarówno samych urządzeń elektronicznych, jak
i zdalnego dostępu do usług (np. portali społecznościowych). O ile hasło to
nie jest takie samo do wszystkich zasobów, o tyle możemy czuć się względnie
bezpieczni. Jeżeli jednak, w celu ułatwienia sobie wglądu w dane, stosujemy jedno hasło dostępowe przy dostępie prywatnym, jak i służbowym, to
stwarzamy olbrzymie ryzyko utraty naszych cennych informacji.
Szybkość dostępu do informacji często przeważa nad
ich bezpieczeństwem. Z tego
względu, by ograniczyć ryzyko
zapominania hasła, tworzymy
je takie samo do wszystkich
profili portali społecznościowych, poczty elektronicznej
i dostępu do urządzeń. Zjawisko to jest najczęściej skutkiem zbyt dużej liczby autoryzacji, których musimy dokonać.
Zapamiętanie innego hasła
do profilów portali społecznościowych (np. Facebook, Goldenline, Twitter),poczty elektronicznej oraz kodu PIN do
karty bankomatowej, numeru
służbowego i prywatnego
telefonu, numeru NIP oraz
PESEL z reguły przekracza
możliwości pamięciowe przeciętnego człowieka. Skutkiem
zalewania nas takimi danymi
płynącymi z różnych haseł jest
droga na skróty, którą wybieramy, by ułatwić sobie życie.
Jednak ryzyko płynące z tak
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PODSTAWA
– bezpieczne
hasła dostępu

obranej skrótowej ścieżki jest
olbrzymie.
Warto tutaj wyobrazić sobie
sytuację, że ktoś dojrzy jak
wprowadzamy nasze hasło do
jakiegokolwiek zasobu. Wystarczy, że taka osoba spróbuje je wprowadzić przy okazji
wszelkich innych naszych autoryzacji i uzyska bardzo łatwo
dostęp do prywatnych danych.
W przypadku portali społecznościowych osoba taka nie
musi wcale nic robić na naszym koncie. Często wystarczy, że będzie jedynie je śledzić, by widzieć co robimy,
gdzie obecnie jesteśmy, jakie
mamy plany na wakacje, z kim
się kontaktujemy oraz gdzie
pracujemy. W ten sposób, gromadząc informacje o nas, taki
człowiek może próbować dokonać tzw. podstawienia, czyli
podszyć się pod naszą tożsamość po to, by nam zaszkodzić
lub samemu na tym skorzystać
(np. finansowo). Przykładem

takiej sytuacji może być wykorzystanie wiedzy o tym, że wyjeżdżamy na urlop i nie będziemy mieli możliwości korzystania z Internetu.
W takim wypadku osoba posiadająca dostęp do naszych
danych może swobodnie korzystać z ich zasobów (np. z Google Drive) pozyskać m. in. skan
naszego dokumentu tożsamości. Mając te informacje oraz
dane o członkach naszej rodziny (nazwisko panieńskie matki), taki człowiek jest w stanie zaciągnąć zobowiązanie
na nasze konto nawet
w naszym własnym
banku. Powyższe socjotechniki są możliwe
i coraz częstsze, gdyż
znaczna część naszego życia społecznego
odbywa się w sieci.
Można wyobrazić sobie zdziwienie osoby, która po powrocie
z urlopu dowiaduje
się, że nie dość, że nie
może się dostać do
swojego profilu na por-

talu społecznościowym i na
koncie bankowym ma debet,
to jeszcze otrzymuje maile
i SMS-y od znajomych lub
przełożonych z pracy o dziwnej, często obraźliwej treści. Tu
warto przytoczyć cytat z jednej
z obowiązkowych lektur współczesnego świata, który definiuje, czym jest socjotechnika:
„Socjotechnika to wywieranie wpływu na ludzi i stosowanie perswazji w celu oszukania
ich tak, aby uwierzyli, że socjotechnik jest osobą o sugerowanej przez siebie, a stworzonej na potrzeby manipulacji,
tożsamości. Dzięki temu socjotechnik jest w stanie wykorzystać swoich rozmówców, przy
dodatkowym (lub nie) użyciu
środków technologicznych, do
zdobycia poszukiwanych informacji.” 1)
Za Fundacją
Wiedza
to bezpieczeństwo
1)

Sztuka podstępu. Łamałem
ludzi, nie hasła. 2003 r., Kevin
D. Mitnick, s.3
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POZIOMO:
1-A
dawniej o trunku;
1-K
teren ćwiczeń wojskowych;
2-G mniej niż strach;
3-A karma dla zwierząt;
3-Ł
królestwo straganiarzy;
4-E
dziewczyna na praktyce
zawodowej;
5-A w slangu młodzieżowym
kłótnia, awantura;
5-Ł
zawyżał ją przodownik pracy;
6-F
wyrównanie należności;
7-A
ukraiński port nad Morzem
Czarnym;
7-L
stolica nad Tamizą;
8-F
obszerna klatka dla ptaków
w ZOO;
9-A kolczasty w doniczce;
9-L
filmowy człowiek-nietoperz;
10-F np. C-dur lub e-moll;
11-A dawniej wyspa na rzece;
11-L
produkt uboczny z cukrowni;
12-F np. gwiazda szeryfa;
13-A lekka komedia;
13-Ł błędny nad bagnem lub psotny
w oku;
14-E lekceważąco o malowidle
przedstawiającym krajobraz;
15-A Bogusław z ekranu;
15-Ł wydawca „Gazety Wyborczej”;
16-G przeciwny zenitowi;
17-A stolica Cypru;
17-K ekskomunika.
PIONOWO:
A-1
atak bandytów;
A-13 ukochany Laury;
B-5
Agnieszka z kortu;
C-1
w tubce do mycia zębów;
C-13 plac z ratuszem;
D-5 sporządzany przed
rozpoczęciem inwestycji;
E-1
droga do przebycia;
E-13 likier kminkowy;
F-6
honorowe w punkcie pobierania
krwi;
G-1
staw w nodze;
G-12 dawniej podatek;
H-6 taniec rozpoczynający studniówkę;
I-1
niezbędny przed podjęciem
decyzji;
I-12
w tym osadzone narzędzie;
J-6
okazywanie szczególnego
szacunku;
K-1
dawniej o płaszczu zimowym;
K-12 faza Księżyca;
L-6
stan w USA;
Ł-1
państwo z Bejrutem;

KRZYŻÓWKA

Ł-13
M-5
N-1
N-13
O-5
P-1
P-13

drugi pokos z łąki, potraw;
naukowiec, który zajmuje się
ptakami;
w slangu pijak, gazownik;
nieszczęsna matka zamieniona
w skałę;
pytał w piosence w co się bawić;
kuzynka łasicy o cennym futrze;
w oknie celi.
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Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku na załączonych kuponach do
10 maja br.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru upominki od Banku otrzymują: Piotr Burdyński – Wielbark,
Stanisław Szewczak – Szczytno i Krzysztofa Brakoniecka – Wawrochy.
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nr telefonu ........................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)
podpis.................................................................................
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