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Zebranie Przedstawicieli jest
najwyższym organem Banku.
Do jego kompetencji należą

rzy wysokiej frekwencji delegatów 9 czerw-
ca br. obradowało Zebranie Przedstawicie-
li Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Gość-

mi zebrania byli włodarze miast i gmin, których
budżety obsługuje Bank oraz przedstawiciele
banku zrzeszającego. Swoją obecnością Zebra-
nie zaszczycił Jarosław Matłach, starosta szczy-
cieński.

m.in. decyzje o strategicznym
charakterze, jak zmiany w sta-
tucie, zatwierdzanie rocznych

kierunków pracy Banku, po-
dział nadwyżek bilansowych
oraz doroczna ocena pracy Za-
rządu i Rady Nadzorczej.

Sytuacja finansowa Banku
w 2016 roku była – jak wyni-
ka ze sprawozdania Zarządu
– korzystniejsza niż w 2015
roku. Przychody odsetkowe
były wyższe od oczekiwanych,
podobnie jak wyniki z tytułu
prowizji, na operacjach finan-
sowych i z pozycji wymiany.
Dzięki temu pomimo wy-
ższych niż planowano kosz-
tów działania oraz kosztów
rezerw celowych na kredyty
zagrożone, wynik finansowy
netto za rok 2016 osiągnął
ponad 100 proc. planu. Był
także wyższy od zysku osią-
gniętego w 2015 roku  i umoż-
liwia dalszy wzrost kapitałów
Banku, które utrzymywane
na właściwym poziomie za-
pewniają bezpieczeństwo
powierzanych mu środków.

Na koniec grudnia 2016 roku
baza depozytowa Banku osią-
gnęła poziom 434 381 tys. zł
i była wyższa od stanu na ko-
niec 2015 roku o 16,3 proc.
Działalność kredytowa, będą-
ca podstawową domeną Ban-
ku, wykazała się 6 proc. wzro-
stem w porównaniu z rokiem
2015. Rada Nadzorcza praco-

wała w minionym roku w nie-
zmienionym 11 osobowym
składzie. Bieżącą działalnoś-
cią Banku kierował Zarząd
w składzie Andrzej Górczyński
– prezes oraz wiceprezesi Ewa
Budna, Krzysztof Karwowski,
a od lipca 2016 roku Tomasz
Błaszczak. Ze względu na stan
zdrowia prezes Andrzej Gór-
czyński 19 lipca 2016 roku po-
dał się do dymisji i przeszedł
na emeryturę po 34 latach kie-
rowania Bankiem.

W związku z tym Rada Nad-
zorcza pełnienie funkcji preze-
sa Zarządu powierzyła wice-
prezesowi Krzysztofowi Kar-
wowskiemu.

Uczestnicy Zebrania przyję-
li sprawozdania Zarządu i Ra-
dy Nadzorczej z działalności
w 2016 roku, omówiono po-
stulaty i wnioski zgłaszane na
zebraniach grup członkowskich
oraz zapoznano się z propo-
zycją kierunków rozwoju dzia-
łalności Banku w 2017 roku.

Udzielono imiennego abso-
lutorium wszystkim członkom
Zarządu za miniony rok. Do-
konano także podziału nad-
wyżki budżetowej przeznacza-
jąc 2 554 tys. zł na fundusz za-
sobowy. Aby zapewnić realny
wzrost wartości udziałów
członków Banku, Zebranie za-

Obradowało Zebranie
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decydowało o oprocentowa-
niu ich udziałów w wysokości
5 proc. w skali rocznej i dopisa-
niu odsetek do posiadanych
udziałów – na to przeznaczo-
no 60 tys. zł z zysku. Na zasile-
nie funduszu socjalnego prze-
znaczonego dla aktualnych
i emerytowanych pracowni-
ków przekazano 15 tys. zł.

Podniosłym akcentem wień-
czącym Zebranie było wręcze-
nie kwiatów i podziękowania
złożonego byłemu prezesowi
Andrzejowi Górczyńskiemu za
wieloletnie i pełne sukcesów
kierowanie Bankiem. Zebrani
nagrodzili prezesa Górczyńskie-
go długimi brawami, a także
indywidualnie przekazywali
podziękowania i życzenia po-
prawy stanu zdrowia.

RED.

Przedstawicieli
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Magdalena Skorubska wspo-
mina, że gospodarstwo od lat
pozostawało w rękach rodzi-
ny. Zanim zostało przejęte
przez młode małżeństwo od
rodziców Artura Skorubskiego,
było tak zwanym gospodar-
stwem autarkicznym, ale już
powoli przechodziło trans-
formację i było przestawiane
na produkcję mleka. Państwo
Skorubscy przejęli ziemię i zwie-
rzęta w roku 2006. – Byliśmy
już pewni, że pójdziemy w stro-
nę „mleczną”. Rozwijaliśmy się,
kupowaliśmy maszyny. Cała
produkcja roślinna została na-
stawiona na zaspokajanie po-
trzeb rosnącego stada. Mówi
się, że kto się nie rozwija,
ten się cofa, więc musieliśmy
podjąć bardzo istotną decyzję
– postanowiliśmy przeprowa-
dzić „ostateczną” inwestycję
– mówi Artur Skorubski.

Największym i najodważniej-
szym krokiem, jaki został wy-
konany przez państwa Skorub-
skich, była decyzja o budowie
nowej obory, oddanej do użytku
w październiku 2016 roku. No-
woczesny budynek może po-
mieścić 120 sztuk bydła, jest
wyposażony w halę udojową
i wóz paszowy. W obecnej chwili
gospodarstwo liczy 96 sztuk by-
dła, w tym 60 krów mlecznych.

Ponieważ inwestycja zosta-
ła przeprowadzona z PROW-u
2014-2020, a w warunkach

dofinansowania był zapis
o powiększeniu stada, więc
już niedługo budynek zostanie
zupełnie zasiedlony.

– To była przemyślana de-
cyzja i dokładnie wyliczone
koszty. Potem długo czekali-
śmy na PROW. Perspektywa
2014-2020 uruchomiona zo-
stała tak naprawdę dopiero
w 2016 roku. To był czas po-
ważnych kroków i kalkulacji, bo
to była bardzo droga inwesty-
cja. Ale czekaliśmy na PROW,
bo jednak pół miliona dotacji to
istotna kwota. Przy takiej in-
westycji to prawie 1/3 zwrotu
– to jest dużo. I się udało, z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni.
Uzyskanie dofinansowań nie
jest proste, bo to „biurokracja”,
która rządzi się własnymi pra-

wami i posługuje się specyficz-
nym językiem. Ale warto było.
Nie jestem pewien, ale to chy-
ba pierwsza obora w woje-

wództwie warmińsko-mazur-
skim wybudowana z tego do-
finansowania – dumnie pod-
kreśla Artur Skorubski. – Wy-
magania PROW-u są takie, że
w ciągu roku trzeba obsadzić
stanowiska zadeklarowane
w projekcie. W tej chwili bę-
dziemy kupować młodzież,
a dorosłych dokupimy kilka
sztuk, może kilkanaście. Areał
ziemi mamy wystarczający,
zapas paszy jest też duży.

– Przy takiej inwestycji po-
trzebne są własne środki
– duże, tak jak i duża była in-
westycja. Dwadzieścia pro-
cent stanowił wkład własny,
ale ponad osiemdziesiąt pro-
cent kwoty inwestycji stano-
wił kredyt komercyjny z Ban-
ku Spółdzielczego w Szczytnie
– opowiada Magdalena Sko-
rubska. – Co bardzo istotne,
nie mieliśmy najmniejszego
problemu z uzyskaniem kredy-
tu. Oczywiście, trwały nego-
cjacje , bo każdy grosz się liczy,
ale pan prezes podszedł do
nas naprawdę „z głową”. Po

miejscowości Ciemna Dą-
browa, w gminie Wielbark,
państwo Skorubscy produ-

kują mleko. Dzięki dofinansowa-
niu z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w perspektywie
2014-2020 zbudowali dużą, no-
woczesną oborę.

Nie wolno się bać
odważnych kroków

dwóch dniach spotkań, dwóch
konkretnych rozmowach, usta-
liliśmy warunki kredytu i w nie-
długim czasie po złożeniu wnio-

sku kredytowego podpisaliśmy
umowę.

– To błyskawiczne tempo, nie
do osiągnięcia w banku komer-
cyjnym – dodaje Artur Skorub-
ski. – Zależało nam na czasie,
PROW ruszył z opóźnieniem,
firma budowlana się spieszy-
ła, a my mieliśmy już umo-
wę z Agencją. Czekaliśmy na
200-procentową pewność, że
ta dotacja będzie, przecież to
było zabezpieczenie zarówno
dla nas, jak i dla Banku.

Państwo Skorubscy zgodnie
podkreślają, że Bank Spółdziel-
czy w Szczytnie jest „ich” ban-
kiem. Z jego usług nadal ko-
rzysta starsze pokolenie w ich
rodzinie, a wszyscy są bardzo
zadowoleni. – Nie ma proble-
mów z niczym. Wszystkie in-
westycje w maszyny, kredyty
komercyjne, kredyty preferen-
cyjne, każda oferta Banku była
bardzo dobra dla rolników
i hodowców – stwierdzają wła-
ściciele hodowli.

REDAKCJA
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Poszukiwanie działki, na któ-
rej miał stać wymarzony hotel,
zajęło właścicielce aż 4 lata.
Chodziło o miejsce położone
w pobliżu Szczytna, łatwo do-
stępne i przy ruchliwej trasie.
Wybór padł na Lemany, wieś
położną 3 kilometry od stolicy
powiatu przy drodze nr 58.

Od zamiaru roz-
poczęcia inwesty-
cji nie odwiodła jej
odmowa udziele-
nia dotacji z fundu-
szy unijnych, więc
w 2014 roku pos-
tanowiła zwrócić
się o kredyt do Ban-
ku Spółdzielczego
w Szczytnie. Oczy-
wiście Bank miał
swoje wymagania,
z których najważ-
niejszym było posia-
danie wkładu wła-
snego. Rodzinie pa-
ni Krystyny z tru-
dem udało się zgro-
madzić wymaganą
kwotę, ale Bank pod-
jął się kredytowania obiektu.

W bardzo krótkim czasie po-
wstał oraz został wykończony
obiekt o kubaturze 2 500 m3,
w którym jednorazowo moż-
na podejmować do 300 gości.
W elegancko zaprojektowanej
i wykończonej sali balowej
może jednocześnie bawić się
200 osób i następnych 100
w sali klubowej.

Budynek zatopiony w zielo-
nej przestrzeni wypielęgnowa-
nych trawników posiada po-
jemne parkingi dla gości oraz
nowoczesne zaplecze gastro-
nomiczne. Do wykończenia
pozostała jeszcze część hote-
lowa na 50 miejsc, ale na tę
realizację potrzebne są kolejne
środki, więc to zadanie jest na

pewien czas za-
wieszone w czasie.
Właścicielka aktu-

Warto spełniać
marzenia

rystyna Drężek zrealizowała wła-
śnie swoje. Inwestycja, która dobie-
gła końca, to projekt, który powstał

już przed 10 laty – miał to być nowo-
czesny i funkcjonalny obiekt przystoso-
wany do organizacji wesel, uroczysto-
ści rodzinnych, szkoleń dla grup z za-
kładów pracy lub spotkań integracyj-
nych.

szenie zapotrzebowania na
energię tak dużego obiektu,
jakim jest inwestycja zrealizo-
wana w podszczycieńskich Le-
manach. Na niższej kondygnacji
pani Krystyna planuje utworze-
nie gabinetów rekreacyjnych,
SPA, a także miejsc zabaw
i ćwiczeń dla dzieci.

Właścicielka mówi o dużym
zainteresowaniu usługami,
które już dziś może oferować.
Najwięcej zgłoszeń dotyczy or-
ganizacji wesel, chrzcin, komu-
nii oraz „osiemnastek”.

Eleganckie wnętrza, dobry
dojazd i oddalone od innych za-
budowań miejsce, w którym
znajduje się obiekt, stało się

alnie złożyła wniosek o dofi-
nansowanie na zamontowanie
kolektorów słonecznych, któ-
rych zadaniem byłoby zmniej-

też atrakcyjną lokalizacją dla
organizacji różnych imprez in-
tegracyjnych dla pracowników
wielu instytucji. Portfel zamó-
wień daje pani Krystynie prze-
świadczenie, że jest to inwe-
stycja,  która ma powodzenie,
trafiona, a perspektywy jej
rozwoju są realne.

Krystyna Drężek od dwu-
dziestu lat związana była z ob-
sługą ruchu turystycznego,
a przez ponad 10 lat prowadzi-
ła gospodarstwo agrotury-
styczne, więc zna zasady dzia-
łania takiego biznesu, a także
upodobania gości.

– Bank Spółdzielczy w Szczyt-
nie skredytował powstanie te-
go obiektu w wysokości  ponad
połowę potrzebnych funduszy
i bez jego pomocy nie dokoń-
czylibyśmy tej inwestycji – mówi
pani Krystyna Drężek. – Jedną
z najważniejszych kwestii było
to, że ze strony Banku Spół-
dzielczego w Szczytnie była to
szybka i pozytywna dla nas
decyzja.

REDAKCJA

KONTAKT DO FIRMY:
tel. 600 603 632

e-mail:abizja@wp.pl
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BANK SPÓŁDZIELCZY

Pamiętaj: bądź czujny i sprawdzaj
czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS

są zgodne z wykonywaną operacją.

L O K A T A   R Y N K O W A +

   1,85%*              1,95%*                        2,01%*

          WIBOR 3M                     WIBOR 3M                    WIBOR 3M
           + 0,12 p.p                          + 0,22 p.p                      + 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 30.06.2017 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)

3M 6M 12M
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W SZCZYTNIE OFERUJE:

Szczegółowe informacje na temat szerokiej oferty produktów
dostępnych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie można uzyskać

w placówkach Banku w: Szczytnie, Biskupcu, Dźwierzutach, Jedwabnie,
Kolnie, Lipowcu, Olsztynie, Pasymiu, Purdzie, Świętajnie, Wielbarku

 oraz na stronie internetowej
www.bsszczytno.pl oraz www.facebook.com/bsszczytno

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!
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W tym celu rządy na całym
świecie wprowadzają standard
automatycznej wymiany infor-
macji w dziedzinie opodatko-
wania (ang. Common Repor-
ting Standard, CRS), tj. wymóg
zgłaszania i gromadzenia infor-
macji obowiązujący instytucje
finansowe na całym świecie,
w tym również Bank Spółdziel-
czy w Szczytnie.

Podstawą prawną w Polsce,
uprawniającą do wymiany ta-
kich informacji, jest ustawa
z 9 marca 2017 r. o wymia-
nie informacji podatkowych
z innymi państwami: http://
dziennikustaw.gov.pl/DU/
2017/648

Działając w świetle przepi-
sów Euro-Fatca, Bank Spół-
dzielczy w Szczytnie zobowią-
zany jest określić, gdzie jego

klienci powinni płacić podatki
(co często wiąże się z określe-
niem ich rezydencji podatko-
wej). W celu uzyskania tych in-
formacji Bank Spółdzielczy
w Szczytnie będzie korzystał
z danych, które już posiada
o swoich klientach, może rów-
nież poprosić o dostarczenie
brakujących informacji.

Jeśli okaże się, że klient jest
rezydentem podatkowym kra-
ju innego niż ten, w którym są
prowadzone jego rachunki
bankowe, Bank Spółdzielczy
w Szczytnie przekaże taką in-
formację do lokalnych or-
ganów podatkowych, które

mogą następnie wymieniać je
z organami podatkowymi kra-
ju, którego rezydentem podat-
kowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek doty-
czy klientów, którzy nabyli lub
po 1 maja 2017 r. będą zainte-
resowani nabyciem m.in. na-
stępujących produktów: ra-
chunków bieżących, rachun-
ków pomocniczych, lokat ter-

Ogólne informacje
o Euro-Fatca

lub dokona jakiejkolwiek zmia-
ny swoich danych, może zo-
stać poproszony przez Bank
Spółdzielczy w Szczytnie o do-
starczenie dodatkowych infor-
macji. Zgodnie z wymogami
CRS, Bank jest zobowiązany
uzyskiwać takie dane od swo-
ich klientów.

Do lokalnych organów po-
datkowych zostaną prze-

olska, jako państwo członkowskie Unii Eu-
ropejskiej oraz Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju, zobowiązała się do

wymiany z innymi państwami informacji o akty-
wach finansowych rezydentów tychże państw
zgromadzonych na rachunkach prowadzonych
przez polskie instytucje finansowe, oczekując
w zamian otrzymania analogicznych danych
w odniesieniu do rachunków finansowych utrzy-
mywanych dla polskich rezydentów podatko-
wych przez zagraniczne instytucje finansowe.

minowych, rachunków powier-
niczych, otwartych mieszkanio-
wych rachunków powierni-
czych czy kart kredytowych.

Zgodnie z wymogami Euro-
Fatca instytucje finansowe
– w tym banki spółdzielcze
– mają obowiązek wskazania
klientów, którzy są rezydenta-
mi podatkowymi w kraju in-
nym niż ten, w którym prowa-
dzone są ich rachunki banko-
we. Informacje te muszą na-
stępnie zostać przekazane lo-
kalnym organom podatkowym.

Jeśli klient będzie otwierał
nowy rachunek bankowy,
nabywał produkt finansowy

kazane dane dostarczone przez
klienta na formularzach: Oś-
wiadczenie CRS dla Klientów
Indywidualnych oraz Insty-
tucjonalnych, a także infor-
macje o rachunkach i produk-
tach klienta, włączając w to
m.in.:  saldo rachunku lub
wartość łączną, a także kwo-
tę wpłaconych odsetek lub
płatności.

Aby potwierdzić swój status
w świetle przepisów Euro-Fat-
ca, klienci mogą zostać popro-
szeni o wypełnienie stosowne-
go formularza: Oświadczenia
CRS dla Klientów Indywidu-
alnych lub Oświadczenie CRS
dla Klientów Instytucjonal-
nych/Podmiotów.

Niezłożenie Oświadczenia
o statusie Euro-Fatca spowo-
duje od 1 maja 2017 r. brak
możliwości nabywania produk-
tów.

W przypadku pytań dotyczą-
cych CRS i Państwa sytuacji
podatkowej, prosimy skontak-
tować się z lokalnym organem
podatkowym lub niezależnym
doradcą, gdyż Bank Spółdziel-
czy w Szczytnie nie świadczy
usług doradztwa podatkowe-
go lub prawnego.

BANK SPÓŁDZIELCZY
W SZCZYTNIE
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Bank Spółdzielczy w Szczytnie
to jeden z Partnerów Strategicz-
nych. Organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji dla dzieci w róż-
nym wieku: konkursy muzycz-
ne, sportowe, plastyczne i wiele
innych. Dużą atrakcją dla młod-
szych dzieci były zjeżdżalnie, tzw.
„dmuchańce”, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.

Organizatorzy przygotowa-
li wiele atrakcji dla dzieci, m.in.
malowanie twarzy i udział
w warsztatach koralikowych,
można też było poznać kulisy
pracy sokolnika, obejrzeć stra-
żacki wóz bojowy i wystawę
motorów policyjnych. Atrakcją
był udział w imprezie czworo-

DZIEŃ DZIECKA

I Powiatowy...
a parkingu przy sklepie Kaufland w Szczyt-
nie 1 czerwca 2017 r. Fundacja na Rzecz
Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Roz-

woju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
„Kreolia” – Kraina Kreatywności była organiza-
torem „Powiatowego Dnia Dziecka” współfinan-
sowanego przez Powiat Szczytno.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
nie był obojętny wobec  ta-
kiego wydarzenia. Pracow-
nicy Banku na stoisku pro-
mocyjnym każdemu dziecku
wręczali drobne upominki,
natomiast rodzice mogli za-
poznać się z ofertą produk-
tową Banku Spółdzielczego
w Szczytnie.

Zainteresowaniem cieszył
się Szybki Kredyt – udziela-
ny na bardzo atrakcyjnych
warunkach oraz Pol-konto
Junior – rachunek dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Wszyst-
kich uczestników imprezy
zachęcano do odwiedze-
nia placówek Banku w ce-

lu uzyskania jeszcze dok-
ładniejszych informacj i  na
temat szerokiego wachlarza
produktów i usług oferowa-
nych przez Bank Spółdzielczy
w Szczytnie.

Marketing
BS w Szczytnie

...i II Odlotowy
terminalu pasażerskim Portu Lotniczego
Olsztyn-Mazury w Szymanach odbyła się
28 maja 2017 r. II edycja Odlotowego

Dnia Dziecka. Bank Spółdzielczy w Szczytnie miał
zaszczyt być jednym ze sponsorów tej imprezy.

nożnych stróżów prawa, czy-
li wyszkolonych psów poli-
cyjnych. Na najmłodszych cze-
kały zjeżdżalnie, gry, zaba-
wy i konkursy przygotowane
przez profesjonalnych anima-
torów.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
zachęcał do odwiedzania swo-

jego stoiska promocyjnego,
które zapewniało atrakcje dla
dzieci, m.in. tworzenie kre-
atywnych rysunków o Banku.
Wszystkim dzieciom odwie-
dzającym bankowe stoisko
wręczane były upominki. Ro-
dzice natomiast  mieli możli-

wość zapoznania się z ofertą
Banku Spółdzielczego w Szczyt-
nie. Dużym  zainteresowaniem
cieszyło się Pol-konto Junior
oraz Szybki Kredyt.
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Nabrały one znaczenia, gdy
stały już piramidy, w wiszących
ogrodach Semiramidy kwitła
rozpusta, a między nogami
kolosa rodyjskiego przepływa-
ły statki ze zbożem, winem
i oliwą. W dalekich puszczach
prasłowiańskich trwały polo-
wania na grubego zwierza,
a kupcy z południa nęcili bia-
łogłowy błyskotkami z brązu
i prześwitującymi tkaninami.
One zaś patrzyły pożądliwie na
owe cudeńka, to przymilnie na
swych brodatych mężów. Ci
zaś wyciągali ze skrytek skar-
by największe: haczyki z ości,
toporki z rogu czy wiązki ma-
gicznego ziela.

Kupcy z dezaprobatą kręcili
głowami i pokazywali na migi,
że taka wymiana to nie dla nich.
Kobiety płakały i groziły mę-
żom, że czeka ich „szlaban”
w łożnicy. Wtedy spływało na
nich olśnienie i wyciągali z in-
nych skrytek magiczne „żółte
złoto”. Kupcy kiwali głowami
z aprobatą i zgarniali bursztyn
do pękatych woreczków. Nie

Handel w Biskupinie
rzed wiekami człowiek przyjmował z wdzię-
cznością dary boże, za które wypłacał się
pokłonem i ofiarą całopalną. Zażywał żywo-

ta w czasach szczęśliwych, gdy dzielenie się
z bliźnim było czymś naturalnym. Wtedy jeszcze
nic nie wiedziano o wymianie towar za towar,
co to jest kupno, sprzedaż, towar, zysk. Nadwyż-
kami wszelakich dóbr dzielono się pospołu. Po-
jęcia znane z ekonomii nawet jeszcze nie maja-
czyły na horyzoncie.

gardzili też skórami bobrów,
rysi i niedźwiedzi, a na zakoń-
czenie targów wychylali po
rogu miodu, od którego robiło
się błogo. I wszyscy byli zado-
woleni.

Pieniądza jeszcze nie było.
Handlowano na zasadzie to-
war za towar. Kupcy zachodzili
w głowę, jak tu przechytrzyć
biskupińskich brodaczy i wyjść
z górką na swoje. W miarę jak
wymiana towarowa zataczała
coraz szersze kręgi, naiwnych
ubywało. Coraz trudniej było
przekonać ludzi z puszczy, że
ich bursztyn wart jest zaledwie
woreczka soli czy kilku błysz-
czących bransolet. Ale trzeba
było jeszcze sporo czasu, za-
nim gospodarka wymienna
doczekała się swych instytucji,
np. w postaci targowisk, gdzie
handlowano według określo-
nych zasad: zboże za płótno,
narzędzia pracy za narzędzia
mordu, skóry za niewolników.

Kiedy okazywało się, że w ko-
morze robi się pusto i na wy-
mianę nic już nie ma, sąsiad

najeżdżał sąsiada i zabierał mu
to co uważał za najcenniejsze.
Nie było to jeszcze złoto ani
srebro, ani tym bardziej jakieś
zaśniedziałe krążki, które kup-
cy z dalekich krain nazywali
pieniądzem. Zabierano kobie-
ty, niewolników i bydło, a chaty
puszczano z dymem. W ten
sposób upewniano się, że są-
siad pójdzie z torbami  i opusz-
czą go bogowie. I działo się tak,
dopóki inny, mocniejszy są-

siad nie dał łupnia najeźdź-
com. Wtedy zasadę oko za
oko, ząb za ząb zawieszano
na gwoździu i brano się za
uczciwy handel. Tak się to to-
czyło jak koło garncarskie, aż
dotoczyło do czasów Społem,
GS-ów, giełd, hipermarketów
i pani Kowalskiej, co to pie-
truszką handluje.

MIECZYSŁAW
KOZŁOWSKI
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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...........................................................

KUPON 2 (31)

Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach Banku na załączo-
nych kuponach do 15 września 2017 r.

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 1 (30) upominki od Banku otrzy-
mują: Joanna Śmiechowska z Olsztyna, Monika Krawczyk z Pasymia i Doro-
ta Studniak ze Szczytna.

POZIOMO

A-1 Wartość nadrukowana na banknocie
C-3 W nią wchodzi niepilnowane zwierzę
I-4 Materiał na chleb
A-5 Domostwo drobnej szlachty
A-7 W szkole trzymana w górze
F-7 Małe urządzenie do nagrywania filmów
G-9 Pierze wszystko, co trzeba
A-10 Za nim tęskni marynarz
E-10 Krótko o wielu mężczyznach
G-11 I Wisła, i Warta
A-12 Negatywne uczucie
F-13 Popularne określenie układu programu

radiowego albo telewizyjnego
A-14 Róża albo krokus
J-15 Brytyjskie jasne piwo lub polski spójnik
A-16 Czy to propan, czy to butan
G-16 Wujek... - czyli żartobliwe określenie USA
C-17 Popularny w Polsce malutki nietoperz
J-17 Piłka poza linią boczną
A-19 Fryzura zwana „kłosem”
J-19 Inaczej – dźwięk
A-21 Środek lokomocji rodem ze starożytnego

Rzymu
I-22 Duża, kolorowa papuga

PIONOWO

1-A Wymarły przedstawiciel rodzaju Homo,
znany z plejstocenu

16-A Rysuje po metalu
1-C Ukochany pluszak
10-C Mała rzecz
19-C Pierwiastek odkryty przez Marię

Skłodowską-Curie
1-E Metal o symbolu Ni
9-E Zapraszany do domu
14-E Mama żony
1-G Trzecie w Polsce miasto pod względem

ludności
6-G W legendach żywi się krwią
16-G Wada
11-H opowieść o Cześniku i Rejencie
4-I Metalowa w portfelu
9-J Urządzenie do loków
17-J Król przy okrągłym stole
4-L Pierwszy z hebrajskich patriarchów, ojciec

Izaaka
12-L Tiereszkowa, pierwsza kobieta

w kosmosie

SZYFR:

(L-5, C-8, A-1, A-14) (G-16, G-9, G-2, B-12, C-10,
G-19, D-1, E-5, L-14, E-17, C-16, A-13) (E-14, L-12,
E-10, C-14, I-4) (G-9, D-7, A-17, L-17, L-16, E-15,
F-13, I-7, C-1) (B-5) (L-5, G-10, G-19, A-4, E-5,
C-3, E-18, I-7)

K R Z Y Ż Ó W K A
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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


