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XXX Maraton Juranda
ubileuszowy bieg odbędzie
się 25 i 26 maja 2019 r., ale
zapisy już trwają i zgłasza
się coraz więcej biegaczy, którzy chcą wziąć udział w tym wydarzeniu.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest głównym sponsorem wydarzenia. Maraton połączony będzie z obchodami Święta Spółdzielczości Bankowej.
MARKETING

Zachęcamy do wpisywania się na listę uczestników i udziału
w biegu – tel. do organizatora: +48 503 786 772

Promocja z Mikołajem
a ulicach miejscowości,
w których Bank Spółdzielczy w Szczytnie ma swoje
placówki, 6 i 7 grudnia br. można było spotkać Mikołaja, który brał udział w naszej świątecznej promocji „Wygodnego Kredytu pod
Choinkę”.
Mikołaj zachęcał przechodniów
do odwiedzania placówek Banku
Spółdzielczego w Szczytnie oraz
zapoznania się z ofertą promocyjnego kredytu gotówkowego.
Nie zabrakło także prezentów od
Mikołaja w postaci słodkości.
7 grudnia br. w Szczytnie podczas II Szczycieńskiego Jarmarku

Z okazji Nowego Roku 2019
składamy Państwu najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym
Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego
w Szczytnie

Bożonarodzeniowego można było spotkać
Mikołaja, który rozdając słodkości oraz
drobne upominki najmłodszym, prezentował zalety specjalnie przygotowanego na
okres świąteczny promocyjnego kredytu
gotówkowego – „Wygodnego Kredytu
pod Choinkę”.
MARKETING
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Kolejne pracowite
lata przed nami

Starostwie Powiatowym
w Szczytnie na kolejną
kadencję wybrany został
JAROSŁAW MATŁACH, rodowity
szczytnianin, z wykształcenia
nauczyciel, doświadczony samorządowiec.
Pan Starosta ukończył Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Olsztynie o specjalności matematyka, a także studia podyplomowe o specjalnościach: edukacja informatyczna, zarządzanie oświatą oraz zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej. W latach 2002-2006
był radnym II kadencji Rady Powiatu
w Szczytnie pełniąc funkcję członka Zarządu Powiatu. W 2006 r. został
wybrany na radnego III kadencji Rady Powiatu i od tamtego
roku pełni również funkcję Starosty Szczycieńskiego.
Jest między innymi prezesem
powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego Miasto-Szczytno, interesuje się sportem i wędkarstwem.
Jest aktywnym społecznikiem.
Ostatnio rozmawiał z redakcją Kwartalnika przed sześciu laty.
Po ostatnich wyborach poprosiliśmy
pana Starostę o podsumowanie najważniejszych dokonań ubiegłych kadencji oraz przedstawienie planów na
najbliższe lata.
– Najważniejsze dokonania naszego Samorządu to z pewnością budowa dróg, inwestycje infrastrukturalne oraz rozbudowa szpitala, który otrzymał zupełnie nowe
skrzydło. Bardzo istotnym jest też dla mnie
ułożenie bardzo dobrych stosunków partnerskich i współpraca z samorządem te-

rytorialnym, czyli wójtami i burmistrzami.
Od wielu lat jest ona bardzo dobra. Wspólnie budujemy drogi, wspólnie zajmujemy
się wszelkimi problemami, które mamy na
naszym terenie – na przykład wywozem
i utylizacją odpadów.
– Przeprowadzona niedawno reforma oświaty,
z którą wiele samorządów
się borykało, na naszym terenie nie była wielką trudnością – po prostu nauka
w szkołach ponadgimnazjalnych wydłużyła się o rok.
Mocny nacisk jednak położyliśmy na kształcenie zawodowe. Mamy dwa duże ośrodki – Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2. W pierwszym
kształcą się specjaliści w zakresie gastronomii, hotelarstwa – czyli w zawodach bardzo potrzebnych na turystycznych Mazurach. Druga szkoła jest typowo „branżowa”, ogólno-zawodowa – od fryzjerów,
przez elektrykę po obróbkę skrawaniem.
Obie szkoły są świetnie wyposażone i zapewniają bardzo wysoki poziom kształce-

nia. W nowej kadencji – już pięcioletniej
– będziemy dalej pilnie obserwować nasze
szkolnictwo, bo rynek pracy nieustannie się
zmienia, potrzeba specjalistów i dlatego
będziemy ściśle współpracować z Urzędem
Pracy oraz kreować nowe kierunki kształcenia zawodowego na naszym terenie.
– Kiedyś mówiło się, że Warmia i Mazury to miejsce z ogromnym bezrobociem.
Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Ciągle
potrzebujemy ludzi, mamy na przykład
duże zagłębie pieczarkarzy, którym brakuje rąk do pracy. Za mało jest tapicerów.

Współpracujemy z firmą IKEA, więc prowadzimy w szkole klasę zawodową, która ma praktyki w ich fabryce w Wielbarku. Ciągle na rynku występuje głód pracowników.
– Nadchodząca kadencja może być trudna. Rosną koszty, które
pracodawcy muszą ponosić – środków produkcji,
energii, paliwa. Odbije się to
także na środkach pozostających do dyspozycji samorządu powiatowego. My,
jako samorząd, stawiamy
na trzy filary, które uważamy za najważniejsze.
Pierwszym priorytetem jest
zdrowie i dalsza rozbudowa naszego szpitala. Drugim obszarem, nad którym chcemy się
pochylić, jest oświata – czyli monitorowanie kształcenia zawodowego. Trzeci
filar, który jest dla nas niezwykle ważny,
to infrastruktura, czyli dobre dojazdy dobrymi drogami do naszego powiatu i do
Szczytna, aby przyciągnąć inwestorów.
Rzeczywiście, może okazać się, że będziemy musieli o wiele staranniej kalkulować rozmach naszych prac przy tak
niepewnej przyszłości i nieustannie
rosnących kosztach, ale jak zwykle
dołożymy największych starań, aby
mieszkańcom naszego powiatu żyło
się zdrowo, bezpiecznie i wygodnie.
Do planowanych inwestycji będziemy potrzebowali – tak jak dotychczas – zaufanego partnera finasowego. Podtrzymuję moją dobrą opinię
o Banku Spółdzielczym w Szczytnie.
Uważam, że to najlepszy bank na naszym terenie. Wygrywa przetargi przygotowywane przez samorząd dzięki
najlepszej ofercie, dostosowanej do potrzeb Urzędu. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że jest „nasz” – Bank tworzą ludzie
mieszkający na naszym terenie, znający
lokalne warunki i szybko podejmujący decyzje dotyczące „naszych” spraw. Oczywiście z zachowaniem procesu wymaganych
procedur.
Dziękuję za wypowiedź.
ANDRZEJ MALANOWSKI
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SZCZYTNO – prawdziwa
brama na Mazury
urmistrz KRZYSZTOF MAŃKOWSKI ma
ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy samorządowca, a w Szczytnie mieszka od lat pięćdziesięciu. Urodził
się w Rusku Małym w gminie Dźwierzuty.
Swoją karierę zawodową rozpoczął od
Szkoły Podstawowej nr 3, jako nauczyciel
wychowania fizycznego. Po trzech latach objął stanowisko wicedyrektora placówki. W kwietniu 2004 roku został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie. Z samorządem związany jest
od 1998 roku, był członkiem Zarządu Powiatu, przewodniczącym Rady Powiatu oraz radnym powiatowym.
Poprosiliśmy pana Burmistrza o podsumowanie jego planów na najbliższe
pięć lat i wyrażenie zdania na temat
działalności szczycieńskiego Banku
Spółdzielczego.
– Szczytno to miasto z niezwykle ciekawą historią, której elementem jest także Bank Spółdzielczy założony przed stu
laty przez polskich mieszkańców Prus. Przez
niego przepływa zdecydowana większość
środków w lokalnym finansowym krwiobiegu. Są w nim duże i małe firmy, rolnicy,
samorządy, osoby prywatne. Bank Spółdzielczy na stałe wpisał się w krajobraz
naszego miasta i powiatu. Ma swoją renomę na terenie naszego miasta – wielu
moich znajomych posiada w nim konto
i niezwykle go chwali. Zdajemy sobie sprawę z tego że dla przedsiębiorców i wielu
mieszkańców miasta podstawowym partnerem finansowym jest Bank
Spółdzielczy w Szczytnie, dlatego
też doceniamy jego ponad 100-letni wkład w rozwój miasta. Wierzę, że nasza współpraca będzie
układała się bardzo dobrze.
W mojej kampanii wyborczej
podkreślałem bardzo mocno, że
chcę, aby Szczytno rzeczywiście
było Bramą Mazur – nowoczesnym miastem, atrakcyjnym turystycznie, do którego będzie się
przyjeżdżało, a nie tylko przez nie
przejeżdżało. Trzeba nasz „sienkiewiczowski” kapitał wykorzystać – na bazie „Krzyżaków”. Chcemy też nawiązać do postaci
Krzysztofa Klenczona, który przez wiele
lat mieszkał i tworzył w Szczytnie. Będziemy inwestować w rozwój infrastruktury
„jeziornej” – w samym centrum znajdują

się dwa jeziora – Domowe Małe i Domowe Duże. To idealne miejsce do odpoczynku, otoczone ścieżkami pieszo-rowerowymi, ale chcemy zagospodarować szczycieński półwysep, jeszcze bardziej uatrakcyjnić tę część miasta. Oczywiście zacieśnimy też współpracę zarówno z gminą
Szczytno, jak i z powiatem szczycieńskim,
aby wspólnie podejmować przedsięwzięcia, które sprawią, że Szczytno będzie błyszczeć nie tylko na mapie Polski, ale i całej
Europy.
Doskonale wiemy, że samorząd oceniany jest przede wszystkim przez pryzmat
lokalnej infrastruktury – drogowej, komunalnej, i kulturalnej. Rozwój miasta i gospodarki nie może być jednak postrzegany
tylko przez kilometry wylanego asfaltu, ale
też przez inwestycje „w człowieka”. Musimy pochylić się nad stanem naszych ko-

munalnych budynków, naszym wyróżnikiem jest też Wieża Ciśnień, której renowację zamierzamy przeprowadzić i już pracujemy z konserwatorem zabytków i nadzorem budowlanym. Do 2020 roku zamierzamy zakończyć inwestycję w ruinach
zamku krzyżackiego – będzie tam sala ry-

cerska, sala okolicznościowa. Myślimy nad
umieszczeniem tam Urzędu Stanu Cywilnego, aby w tak ciekawych wnętrzach
udzielać ślubów. Myślimy też o kulturze
– na przykład małym amfiteatrze.
Tereny inwestycyjne, które posiada miasto, mogą zaspokoić lokalnych przedsiębiorców, lecz ciężko nam będzie sprowadzić tu większych inwestorów, dlatego
chcemy ściśle współpracować z Urzędem
Gminy. Mogę użyć sformułowania, że
„przenikamy się” z gminą Szczytno – wiele
osób pracujących w Szczytnie mieszka
poza granicami administracyjnymi miasta
– i odwrotnie. Dzięki współdziałaniu z wójtem zarówno gmina, jak i miasto
mogą bardzo skorzystać z napływu
zarówno turystów, jak i inwestorów.
Prowadzimy rozmowy z firmą, która chce przywrócić produkcję naszego lokalnego piwa „Jurand” i mamy
nadzieję, że niedługo w starym browarze będzie wrzeć praca. Od strony prawnej wszystko już jest „załatwione” – nazwa, technologia. Teraz
tylko miejscy urzędnicy muszą pomóc firmie przebrnąć przez ten najtrudniejszy okres rozruchu firmy.
Z naszej strony będzie oddelegowany
urzędnik, który będzie jak najszybciej podejmował wszelkie niezbędne decyzje
i wspierał ją w procesie administracyjnym.
Dziękujemy za wypowiedź.
REDAKCJA
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apewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz
promowanie uczenia się
przez całe życie – to jeden z 17
celów zrównoważonego rozwoju, określonych w „Agendzie
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętej przez
wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku.
Zaangażowanie społeczne, a tym samym edukacja w środowiskach lokalnych,
jest wpisane w fundamenty działania banków spółdzielczych. Można powiedzieć, że
wynika wprost z idei spółdzielczości, którą
cechują: solidarność, samopomoc, bliskość, zaangażowanie społeczne. Wspieranie inicjatyw lokalnych, współpraca ze
szkołami, uczelniami, organizacjami senioralnymi to dzień powszedni działania banku spółdzielczego. Jednak w działaniach
edukacyjnych warto mieć szeroką perspektywę i podjąć współpracę w myśl hasła „Wspólną pracą a siłami zjednoczonymi”, którego autorem był ksiądz Piotr
Wawrzyniak.
Przykładem współpracy około 170 banków, w tym blisko 150 banków spółdzielczych, jest projekt Bankowcy dla Edukacji
Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego
organizatorem i pomysłodawcą jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem
Związek Banków Polskich. W trakcie wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych zostały wręczone dyplomy przez
Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa
Związku Banków Polskich oraz Krzysztofa
Kokota, prezesa Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, 70 bankom spółdzielczym, które dołączyły do projektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Uczestnikiem projektu jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie, którego prezes
Krzysztof Karwowski odebrał na warszawskiej uroczystości stosowny dyplom
„Banku Partnerskiego projektu BAKCYL”.

grudzień 2018 rok
Zaangażowanie instytucji finansowych
pozwala realizować podstawowe w projekcie BAKCYL działanie, czyli lekcje o finansach, prowadzone przez wolontariuszy z banków.
Wolontariusz w roli nauczyciela jest wyposażony przez Warszawski Instytut Bankowości w stale aktualizowane profesjo-
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de takie zajęcia to kontakt ze specjalistą,
co jest bezcenne wobec zalewu reklam,
różnorodności instytucji i firm na rynku finansowym. Na lekcjach BAKCYLA uczeń
ma możliwość spotkania się z kimś, kto
może na wszystkie te wątpliwości odpowiedzieć kompetentnie. A że uczniowie
zadają ciekawe pytania, nikt nie ma wąt-

Współpraca
w edukacji
przynosi efekty

Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Wśród uczestników programu "Bakcyl" Krzysztof Karwowski, prezes Zarządu BS w Szczytnie
nalne konspekty, ćwiczenia, materiały podsumowujące i powtórkowe dla uczniów,
filmiki edukacyjne, quizy dydaktyczne.
Materiały dydaktyczne projektu są konsultowane z Zespołem Ekspertów: dydaktykami, nauczycielami, ekspertami bankowymi. Kiedy wolontariusze stają przed
uczniami, z łatwością wprowadzają młodzież w świat finansów. Dla uczniów każ-

pliwości np. o: różnice między bankiem
a SKOK-iem, kryptowaluty, przyszłość
bankowości, obrót bezgotówkowy….
Kluczowe jednak jest przygotowanie
młodego człowieka do poruszania się
w świecie finansów. Im bardziej uczeń będzie
zorientowany w tej tematyce już dziś, tym
mądrzejsze podejmie decyzje w przyszłości
i będzie bardziej świadomym klientem.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu banków spółdzielczych i ich pracowników
wspólnie docieramy do miejsc odleglejszych
i z mniejszym wachlarzem atrakcyjnych pozasystemowych form kształcenia. Współpracując w ten sposób, banki spółdzielcze
stymulują i wspierają rozwój lokalnego środowiska, a mapa BAKCYLA pokrywa całą
Polskę i gęstnieje z każdym dniem.
WARSZAWSKI
INSTYTUT BANKOWOŚCI
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dla osób aktywnie
korzystających
z usług bankowych
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W SZCZYTNIE OFERUJE:

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
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Dla zmotoryzowanych
odróżnym opuszczającym
Szczytno ulicą Piłsudskiego
w kierunku Ostrołęki od
dawna doskwiera ciągnący się
remont „wylotówki”. Nie bez
wpływu pozostaje on także na
obroty niedawno oddanej do
użytku stacji benzynowej opatrzonej znakami firmowymi
Shella. Kierowcy wiedzą, że to
logo kojarzone jest w całej Europie z paliwem o dobrej jakości, dlatego mimo utrudnień do
stacji docierają.
Od kilku miesięcy firma Shell reprezentowana jest w Szczytnie za sprawą inwestycji Artura Pawłowskiego, jednego
z członków rodzinnej grupy kapitałowej.
Ma ona na koncie m.in. prywatyzację upadającego szczycieńskiego oddziału PKS oraz
utworzenie prężnie działającego przedsiębiorstwa transportowego. Uruchomienie

ogólnodostępnej stacji benzynowej spaja
inwestycje rodziny Artura Pawłowskiego
wiążące się z szeroko pojętą motoryzacją.
Żeby otrzymać zgodę firmy na używanie znanego logo i zapewnienie regularnych dostaw paliw do stacji, właściciel musiał podjąć się szeregu zobowiązań wymaganych przez tę europejską korporację. Stacja benzynowa dzisiaj to w zasadzie małe całodobowo funkcjonujące
przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż
paliw oraz innych środków potrzebnych
podróżnym.
Właściciele prowadzący nowoczesne
wielostanowiskowe stacje paliwowe działają pod ciężką presją rynku. Ich dochód to
niewielka część marży między ceną hurtową paliw a detaliczną, na którą wpływ
ma wiele czynników – począwszy od cen
światowych i wielkości wydobycia ogłaszanych przez OPEC po aktualne kursy walut.
Ponadto właściciel stacji musi obserwować ceny obowiązujące na lokalnym ryn-

ku. Z rozmów z wieloma właścicielami stacji wynika, że często znaczna część przychodu stacji nie wynika ze sprzedaży paliwa, a artykułów spożywczych, napojów
czy małej gastronomii. Takie są dzisiejsze
wymagania podyktowane warunkami
ostrej konkurencji.
Sama budowa, bądź modernizacja stacji to dla inwestora niejednokrotnie droga przez mękę. Długo czeka się na zezwolenia środowiskowe czy wynikające
z wypełnienia wymagań technologicznych. Przy tego typu inwestycjach, które
cieszą oko podróżnych, największym
problemem jest jednak kwestia ich sfinansowania. Szczycieńską stację rodzinne konsorcjum budowało początkowo
z własnych zasobów. Jednak na jej ukończenie potrzebne były środki zewnętrzne. Z pomocą przyszedł Bank Spółdzielczy w Szczytnie, który po analizie biznesplanu postanowił skredytować dokończenie inwestycji.
– Z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie
mieliśmy już wcześniej kontakty biznesowe – mówi Artur Pawłowski. – Powróciliśmy do nich z uwagi na szybkość podejmowania w nim decyzji, możliwość rozmowy z kierownictwem Banku i poważny
sposób podejścia jego władz do naszych
problemów.
Jest jeszcze często pomijany aspekt przy
tego typu prywatnych inwestycjach. Dzięki nim zmienia się i unowocześnia miejs
ka infrastruktura, właściciele stają się płatnikami podatków do lokalnego, ale i centralnego budżetu, a co najważniejsze
– tworzą stałe miejsca pracy dla współmieszkańców.
REDAKCJA
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Przedsiębiorcy nie zabiorą firmy
USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM
do grobu
mierć przedsiębiorcy nie będzie już powodowała, że
jego firma „umrze” razem
z nim. Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli na jej dalsze
trwanie. To dobra wiadomość
dla blisko 2 mln przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy.
Według danych resortu rozwoju, w Polsce działa obecnie około 2 milionów jednoosobowych przedsiębiorstw. Dają pracę kilku kolejnym milionom ludzi i są prawdziwą siłą napędową naszej gospodarki.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi
przepisami, śmierć osoby prowadzącej jednoosobową działalność powoduje, że firma „umiera” razem z nim. Spadkobiercy
przejmują majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z elementów niezbędnych dla dalszego działania firmy (takich
jak umowy o pracę z załogą, które automatycznie wygasają, NIP czy decyzje administracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz
koncesje).

Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorcy będą funkcjonować w otoczeniu prawnym, które umożliwia realną
sztafetę pokoleń. To kolejne usprawnienie z pakietu 100 zmian dla firm, które
zaczęło obowiązywać od IV kwartału br.

Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa
będzie obowiązkiem zarządcy sukcesyjnego, który będzie prowadził przedsiębiorstwo w imieniu własnym, ale na rachunek
spadkobierców i współmałżonka zmarłe-

go przedsiębiorcy. Będzie on umocowany
do czynności sądowych i pozasądowych.
Zarządca sukcesyjny będzie powoływany jeszcze za życia przedsiębiorcy. Jeśli
przedsiębiorca sam go nie wskaże, zarządca zostanie powołany już po jego śmierci
przez krąg osób określonych w ustawie
(należą do nich małżonek przedsiębiorcy,
któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy oraz spadkobierca testamentowy
albo zapisobierca windykacyjny).
Jeśli zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, zawarte
przez niego umowy o pracę nadal będą obowiązywały. Gdy zaś zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony dopiero po śmierci
przedsiębiorcy, umowy wygasną po upływie 30 dni od dnia śmierci pracodawcy.
Ustawa zawiera korzystne dla tych pracowników postanowienie, zgodnie z którym będzie im przysługiwało pierwszeństwo
w zatrudnieniu w ogłoszeniu rekrutacji na
stanowiska, które zajmowali wcześniej.
Oprac. REDAKCJA

ROZLICZENIEM PIT ZAJMĄ SIĘ ZA NAS KAS. SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ.

Ułatwienia w PIT wejdą w życie
rezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT) upraszczającą
rozliczenia tego podatku i nakładającą na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za
podatników.
Nowelizacja zakłada, że obok funkcjonujących dotąd sposobów składania
zeznań podatkowych przez podatnika,
czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu edeklaracje, będzie nowa forma rozliczenia podatkowego, polegająca na
wypełnieniu zeznania podatkowego
przez Krajową Administrację Skarbową
bez konieczności składania wniosku
przez podatnika.

Zgodnie z ustawą KAS będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik
będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.
Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się:
indywidualnie; wspólnie z małżonkiem;
w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących dzieci.
Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. W przypadku zeznań
PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić – wtedy z upływem terminu składania zeznań
rocznych zeznanie przygotowane przez

KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego. Można będzie też je zmodyfikować lub
uzupełnić o dane, których nie ma KAS
i następnie je zaakceptować, co będzie
równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Ostania
ewentualność to odrzucenie przygotowanego przez KAS zeznania i rozliczenie się
samodzielne.
W zeznaniu przygotowanym przez KAS
podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego
zgłoszony w urzędzie skarbowym do
zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe
będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30
kwietnia.
Większość przepisów ustawy wchodzi
w życie 1 stycznia 2019 r.
PAP
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Z DZIEJÓW PIENIĄDZA – Z DZIEJÓW PIENIĄDZA

Chrobre denary
o swym ojcu Mieszku Bolesław przejął finanse
mocno uszczuplone. Wyprawy wojenne, jakie śniły
się młodemu księciu, wymagały zastrzyku nowych pieniędzy. Mennicy zabrali się
więc do pracy z podwójnym
animuszem.
Okazja nadarzyła się szybko – był nią
słynny zjazd gnieźnieński, gdzie młody
cesarz Otton III uznał Bolesława za równego sobie partnera. Bolesław nie pozostał dłużny i obdarował cesarza oraz
jego świtę wspaniałymi podarkami, gdzie
znalazły się bite w tym celu monety.

MONETY
NA ZJAZD
GNIEŹNIEŃSKI
Ówcześni numizmatycy mogliby się
pokusić o pewną szczególną monetę bitą
z okazji gnieźnieńskiego zjazdu. Po jednej stronie widniał napis: Bolezlaus, a po
drugiej „Gniezdun civitas” (Gniezno
gród) – pierwszy przypadek pojawienia
się nazwy tego miasta. Ani Mieszko I
ani Chrobry nie umieszczali wcześniej na
monetach nazw miejscowości.
Zachęcony sukcesem gnieźnieńskim
Bolesław w 1003 roku najechał Czechy,
gdzie zajął praską mennicę i od razu zatrudnił tamtejszych menników do bicia
monet ku swojej chwale.

ŁUPY
Z POŁUDNIA
I WSCHODU
Podobnie stało się w Kijowie, który
Chrobry zajął w 1018 roku, a że było to
miasto na ówczesne czasy przebogate,

przez blisko dziesięć miesięcy słał pieniądze do Polski, zanim z cennymi łupami ruszył w drogę powrotną. Warto
w tym miejscu zapytać czym albo jak
opłacał swoją rycerską drużynę? Już niemiecki kronikarz Thietmar wspominał,
że liczyła ona ponad 3 tysiące wojów.
Można przypuszczać, że nie chodziło
o pieniądze, ani o wikt i opierunek. Przyboczni Bolesława, a także zwykli wojennicy brali udział w podziale łupów. Tym,
którzy się wyróżnili, łaskawy władca
nadawał dobra, które potomkowie przy
każdej okazji powiększali, stając się
z czasem znacznymi posiadaczami ziemskimi, a nawet magnatami.
Monety służyły Chrobremu także
w celach jak najbardziej propagandowych. Stąd po imieniu dodawano na nich
określenie „dux incilitus” (książę przesławny lub prześwietny). Dux (książę)
występuje na monetach tylko dotąd,
dopóki Chrobry był lennikiem cesarstwa.

DOBRY PIAR
I ZASOBNY
SKARBIEC
Widać z praktykami piarowymi Chrobry obeznany był nader dobrze, skoro
po zdobyciu Kijowa kazał bić monetę ze
swym wizerunkiem w stroju bizantyjskim
i z napisem cyrylicznym. Denary te nazywano ruskimi, kijowskimi, a nawet
słowiańskimi. W ostatnich latach życia
Bolesława bito monety z napisem rex
(król). Jak bardzo był zasobny skarbiec
Chrobrego świadczy najazd czeskiego
Brzetysława po śmierci polskiego władcy. Kronikarz podaje, że znaczne ilości
złota i srebra „książę czeski zabrał ze
skarbów książąt polskich”. Trudno przypuszczać, że Brzetysław nie połakomił
się także na polskie monety.
MIECZYSŁAW
KOZŁOWSKI
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
2.
między nocą a dniem;
4.
każda ... swój ogonek chwali;
5.
na metce;
7.
zlecił rzeź niewiniątek;
9.
okres w dziejach świata;
10.
sejmowy akt prawny;
11.
nazywane dziesiątą muzą;
14.
część wyścigu;
15.
służy człowiekowi do
wydawania głosu;
16.
orzech z mlekiem w środku;
17.
historia o bogach;
18.
damskie buty na zimę;
21.
mieszkanka Zielonego Wzgórza;
22.
stale walczy z dobrem;
23.
w parze z katodą;
24.
pszczeli dom;
25.
zżęty jednym
machnięciem;
28.
nocny motyl;
30.
z mydła
i wody;
32.
natchnienie;
34.
żeby samochód nie stał
pod chmurką;
37.
amerykański symbol
wolności;
39.
rezultat;
40.
popularne
imię dla
kota;

6.
7.
8.
11.
12.
13.

w zeszycie pod tematem;
garaż na samolot;
konie go lubią;
skóra drzewa;
misa do prania;
w zestawie z mirrą i złotem;
17.
obok wiary i nadziei;
18.
zasilają je przelewy;
19.
ukochana Tristana;
20. na niej pieniądze ładnie
procentują;
26.
gdy bank nam płaci za dom
lub sprzęt;
27.
lecą z rury wydechowej;
29.
międzynarodowa stacja
kosmiczna;
31.
kwiatki, zwierzątka, drzewka
i słoneczko;
33. kamień
wygładzony
przez wodę;
35. nagość
na obrazie;
36. Północna
lub Południowa;
38. alarm;
40. nazwa;
42. polskie linie
lotnicze;

43.
duża, kolorowa
papuga;
42.
atrybut
Alladyna;
44.
warzywo na Haloween;
46.
baryłka;
47.
statek z Europy do Stanów;
51.
ogród ze zwierzętami;
52.
narząd w postaci gałki;
53.
zwinięty kwiatek;
Pionowo
1.
gdy zaświeci, można siadać
do wigilijnego stołu;
2.
widział coś na własne oczy;
3.
otwierany w banku;
4.
ich dwoje;

45.

41.

48.

Rozwiązania krzyżówki
prosimy składać w placówkach Banku na załączonym
kuponie do 28 lutego 2019 r.
Za poprawne rozwiązanie
krzyżówki z nr 2 (34) "Bankowych Wiadomości" upominki od Banku otrzymują:
Krystyna Kiernozek – Niedźwiedzie, Mirosław Mierzejewski – Sasek Mały i Andrzej
Janicki – Biskupiec.
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49.
50.
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Piotruś
lub Tadeusz;
szczerzone
przez złego psa;
na ostatnim
planie obrazu;
nie Burek;
atrybut kata;

KUPON 3 (35)

Hasło ...............................................................................................................................
Imię i nazwisko ...........................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................
nr telefonu ......................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych BS w Szczytnie
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, a w przypadku otrzymania upominku,
na zamieszczenie ich w czasopiśmie „Wiadomości Bankowe” oraz na stronie internetowej Banku.

podpis..............................................................
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