Spořitelní a záloženský spolek
Kasa Oszczędności i Zaliczek
V Bystřici
Spořitelní a záloženský spolek vznikl v roce 1897. Sídlil v budově čp. 107, kde byla tzv.
stará škola. V této budově bydlel její předseda evangelický pastor Karol Michejda.
Pokladníkem se stal Jan Wałaski.
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Pastor Karol Michejda (1855 – 1924)
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učitel Jan Wałaski
Dne 22. února 1904 byl ze spořitelního a záloženského spolku vyloučen Albert
Ciahotny, který 22.12.1907 založil druhou, konkurenční Spořitelnu, pobočku německé
instituce z Bielska. Spolek Alberta Ciahotného měl v roce 1908 již 70 členů a na účtu
bylo vloženo 11 592 korun. Půjčky a pohledávky podle roční uzávěrky v roce 1908
činily 47 767 korun, část půjček byla splácena do pokladny Rolnického spolku Karola
Michejdy.
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Albert Ciahotny
Druhý spořitelní spolek byl zmítán spory mezi revizní komisí a vedením. V roce 1909
předseda revizní komise Jan Śliwka odstoupil z této funkce a jako důvod uvedl, že
Albert Ciahotný si vysvětluje statut spolku podle svého, jinak, než bylo schváleno. Na
místo Jana Sliwky nastoupil ředitel školy Jan Niemczyk, který však krátce na to rovněž
z této funkce odchází. Rozpory mezi Albertem Ciahotným a vedením spořitelny dále
narůstaly, dokonce byly řešeny soudní cestou v Moravské Ostravě. Po prohrané
soudní při v roce 1926 byl Albert Ciahotný ze spořitelny, v souladu s paragrafem 7
statutu, vyloučen. Pokladna se dostala v dalších dvou letech do velkých potíží a 25. 3.
1928 byla v likvidaci. Její členové přešli do původního Spořitelního a záloženského
spolku, který již v roce 1927 zahájil výstavbu vlastní budovy, která byla v roce 1928
dokončena ( čp. 416). V budově byla kromě kanceláří také prodejna zemědělských
potřeb Zemia.
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Učitel Jan Wałaski odešel 26. 12. 1920 z funkce pokladníka a na jeho místo nastoupil kněz
František Buchwaldek. Ten zhruba po třech letech funkci dne 1. 6. 1924 předal učiteli
polské měšťanské školy Jerzymu Walekowi.
Dozorčí rada
Spořitelního a záloženského spolku
V Bystřici
v roce 1928
občanů polské národnosti
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První řada zprava: Karol Rusz ( kupec), Pawel Buzek ( rolník), Franciszek Buchwaldek
(pastor), Raszka z potoka,
Druhá řada zprava: Jerzy Walek (učitel), Adam Cienciala (rolník), Bielesz z Pastuszki

