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CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY
Chrząstowice - Dobrodzień - Izbicko - Jemielnica - Krapkowice - Leśnica - Opole -

Ozimek - Pawonków - Strzelce Opolskie - Ujazd - Zdzieszowice

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Kurs na zysk”.

Konkurs wygrał Łukasz Trojan z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 2

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu.

Drugie miejsce zajęła Aleksandra Czempiel z Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach

trzecia Romina Jasik z Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

więcej – wiceprezes Małgorzata Plachetka w wywiadzie na str. 4
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Komentarz
W lutym rozpoczy-

nają się zebrania w gru-
pach członkowskich, 
poprzedzające Zebra-
nie Przedstawicieli BS
w Leśnicy. Dokona ono
oceny działania Ban-
ku w minionym roku 
i zatwierdzi plany na 
rok 2014. 

Mimo obaw, jakie
towarzyszyły nam u pro-

gu 2013 roku, Bank zakończył go z suk-
cesem, o czym informujemy w tym wy-
daniu kwartalnika. Bank osiągnął wzrost
sumy bilansowej, zwiększył obligo kre-
dytowe, poziom depozytów, przyrosły 
kapitały. O przeznaczeniu zysku zade-
cyduje najwyższy organ Banku, jakim 
jest Zebranie Przedstawicieli. 

Mam również nadzieję, że wzrost PKB,
który uwidocznił się z końcem minione-
go roku, da o sobie znać w sposób bar-
dziej odczuwalny w lokalnych gospo-
darkach. Powinien wpłynąć też na przy-
chody małych i średnich przedsię-
biorstw, które dziś dają ponad 70 proc.
krajowej produkcji i są najbardziej li-
czącym się pracodawcą. Powszech-
nie jednak wiadomo, że wzrost tempa
rozwoju gospodarczego nie spowoduje
automatycznego rozwiązania nabrzmia-
łych problemów, jak choćby wysokiego 
bezrobocia czy też wypełnienia fi nan-
sowych potrzeb samorządów.  

W tym roku czeka nas trudne zada-
nie, by efekty wzrostu gospodarczego 
w sposób jak najbardziej efektywny wy-
korzystać dla gospodarki regionu, oży-
wienia inwestycji przedsiębiorców, rol-
ników i podejmowanych przez samo-
rządy.   

Sektor małych i średnich przedsię-
biorstw, oprócz sektora rolniczego, jest
głównym partnerem banków spółdziel-
czych. Jego udział w obrotach nasze-
go Banku systematycznie wzrasta. Dzie-
je się to za sprawą bliskości i otwartoś-
ci bankowości spółdzielczej na potrze-
by lokalnej gospodarki. W ciągu minio-
nych kilkunastu lat zmieniło się rolnic-
two na obszarze, na którym Bank pro-
wadzi działalność fi nansową. Dawne
indywidualne gospodarstwa i przedsię-
biorstwa rolne po przekształceniach 
własnościowych okrzepły, urosły w siłę
i znacznie wzrosły ich potrzeby kredy-
towe na cele inwestycyjne i moder-

nizacyjne. Tym potrzebom Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy jest w stanie sprostać.

Zasada zrównoważonego rozwoju 
zapisana w Strategii Banku w okresie 
przemian gospodarczych, okazała się
dobrym kierunkiem w budowaniu je-
go dzisiejszej pozycji. Potrzeby rynku
zmieniły jego charakter. Dziś Bank Spół-

dzielczy w Leśnicy jest bankiem uniwer-
salnym, który jest w stanie zaspokoić 
większość potrzeb gospodarczych miesz-
kańców regionu i swoich wieloletnich 
partnerów – samorządów. 

Józef Garbacz
Prezes Zarządu

Wyróżnienie dla Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa zaufaniu i lojalności 
nasz Bank otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepszy Bank 
Spółdzielczy A.D. 2012”

Wyróżnienie odebrał Józef Garbacz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Leśnicy podczas ogólnokrajowego spotkania prezesów banków spółdzielczych 
zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które miało miejsce 26 listopada 
2013 roku w Warszawie. Konkurs odbywa się co roku, a jego celem jest motywo-
wanie banków spółdzielczych do poszukiwania nowych rozwiązań oraz doskona-
lenia dotychczasowej działalności, mającej wpływ na wzrost dynamiki ich rozwoju.

Osiągnięte przez nasz Bank wyniki zaowocowały przyznaniem wyróżnienia. 
Jesteśmy przekonani, że nie byłoby to możliwe bez udziału naszych klientów. 
Dziękujemy, że jesteście z nami od lat i pomagacie nam realizować naszą myśl 
przewodnią: „Naszą dumą są nasi klienci, dumą naszych klientów jest nasz Bank”. 

Na łamach czasopisma „Bank Wspólnych Sił” wydawanego przez BPS S.A. poja-
wiła się następująca opinia: „Bank Spółdzielczy w Leśnicy jest przykładem dobre-
go, solidnego banku, opartego na polskim kapitale oraz tradycyjnym i klasycznym 
modelu działania. Dzięki temu jest atrakcyjnym partnerem dla osób prywatnych, 
rolników, podmiotów gospodarczych oraz samorządów. Wyniki fi nansowe dają 
mu możliwość bezpiecznego działania, osiągania zysków i zaspokajania w szer-
szym zakresie potrzeb miejscowej ludności dotyczących usług fi nansowych. Bank 
wspiera oświatę i kulturę, a także pomaga jako sponsor, oferując doraźną pomoc 
fi nansową organizacjom społecznym i charytatywnym”. 

Agnieszka Trybała
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Turystyczne walory gminy Jemielnica
Wiejska gmina Jemielnica w powiecie strzeleckim przeszła w ostat-
nim trzydziestoleciu ogromne przeobrażenia, a rozmawiamy o tym 
z wójtem Joachimem Jelito.

Z czego utrzymuje się gmina?
Z subwencji – jak wszystkie gminy 

wiejskie – i podatków oraz opłat lokal-
nych. Dochody z tytułu podatków: rol-
nego, leśnego i odpisów z PIT i CIT są 
niewielkie, dlatego oszczędnie gospo-
darujemy groszem. Wykorzystujemy tu-
rystyczne i historyczne walory Jemiel-
nicy. 

Jak widzi Pan rozwój gminy w przysz-
łości?

Są wyznaczone tereny pod in-
westycje produkcyjne i mieszkanio-
we. Dzięki temu mamy wielu nowych 
mieszkańców. W osiedlaniu się w Je-
mielnicy widzą swoją szansę przede 
wszystkim ludzie młodzi, którzy szuka-
ją tu dobrych warunków do życia i wy-
chowywania dzieci. Jesteśmy otwarci 
na wszystkich, którzy chcą inwestować 
lub się osiedlać.

A jak pracuje się pana służbom
z Oddziałem w Jemielnicy Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy?

Powiem krótko – każdemu samo-
rządowi życzyłbym właśnie takiego 
partnera. 

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Malanowski

Panie wójcie, jak można określić dzi-
siejszą sytuację w gminie? 

Żeby ją rozpatrywać, trzeba się cofnąć
do lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Wtedy
gmina byłą sypialnią dla części Górne-
go Śląska. Wiele osób dojeżdżało tam
do pracy. Mieszkańcom gminy dużo sta-
nowisk oferowały też zakłady z poblis-
kich Strzelec Opolskich. Co się z nimi sta-
ło, powszechnie wiadomo. Z koniecz-
ności ludzie zaczęli szukać zarobków
poza krajem. Kiedy przed dwunastu la-
ty obejmowałem urząd, postanowiliś-
my wszystkim chętnym  stworzyć warun-
ki do wykorzystania szans płynących 
z prowadzenia indywidualnej działal-
ności gospodarczej. 

Udało się?
Myślę, że tak. Dziś na terenie gminy dzia-

ła ponad 300 prywatnych fi rm zatrudnia-
jących od 1-2 do kilkudziesięciu osób. 
Funkcjonuje wiele gospodarstw agrotu-
rystycznych, pensjonatów, restauracji. To
główne, obok rolnictwa, źródła utrzyma-
nia rodzin w gminie. Od kilku lat nadra-
biane są też zaległości cywilizacyjne, np.
gospodarka ściekami sanitarnymi. Już nie-

długo prawie cała gmina zostanie ska-
nalizowana. To ogromny wysiłek fi nanso-
wy gminy, a realizacja tego zadania by-
łaby niemożliwa bez pozyskania zew-
nętrznych źródeł fi nansowania. Pow-
stał Południowo-Zachodni Szlak Cyster-
ski, zagospodarowane zostały stawy 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą
oraz zrekonstruowane zabytkowe cen-
trum wsi. Utworzyliśmy punkt informa-
cji turystycznej i zamontowaliśmy 6 info-
kiosków. Odrestaurowane zostały sta-
wy i urządzenia piętrzące. Wytyczone  są
ścieżki spacerowe wokół stawów, a przy
autostradach i drogach krajowych za-
montowaliśmy znaki informacyjne o na-
szym zabytku. Zrealizowaliśmy także wie-
le innych zadań inwestycyjnych potrzeb-
nych gminie i jej mieszkańcom. 



Internet, Facebook i inne fora bardzo 
usprawniły komunikację. Zmieniła się 
również bankowość, gdyż Internet stał 
się już normą w ofertach dla klientów. 

Bank spółdzielczy wypełnia te same 
dyrektywy, co znacznie większe banki 
komercyjne. Stosujemy podobne me-
tody oceny ryzyka, sposoby opracowy-
wania ofert dla klientów, podlegamy 
temu samemu Prawu bankowemu. 
Różnimy się, bo nasze banki mają w stu
procentach polski kapitał i działają lo-
kalnie. Jest nam trudniej, bo jesteśmy 
mniejsi, ale za to łatwiej jest nam zro-
zumieć potrzeby i problemy swoich kli-
entów. Bank spółdzielczy ma ludzką 
twarz a nowe technologie są dla nas 
bardziej szansą niż problemem. 

Szansą? 
Nasi klienci częściej wykonują prze-

lewy internetowe niż tradycyjne, papie-
rowe. A jeśli chodzi o nowe technologie, 
to właśnie w 2013 r. w Internecie roz-
poczęliśmy kampanię edukacyjną, któ-
ra miała na celu przedstawić zasady, 

którymi kieruje się bankowość spółdziel-
cza i przekazywać młodym ludziom
podstawową wiedzę dotyczącą fi nan-
sów i prawa, niezbędną w dorosłym 
życiu. Razem z bankami spółdzielczy-
mi z Cieszyna i Knurowa uruchomiliś-
my konkurs „Kurs na zysk”. Kierowany 
był do młodzieży z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Wsparły nas Izby
Adwokackie z Opola i z Katowic, osiem
samorządów, media, a także przed-
stawiciele biznesu, np. Jastrzębska Spół-
ka Węglowa.

O wspomnianym konkursie dowie-
dzieliśmy się z jednego z forów inter-
netowych. Młodzież była zadowolo-
na, krytyczna, ale doceniła pomysł. 
Wśród opinii dominowało zaskoczenie.

Rzeczywiście, szkoły były zaskoczo-
ne pomysłem, ale pozytywnie go przy-
jęły. Konkurs internetowy z rozbudowa-
ną częścią on-line, no i gotówka ja-
ko nagroda. To się spodobało. Mło-
dzież doceniła niebanalny sposób po-
zyskiwania wiedzy, połączony z wyszu-

kiwaniem informacji i szybkim podej-
mowaniem decyzji. 

Skąd pomysł na konkurs edukacyjny? 
Do młodych ludzi ustawia się kolej-

ka wielu „usługodawców”. Jedni ofe-
rują komórki, inni smartfony, rozrywkę, 
mnóstwo zakupów. Niejednokrotnie wi-
dzimy, że decyzje są podejmowane 
bez chociażby podstawowej wiedzy
i świadomości skutków. Czujemy się od-
powiedzialni za młodych ludzi z na-
szego regionu, za sąsiadów. Gdzie, jeś-
li nie w Banku, ci młodzi ludzie mają po-
zyskać podstawowe informacje fi nan-
sowe i prawne?

Banki spółdzielcze powstały jako od-
powiedź na potrzeby lokalnej społecz-
ności. Początkowo były to potrzeby 
wyłącznie kredytowe. Czy teraz jedną 
z potrzeb jest również wiedza? 

Potrzebna jest wiedza i partnerstwo. 
Wiemy doskonale, że wielu młodych 
ludzi skieruje się do dużych banków 
komercyjnych. Nasze doświadczenia 
pokazują jednak, że po zachwycie du-
żą instytucją, wracają do banku spół-
dzielczego. Tu konta mają ich rodzice, 
dziadkowie i nagle okazuje się, że i oni
są traktowani jak partnerzy. Nie boi-
my się tego, że nasi klienci będą znali
swoje prawa. Konkurs miał pokazać 
młodym, że warto budować swoją
pozytywną historię w banku spółdziel-
czym. Młodzież mówi o świecie real-
nym i wirtualnym. Ale w jednym i w dru-
gim obowiązują twarde reguły narzu-
cone przez prawo. Chcemy, aby de-

12 kwietnia 2013 r. odbyły się półfi nały konkursu „Kurs na zysk”, równocześnie w 5 powiatach: 
cieszyńskim, gliwickim, mikołowskim, opolskim i strzeleckim. BS w Leśnicy był organizatorem 
półfi nałów w Opolu i Strzelcach Op. Na zdjęciu uczestnicy półfi nału w Strzelcach Opolskich w trakcie 
rozwiązywania zadań konkursowych

Czujemy się odpowiedzialni 
za młodych ludzi z naszego regionu

Małgorzata Plachetka, wiceprezes Banku Spółdzielcze-
go w Leśnicy i członek jury konkursu „Kurs na zysk” przy-
bliża banki spółdzielcze i zasady, którymi się kierują. 
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Po fi nale konkursu „Kurs na zysk”. Od lewej: Waldemar Krych – z-ca dy-
rektora Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Romina Jasik 
(laureatka III miejsca), grupa wsparcia Rominy, Sabina Gorzkulla-Kotzot 
–wicestarosta powiatu krapkowickiego, Gabriela Waloszek – wiceprezes Za-
rządu BS w Leśnicy, Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu BS
w Leśnicy

cyzje młodych były podejmowane 
świadomie. „Kurs na zysk” dawał pod-
stawową wiedzę fi nansową. 

Które z zadań było najpopularniejsze 
lub też najtrudniejsze? 

Prym wiodły tematy prawnicze, któ-
re są bliższe młodzieży. Łatwe okazało 
się zadanie o odstąpieniu od umowy 
zawieranej na odległość, popularne 
było zadanie o kartach płatniczych
i o tym, co robić w przypadku ich zgu-
bienia. Prawdziwym hitem było zada-
nie mówiące o uprawnieniach ochro-
niarzy, kontrolerów biletów i policji. 

Jeśli chodzi o fi nanse, to dużym zain-
teresowaniem cieszyło się zadanie mó-
wiące o tym, co składa się na koszty 
kredytu, czym jest oprocentowanie i dla-
czego brak prowizji wcale nie oznacza 
najtańszego kredytu. Ucieszyła nas spo-
ra popularność ustawy o kredycie kon-
sumenckim, tego jakie są obowiązki
kredytodawców i prawa kredytobior-
ców. Trudny był początek, gdy trzeba 
było zrozumieć zdolność kredytową
i różne rodzaje zabezpieczeń kredy-
tów bankowych. Z kolei cieszył fakt szyb-
kiego rozwiązywania zadania o osz-
czędzaniu, o lokatach bankowych, kon-
tach oszczędnościowych i rachunkach 
ROR. 

Dziękuję za rozmowę
Edyta Żak

Trochę liczb związanych z konkursem
2 tygodnie – na wykreowanie zainteresowania wśród grupy odbiorców, 
która obejmowała uczniów oraz dyrektorów i nauczycieli z gimnazjów
i szkół średnich z woj. śląskiego oraz opolskiego. 
3 organizatorów – Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Bank Spółdzielczy w Cie-
szynie, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie. 
Zasięg konkursu :
2 województwa
47 miast
1 200 uczestników
82 szkoły

KURS NA ZYSK to:
12-16 tysięcy odsłon na godzinę w kulminacyjnych momentach 

konkursu (publikacja rankingów, końcowa część konkursu, pu-
blikacja niektórych zadań)

4-6 tysięcy odsłon na godzinę po zamieszczeniu nowego zadania
1,5-2 tysiące odsłon na godzinę pomiędzy zamieszczaniem zadań
10 215 prób rozwiązania zadań
udzielono 106 623 odpowiedzi na poszczególne pytania z za-

dań konkursowych (nie ujęto tu zmian odpowiedzi wpisywanych
w trakcie rozwiązywania danego zadania) 

Oprac. Edyta Żak

Na kilku poprzednich zebraniach gru-
py członkowskiej przy Oddziale w Ozim-
ku delegaci postulowali zmianę warun-
ków, w jakich działa ta placówka. Po-
stulat ten będzie zrealizowany. Zarządo-
wi Banku udało się nabyć w atrakcyj-
nym miejscu działkę, na której wybudo-
wana będzie nowa siedziba. Oddział
umiejscowiony będzie w centrum Ozim-
ka przy ulicy Wyzwolenia, obok dyskontu 
Biedronka. Będzie dysponował parkin-
giem dla klientów. Z uwagi na wielkość 
działki oraz jej kształt w postaci trójkąta, 
architektura budynku dostosowana 
będzie do jej kształtu i wielkości.   

Na parterze zlokalizowana będzie 
bezpośrednia obsługa klientów w zakre-
sie świadczeń podstawowych z zaple-
czem sanitarnym ogólnodostępnym, 

archiwum oraz pomieszczenie specjal-
ne z bankomatem i wrzutnią nocną. 

Na piętrze umieszczone będą gabi-
nety, biuro księgowości z archiwum pod-
ręcznym, serwerownia oraz zaplecze sa-
nitarno-socjalne dla pracowników Ban-
ku. Centrala Banku jest już w posiada-
niu planów architektonicznych i tech-
nicznych budynku. Zarząd Banku planu-
je przeniesienie  Oddziału do nowej sie-
dziby jeszcze w tym roku. Zdecydowa-
nej poprawie ulegną warunki, w jakich 
obsługiwani będą klienci Oddziału, a tak-
że warunki pracy. Budynek otrzyma też 
zewnętrzny wystrój zgodny z zasadami 
przyjętymi w grupie BPS.

Poniżej jedna z elewacji. Autorem pro-
jektu jest Studio Dom-Projekty budow-
lane.                                                       Red.

Oddział w Ozimku 
będzie miał nową siedzibę
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Przy ocenie działalności instytucji fi -
nansowej ważnym miernikiem jest suma 
bilansowa, czyli wielkość aktywów ban-
ku. W BS w Leśnicy na koniec minionego 
roku osiągnęła ona kwotę 248 898 tys. zł 
i była większa od osiągniętej na koniec 
2012 roku o bez mała 10 proc. Taki wzrost 
sumy bilansowej przewyższa średnią
wzrostu tego miernika w bankach Gru-
py BPS. Wzrost został osiągnięty pomi-
mo m.in. niekorzystnej sytuacji gospo-
darczej.

W zakresie udzielonych kredytów Bank
może miniony rok ocenić pozytywnie, po-
mimo odczuwalnych jeszcze skutków 
kryzysu oraz mniejszego inwestowania 
przez przedsiębiorców i rolników. Wiel-
kość obliga kredytowego na koniec 2013 
roku osiągnęła wartość 149 302 tys. zł
i była większa od roku poprzedzającego 
o 3,5 proc. W ogólnej sumie udzielonych 
kredytów, należności od spółek i spółdziel-
ni wynosiły 53 842 tys. zł, od osób prywat-
nych ponad 24 132 tys. zł, od przedsię-
biorców indywidualnych 22 827 tys. zł, od 
rolników 33 948 tys. zł, a od samorządów 
12 140 tys. zł. 

Wzrosty należności kredytowych od-
notowano wśród spółek i spółdzielni oraz
klientów indywidualnych. Na uwagę zasłu-
guje wzrost zobowiązań w ubiegłym roku 
wśród osób indywidualnych. Oznacza to,
że Bank przedstawił interesującą ofer-
tę i mimo bardzo ostrej konkurencji ban-
ków komercyjnych, odnotował w tym prze-
dziale wzrost o 17 proc. w stosunku do 
roku 2012.

Źródłem fi nansowania akcji kredytowej 
banku są depozyty – inaczej mówiąc osz-

czędności powierzane bankowi przez kli-
entów instytucjonalnych, samorządy i kli-
entów indywidualnych. Wartość depozytów
osiągnęła na koniec 2013 roku wysokość 
223 206 tys. zł, odnotowując wzrost w sto-
sunku do roku poprzedniego o bez mała 
14 proc. Przy bardzo konkurencyjnym ryn-
ku osiągnięcie takiego przyrostu depo-
zytów świadczy o atrakcyjności lokat, po-
mimo malejących stóp procentowych, ale
także o przywiązaniu i akceptacji Ban-
ku przez jego klientów. Cechą wyróżnia-
jącą BS w Leśnicy w sektorze banków 
spółdzielczych jest podstawowe źródło
bazy depozytowej, które w Banku stano-
wią oszczędności osób prywatnych. Wy-
noszą one 136 330 tys. zł, tj. blisko 64 proc.

ogółu depozytów. To potwierdza akceptac-
ję oferty przez klientów indywidualnych, 
ugruntowując jednocześnie dobrą opinię 
na terenie, na którym Bank prowadzi swo-
ją działalność.

Ocena wyników osiągniętych przez 
Bank musi też uwzględniać warunki, w ja-
kich działał on w minionym roku. Począ-
tek 2013 roku nie zapowiadał rychłego 
końca stagnacji w gospodarce. Banki ko-
mercyjne informowały o spadku popytu na 
kredyty. Parokrotne obniżenie wysokości 
stóp procentowych przez Radę Polityki 
Pieniężnej, powodujące zmniejszanie 
oprocentowania kredytów, wpływało na 
zysk banków, co więcej – zmniejszało 
również możliwości pozyskiwania i efek-

Przed zebraniami grup członkowskich
Wśród banków spółdzielczych Opolszczyzny Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą
w Strzelcach Opolskich należy do banków o wysokiej sumie bilansowej i dynamice. Jest 
drugim co do wielkości bankiem spółdzielczym w województwie opolskim, przy czym jego 
działalność fi nansowa nie ogranicza się tylko do tego obszaru. 
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tywnego wykorzystywania depozytów. 
Fundusze własne banku stanowią

o bezpieczeństwie powierzonych środ-
ków i w efekcie o możliwościach zwięk-
szania akcji kredytowej. W obecny rok 
BS w Leśnicy wszedł z kapitałami o wy-
sokości 20 114 tys. zł, tj. o 13 proc. więk-
szymi, niż w końcu 2012 roku. 

Ważną też informację stanowi fakt, iż
Bank w minionym roku przekroczył zale-
cany przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go współczynnik wypłacalności w wyso-
kości 12 proc.

Wszystkie placówki Banku oferują pe-
łen zakres produktów rynku depozytowo-
rozliczeniowego, kredytowego, udostęp-

niają karty płatnicze, prowadzą działal-
ność walutową. Nowością już nie jest ofe-
rowanie klientom nowoczesnych kana-
łów dostępu do rachunków, w tym poprzez 
Internet. Proponują też szereg innych
usług, jakie znajdują się ofercie nowo-
czesnych banków. Bank inwestował w no-
we technologie i wyposażenie, ale prze-
de wszystkim podnoszenie kwalifi kacji 
kadr. Tradycyjnie wspierał dotacjami lo-
kalne organizacje społeczne, kulturalne,
parafi e i kluby sportowe. Był współorgani-
zatorem regionalnego konkursu wiedzy
ekonomicznej „Kurs na zysk” dla mło-
dzieży z gimnazjów oraz szkól średnich. 
Jak od lat patronował szkolnym kasom 
oszczędności.

Rok 2014 stawia przed Bankiem nowe
wyzwania, które w znacznym stopniu wy-
nikać będą z sytuacji makroekonomicz-
nej. W dalszym ciągu będzie on dążył do
uzyskania znaczącego udziału w lokal-
nym i regionalnym rynku usług fi nanso-
wych. Będzie też pracował nad zwiększe-
niem swojej obecności w gospodarczym 
krwiobiegu regionu, rozwojem techno-
logii, pozyskiwaniem klientów, zwłaszcza
młodzieży. Wciąż będzie podnosił atrak-
cyjność oferty produktów i usług. Celem 
Banku jest utrzymanie odpowiedniego po-
ziomu efektywności działania i utrzyma-
nie zdobytej pozycji wśród instytucji fi -
nansowych na Śląsku Opolskim.

Oprac. Andrzej Malanowski
na podstawie danych fi nansowych Banku 

przed audytem 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY 2014 ROK

BS Leśnica Oddział w Ujeździe

BS Leśnica Filia w Chrząstowicach

BS Leśnica Oddział w Leśnicy  

BS Leśnica Filia w Jemielnicy

BS Leśnica Oddział w Dobrodzieniu

BS Leśnica Oddział w Strzelcach Opolskich

BS Leśnica Oddział w Ozimku

BS Leśnica Filia w Pawonkowie

lp.       data          godzina       miejsce       osoby prowadzące           z terenu
     Pan/Pani 

1. 18.02.2014 r.     1600            Bank               J. Garbacz              Chrząstowice
                 J. Drzymała

1. 18.02.2014 r.     1630          Sala TSKN       G. Waloszek            Zalesie Śląskie
                 D. Przybyłek 
2.  20.02.2014 r.    1630       Restauracja        J. Garbacz           Leśnica, Krapkowice, 
                                            „Na szlaku”      W. Nowakowski            Zdzieszowice

Ujazd, Stary Ujazd, 
Niezdrowice, 

Kędzierzyn-Koźle,
Stare Koźle, Łany Małe,
Rudno, Chechło, Świbie,
Jaryszów, Nogowczyce, 

Sieroniowice, 
Sieroniowice-

Grzeboszowice, Klucz,
Olszowa, Zimna Wódka,

Balcarzowice

1. 19.02.2014 r.     1400            Bank            J. Garbacz
                                                                 J. Jarosz

BS Leśnica Oddział w Izbicku

1.  25.02.2014 r.     1600           Bank                A. Sitnik                  Izbicko, Opole
                                                                   R. Łączyk

1.  26.02.2014 r.     1615        Restauracja      G. Waloszek                   Ozimek
                                            „NOWA”         J. Drzymała

1.  03.03.2014 r.     1600         Restauracja   B. Kaczmarczyk            Dobrodzień
                                          „Murzynek”       J. Garbacz

1.  04.03.2014 r.      1630             Bank          M. Plachetka                 Jemielnica
                                                                  P. Greitzke

1.  04.03.2014 r.      1600             Bank        B. Kaczmarczyk              Pawonków                        
                                                                        A. Sitnik

1.  06.03.2014 r.      1600              Bank         M. Plachetka            Strzelce Opolskie                      
                                                                       R. Łączyk
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Dla osób fi zycznych były to m.in.: Lokata KORZYSTNA 
z oprocentowaniem zmiennym, na okres 6 miesięcy, Lokata 
PREMIUM z oprocentowaniem stałym, na okres 3 miesięcy.
KREDYTY sezonowe – WIOSENNY i SŁONECZNY udziela-
ne na bardzo korzystnych warunkach i KREDYTY KONSOLI-
DACYJNE, dające możliwo ść dokonania zamiany kilku kre-
dytów w jeden o niższej racie. 

Pod koniec roku, a więc tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia, można było skorzystać z KREDYTU SUPER HIT 
ŚWIĄTECZNY oraz założyć LOKATĘ PROFIT.

Dla naszych klientów działających w różnych branżach 
(przedsiębiorców oraz rolników), wprowadziliśmy na lokalny 
rynek; przy współpracy z BPS Leasing SA; wygodny instru-
ment wsparcia jakim jest – LEASING.

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie for-
mą fi nansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania
dużych środków własnych. Obejmuje praktycznie każdy sprzęt
zaliczany do środków trwałych, zarówno nowy, jak i używany.
Podlegają mu dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samo-
chody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologicz-
ne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych. 
Można więc stwierdzić, że jest on najprostszą i najszybszą 
metodą fi nansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie ko-
rzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to właściwa i dob-
ra droga do pomnażania zysków i utrwalania swojej pozycji
na rynku. Obecna dynamika rozwoju sprawia, że ta forma 
świadczenia usług na szansę rozwoju i rokuje wysoką ren-
towność.

Ponadto rozszerzyliśmy swoją ofertę; przy współpracy z BPS
Faktor SA; o FAKTORING, przeznaczony dla fi rm z branż pro-
dukcyjnych, handlowych oraz usługowych.

Jest to znakomite rozwiązanie dla małych i średnich fi rm 
planujących nowe inwestycje oraz najszybszy sposób na 
zwiększenie możliwości fi nansowych fi rmy. Usługa faktorin-
gu polega na wykupie wierzytelności jeszcze niewymagal-
nych na podstawie faktur z odroczonym terminem płatno-
ści. Pozwala to na szybkie fi nansowanie nowych inwestycji. 

O nowościach w naszej ofercie na bieżąco informujemy 
państwa na naszej stronie www.bslesnica.pl (w zakładce 
OFERTA>Nowości), w lokalnej prasie oraz na antenie Radia 
Opole.

Rok 2014 rozpoczęliśmy od wzbogacenia naszej oferty
o kartę zbliżeniową PAYWAVE dla osób fi zycznych. Obec-
nie trwają przygotowania do wprowadzenia (wiosną b.r.) no-
wej LOKATY PROMOCYJNEJ, w której główną nagrodą bę-
dzie samochód osobowy (na razie nie zdradzamy marki ani 
modelu). 

Agnieszka Trybała

Nowe produkty 
i usługi 

w ofercie Banku 

W minionym roku 2013 nie zabrakło no-
wości w koszyku naszych produktów
i usług. Wprowadziliśmy do oferty; oprócz
produktów depozytowych i kredytowych. 
także nowe usługi fi nansowe.



Swoją obecnością zaszczy-
cili nas zaproszeni goście 
m.in.: Ryszard Wilczyński – 
Wojewoda Opolski, Krzysz-
tof Gierek – dyrektor O/Okr.
NBP w Opolu, Łukasz Jastrzem-
bski – Burmistrz Leśnicy, były 
prezes Zarządu – Stanisław 
Piś i ksiądz Henryk Pasieka.

Srebrny Medal za Długo-
letnią Służbę, nadany za wzo-
rowe, sumienne wykonywa-
nie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej w służbie
państwa, nadany postanowie-
niem Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej, otrzymały: Mał-
gorzata Plachetka – wice-
prezes Zarządu i Gabriela 
Waloszek – wiceprezes Za-
rządu. 

Odznaczenia wręczył Ry-
szard Wilczyński, wojewoda 
opolski.

Prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego prof. Marek Bel-
ka przyznał odznakę honoro-
wą „Za zasługi dla banko-
wości Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Odznakę otrzymały: Ewa
Glik, Agnieszka Kołodziej,
Jadwiga Czyżewska i Marian-
na Skorupa. Wręczenia odzna-
czeń dokonał Krzysztof Gie-
rek, dyrektor Oddziału Okrę-

gowego Narodowego Banku 
Polskiego w Opolu, w asyście
Józefa Garbacza, prezesa Za-
rządu Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy.

Odznaki przyznane przez 
Krajowy Związek Banków 
Spółdzielczych otrzymali:
Złotą odznakę honorową
Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra
Wawrzyniaka „Zasłużonemu
w rozwoju spółdzielczości
bankowej”: Daniel Przybyłek,
Renata Kurzał i Kornelia 
Weintritt.
Złotą honorową odzna-
kę im. Franciszka Stefczyka 
„Zasłużonemu w rozwoju 
spółdzielczości bankowej”: 
Elżbieta Dudrak i Anna Sor-
don.

Srebrną odznakę hono-
rową Krzyż zasługi im. Ks.
Piotra Wawrzyniaka „Zasłu-
żonemu w rozwoju spółdziel-
czości bankowej”: Ryszard
Łączyk, Jerzy Jarosz, Jo-
achim Drzymała, Andrzej Sit-
nik i Aneta Murawska.
Srebrną honorową od-
znakę im. Franciszka Stef-
czyka „Zasłużonemu w roz-
woju spółdzielczości ban-
kowej”: Piotr Greitzke, Zbig-

niew Sołtys, Beata Śnichow-
ska, Anna Bretsznajder, Ka-
rina Werner, Irena Wenszka
i Barbara Wyszyńska.

Z upoważnienia Rady Nad-
zorczej Krajowego Związku 
Banków Spółdzielczych od-
znaki wręczył Józef Garbacz,
prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy, w asy-
ście Barbary Kaczmarczyk, 
przewodniczącej Rady Nad-
zorczej Banku Spółdzielcze-
go w Leśnicy. 

Ponadto, podczas spotka-
nia, Zarząd Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy przekazał 

sprzęt komputerowy na ręce 
Stanisława Dłutowskiego, 
przewodniczącego Oddziału
Regionalnego Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Strzelcach Opol-
skich. To działanie wyszło na-
przeciw inicjatywie Wojewody 
Opolskiego, aby przeciwdzia-
łać wszelkim formom wyklu-
czenia społecznego osób trze-
ciego wieku.

Agnieszka Trybała

Odznaczenia dla pracowników
20 grudnia 2013 roku miało miejsce spotkanie 
Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników oraz 
pracowników emerytowanych. Podczas spotkania 

nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń.

Wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospo-
litej Polskiej”

Wręczenie złotej odznaki hon-
orowej Krzyż zasługi im. Ks.
Piotra Wawrzyniaka „Zasłużo-
nemu w rozwoju spółdzielczości 
bankowej” oraz srebrnej odznaki
honorowej Krzyż zasługi im. Piotra
Wawrzyniaka „Zasłużonemu w roz-
woju spółdzielczości bankowej”
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Przekazanie sprzętu komputero-
wego. Od lewej: Ryszard Wil-
czyński – wojewoda opolski
i Stanisław Dłutowski – prze-
wodniczący Oddziału Rejonowe-
go Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów
w Strzelcach Opolskich

Od lewej: Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu, Ryszard Wil-
czyński – Wojewoda Opolski, Gabriela Waloszek – wiceprezes Zarządu
i Józef Garbacz – prezes Zarządu BS w Leśnicy



W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się pierwsza edyc-
ja ogólnopolskiego programu edukacyjnego TalentowiSKO. 
Program został przygotowany przez banki spółdzielcze 
z Grupy BPS i jest rozszerzeniem dotychczasowych 
działań prowadzonych w ramach Szkolnych Kas 
Oszczędności. Do programu TalentowiSKO przy-
łączył się również Bank Spółdzielczy w Leś-
nicy, który od lat opiekuje się szkołami
w swoim regionie, m.in. przez prowadzenie 
zajęć dla dzieci w ramach Szkolnych Kas 
Oszczędnościowych. Angażuje się także
w proces promowania przedsiębiorczości
i wiedzy z zakresu fi nansów. 

Celem Programu jest rozwijanie talentów wśród
dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków
w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. TalentowiSKO
uczy zaradności życiowej i pozytywnego myślenia o pie-
niądzu. 

TalentowiSKO dla wszystkich uczniów
Program kierowany jest do uczniów z każdej gru-

py wiekowej. Dzieci ze szkół podstawowych nauczą 
się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim „mająt-
kiem” i systematycznie oszczędzać. Gimnazjaliści będą mo-
gli wykorzystać wiedzę ekonomiczną przy organizacji aukcji 
czy zbiórki społecznej na ważny cel. Z kolei uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych poznają działanie instytucji bankowych, do-
wiedzą się, jak przygotować biznesplan czy pozyskać fundusze 
na własny biznes albo studia. 

Patronat nad Programem objęły wybrane Kuratoria Oświaty, 
Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Ra-
da Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Ucz-
niowskiej.

Narzędzia w konkursie 
W ramach Programu TalentowiSKO przygotowana zosta-

ła nowoczesna platforma internetowa TalentowiSKO.pl zawie-
rająca inspirujące treści, grafi ki i animacje związane z tema-
tyką fi nansów, przeznaczone dla uczniów wszystkich szkół. 
Znajduje się na niej również zbiór wszystkich narzędzi nie-
zbędnych do realizacji Programu. Są to m.in. autorskie sce-
nariusze lekcji o fi nansach i oszczędzaniu dostosowane do 
czterech grup wiekowych uczniów. Scenariusze opracował 
zespół doświadczonych metodyków oraz ekspert z zakresu 
fi nansów. Stanowią one uzupełnienie podstawy programowej 
z obszaru przedsiębiorczości w szkołach. Wśród pomocy dy-
daktycznych są też gotowe karty pracy dla dzieci i nauczy-
cieli. Scenariusze lekcji oraz karty pracy znajdują się w za-
szyfrowanej zakładce dla szkół, stworzonej w ramach strony 
TalentowiSKO.pl. Dostęp do tej sekcji otrzymują szkoły biorą-
ce udział w Programie. 

Dodatkowo przygotowano konkursy rozwijające wiedzę
o oszczędzaniu, w których do wygrania są atrakcyjne nagro-
dy dla uczniów i szkół.

Najważniejsze korzyści z konkursu:
wzmocnienie wizerunku w oczach uczniów, 

rodziców i kuratoriów,
 możliwość ponadprogramowego edukowania 
swoich uczniów,
dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich
scenariuszy zajęć,

 lepsze przygotowanie uczniów do testów
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i eg-
zaminu maturalnego.

Do konkursu SKO w ramach programu Talento-
wiSKO zgłosiły się następujące szkoły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeu sza Koś-

ciuszki w Olszowej
2. Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie z sie-

dzibą w Sieroniowicach
3. Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z siedzibą 
w Zimnej Wódce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
5. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Dobrodzieniu
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku

więcej na www.talentowisko.pl 
Oprac. Redakcja
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Klinika Nova w Kędzierzy-
nie Koźlu, szpital jedne-
go dnia, świadczy usłu-
gi medyczne na najwyż-
szym poziomie. Od nie-
dawna mieści się w no-
wym obiekcie przy ulicy
Kłosowej 7. Zdecydowa-
na większość zabiegów 
zaczyna się i kończy w cią-
gu jednego dnia. 

Idea tego typu jednostek polega na 
wykonywaniu zabiegów przy użyciu wy-
sokiej jakości sprzętu i przez wysoko kwa-
lifi kowanych specjalistów. Gdy podchodzi 
się do pacjentów z odpowiednią opieką 
i troską, nie wymagają oni dłuższej hos-
pitalizacji. Co więcej, jeżeli po takim za-
biegu dochodzi się do zdrowia w domo-
wym łóżku, to proces przebiega szybciej. 

Na sukces kliniki zapracował cały zes-
pół –  mówi doktor Rafał Olejnik, prezes 
Zarządu kliniki, specjalista urolog. – Dosko-
nała kadra, wysokiej jakości sprzęt i środ-
ki anastetyczne, umożliwiające szybkie 
i bezpieczne znieczulenie oraz wybudzenie 
pacjenta po zabiegu powodują, że ope-
racje są bezpieczne, a pobyt w ośrodku 
krótkotrwały. Zasadą w naszej klinice jest
prowadzenie pacjenta na etapie rozpozna-
nia, operacji i rekonwalescencji przez jed-
nego lekarza. To zapewnia lepszą kontro-
lę procesu leczenia, a pacjent ma pełną 
informację o swojej chorobie. 

Początek klinice dał zespół urologów. 
Z czasem dołączyły do niego inni spe-

cjaliści i tak powstała dzisiejsza klinika
Nova. Stopniowo dochodziły zabiegi oku-
listyczne, np. leczenie zaćmy, zabiegi z za-
kresu ginekologii, ortopedii, a ostatnio
również chirurgii plastycznej i laryngolo-
gii. Działa też zespół onkologiczny we 
współpracy ze specjalistami Instytutu On-
kologii w Gliwicach. W klinice przyjmują 
lekarze z wielu dziedzin – aktualnie współ-
pracuje z nią 17 fachowców. Większość 
usług odbywa się na zasadzie komer-
cyjnej, choć w niedługim czasie klinika 
będzie się starać o kontrakty z NFZ. 

Poprzednia lokalizacja nie dawała kli-
nice szans na rozwój, za to w obecnej
znajduje się pięć gabinetów konsulta-
cyjnych i sala operacyjna. Druga sala
zostanie oddana do użytku wraz rozwo-
jem placówki. Klinika posiada 9 łóżek 
szpitalnych i łóżko endoskopowe, co po-
zwala na wprowadzenie kolejnej specja-
lizacji – endoskopii przewodu pokar-
mowego. W gabinecie laryngologicznym 
znajduje się jedyny w województwie opol-
skim unit laryngologiczny, dzięki któremu 
laryngolog zagląda do uszu, nosa i gardła 
pacjenta za pomocą wprowadzanej ka-
mery. Klinika planuje też rozpoczęcie le-
czenia chrapania. 

Obszerny obiekt powstał w rekordowo 
krótkim czasie. Jego fundamenty wylano
w czerwcu ubiegłego roku, a dopuszcze-
nie do eksploatacji klinika uzyskała już
w grudniu. To zasługa dobrego wykonaw-
cy, projektu i fi nansowania – twierdzi 
doktor Rafał Olejnik. – Początkowo pla-
nowano znacznie mniejszą kubaturę. W trak-
cie projektowania Zarząd kliniki doszedł 
jednak do wniosku, że koszty stworzenia 
obiektu dla szpitala jednego dnia, nie-
wiele różnią się od kosztów budowy tra-
dycyjnej placówki. Finansowanie budo-
wy zapewnił nam dogodny kredyt w Ban-
ku Spółdzielczym w Leśnicy. Rozmowy by-
ły konkretne, decyzja Zarządu Banku po-
zytywna i szybka. W efekcie powstał obiekt

nowoczesny, funkcjonalny a w razie potrzeb
– możliwa jest jego rozbudowa. Bank umo-
żliwił nam start, sfi nansował także zakup 
sprzętu. Klinika jest miejscem pracy dla 
kilkudziesięciu osób. 

Coraz większa liczba prywatnych pla-
cówek medycznych sprawi, że w niedłu-
gim już czasie pojawi się konkurencja. 
Dr Olejnik twierdzi, że jest to bardzo po-
zytywne zjawisko. Z jednej strony podno-
si jakość usług medycznych, z drugiej zaś
daje pacjentowi prawo wyboru. A co naj-
ważniejsze, doprowadzi do sytuacji, w któ-
rej pobyt w szpitalu nie będzie wynikiem 
przymusu, ale możliwości wyboru pacjen-
ta leczenia w ośrodku, który oferuje usłu-
gi medyczne niedostępne do tej pory na 
naszym terenie.

Chirurgia jednego dnia jest z punktu wi-
dzenia prawnego czymś zupełnie innym 
niż lecznictwo stacjonarne. Jest raczej je-
go dopełnieniem i szansą dla tych pa-
cjentów (jak np. w przypadku chorych
z zaćmą), którzy nie mogą czekać dwóch 
czy trzech lat w kolejce na zabieg w szpi-
talu. 

Andrzej Malanowski

Szpital jednego dnia

Sala Operacyjna

Gabinet Okulistyczny

Sala chorych
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Bank Spółdzielczy w Leśnicy sprzeda
NIERUCHOMOŚĆ położoną w Otmicach k/Izbicka,

w skład której wchodzą:

 budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni 174,48 m2, dwukondygna-
cyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony – do remontu

 budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni 78,60 m2

 ogółem działka 1793 m2 zakwalifi kowana jako „grunty rolne zabudowane”.

Budynek mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodo-
ciągową z sieci, kanalizację sanitarną, c.o. zasilanego z pieca na paliwo stałopalne.
Budynek gospodarczy wyposażony w instalację wodociągową i elektryczną.

Lokalizacja w spokojnej okolicy, pośród osiedla domów jednorodzinnych. Bardzo do-
bre położenie pod względem dostępności do głównych dróg w kierunku Opola i Strzelec 
Opolskich. 15 km do najbliższego zjazdu na autostradę A4. 

 CENA DO UZGODNIENIA
Bliższe informacje można 
 uzyskać w siedzibie Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy – Centrali 
w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2, 
w godzinach 8:00-16:00; 
lub telefonicznie 
77 463 92 11, + 48 512 723 267

Zmieniliśmy jej szatę grafi czną, układ oraz 
sposób dostępu do informacji. Jesteśmy prze-
konani, że przyczyni się ona do lepszej ko-
munikacji z naszymi obecnymi klientami 
oraz pozwoli nowym na wygodne zapozna-
nie się z przygotowaną ofertą.

Prace rozpoczęliśmy dokładnie analizu-
jąc informacje, jakie powinny znaleźć się na 
stronie. Bardzo cenne okazały się uwagi na-
szych klientów. Celem nadrzędnym była pro-
stota obsługi oraz szybkość dostępu do naj-
istotniejszych informacji przeznaczonych dla 
grup klientów, czyli fi rm, rolników, klientów in-
dywidualnych. 

Nowością jest uruchomienie strony w wersji
responsywnej, tzn. dostosowującej się auto-
matycznie do urządzenia, z jakiego wchodzi-
my na witrynę, np. komputera, telefonu, table-
tu. Mamy także możliwość skorzystania z au-
tomatycznego tłumacza w języku niemiec-
kim oraz angielskim. 

Jesteśmy świadomi, że mimo naszych sta-
rań, nowa strona może nie spełniać oczeki-
wań wszystkich naszych klientów. Dlatego 
jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwa-
gi oraz będziemy wdzięczni za przesyłanie 
opinii na temat naszego nowego serwisu na 
adres: marketing@bslesnica.pl

 Agnieszka Trybała

Jednym z przedsięwzięć roku 2013 by-
ło uruchomienie nowej witryny inter-
netowej Banku. Jej modernizacji doko-
naliśmy z myślą o naszych klientach. 
Chcieliśmy stworzyć stronę według naj-
nowszych trendów występujących w pro-
jektowaniu serwisów internetowych, no-
woczesną a zarazem przejrzystą. 

Szczegóły oraz zdjęcia na stronie www.bslesnica.pl
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CENTRALA 
Strzelce Opolskie, 
ul. Gogolińska 2
tel. 77 463 92 11 do 13
fax 77 463 92 14
sekretariat@bslesnica.pl

„Naszą dumą są nasi Klienci, dumą naszych Klientów jest nasz Bank”
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