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

Ozimek - Pawonków - Strzelce Opolskie - Ujazd - Zdzieszowice

Przy wylosowanym samochodzie – głównej wygranej w Super Lokacie Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 

Od lewej: Andrzej Sitnik – członek Zarządu, Robert Bedrunka – przedstawiciel fi rmy Vip Car z Opola, 

Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu, 

Marian Czapla i Sylwia Czapla, założycielka lokaty, która w tej edycji okazała się szczęśliwym losem

                      - więcej na str. 4
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Komentarz
Banki spółdzielcze są wyjątkowym 

elementem systemu bankowego 
w Polsce. Wynika on z tego, że są 
najdłużej działającymi instytucjami 
fi nansowymi w kraju – najstarszy BS
w Brodnicy działa od 1862 roku. Są
to banki o wyłącznie polskim kapi-
tale, wywodzącym się z udziałów zło-
żonych przez ich członków, samo-
rządów oraz z wypracowanych przez 
siebie zysków. Jest ich w kraju ponad 
550. 

Do tej grupy należy także Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą 
w Strzelcach Opolskich, który dzięki 
konsekwentnemu zarządzaniu, osiąg-
nął pozycję drugiego banku spółdziel-
czego na Opolszczyźnie pod wzglę-
dem wielkości sumy bilansowej. O zna-
czeniu tego banku dla lokalnej gos-
podarki najlepiej wiedzą tutejsi rol-
nicy, dla których udzielane przez Bank 
kredyty stały się podstawą rozwoju 
gospodarstw i dziś zapewniają im fi -
nansową płynność.

Ale nie tylko rolnictwo zyskuje na tej 
współpracy z Bankiem Spółdzielczym 
w Leśnicy. Wiele zawdzięczają mu
też samorządy, dla których wielolet-
nia obsługa ich budżetów i kredyto-
wanie lokalnych inwestycji okazały 
się korzystne. Podobnie ma się rzecz
ze zwiększającym się z roku na rok 
fi nansowaniem małych i średnich 
przedsiębiorstw. To dla nich w czasie
kryzysu pomoc tego Banku (wobec 

wstrzymaniu kredytowania przez 
banki komercyjne) okazała się bez-
cenna. 

Myślę, że rozwój tego Banku, jego 
dzisiejsza pozycja, oprócz dobrze 
prowadzonej polityki kredytowej i de-
pozytowej, jest także efektem tego, 
że wokół naszego Banku udało się 
przez lata zbudować zintegrowaną 
grupę członków i klientów, dla któ-
rych świadomość, że związali się z ban-
kiem lokalnym, tutejszym, stanowi do-
datkową wartość. 

Banku spółdzielczego w myśl aktu-
alnie obowiązującego prawa – nie 
można przekształcić w spółkę lub 
też sprzedać, czy to się komuś po-

doba, czy nie. Dlatego martwią mnie
pomysły niektórych polityków, któ-
rym nie podoba się spółdzielcza for-
ma własności, z powodzeniem sto-
sowana w bankowości na całym 
świecie. 

Jestem przekonany, że obrona tej
formy bankowości jest naszym obo-
wiązkiem. Jako członkowie Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy traktować ją po-
winniśmy jako obronę naszych nie-
zbywalnych praw własnościowych. 

Wiktor Nowakowski
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 
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Panie Burmistrzu, Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy jeszcze kilka-
naście lat temu był jednym z wielu 
działających na Opolszczyźnie ma-
łych banków spółdzielczych, a dziś...

Dziś jest to duży Bank, dający so-
bie radę na konkurencyjnym rynku,
liczący się i rozpoznawalny w całym 
regionie. To ogromny sukces, że właś-
nie w naszym mieście powstał Bank, 
który potrafi ł połączyć w jedną całość 
kilka innych banków spółdzielczych. 
Jesteśmy winni uznanie dla jego władz,
że pomimo, iż aktualnie główna je-
go siedziba została przeniesiona do 
Strzelec Opolskich, utrzymał swoją 
historyczną nazwę. Myślę, że jest to 
bardzo ważny zabieg marketingowy 
dla miasta i gminy Leśnica. 

Mieszkańcy Leśnicy są we wła-
dzach tego Banku, w Zarządzie i Ra-
dzie Nadzorczej. To bank o wielolet-
nich tradycjach. Niedawno kupiłem
na jednym z portali aukcyjnych spar-
buch – książeczkę oszczędnościo-
wą z lat dwudziestych ubiegłego wie-
ku, należącą do mieszkańca gmi-
ny Leśnica, który w tutejszym banku
przechowywał swoje oszczędności.
To dowód na to, że tradycje spół-
dzielczej bankowości są tu głębokie
i ugruntowane. Dla mieszkańców Leś-
nicy i okolicznych miejscowości pla-
cówka Banku w naszym mieście jest
ważnym miejscem, gdzie mogą za-

spakajać swoje potrzeby fi nansowe
i przechowywać oszczędności.

Bank nadal pozostaje w dobrych 
relacjach z samorządem?

Oczywiście. Tak było tu zawsze. 
Samorząd to lokalna władza, bank 
spółdzielczy to miejscowa instytucja 
fi nansowa obracająca lokalnym ka-
pitałem, więc owa symbioza wydaje 
się czymś jak najbardziej naturalnym. 
Miejscowy Oddział od lat obsługuje 
budżet miasta i gminy oraz jego jed-
nostek budżetowych. Czyni to spraw-
nie, na dobrych warunkach więc nic 
dziwnego, że w tym zakresie nie pla-
nujemy żadnych zmian. Od 1990 ro-
ku, kiedy powstał nowy system samo-
rządowy, dla Banku staliśmy się waż-
nymi partnerami, dysponującymi po-
kaźnymi środkami, które mogą znaj-
dować się w jego dyspozycji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że mamy ten bank „u siebie” – 100 
metrów od siedziby Urzędu. 

Jak Pana zdaniem jest dziś pos-
trzegany Bank przez mieszkańców 
gminy?

Z informacji, jakie docierają do 
mnie od tutejszych rolników i fi rm ob-
sługujących rolnictwo, Bank ma ugrun-
towaną dobrą opinię. Rolnictwo w na-
szej gminie, otoczonej przez rejony 
o przemysłowym charakterze, jest na 
wysokim poziomie i pozostaje bardzo 

ważnym elementem miejscowej gos-
podarki. Środki na jego rozwój pocho-
dziły i nadal pochodzą właśnie z Ban-
ku Spółdzielczego, kredyty załatwia-
ne są sprawnie i co najważniejsze – 
szybko. 

To, na co zwracały uwagę osoby 
przekazujące mi opinie o Banku, to
właśnie możliwość szybkiego podej-
mowania decyzji w Centrali czy w leś-
nickim Oddziale oraz konkretny i pro-
fesjonalny sposób traktowania klien-
tów. Myślę, że sukces tego Banku 
polega na tym, że jest blisko ludzi. 

W ciągu ostatnich dwudziestu-
trzydziestu lat, tak jak cały kraj, bar-
dzo zmieniły się warunki, w jakich fun-
kcjonuje miasto i gmina. Musimy za-
tem wykorzystać wszelkie możliwości, 
by zapewnić mieszkańcom jak najlep-
sze warunki życia. Moim zdaniem mu-
simy dążyć do lepszego wykorzysta-
nia warunków środowiskowo-turys-
tycznych gminy, bliskość miejsca kul-
tu religijnego – Góry Św. Anny. W tych
zamiarach pomocne mogą być środki 
znajdujące się w dyspozycji Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy. To nasz 
wspólny interes.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

Wykorzystać lokalny kapitał
Rozmowa z Łukaszem 
Jastrzembskim, Bur-
mistrzem Miasta i Gmi-
ny Leśnica.

Fot. Błażej Duk
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Bank Spółdzielczy w Leśnicy za-

kończył loterię promocyjną „SUPER

LOKATA”. Uroczyste losowanie na-

gród odbyło się 25 kwietnia br.

o godzinie jedenastej w siedzibie

Centrali Banku przy ulicy Gogoliń-

skiej 2 w Strzelcach Opolskich.

Wylosowanych zostało 50 atrakcyjnych nagród,
a główną był samochód osobowy – NISSAN NOTE. 

Losowania nagród dokonali uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jaryszowie – Szkoły fi lialnej
w Sieroniowicach (uczestnicy programu Talentowi-
SKO). Natalia i Jonas z uśmiechem profesjonalnie 
podeszli do losowania n agród. 

W losowaniu brali udział klienci, którzy założyli
SUPER LOKATĘ w okresie od 03.12.2012 r. do 
29.03.2013 r. oraz utrzymali ją do 30.03.2014 r. Każdy 
1 000 zł na lokacie – stanowił 1 los w loterii. 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy regularnie wprowa-
dza do swojej oferty lokatę promocyjną dla osób fi -
zycznych. 

Loteria „SUPER 
– rozstrzygnięta

Lista wylosowanych osób w loterii „SUPER LOKATA”

Wyniki losowania przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2014 r. 
w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Sylwia Czapla – Pludry, samochód osobowy

Elfryda Raczek – Ligota Czamborowa, skuter

Ilona Rutkowska – Strzelce Opolskie, telewizor

Jerzy Werner – Nakło, zestaw kina domowego

Stanisław Tomala – Lisowice, laptop

Marian Hergesel – Gogolin, rower górski

Jan Mitula – Zakrzów, zmywarka

Bernard Ciupka – Zalesie Śląskie, rower górski

Monika Janeczko – Wierzch, pralka

Rozalia Mnich – Leśnica, kamera

Renata Kurek – Szemrowice, kamera

Piotr Urbanczyk – Olszowa, aparat cyfrowy

Maria Kaczmarczyk – Warłów, aparat cyfrowy

Aleksander Kisała – Strzelce Opolskie, aparat cyfrowy

Joachim Strzelczyk – Skrzydłowice, aparat cyfrowy

Renata Richter – Klucz, kuchenka mikrofalowa

Andrzej Piecuch – Gogolin. kuchenka mikrofalowa

Rozwita Swacha – Strzelce Opolskie, wieża stereo

Elżbieta Urbańczyk – Jaryszów, wieża stereo

Helmut Lazarek – Ujazd, wieża stereo

Bernard Klosa – Ozimek, żelazko

Maria Malcherek – Stary Ujazd, żelazko

Jerzy Barteczko – Dolna, żelazko

Józef Bocian – Strzelce Opolskie, żelazko

Maria Koza – Kośmidry, żelazko

Krystyna Nowak – Ligota Dobrodzieńska, żelazko

Helena Reiman – Turza, żelazko

Krystyna Zbruk – Klekotna, żelazko

Ewa Szponarska – Ujazd, żelazko

Józef Wypich – Lichynia, żelazko

Czesław Lachacz – Strzelce Opolskie, mikser kuchenny

Regina Czellnik – Makowczyce, mikser kuchenny

Joanna Greitzke – Jemielnica, mikser kuchenny

Klara Szymańska – Ujazd, mikser kuchenny

Daria Mateja – Szczepanek, mikser kuchenny

Henryk Sus – Jemielnica, mikser kuchenny

Kazimierz Depta – Zdzieszowice, mikser kuchenny

Klara Kruczek – Szymiszów, mikser kuchenny

Danuta Baniak – Ozimek, mikser kuchenny

Bogdan Maks – Pawonków, mikser kuchenny

Irena Kupka – Stary Ujazd, blender

Renata Migura – Suchodaniec, blender

Zdzisława Bienias – Suchy Bór, blender

Eliza Gordzielik – Borycz, blender

Justyna Głaba – Ujazd, blender

Henryk Kandora – Łagiewniki Wielkie, blender

Krzysztof Janeczko – Wierzch, blender

Krzysztof Gabor – Gąsiorowice, blender

Teresa Tomanowska – Główczyce, blender

Irena Sus – Jemielnica, blender

Jadwiga Czyżewska – przewodnicząca  Komisji Losowania, Na-
talka Widera – podczas uroczystego losowania nagród Loterii pro-
mocyjnej p.n. „SUPER LOKATA” – 25.04.2014 r. Natalia 
swoim uśmiechem oczarowała wszystkich
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R LOKATA” 
Obecnie od 14.04.2014 r. trwa kolejna edycja loterii pod na-

zwą – SUPER LOKATA II, w której główną nagrodą jest FORD 
FOCUS. Nagrody dodatkowe – laptopy, rowery, tablety oraz ekspre-
sy do kawy. Wpłaty na lokatę przyjmowane będą do 29.08.2014 r.
Podobnie jak przy poprzedniej loterii – każdy tysiąc złotych na
lokacie – to 1 los dający szansę wygranej! Zapraszamy do udziału
w kolejnej loterii, natomiast wszystkim laureatom pierwszej
edycji SUPER LOKATY serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie www.bslesnica.pl                      A.T. Jonas Kudla wyciągał losy z wielką klasą

Rozwita Swacha ze Strzelec Opolskich wygrała wieżę stereo

Andrzej Piecuch z Gogolina

Państwu Sus z Jemielnicy 
także dopisało szczęście

Bernard Ciupka 
z Zalesia Śląskiego

Daria Mateja ze Szczepanka

Jan Mitula z Zakrzowa Monika Janeczko z miejscowości Wierzch
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Pod patronatem naszego 
Banku działa 12 Szkolnych 
Kas Oszczędności. We wrze-
śniu 2013 r. w szeregi szkół, 
które aktywnie promują dobre 
nawyki w oszczędzaniu oraz 
uczą dzieci pozytywnego myś-
lenia o pieniądzu, przystąpi-
ła Szkoła Podstawowa Nr 3
w Ozimku.

Nowi  członkowie „Talentowi-
SKA”, niespełna w miesiąc po 
przystąpieniu do programu, 
23 października 2013 r. wraz 
z opiekunem odwiedzili naszą 
placówkę Banku w Ozimku. 
Mieli okazję poznać bank od 
środka – zobaczyli, między 
innymi skarbiec oraz okien-
ko kasowe. Dowiedzieli się, ja-
kie zabezpieczenia stosuje się 
na banknotach, a tym samym 
– jak można rozpoznać fał-
szywe pieniądze. Poznali his-
torię pieniędzy, usłyszeli też 
dlaczego warto oszczędzać 
w banku. 

Na zakończenie wizyty na-
si goście otrzymali  gipsowe
skarbonki, które mogli włas-
noręcznie pomalować. (Takie 
skarbonki to świetny sposób 

na odkrywanie talentu malar-
skiego i talentu do oszczędza-
nia!)

Kolejne spotkanie z „Talento-
wiczami” miało miejsce 26 mar-

ca 2014 r. w siedzibie Cen-
trali a zarazem w strzeleckim
Oddziale Banku. Gościliśmy
dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaryszowie 
– Szkoły fi lialnej w Siero-
niowicach. 

Członkowie SKO zobaczyli
Bank „od zaplecza”. Odwiedzi-
li jedną z kas, gdzie kasjerka 
zaprezentowała im na czym
polega jej praca, oraz poka-
zała wiele ciekawych urzą-
dzeń wykorzystywanych na
co dzień w kasie: liczarkę do
banknotów, liczarkę do monet,
tester na ultrafi olet, maszyn-
kę do liczenia itp. Uczniowie 
zobaczyli, w jaki sposób sor-
tuje się pieniądze, jak robi się
paczki, jak roluje się monety.
Poznali także zabezpieczenia
na banknotach, a więc nauczy-
li się rozpoznawać fałszywe 
pieniądze. Ponadto zobaczy-
li pomieszczenie z bankoma-
tem, a nawet sposób jego za-
silania. 

Uczniowie  ze Szkoły podstawowej Nr 3 w Ozimku podczas lekcji 
w Banku

„Leśnickie TalentowiSKO” – co nowego u naszych talentowiczów?

W poprzednim numerze naszego „In-
formatora” pisaliśmy o programie Talen-
towiSKO; przypomnijmy – to program 
banków spółdzielczych z Grupy BPS de-
dykowany dzieciom i młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych. W ramach programu 
– są trzy konkursy, każdy z nich skiero-
wany do innej grupy wiekowej. I tak dla 
szkół podstawowych konkurs pn. „Dziś 
oszczędzam w SKO, jutro w Banku 
Spółdzielczym” – Talenty dodajemy, dla
gimnazjalistów „Spółdzielnia dobrych 
serc” – Talenty mnożymy, natomiast dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. 
„Inkubator szkolnych biznesów” – 
Talenty potęgujemy.

Ilona Jochem przedstawia uczniom z Sieroniowic zabezpieczenia stosowane na bank-
notach
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W programie spotkania nie
zabrakło wizyty w gabinecie
najważniejszej osoby w Ban-
ku, gdzie dzieci zasiadały wy-
godnie w fotelu pana Prezesa.

Następnie na sali narad, 
gdzie rozpoczęła się „podróż 
po Banku”, mogły samodziel-
nie przeliczyć monety przy uży-
ciu liczarki, sprawdzić zabez-
pieczenia na banknotach, wy-
korzystując w tym celu tester. 

Na zakończenie musieli 
odszukać „kufer ze skarbem”, 
w którym ukryte były drobne 
upominki. 

Nasi „talentowicze” podczas
spotkań z zaciekawieniem słu-

chali, zadawali pytania, aktyw-
nie uczestniczyli w „lekcji” w Ban-
ku. Mamy nadzieję, że wizyty 
te będą długo pamiętać i mile 
wspominać. 

Oprócz spotkań w placów-
kach naszego Banku, miały 
także miejsce „nasze wizyty 
w Szkołach”. Irena Wenszka 
– dyrektor z Oddziału w Ujeź-
dzie systematycznie odwiedza
szkoły, które uczestniczą w pro-
gramie TalentowiSKO. Przygo-
towuje dla dzieci konkursy i re-
busy oraz pogadanki na temat 
oszczędzania, historii i funkcji
pieniądza, roli banku oraz pra-
cy w banku.  

Uczestnicy spotkania z własnoręcznie pomalowanymi skarbonkami

Więcej zdjęć ze spotkań z naszymi najmłodszymi oszczędza-
jącymi prezentujemy na stronie www.bslesnica.pl w zakładce 
OFERTA > SKO oraz AKTUALNOŚCI >Wydarzenia

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 B
an

ku



8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY                         Nr 2 /24/ czerwiec 2014 r.

Jakie były zadania konkursowe dla najmłodszych?

W ramach Konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” uczestnicy musieli między innymi:
• zorganizować konkurs o oszczędzaniu,
• przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na określony cel,
• wymyślić przedstawienie na temat związany z oszczędzaniem oraz zaprezentować je na forum szkoły.

Do Konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” zgłosiło się 10 szkół podstawowych z terenu działania 
naszego Banku, a 8 z nich  złożyło sprawozdania z przeprowadzonych działań, co jest równoznaczne z przystąpieniem do kon-
kursu.

Życzymy owocnego odkrywania talentów!                    /A.T./

Nasze bankowe „SłownikowiSKO” dla najmłodszych
BANK to miejsce, gdzie ludzie i fi rmy trzymają swoje pieniądze. Banki są bezpieczne ponieważ podlegają ścisłemu nadzoro-
wi. Pracują tam ludzie, którzy znają się na pieniądzach. Dzięki temu, że wiele fi rm i ludzi oszczędza w bankach, mogą one po-
mnażać ich oszczędności.
BANKOMAT jest urządzeniem do samodzielnego wypłacania pieniędzy z konta za pomocą karty płatniczej. Określona kwo-
ta może zostać wydana z maszyny po wprowadzeniu poprawnego (czterocyfrowego) kodu PIN. W bankomacie można także 
sprawdzić stan konta i wydrukować potwierdzenie wykonanej transakcji.
OSZCZĘDZANIE polega na gromadzeniu pieniędzy. Część pieniędzy odkładamy na przyszłość. Drobne pieniądze możemy 
zbierać w skarbonce. Większe kwoty najlepiej oszczędzać w banku. Oszczędzanie jest skuteczne wtedy, gdy jest systema-
tyczne. Pieniądze oszczędzamy z wielu powodów: zawsze warto mieć zapas na nieprzewidziane wydatki, niektóre rzeczy są 
za drogie, aby kupić je od razu. 
PIENIĄDZ służy nam do płacenia za różne produkty i usługi. Różne rzeczy możemy też sprzedać za pieniądze. Za pracę otrzy-
mujemy wynagrodzenie w pieniądzach. Dzięki pieniądzom łatwo wymienić pracę na potrzebne nam rzeczy.
WALUTA to pieniądz obowiązkowo używany w państwie. W naszej ojczyźnie walutą jest złoty polski. W niektórych krajach 
Europy walutą jest euro.
WARTOŚĆ PIENIĄDZA mierzy się ilością rzeczy, które można za niego kupić. Zdarza się, że po jakimś czasie za tę samą kwo-
tę możemy kupić mniej. Oznacza to, że pieniądz stracił na wartości.              A.T.

„ZagadkowiSKO” pani Grażynki
Oto kilka zagadek dla naszych SKO-wiczów, które przygotowała opiekunka jednej z naszych Szkolnych Kas Osz-

czędności – Grażyna Janiczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie – Szkoły fi lialnej w Sieroniowicach. 

Stoi na biurku lub na stoliku.Ma ekran, myszkę i dużo guzików. 

Stoi przy komputerze i drukuje na papierze.

On prędko odejmie, pomnoży i doda, a także podzieli i wyniki poda. 

Wielka z nim wygoda ty wkładasz kartę – on pieniądze ci da. 

W banku w kasie klientów przyjmuje, pieniądze wpłaca lub wypłaca i rachunki stempluje. 

Metalowe krążki, za które możesz kupić książki. 

Co to za urządzenie? Wkładasz banknot i już wiesz, czy jest prawdziwy? 

 Do bankomatu z pieniędzmi wkładana lub w magnetofonie odtwarzana. 

 Do bankomatu wkładana, plastikowym pieniądzem bywa nazywana. 

W banku pracuje i najważniejsze decyzje podejmuje. 

Pilnie w banku strzeżony, kodami ochroniony. 

Duże pieniądze w nim bank przechowuje. Klientom tego miejsca nikt nie pokazuje 

Znaki wodne, hologramy, nitki zabezpieczające mamy. W każdym portfelu chętnie zamieszkamy. 

Jak się nazywa ta instytucja, w której książeczkę oszczędnościową mamy,
    bo naszej pani pieniądze na SKO wpłacamy. G rażyna Janiczuk



9   CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY        Nr 2 /24/ czerwiec 2014 r.

Dziś gospodarstwo ma ten 
sam charakter, ale zmianie 
uległ udział poszczególnych 
w nim sektorów, bowiem dwie 
trzecie wartości produkcji 
przynosi odstawiane mleko, 
a dopiero pozostałą część – 
uprawy. Martin Ziaja mówiąc 
o gospodarstwie, tak ustawia 
hierarchię w gospodarstwie: 
mleko, pszenica, rzepak, ku-
kurydza. Areał upraw, na któ-
ry składają się ziemia własna 
i dzierżawiona, wynosi dziś 
210 hektarów. Stąd też pocho-
dzi pasza dla stada bydła, 
które liczy 260 sztuk, w tym 
130 krów mlecznych. 

Gospodarstwo znajduje się
przez cały czas w cyklu roz-
wojowym. Aktualnie trwają 
w nim prace związane z roz-
budową pomieszczeń na ma-
szyny i materiały potrzebne 
do produkcji roślinnej. Plano-
wana jest także modernizac-
ja obory i nowa hala udojo-

wa wraz z zapleczem. 
Przejmując gospodarstwo,

decydując się na jego rozwój,
świadomie wybrałem kieru-
nek związany z produkcją
mleka – mówi Martin Ziaja. – 
Przy podejmowaniu decyzji 
nie bez znaczenia była ja-
kość tutejszych gleb, które za-
liczyć trzeba do słabych lub 
średnich. Przy tym areale, ja-
kim dysponowałem, sama pro-
dukcja roślinna nie dawała
szans na wysoką efektyw-
ność. Optymalnym wyjściem 
była towarowa produkcja mle-
ka, którą rozpoczął jeszcze 
mój ojciec. Zdawałem sobie 
również sprawę z tego, że 
jest to jeden z najbardziej wy-
magających olbrzymich na-
kładów pracy rodzaj prowa-
dzenia gospodarstwa rolne-
go, czyli gospodarstwa, w któ-
rym uprawy roślinne prowa-
dzone są razem z produkcją 
mleka. Już wtedy byłem dos-

tawcą i członkiem małej Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Lublińcu. Obserwując 
rynek zauważyliśmy z innymi 
członkami Spółdzielni, że aby
utrzymać korzystne dla nas
warunki zbytu, musimy zna-
leźć dla niej silnego partne-
ra. Dlatego przed dwoma la-
ty zdecydowaliśmy o przyłą-
czeniu jej do Spółdzielni Mle-
czarskiej we Włoszczowie. To 
był krok w dobrym kierunku, 
bowiem stara prawda mówi, 
że silny może więcej.

Od czasu przejęcia gospo-
darstwa Martin Ziaja jest też
członkiem Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy. Członkos-
two w Banku ma w jego ro-
dzinie charakter pokolenio-
wy. Ojciec pana Martina był 
członkiem Rady Nadzorczej 
Banku Spółdzielczego w Do-
brodzieniu, pracował społecz-
nie w jego komitecie pożycz-
kowym. 

Członkowie Banku Spół-
dzielczego w Dobrodzieniu 
łącząc się w 1997 roku z Ban-
kiem Spółdzielczym w Leś-
nicy wykonali krok w dobrym
kierunku. Dziś nie są członka-
mi małego, lecz samodzielnie 
radzącego sobie, dużego i sil-
nego Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy. Byłem o tym prze-
konany i większość z nas 
nie żałuje tego kroku – mówi 

pan Ziaja. – Nadal czuję się
nie tylko klientem, ale też spół-
dzielcą bankowym. Praktycz-
nie tylko dwie branże obroni-
ły swoje wypracowane przez 
lata pozycje: spółdzielczość 
mleczarska i bankowa. Dziś 
jednak przychodzi Bankowi 
pracować w nowych warun-
kach, znacznie trudniejszych, 
na bardzo konkurencyjnym 
rynku usług fi nansowych. Dla
nas, członków Banku, waż-
ne jest poczucie współwłas-
ności, jego dobra znajomość 
potrzeb rolników, która rów-
nież jest walorem jego pra-
cowników. Potrzebna jest jed-
nak pełna mobilizacja i dba-
łość o to, żeby na tym rynku 
utrzymać zdobyte pozycje. 
Pomaga w tym na pewno 
współpraca banków w ra-
mach zrzeszenia i wartości 
spółdzielcze, które są warte 
kontynuacji. 

Udział banków spółdziel-
czych, wyspecjalizowanych 
w obsłudze rolnictwa, wypo-
sażonych w minionych latach
przez państwo w odpowied-
nie do tego narzędzia i prefe-
rencje, jak choćby kredyty z li-
nii Młodego Rolnika, kredyty 
preferencyjne na zakup ziemi 
itp. – jest zdaniem Martina Ziai
nie do przecenienia. 

Redakcja

Silny może więcej
Martin Ziaja prowadzi w Dobrodzieniu 
gospodarstwo rolne, które przejął po 
rodzicach w 1996 roku. Już wtedy było 
ono nastawione na produkcję roślinną
i hodowlę bydła mlecznego.
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Zgodnie z komunikatem 
Zarządu Banku zamiesz-
czonym na stronie in-
ternetowej bslesnica.pl 
oferty na budowę „bu-
dynku usługowego – bank” 
w Ozimku można było 
składać w siedzibie Cen-
trali naszego Banku do 
27 marca 2014 r. 

Spośród 4 ofert Zarząd zdecydował o wyborze fi rmy 
A.D.I Adrian Golletz z Krzyżowej Doliny. Przekazanie 
placu budowy i podpisanie umowy nastąpiło 6 maja 
2014 r., po czym ruszyły roboty budowlane. Termin za-
kończenia inwestycji przewidywany jest na 30 listopa-
da 2014 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
klienci naszej ozimskiej placówki jeszcze w tym roku, 
będą mogli korzystać z naszych usług w nowej siedzi-
bie Oddziału. 

Przypomnijmy – placówka zlokalizowana będzie
w Centrum Ozimka, przy ulicy Wyzwolenia, tuż obok 

dyskontu Biedronka. Co ważne – będzie dysponowała 
parkingiem dla klientów. 

Jednocześnie informujemy, że po przeniesieniu Od-
działu do nowej siedziby, obecny lokal przy ulicy Po-
wstańców Śl. 1 w Ozimku zostanie wystawiony na sprzedaż.  

Prezes Zarządu Józef Garbacz wraz z redaktorem 
naszego czasopisma Andrzejem Malanowskim odwie-
dzili 2 czerwca 2014 r. plac budowy. Mamy nadzieję, że 
w kolejnym wydaniu Informatora będziemy mogli za-
prezentować fotografi e  budynku Banku „w całej okaza-
łości”.                                                                      /A.T./

Trwa budowa nowej siedziby 
dla Oddziału Banku w Ozimku
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Co nowego
w ofercie Banku?

Jak już wspominaliśmy na łamach poprzedniego In-
formatora rok 2014 rozpoczęliśmy od wprowadzenia do 
naszej oferty – Karty zbliżeniowej PayWave dla osób fi -
zycznych.

 Ponadto od 14 kwietnia trwa przyjmowanie wpłat na 
kolejną loterię promocyjną p.n. SUPER LOKATA II, w któ-
rej czekają na Państwa atrakcyjne nagrody, a wśród nich
FORD FOCUS. Lokatę można zakładać do dnia 29 sierp-
nia br. Kolejną nowością jest usługa doładowania tele-
fonów komórkowych na kartę, z której mogą korzystać 
użytkownicy Systemu Bankowości Internetowej (SBI – to-
ken). Jeszcze w czerwcu udostępnimy w Systemie Ban-
kowości Internetowej autoryzację przelewów za pomocą 
kodów SMS otrzymywanych na telefon komórkowy. 

„Do koszyka kredytowego” planujemy wprowadzić 
kredyt „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” z dofi nansowa-
niem z Banku Gospodarstwa Krajowego, o który będą 
mogły ubiegać się osoby samotnie wychowujące dziecko,

małżeństwa (niezależnie od liczby posiadanych dzieci) 
oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim w wie-
ku do 35 lat. Warunkiem uzyskania dofi nansowania jest 
(będzie) zakup mieszkania na rynku pierwotnym.

Porównując naszą ofertę kredytową z innymi banka-
mi, kredyt SZYBKA GOTÓWKA dla osób fi zycznych 
wciąż jest wysoko oceniany. To nie tylko kredyt, przy któ-
rym do spełnienia jest minimum formalności, ma także 
dogodny okres kredytowania oraz można go otrzymać 
„na każdą okazję”. Latem – na wakacyjny wyjazd, je-
sienią – na zakup opału, zimą – na świąteczne zakupy,  
wiosną – na remont mieszkania. Często spotykamy się 
z Państwa opiniami, że jest najtańszy na rynku. Jednym sło-
wem SZYBKI – TANI – i NA KAŻDĄ OKAZJĘ.

Więcej informacji na naszej stronie 
www.bslesnica.pl

Reprezentatywny przykład: Rata w wysokości 135,00 zł za 
3 000,00 zł kredytu udzielonego w jednostkach organizacyj-
nych Banku klientom Banku, tj. posiadaczom rachunku ROR 
w BS Leśnica, spłacanego w 24 równych ratach kapitałowo-
odsetkowych z oprocentowaniem stałym 7,50% w stosunku 
rocznym i prowizją za jego udzielenie w wysokości 3%, RRSO 
wynosi 11,05%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 330,57 składa się 
prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 90,00 zł, opłata
przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł 
oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 240,57 zł.

Całkowita kwota kredytu wynosi 3 000,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 

3 330,57.
Informacja wg stanu na dzień 15.05.2013 r. Szczegóły oferty,

w tym taryfa opłat i prowizji dostępne są w jednostkach organi-
zacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Nasz Bank przyłączył się do akcji reklamowej zainicjo-
wanej przez Bank Zrzeszający BPS S.A. p.n. „Banki
Spółdzielcze najbliżej ludzi”.  Mamy nadzieję, że uda nam
się zrealizować projekt jeszcze w tym roku.
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CENTRALA 
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