
Wręczenie kluczy do Opla Corsy Enjoy – nagrody głównej 
w loterii promocyjnej p.n. „Lokata Jubileuszowa 65” 

Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Od lewej: Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu, Marek Wilczek – przedstawiciel autory-
zowanego dealera fi rmy Opel, Józef Garbacz – prezes Zarządu i Sylwia Sczygiol z Szemrowic, 
która wylosowała samochód – więcej na str. 6 i 7
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      z wizytą 

w Strzeleckim Oddziale Banku Spółdzielczego w Leśnicy
W Oddziale w Strzelcach Opolskich gościliśmy 17 listopada 2016 r. dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie – Szkoły Filialnej w Sieroniowicach. „Lekcja 
w Banku” została zorganizowana w ramach Programu TalentowiSKO. 

„Nasi SKOwicze” mogli zobaczyć Bank „od zaplecza”. Odwiedzili jedną z kas, gdzie pracownica opowiedziała im na czym po-
lega jej praca oraz pokazała wiele ciekawych urządzeń wykorzystywanych na co dzień, tj. liczarkę do banknotów, czytnik ko-
dów, maszynkę do liczenia itp. Dzieci zobaczyły, w jaki sposób sortuje się pieniądze, jak robi się z nich paczki oraz roluje monety. 
Poznały także zabezpieczenia na banknotach, a więc nauczyły się jak odróżnić prawdziwe pieniądze od fałszywych. 

Ponadto odwiedziły po-
mieszczenie z bankomatem 
oraz zobaczyły jak wygląda 
urządzenie, dzięki któremu 
klienci – także ich rodzice – 
mogą pobrać pieniądze przy 
użyciu karty płatniczej. 

Z zaciekawieniem słucha-
ły po co klienci przychodzą do
Banku, a także co oznaczają
określenia: kredyt, lokata i kon-
to bankowe.

Pod koniec wizyty dzieci 
chętnie odpowiadały na za-
gadki o tematyce bankowej 
oraz zgodnie stwierdziły, że 
chciałyby w przyszłości tym 
się zajmować. Na zakończe-
nie „lekcji” dzieci otrzymały 
drobne gadżety z logo banku 
oraz ustawiły się do wspólne-
go, pamiątkowego zdjęcia.

Marketing BS w Leśnicy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć naszym Klientompragniemy złożyć naszym Klientom

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i szczęścianajserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i szczęścia
a w nadchodzącym Nowym Roku 2017 licznych sukcesów i realizacji planów.a w nadchodzącym Nowym Roku 2017 licznych sukcesów i realizacji planów.

Rada Nadzorcza, Zarząd  oraz pracownicyRada Nadzorcza, Zarząd  oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego w LeśnicyBanku Spółdzielczego w Leśnicy
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W rozmowie z czasopismem Banku 
mówił pan w 2007 roku o nadziejach, 
jakie samorząd Strzelec Opolskich po-
kłada w rozwijającej się aktywności 
gospodarczej mieszkańców miasta. 
Czy ten rozwój spełnił oczekiwania, 
zważywszy, że lata 2007-2009 zapisały 
się w historii gospodarczej kraju jako 
okres spowolnienia gospodarczego? 

Rzeczywiście, rok 2007 był dla nas cza-
sem śmiałych planów. Dziś możemy być
dumni, że się spełniły. O skali rozwoju gospo-
darczego niech zaświadczy liczba osób
bezrobotnych w gminie Strzelce Opol-
skie. Na koniec 2007 roku bez pracy było 
1112 osób, a obecnie w październiku br. już
tylko 683 osoby. 

Najważniejszym impulsem dla lokalnej
gospodarki było powstanie w roku 2007 
podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Starania o ustanowienie
strefy na miejscu zlikwidowanej Cemen-
towni Strzelce Opolskie zakończyły się 
pełnym powodzeniem. Cały 64 hektarowy
obszar zagospodarował austriacki kon-
cern Kronospan, inwestując 800 mln zło-
tych w budowę dwóch fabryk wyrobów 
drewnopochodnych. Zatrudnienie znala-
zło tam już 600 osób.

Tak już jest w biznesie, że jeden suk-
ces przyciąga następne i wkrótce pojawi-
li się u nas kolejni inwestorzy. Niemiecko-
koreańska spółka Pearl Stream zatrudnia
450 osób przy produkcji części do telewi-
zorów oraz dla motoryzacji. Niemiecki kon-
cern z branży motoryzacyjnej Coroplast 
zakupił od gminy 7,5 ha gruntu. Dwa lata 
temu oddał do użytku zakład zatrudniają-
cy 300 osób. Obecnie rozpoczyna budo-
wę kolejnej, większej hali produkcyjnej.

Długo można wymieniać strzeleckie fi r-
my, których rozwój przypada właśnie na 
ostatnie lata. To np. Intersilesia McBride 
z branży chemii gospodarczej, która za-
trudnia w tej chwili 700 osób, czyli trzy razy
więcej niż w roku 2006. Znany w Europie 
strzelecki producent okien i drzwi Drewno-
plast wybudował niedawno nowy zakład
i podwoił zatrudnienie.

Na terenie Strzeleckiego Obszaru Gos-
podarczego, utworzonego po byłej fabry-
ce maszyn rolniczych, ulokowało się już po-
nad 30 fi rm. Jedną z nich jest lokalna spół-

ka Adamietz, która po moderni-
zacji starych hal oraz budowie no-
wych, stworzyła 200 miejsc pra-
cy w branży budownictwa prze-
mysłowego. 

Aktywność gospodarcza miesz-
kańców gminy Strzelce Opolskie
ma niebagatelne znaczenie. Nasi
przedsiębiorcy są jednymi z naj-
lepszych w wojewódzkich rankin-
gach dotyczących pozyskiwania dotacji
na rozwój przedsiębiorstw. Ich aktywność 
w połączeniu ze skutecznością Urzędu 
Miejskiego w pozyskiwaniu środków po-
mocowych dały Strzelcom Opolskim dwu-
krotnie tytuł „Europejskiej Gminy”.

Jaka jest Pana zdaniem rola samorzą-
du w gospodarczym rozwoju gminy?

Po wielu latach jestem przeświadczo-
ny, że rola samorządów jest tu znacząca.
To my przygotowujemy podstawowe do-
kumenty, które umożliwiają rozwój, jak 
chociażby plany zagospodarowana przes-
trzennego. Uzbrajamy też tereny – bez 
tego trudno sobie dziś wyobrazić przyciąg-
nięcie inwestorów – dziś fi rmy wchodzą 
na już przygotowane grunty. 

Ważne jest też wspieranie przedsię-
biorców na etapie realizacji inwestycji, przy
rozwiązywaniu problemów związanych 
ze sprawami formalno-prawnymi, np. przy
wydawaniu decyzji środowiskowych. Kilka
lat temu wdrożyliśmy też system wspie-
rania inwestorów w sferze podatkowej.
Ci, którzy wybudowali nowe obiekty, mają 
prawo przez pierwsze 3 lata do zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości.

Jak ocenia Pan czas, w którym samo-
rząd stał się realizatorem wszystkie-
go, na co zezwala mu ustawa w spra-
wach dotyczących gminy i jej miesz-
kańców?

To był i jest trudny czas, ponieważ na
samorządy nałożono wiele zadań. Jesteś-
my zbyt blisko obywateli, by składać de-
klaracje bez pokrycia. 

Główne zadania to sfera oświaty i po-
mocy społecznej, a także zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych. To są podstawo-
we sprawy dotyczące jakości życia miesz-
kańców. Ale z drugiej strony mamy dużo 

lepsze rozpoznanie potrzeb, niż szczebel 
centralny, choć nie zawsze ich realizacje 
są możliwe – przy ograniczonym budże-
cie realizację niektórych zadań musimy 
rozciągać w czasie.

Przed samorządem staną niebawem 
kolejne wyzwania związane z zapowia-
daną reformą szkolnictwa. Czy dla mias-
ta będzie to stanowić istotny problem?

Kolejna reforma będzie dla nas dużym
wyzwaniem. Już wdrożenie pierwszego
elementu, czyli podniesienie wieku szkol-
nego do 7 lat zatrzymało dzieci w przed-
szkolach – w naszych placówkach zabra-
kło ponad 100 miejsc, ale poradziliśmy 
sobie z tym wyzwaniem. Natomiast refor-
ma gimnazjalna stworzy duży problem 
– mamy 3 świetne gimnazja, do których 
uczęszcza wielu uczniów z terenów wiej-
skich. Teraz ta młodzież zostanie zatrzy-
mana w swoich wiejskich szkołach, a du-
że, nowoczesne, doskonale wyposażone
obiekty nie będą mogły być racjonalnie 
wykorzystane na cele oświatowe. 

Współpraca z bankiem…
Z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy 

współpracujemy od kilkunastu lat. Cie-
szymy się, że właśnie w naszym mieście 
ma siedzibę i rośnie w siłę. A fakt, że od 
kilkunastu lat obsługuje nas i inne samo-
rządy (wygrywając co kilka lat przetargi) 
świadczy, że jakość usług oraz jego ofer-
ta są na najwyższym poziomie. Lokalny 
bank – a to dla nas bardzo ważne – gro-
madzi rodzimy kapitał i gospodarując nim 
potrafi  konkurować z rynkowymi potenta-
tami. 

W naszej współpracy z Bankiem Spół-
dzielczym w Leśnicy następuje nowy
etap. Jako gmina przymierzamy się do 
realizacji programu budowy mieszkań. 

NOWY ETAP
Rozmowa z Tadeuszem Gocem, 
burmistrzem Strzelec Opolskich.

dokończenie na str.4
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Mamy nadzieję, że właśnie współpraca 
z nim będzie szansą dla mieszkańców 
na znalezienie jak najkorzystniejszych 
rozwiązań kredytowych.  

Jak bardzo pana zdaniem, jako oso-
by od lat związanej ze spółdzielczoś-
cią, jest ona istotna w gospodarczym 
krwiobiegu gminy?

Spółdzielczość, choć nie jest może 
głównym kierunkiem gospodarczym, jest
w lokalnych społecznościach mocno
ugruntowana – przykładem są spółdziel-
nie mieszkaniowe. Z kolei banki spół-
dzielcze dają możliwość wykorzystania
lokalnych zasobów fi nansowych. Specja-
lizują się w obsłudze mniejszych podmio-
tów gospodarczych i są bardziej wraż-
liwe na ich potrzeby. Oczywiście, życzę
Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy, że-
by dalej rozwijał się tak intensywnie, bo 
wraz z jego rosnącą siłą, korzyści odno-
szą lokalne społeczności oraz samorządy.  

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

W ostatnim numerze Informatora 
przedstawiliśmy podstawowe i naj-
bardziej istotne zasady bezpiecz-
nego użytkowania bankowości in-
ternetowej. Zawsze warto przypo-
minać sobie o tym! 

Teraz skupimy się na sposobach, dzięki któ-
rym przestępcy próbują uzyskać dostęp do kont 
bankowych klientów banków. Pomimo szybkie-
go rozwoju technologii elektronicznych i komuni-
kacji, ciągle podstawową bronią przestępców in-
ternetowych jest socjotechnika. Defi nicja ogólna 
mówi, że to to zespół technik służących osiągnięciu określo-
nych celów poprzez manipulację. 

Obecnie systemy IT banków są chronione w bardzo bez-
pieczny sposób. Z tego powodu przestępcy skupiają uwagę 
nie na systemach bankowych, ale na komputerze/smartfo-
nie klienta banku. Dostęp do takiego urządzenia jest dużo 
prostszy, niż do wydzielonych i mocno chronionych sieci ban-
kowych. 

Jeżeli użytkownik komputera, smartfonu lub tabletu zigno-
ruje podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Inter-
netu oraz należycie nie zabezpieczy urządzeń przed włama-

niem hakera, to nieuprawniony użytkownik staje się widoczny 
przez system bankowy jako uprawniony, gdyż zna i posługuje 
się zastrzeżonymi nazwami użytkownika i hasłami wydanymi 
dla uprawnionego klienta banku.

Dzięki metodom socjotechnicznym przestępcy zyskują za-
ufanie użytkownika komputera. Przesyłają wiadomości z za-
łącznikami, które na pierwszy rzut oka nie wzbudzają po-
dejrzeń, podmieniają prawidłowe strony do logowania na 
fałszywe, ale bardzo podobne wizualnie. Różnice, chociaż 
bardzo istotne, są mało zauważalne np. brak zielonej kłód-
ki przy adresie, brak bezpiecznego szyfrowania połączenia, 

Trzeba to wiedzieć, czyli jak chronić swoje konto cz. II

dokończenie ze str.3 Nowy etap współpracy

Burmistrz Tadeusz Goc (po lewej) i Józef Garbacz, prezes BS w Leśnicy w trakcie podpisy-
wania umowy o prowadzeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Strzelce 
Opolskie zawartej 10 października br.
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niezaufany wydawca certyfi katu, inny adres internetowy stro-
ny logowania itp. 

Przestępcy często podszywają się w wiadomościach pod 
zaufane instytucje, fi rmy, banki lub urzędy. Otwarcie załącz-
nika do takiej wiadomości lub wejście przez link do fałszy-
wej strony może niezauważalnie dla użytkownika wprowa-
dzić do jego komputera program (trojana, wirusa), który przej-
mie kontrolę nad systemem operacyjnym komputera. O skut-
kach takiego przejęcia można pisać długo. Dla pewności na-
leży zawsze mieć aktualny system ochrony antywirusowej
i zapory internetowej, chociaż to nigdy nie zwalnia użytkow-
ników od ograniczonego zaufania. 

To tak jak ze szczepionką przeciwko grypie. Generalnie po-
maga przeciw znanym szczepom wirusów, ale na wyrafi nowa-
ny atak nowego wirusa nie daje odporności. Jeżeli jednak sami
pozwolimy na przejęcie komputera lub smartfonu przez nie-
uprawnionego użytkownika, to nawet najlepsze oprogramo-
wanie ochronne nie zda się na nic. 

Dlatego chrońmy swoje dane i urządzenia do komunikacji 
z Bankiem, nie udostępniajmy je innym osobom – nawet za-

ufanym – gdyż nie mamy pewności, czy taka osoba zagwa-
rantuje nam bezpieczeństwo w sieci internetowej, używając 
urządzenia bez wiedzy o zagrożeniach. Pamiętajmy, że za 
udostępnianie danych na urządzeniach elektronicznych od-
powiada ich użytkownik, a z punktu widzenia Banku – klient 
posługujący się poufnymi danymi logowania i autoryzacji. 
Bardzo często klienci wysyłając zlecenia przelewu banko-
wego przez Internet „zapominają” o tym. 

Zasadą, która powinna zawsze nam towarzyszyć z ope-
racjami na koncie bankowym, jest kontrola. Każdy zlecony 
Bankowi przelew powinniśmy sprawdzić czy faktycznie zo-
stał zaksięgowany i wysłany na prawidłowe konto bankowe 
odbiorcy. Jeszcze trudniej pamiętać o zleceniach stałych two-
rzonych przez Internet. Dlatego warto częściej sprawdzać nie 
tylko aktualne saldo na rachunku bankowym, ale też wszyst-
kie ostatnie transakcje na nim dokonywane. Taki nawyk po-
winien towarzyszyć również klientom dokonującym zakupów 
i płacącym kartą płatniczą w Internecie. 

Andrzej Sitnik
Członek Zarządu BS w Leśnicy

1. Stoi na końcu zdania
2. Dziesięć razy dziesięć
3. Zdrowy biały napój
4. Otwieramy go, gdy pada
5. W przysłowiu trafi a na kamień
6. Najlepszy przyjaciel człowieka wśród zwierząt
7. Na głowie zimą
8. Jedna z dwóch w całości
9. Papierowy pieniądz
10. Tańcowała z igłą w wierszu Jana Brzechwy
11. Dostajemy je w szkole

1

2

3

4

5

6

7

8

10
11

9

Kącik dla najmłodszych
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1.  Sylwia Sczygiol, Szemrowice 
    – samochód osobowy Opel Corsa ENJOY

2. Jan Kumka, Prudnik – laptop 
3. Martyna Kudla, Ujazd – laptop 
4. Damian Weinkopf, Olbrachcice – rower
5. Danuta Biemer, Barut – rower 
6. Katarzyna Pradela, Lisowice – rower 
7. Stanisław Tyrek, Dobrodzień – rower 
8. Józef Grabowski, Krośnica – smartfon 
9. Barbara Szymańska, Ujazd – smartfon 
10. Irena Szuman, Turza – smartfon 
11. Edward Zientek, Krasiejów – smartfon
12. Paweł Kubot, Dobrodzień – smartfon 
13. Maria Tomala, Lisowice – smartfon 
14. Anna Oszczęda, Strzelce Opolskie – tablet 
15. Jan Wolnik, Łaziska – tablet 
16. Lilianna Wiendlocha, Szemrowice – tablet 
17. Teresa Komander, Dąbrówka Górna – tablet 
18. Maria Franciszka Mehlich, Strzelce Opolskie – tablet
19. Jan Brylka, Łagiewniki Małe – blender ręczny 
20. Helena Zając, Lichynia – blender ręczny 
21. Alicja Głowacka, Strzelce Opolskie – blender ręczny 
22. Rozwita Swacha, Strzelce Opolskie – blender ręczny 
23. Lidia Augustin, Racławiczki – blender ręczny  
24. Franciszek Krawczyk, Suchodaniec – blender ręczny 
25. Aneta Cholewa, Dobrodzień – blender ręczny  
26. Artur Bronder, Łagiewniki Małe – blender ręczny 
27. Ewa Gołąbek, Stary Ujazd – blender ręczny  
28. Bernard Dylka, Błachów – blender ręczny 
29. Barbara Waleska, Dębska Kuźnia – opiekacz do kanapek 
30. Szymon Sosulski, Nowy Świętów – opiekacz do kanapek 
31. Ilona Morawiec-Konieczny, Sieroniowice – opiekacz do kanapek 
32. Beata Dudek, Kocury – opiekacz do kanapek 
33. Artur Sznura, Centawa – opiekacz do kanapek 
34. Adrian Kompała, Rzędowice – opiekacz do kanapek 
35. Regina Czellnik, Makowczyce – opiekacz do kanapek
36. Stefania Głaba, Ujazd – opiekacz do kanapek 
37. Krystyna Wieczorek, Pawonków – opiekacz do kanapek 
38. Krzysztof Czudaj, Barut – opiekacz do kanapek 
39. Maria Chudala, Borycz – ekspres przelewowy 
40. Maria Pawelczyk, Dobrodzień – ekspres przelewowy
41. Antoni Staś, Krośnica – ekspres przelewowy
42. Anita Ziaja, Dobrodzień – ekspres przelewowy 
43. Janina Pyka, Jemielnica – ekspres przelewowy
44. Henryk Augustin, Racławiczki – ekspres przelewowy
45. Krystyna Skóra, Suchodaniec – ekspres przelewowy
46. Irena Kupka, Stary Ujazd – ekspres przelewowy
47. Irena Kotula, Zdzieszowice – ekspres przelewowy
48. Maria Malcherek, Stary Ujazd – ekspres przelewowy 
49. Hubert Mazur, Daniec – gofrownica
50. Justyna Koza, Łagiewniki Małe – gofrownica
51. Waldemar Szweda, Przywory – gofrownica
52. Franciszka Dembowska, Jełowa – gofrownica
53. Konrad Zając, Gwoździany – gofrownica
54. Paweł Myśliwiec, Zdzieszowice – czajnik
55. Sonia Szafarczyk, Pawonków – czajnik 
56. Urszula Haberla, Dobrodzień – czajnik 
57. Piotr Krawiec, Nogowczyce – czajnik 
58. Alojzy Klimas, Stary Ujazd – czajnik 
59. Hildegarda Bartocha, Dobrodzień – czajnik 
60. Anna Malcherek, Strzelce Opolskie – czajnik
61. Józef Bocian, Strzelce Opolskie – czajnik 
62. Dariusz Karpa, Suchodaniec – czajnik 
63. Therese Kotzur, Dobrodzień – czajnik 
64. Kornelia Pielok, Dobrodzień – zestaw kluczy 
65. Paweł Malecha, Lisowice – zestaw kluczy 

Loteria „Lokata Jubileuszowa 65” rozstrzygnięta! 

Danuta Biemer

Helena Zając

Krystyna Skóra

Wyniki losowania przep
Centrali Banku Spółdzie
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Uroczyste losowanie nagród loterii 
p.n. „LOKATA JUBILEUSZOWA 65” już za nami! 

W siedzibie Centrali Banku 4 listopada 2016 r. odbyło
się losowanie nagród loterii promocyjnej p.n. „LOKATA 
JUBILEUSZOWA 65”. Ilość nagród (65) w loterii oraz nazwa
lokaty nawiązywały do jubileuszu 65 lat istnienia Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy, który przypadał w 2015 roku. 

Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii i przeprowadzenia loso-
wania sprawowała komisja, w składzie której znajdowała się osoba legity-
mująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 
Za prace związane z przygotowaniem losów odpowiedzialny był zespół 
powołany przez Zarząd Banku. 

Losowania nagród dokonały uczennice ze Szkoły Podstawowej im. 
Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy – Aleksandra Sitnik oraz Sara Koppa.
W urnie do losowania znajdowało się blisko 31 000 losów. 

Szczęśliwa wygrana – nagroda główna OPEL CORSA ENJOY – padła
w Oddziale w Dobrodzieniu. To szczęśliwa placówka, ponieważ nie po raz 
pierwszy  samochód „odjechał” w okolice Dobrodzienia. Wśród nagród dodat-
kowych znalazły się tablety, smartfony, rowery, laptopy oraz sprzęt AGD/RTV.
Wszystkim uczestnikom loterii serdecznie gratulujemy! 

Zapraszamy do udziału w kolejnej loterii z nagrodami p.n. „LOKATA 
JUBILEUSZOWA 800” na 800-lecie miasta Leśnica. Łączna pula na-
gród to 80 000 zł. Lokata dostępna jest w placówkach naszego Banku tyl-
ko do końca tego roku!! Warunkiem udziału w losowaniu jest utrzy-
manie lokaty do 31 sierpnia 2017 r.  Wystarczy 1 000 zł., aby wziąć udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród, wśród których nagrodą główną będzie 
także OPEL CORSA ENJOY!! Zapraszamy do naszych placówek oraz na 
www.bslesnica.pl

Marketing BS w Leśnicy

Przewodnicząca Komisji Losowania Jadwiga Czyżewska i Aleksandra SitnikAlojzy Klimas

Antoni Staś

Maria Chudala

eprowadzonego 4 listopada 2016 roku  w siedzibie 
zielczego w Leśnicy
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Hotel i restauracja Bajka 
są znane na turystycznej 
mapie Polski. Znajdują się
w miejscowości Grodziec, 
tuż przy drodze krajowej 
46 – Opole-Częstochowa. 
Obiekt jest własnością 
spółki Balaton.

Okolica jest prześliczna – piękne lasy
i stawy. Nieopodal znajduje się znany w ca-
łej Polsce park dinozaurów – Jurapark w Kra-
siejowie. 

Hotel dysponuje około 100 miejscami noc-
legowymi. Do dyspozycji gości są też 3 kli-
matyzowane sale konferencyjne (od małej, 
kameralnej sali mieszczącej 26 osób, do 
większych: sala dolna na 140 osób, sala 
górna – 110 osób). Bajka udostępnia też ich
wyposażenie, takie jak: projektor, rzutnik,
dodatkowe nagłośnienie, laptop. Restau-
racja Bajka zaprasza na dania kuchni re-
gionalnej oraz staropolskiej.

Hotel i karczma-restauracja wykończo-
ne są w góralsko-alpejskim stylu. Ciepły
kolor drewna od razu kojarzy się z czys-
tością, przytulnością i odpoczynkiem. Do-
datkowymi atrakcjami są zagospodarowa-
ne dwa stawy, będące spuścizną byłego 
wyrobiska kamienia wapiennego i pias-
ku Zakładów Cementowo-Wapienniczych 
„Górażdże”. Dzięki warunkom geologicz-
nym, ich głębokość maksymalnie osiąga 
20 metrów, a woda jest czysta – stawy na-
leżą do najczystszych wód na terenie wo-
jewództwa opolskiego. Zbiorniki otoczone 
są bezpiecznymi, piaszczystymi plażami. 
W zarybionych stawach, wędkarze mogą 
łowić szczupaki, okonie, sandacze, liny, wę-
gorze, karpie i wiele innych gatunków. Goś-
ci nadjeżdżających ulicą Klasztorną witają 
niewielkie domki rybackie z bezpośrednim 

dostępem do linii brzegowej – w planie 
jest budowa kolejnych.

Atrakcją dla najmłodszych jest unika-
towy plac zabaw dla dzieci, zwany „Wyspą 
korsarzy”. Funkcjonują boiska do gry w siat-
kówkę, również plażową i piłkę nożną. 
Działa wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
a przy plaży znajduje się dwupoziomowy 
budynek „małej gastronomii”. Cały teren na-
leżący do kompleksu wypoczynkowego Baj-
ka zajmuje powierzchnię około 30 hektarów. 

Jesień to w Bajce czas zbierania grzy-
bów, wycieczek konnych i rowerowych,
a nawet specjalnie organizowanych sezo-
nowych wypraw do lasu z grupą lokalnych 
myśliwych. Zimą ośrodek oferuje konne ku-
ligi z pochodniami, ogniska z grzanym wi-
nem, a także wycieczki narciarskie po leś-
nych trasach biegowych. Wiosną i latem 
moc zabawy zapewniają kąpieliska i pla-
ża, ale kusić mogą także leśne wędrówki 
z kijkami do nordic walking-u lub jogging. 

W Bajce organizowane są imprezy fi r-
mowe, konferencje, przyjęcia, wesela i chrzci-
ny. Szykowane są bale andrzejkowe i syl-
westrowe. Właściciele Bajki chcą też wpro-
wadzić nową tradycję, rokrocznie organizu-
jąc imprezy dla mieszkańców najbliższych 

okolic – Dni Grodź-
ca, Święto Lasu, Do-
żynki czy Święto Pi-
wa. Dlatego właści-
ciele spółki Bala-

ton planują stworzenie sceny muzyczno-
rozrywkowej pomiędzy stawami, a tak-
że zbudowanie bezpiecznego miejsca,
w którym będą mogły odbywać się biesia-
dy przy grillu. Spółka pozyskała już do-
tację na utworzenie wodnego placu za-
baw dla najmłodszych w „strefi e dziecię-
cej”.

Kolejnym etapem rozwoju kompleksu 
wypoczynkowego w Bajce będzie budo-
wa 24 drewnianych domków w zalesio-
nej części terenu. Budynki te będą wy-
posażone we wszelkie wygody, a loka-
lizacja zapewni jednocześnie dostęp do 
atrakcji, ciszę oraz pewną intymność. 

Innym planowanym przedsięwzięciem 
jest wieża widokowa – drewniany wiatrak 
zbudowany w stylu obowiązującym w ca-
łym kompleksie, a także budynek łączący 
hotel i restaurację, który nie tylko pozwoli 
gościom przejść „suchą nogą” między 
tymi lokalizacjami, ale także będzie mieś-
cił kolejną salę konferencyjną, salę fi t-
ness i SPA. Powstaną też nowe miejsca
parkingowe. W związku z wszechstron-
nością i bardzo urozmaiconą ofertą Bajki,
spółka planuje zakup ziemi w bezpośred-
nim sąsiedztwie. 

Tak prężnie działający biznes i tak 
wielkie plany inwestycyjne wymagają 
solidnego partnera fi nansowego, jakim 
dla spółki Balaton jest Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy. 

Prezes Bajki Beata Wiench i jej brat Tomasz Wiench, dyrektor generalny

Dane teleadresowe:
Hotel&Restauracja BAJKA
ul. Klasztorna 5, Grodziec
tel.: Hotel: +48 664 165 557, Restauracja: +48 664 165 558
e-mail: recepcja@hotelbajka.com, restauracja@hotelbajka.com 
http://hotelbajka.com www.facebook.com/bajkarestauracjahotel

Życie w Bajce trwa przez cały rok
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Działka jest kształtu trapezowego, ma powierzchnię 0,3304 ha, 
znajduje się w dzielnicy Kłodnica, na zachód od portu i sąsiadu-
je od strony południowej z liniami kolejowymi, od północnej z lasem. 
Otoczenie stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zaś bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki produkcyjno-usługo-
we. Działka posiada dobry dostęp do komunikacji publicznej: 40 km
odległości od Opola, 37 km od Gliwic, 5 km od głównego dworca ko-
lejowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego podstawowe przeznaczenie terenu to: 
tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej z usługami, 
usługami rzemieślniczymi, rzemieślniczo-produkcyjny-
mi, transportowymi, składy, magazyny.

CENA SPRZEDAŻY 
– pod numerami: 509 270 210, 512 723 267 
od poniedziałku do piątku  w godzinach 08:00-16:00.

Zachęcamy do oglądania nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerami:
77 403 17 40, 509 270 210, 512 723 267 (preferowane godziny do kontaktu: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00).
Więcej informacji na www.bslesnica.pl

Bank Spółdzielczy w Leśnicy 
oferuje do sprzedaży nieruchomość 

w Kędzierzynie-Koźlu (Kłodnica)
Bank Spółdzielczy w Leśnicy sprzeda (bez pośredników) nieruchomość gruntową zabudowaną położoną

w Kędzierzynie-Koźlu (Kłodnica) przy ulicy Wandy 17.



Niewielu z nas wie, że zakładając 
konto, możemy – podobnie jak w przy-
padku funduszy emerytalnych – złożyć 
dyspozycję na wypadek śmierci. Nie 
rzadko zdarzają się sytuacje, gdy ktoś
z bliskich zmarł, a spadkobiercy nie zna-
ją numerów rachunków i nazw ban-
ków, w których spadkodawca miał zgro-
madzone pieniądze, co uniemożliwia 
lub znacznie utrudnia włączenie ich do 
masy spadkowej. 

Takie sytuacje były impulsem dla usta-
wodawcy, żeby poszukać rozwiązania, 
które służyłoby zwykłym obywatelom, 
często gubiącym się w zawiłych proce-
durach. Wyrazem tego jest nowelizacja 
ustawy Prawo bankowe, która zosta-
ła przyjęta przez Sejm niemal jedno-
głośnie. W związku z tym, że przyjęte 
przepisy nakładają szereg obowiąz-
ków na banki, weszła ona w życie 1 lip-
ca 2016 r.

Celem nowelizacji jest „uregulowa-
nie spraw związanych z rachunkami 
nieaktywnymi, tzw. „rachunki uśpione”, 
na których w ciągu dwóch lat nie do-
konano żadnych obrotów poza dopisy-
waniem odsetek, a także wprowadze-
nia rozwiązań, które ułatwią następcom 
prawnym uzyskanie wpłat należnych im
z tytułu spadkobrania środków pienięż-
nych znajdujących się na tych rachun-
kach”.

Banki zostały zobowiązane do stwo-
rzenia Centralnej Informacji o Rachun-
kach                                     . 
To baza zawierająca informacje o 
rachunkach bankowych danej oso-
by, a także o rachunkach wygasłych

z powodu nie korzystania z nich. Dostęp 
do zgromadzonych danych będzie miał
posiadacz rachunku oraz jego spadko-
bierca. Z wnioskiem o wydanie infor-
macji trzeba będzie wystąpić do dowol-
nego banku, który będzie miał obowią-
zek niezwłocznie ich udziel ić. 

W centralnej bazie znajdą się nastę-
pujące informacje: wskazanie banku, 
który prowadzi lub prowadził rachunek, 
numery rachunków, informacje o tym, 
czy rachunki nadal są prowadzone. Nie
będzie tam podawany stan rachunków 
– tego będzie można się dowiedzieć 
w macierzystej placówce bankowej 
zmarłego klienta. Może to być przydat-
ne nie tylko dla posiadaczy i spadko-
bierców posiadaczy, ale także – w nie-
których sytuacjach – dla osób, które są
stronami sporów sądowych. Wyko-
rzystanie wydruku z Centralnej Infor-
macji o Rachunkach może być szcze-
gólnie przydatne np. w sprawach ali-
mentacyjnych czy w sprawach o wy-
jawienie majątku.

Nowelizacja wprowadza postanowie-
nie, że umowa rachunku bankowego
zostaje rozwiązana z dniem śmierci po-
siadacza rachunku lub po upływie 10 lat
od wydania ostatniej dyspozycji. Dodat-
kowo, po upływie 5 lat od dnia wyda-
nia ostatniej dyspozycji, bank będzie zo-
bowiązany wystąpić do Ministra Spraw
Wewnętrznych z wnioskiem o udziele-
nie informacji, czy posiadacz rachun-
ku żyje, a w razie ustalenia jego śmier-
ci, będzie zobowiązany poinformować 
o tym fakcie osoby uprawnione do po-
brania kwot, zgodnie ze złożoną dyspo-
zycją posiadacza rachunku.

Każdy może obecnie polecić swoje-
mu bankowi, aby w razie śmierci doko-
nał wskazanym uprzednio przez niego 
osobom wypłaty pieniędzy z rachunku 
(art. 56 Prawa bankowego). Osobami, 
które po śmierci posiadacza rachunku 
mogą otrzymać wypłatę pieniędzy są 
osoby najbliższe, tj. małżonek, wstępni 
(rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, 
wnuki, prawnuki) oraz rodzeństwo. Do
wypłacenia przez bank pieniędzy nie
jest konieczne legitymowanie się doku-
mentami potwierdzającymi spadko-
branie – wystarczy akt zgonu właścicie-
la rachunku. Kwota, która może zostać 
w tym przypadku wypłacona, nie może 
przekraczać ok. 82 tys. zł, niezależnie 
od liczby uprawnionych osób. Kwota ta 
nie wchodzi do spadku po posiadaczu 
rachunku.

Aktualnie niewiele osób składa dys-
pozycję na wypadek swojej śmierci, 
a przyczyną jest – w znacznej ilości 
przypadków – brak wiedzy o takiej możli-
wości. Nie złożenie jej skutkuje koniecz-
nością przeprowadzenia postępowa-
nia spadkowego, co w polskich realiach 
może trwać nawet kilka lat.

Nowelizacja Prawa bankowego do-
datkowo nakłada na bank obowiązek 
poinformowania klientów o możliwości 
wydania takiej dyspozycji już przy za-
kładaniu rachunku bankowego. Posia-
dacz rachunku będzie także musiał
podawać podstawowe dane uprawnio-
nych osób, aby bank mógł się z nimi skon-
taktować w razie jego śmierci.

             Oprac. redakcja
W tekście wykorzystano materiał Magdaleny 
Jaczewskiej z portalu Znam Swoje Prawo

Budzenie uśpionych rachunków 

Prezydent RP 27 października 2015 r. podpisał ustawę
z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe. 
Dotyczy ona rachunków nieaktywnych, w tym rachunków 
bankowych zmarłych osób, ułatwienia dostępu osobom 
uprawnionym do informacji o rachunkach nieaktywnych 
oraz sposobu postępowania ze środkami pieniężnymi 
znajdującymi się na tych rachunkach.
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