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KOMENTARZ
Bank Spółdzielczy w Leśnicy od chwili

powstania, tj. 1950 roku wypełnia przes-
łanie, jakie służyło jego powstaniu. 
Dziś prowadzi działalność na znacznie 
większym obszarze, jest pod względem 
osiągniętej wielkości sumy bilansowej 
drugą spółdzielczą instytucją fi nanso-
wą na Opolszczyźnie. 

Bank przechodził różne koleje losu
jednak przetrwał w dobrej kondycji 
zmiany ustrojowe i polityki społeczno-
gospodarczej końca dwudziestego wie-
ku. Szczególnie ważny w jego rozwoju 
jest okres ostatniego dwudziestolecia, 
w którym osiągnął najszybsze tempo 
rozwoju stając się instytucją fi nansową 
o uniwersalnym charakterze. Wspiera 
lokalną gospodarkę, samorządy gmin 
i miast na terenie swojego działania 
oraz pobudza inicjatywy gospodarcze 
rolników i przedsiębiorców, co stało się 
jego głównymi celami. 

Wizerunek Banku kształtowany jest 
racjonalną działalnością marketingową 
i reklamową. Bank aktywnie uczestni-
czy w życiu środowisk z nim związa-
nych poprzez aktywny udział i sponso-
rowanie lokalnych uroczystości, wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych oraz in-
nych inicjatyw społecznych.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd
Banku prowadzi rozsądną politykę zrów-
noważonego rozwoju, konsekwentnie 
rozwijając bazę materialną, techniczną 
i technologiczną, a także dbając o pod-
noszenie kwalifi kacji pracowników, gdyż
niezaprzeczalnym sukcesem Banku jest
pozyskanie odpowiedzialnej i dobrze 
przygotowanej kadry. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy za jeden z priorytetów uznał usta-
wiczne podnoszenie kwalifi kacji załogi. 
W efekcie tych działań wśród 109 oso-
bowej załogi już 73 osoby legitymują 
się wyższym wykształceniem. Stopień
dyplomowanego pracownika bankowe-
go posiada 56 pracowników, 25 euro-
pejski certyfi kat bankowości, 8 samo-
dzielnego pracownika bankowego, 29 

ukończyło podyplomowe studia ban-
kowości, 9 podyplomowe studia z za-
kresu prawa bankowego. W 2014 r. po-
za szkoleniami dyrektorów i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych, nasi
pracownicy uczestniczyli w 60 szkole-
niach zewnętrznych. Podane wyżej da-
ne nie oddają wyczerpująco wszystkich 
osiągnięć załogi w podnoszeniu kwali-
fi kacji i umiejętności zawodowych, ale 
wiedza zdobyta przez pracowników 
podczas studiów, zewnętrznych oraz
specjalistycznych szkoleń jest przydat-
na w codziennej pra-
cy w Banku i w kon-
taktach z klientami.

W minionym roku 
został tez ukończo-
ny okres integracji 
dotychczasowej struk-
tury Banku z przy-
łączonym Bankiem
Spółdzielczym w Głu-
chołazach.

Dla klientów Ban-
ku ważna jest infor-
macja o przyłącze-
niu Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy do
zrzeszeniowego sys-
temu ochrony tzn.
IPS, spółdzielni ban-
ków spółdzielczych 
Grupy BPS, której ce-
lem jest zapobiega-
nie niebezpiecznym
zjawiskom i wzajem-
ne wspierania się ban-
ków w ewentualnej 
sytuacji kryzysowej. 
Wiele uwagi pracow-
nicy Banku poświę-
cili również unowo-
cześnianiu i uszczel-
nianiu systemów in-
formatycznych zwięk-
szając bezpieczeń-
stwo przeprowadza-
nych transakcji przez
rosnącą liczbę użyt-
kowników tzw. ban-
kowości internetowej.

Na najbliższym Zebraniu Przedstawi-
cieli oprócz oceny wyników Banku osiąg-
niętych w minionym roku będziemy tak-
że rozmawiać o kierunkach jego dalsze-
go rozwoju. W zmieniających się warun-
kach otoczenia prawnego całego sekto-
ra fi nansowego w kraju ważne jest, że-
by nasz Bank zachował dotychczasową 
podmiotowość oraz spółdzielczy charakter. 

Więcej szczegółowych informacji za-
mieszczamy w materiale „Przed zebra-
niami grup członkowskich” na str. 5.

Józef Garbacz
Prezes Zarządu BS w Leśnicy

Przykład reprezentatywny: kwota kredytu 5 000 zł kredytu
udzielonego w jednostkach organizacyjnych Banku spłacone-
go w 48 ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 117,43 zł
z oprocentowaniem stałym 6,00% w stosunku rocznym i pro-
wizją za jego udzielenie  w wysokości 2%. RRSO wynosi 10,04%.
Na całkowity koszt kredytu w wysokości 973,69 zł składa się: 
prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 100,00 zł, opłata 
przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wy-
sokości 25,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 
637,69 zł, składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawo-
wym w wysokości 211,00 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi
5 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 
wynosi 5 973,69 zł. Informacja wg stanu na 06.03.2017 r. 
Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa 
opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach orga-
nizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy oraz na stronie 
www.bslesnica.pl
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dokończenie na str.4

O pracy na stanowisku burmistrza 
Miasta i Gminy Leśnica, trudach 
przeprowadzania inwestycji i planach 
na przyszłość opowiada Łukasz 
Jastrzembski, piastujący ten urząd już 
drugą kadencję. 

To moja druga pełna kadencja na stanowisku burmistrza 
Miasta i Gminy Leśnica. Cztery lata to mało czasu, więc 
przesłaniem, z którym ponownie szedłem do wyborów, było 
dokończenie wszystkich rozpoczętych działań. Większe 
zadania inwestycyjne wymagają o wiele dłuższego czasu, 
niż czteroletnia kadencja. Wszystkie projekty, zmiany pla-
nów zagospodarowania, gromadzenie dokumentacji, uzyska-
nie fi nansowania zewnętrznego, realizacja samego zadania 
– to zadania wykraczające poza ten czas. 

Wiele inwestycji, które przeprowadzamy teraz, zrodziło 
się podczas pierwszej kadencji. Jedną ze „sztandarowych”, 
które pokazują, jak krótki jest okres 4 lat, jest wielofunkcyjne 
boisko przy Szkole Podstawowej w Leśnicy. Na początku 
pierwszej kadencji rozpoczęliśmy od zmian w planie zagos-
podarowania całej Leśnicy, od pozyskania nieruchomości 
– projekt jest dobry dla mieszkańców miasta, a przede 
wszystkim dla naszych dzieci i młodzieży – i udało się go 

zakończyć w drugiej ka-
dencji. Warto zaznaczyć,
że w naszej gminie miesz-
ka 8 tysięcy osób, w mieś-
cie Leśnica – 3 tysiące, 
ale niestety mierzymy się
z problemem zmniejsza-
jącej się liczby miesz-
kańców. W gminie Leś-
nica i sąsiednich pow-
staje coraz więcej miejsc 
pracy, poprawiają się też
warunki życia, więc ma-
my nadzieję, że niedłu-
go ten trend się odwróci.

Każdy samorząd musi rozsądnie gospodarować budże-
tem.  On przypomina tort, który trzeba bardzo starannie po-
kroić. Największy z kawałków w Leśnicy otrzymuje – jak 
zresztą w większości gmin – oświata. Chcąc nie chcąc mu-
simy starać się odnaleźć w nowej rzeczywistości spowo-
dowanej politycznymi decyzjami i zmierzyć się z problemem 
reformy szkolnictwa. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
wszelkie analizy, rozmowy i ustalenia były prowadzone 
bardzo spokojnie , więc jest szansa, że zmiana systemu 
oświatowego w gminie Leśnica przebiegnie bez większych 
problemów. Mamy jedno na całą gminę gimnazjum i trzy 
szkoły podstawowe. Wspólnie z radnymi wybraliśmy taki 

800 lat tradycji połączone z nowoczesnością
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wariant działań, że w ciągu trzech lat gimnazjum będzie 
wygaszane, a sześcioklasowe szkoły podstawowe staną 
się ośmioklasowymi – w Leśnicy, Raszowej i w Zalesiu. 

Jedną z inwestycji, która wiąże się z reformą systemu 
oświaty i z którą będziemy musieli zmierzyć się w ciągu 
najbliższych czterech lat, jest potrzeba budowy sali gim-
nastycznej przy szkole w Raszowej – to jedyna szkoła 
podstawowa w gminie Leśnica, która nie ma swojej hali,
a jedynie niewielką salkę. Dopóki była niewielką 6-klasową 
placówką, a dzieci przechodziły do gimnazjum w Leśnicy, 
nie było to dużym problemem. Jednak teraz musimy wy-
konać tę inwestycję. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak
wiele pracy ona wymaga. Musimy sprawdzić wszystkie 
możliwości „techniczne”. Teren przy placówce jest ograni-
czony, muszą zostać spełnione nie tylko najwyższe normy 
bezpieczeństwa i jakości w samej hali, ale także trzeba 
sprawdzić plany zagospodarowania, trzeba zachować od-
ległości od krawędzi działki, kościoła, cmentarza... Nie 
będzie to ogromny moloch, ale zmieści się tam hala spor-
towa na miarę potrzeb szkoły i miejscowości Raszowa. Mo-
żemy również uzyskać dofi nansowanie z Ministerstwa 
Sportu, co również wymaga dużego nakładu pracy nad od-
powiednią dokumentacją. 

Samorządy są rozliczane przez wyborców głównie pod 
kątem działań bezpośrednio i wyraźnie wpływających na
jakość życia w gminach. Przeprowadzamy wiele inwestycji 
infrastrukturalnych. Planujemy na ten (trzy miliony złotych) 
i przyszły rok (kolejny milion) rozbudowę kanalizacji w miej-
scowości Zalesie Śląskie. Będziemy starać się otrzymać na 
to dofi nansowanie ze środków zewnętrznych. Jest wysokie 
prawdopodobieństwo, że się to uda. W tym roku kładziemy 

duży nacisk na poprawę sta-
nu budynków komunalnych. 
Wyremontowane będą czte-
ry budynki  na Rynku – we
wcześniejszych latach stara-
liśmy się remontować i inne 
nieruchomości.

  W tym roku  świętujemy 
obchody 800-lecia miasta
i chcemy, żeby prezentowało 
się jak najlepiej. Główne ob-
chody odbędą się jesienią
i do tej pory mamy zamiar za-
kończyć inwestycje w cen-
trum miasta. 

Trzeba wspomnieć, że uro-
czystości – które planujemy 
na koniec września – nie or-
ganizujemy sami. Będą odby-

wały się na Rynku w Leśnicy i nie da się jej zrobić bez 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy, który ma tam swoją sie-
dzibę. Powstał sztab organizacyjny obchodów, w którym 
działa też prezes Zarządu Banku. Bank nie tylko wspiera 
nas logistycznie i fi nansowo, włączył się w świętowanie ze 
specjalnym produktem. Na koniec zeszłego roku powstała 
„Lokata 800” na 800 lat Leśnicy – z nagrodami, których loso-
wanie odbędzie się w trakcie obchodów Święta. Pozwolę 
sobie kolokwialnie powiedzieć że to: fajna sprawa. 

Nasz Bank Spółdzielczy dokonał rzeczy niesamowitej – 
z małej, lokalnej placówki stał się instytucją znaną w całym 
regionie – drugą pod względem wielkości w województwie 
opolskim. W najtrudniejszych dla polskiej bankowości cza-
sach przyłączył do siebie i pomógł przetrwać placówkom 
z innych miejscowości – na ich wyraźny wniosek. Jest sil-
nie zakorzeniony w naszej społeczności, doskonale zna 
potrzeby, a także i możliwości swoich klientów. Rzetelność, 
szacunek dla pracy, a także rozsądne i ostrożne dyspo-
nowanie środkami fi nansowymi na pewno wpływają na 
jego pozycję. W naszym regionie ceni się pracowitość, 
dokładność, staranność w prowadzeniu biznesu – dlatego  
mieszkańcy doceniają Bank, a Bank docenia ich. Jego pra-
cownicy wyróżniają się wiedzą, doświadczeniem, a także 
„wyczuciem” biznesowym i starannie ważą ryzyka inwes-
tycji. My, jako samorząd, dobrze o tym wiemy, bo Bank 
obsługuje nasz budżet i wspierał nas w niejednym przed-
sięwzięciu.

Wysłuchał
A. Malanowski

dokończenie ze str.3 800 lat tradycji połączone z nowoczesnością



5CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY                        Nr 1 /31/ marzec 2017 r.

Przed zebraniami grup członkowskich

dokończenie na str. 6

 Rok 2016 to czas wielu zmian 
w polskiej gospodarce. Wobec tych
zmian przyszło w 2016 roku Ban-
kowi Spółdzielczemu w Leśnicy re-
alizować zadania nakreślone przez 
Zebranie Przedstawicieli. Ponadto 
ubiegły rok nie sprzyjał rozwojowi ban-
kowości lokalnej (niskie stopy pro-
centowe). Zmiany strukturalne w ban-
kowości spółdzielczej spowodowane 
decyzjami instytucji nadzorczych, 
a także dodatkowe obciążenia fi -
nansowe zaistniałe po upadłości 
SKOK-ów, SK Banku i BS w Nada-
rzynie też nie sprzyjały 
osiąganiu przez banki
spółdzielcze takich wyni-
ków, jak w poprzednich 
latach. Mimo to uczest-
nicy zebrań grup człon-
kowskich, a także Ze-
brania Przedstawicieli ma-
ją prawo do satysfakcji, 
gdyż Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy ten trudny czas
przeszedł z zauważal-
nym sukcesem. 

Podstawowym mierni-
kiem aktywności i siły 
każdego banku jest jego suma bi-
lansowa. Ten współczynnik odpowia-

da wielkości jego ak-
tywów. W minionym ro-
ku osiągnął on poziom
384 734 tys. zł, co ozna-
cza wzrost w stosunku 
do roku 2015 o ponad 
17 proc., a w czasie os-
tatniego pięciolecia o po-
nad 70 proc. Pod wzglę-
dem aktywów Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy na
koniec 2016 roku utrzy-
mał drugą pozycję ban-
ku na Opolszczyźnie pod

względem wielkości sumy bilanso-
wej.

Mimo powszechnie za-
uważalnego spadku zain-
teresowania kredytowa-
niem inwestycji w minio-
nym roku wartość udzielo-
nych kredytów kształto-
wała się na poziomie
234 461 tys. zł. Oznacza to
wzrost w stosunku do ro-
ku 2015 o blisko 11 proc.
Warto jednak zauważyć, 
że w ostatnich 5 latach 
akcja kredytowa Banku 
wzrosła o prawie 39 proc.
W stosunku do roku 2015
znacznie, bo o blisko 11 proc.

wzrosła wartość kredytów zaciąga-
nych przez osoby prywatne. Spad-
ła natomiast wartość kredytów rol-
ników indywidualnych i przedsię-
biorców. Należy to wiązać z opóź-
nieniami w uruchamianiu w minio-
nym roku programów unijnych, 
a także brakiem ufności indywi-
dualnych przedsiębiorców w stabil-
ności przepisów prawa gospodar-
czego.

Na koniec ubiegłego roku fun-
dusze własne osiągnęły wartość 
31 476 tys. zł i były większe od 
osiągniętych rok wcześniej o ponad 
27 proc. 

*dane sprzed badania bilansu
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dokończenie ze str. 5  Przed zebraniami grup członkowskich

Depozyty osiągnęły poziom 
344 516 tys. zł i wzrosły w stosunku 
do 2015 roku o ponad 18%. Nale-
ży podkreślić, że znaczny wzrost 
odnotowano także w grupie klien-
tów indywidualnych. Ten wzrost świad-
czy o zaufaniu do Banku i wiary 
w jego dalszy rozwój.

Uczestnicy zebrań grup człon-
kowskich, a w ich następstwie Ze-
brania Przedstawicieli, zapoznają 
się ze sprawozdaniami Zarządu
z ubiegłorocznej działalności Ban-

ku oraz określą zadania dla Banku 
na aktualny rok. Jako najwyższy or-
gan Banku zadecydują też o podzia-
le zysku wypracowanego w 2016 ro-
ku.

Należy domniemywać, że wzo-
rem lat ubiegłych przeznaczony on 
zostanie na powiększenie funduszu 
zasobowego. Dla funkcjonowania 
Banku Spółdzielczego Leśnicy ma 
to istotne znaczenie, gdyż pozwala 
na rozszerzenie akcji kredytowej
i zapewnia większe bezpieczeństwo 

powierzonych mu lokat. 
Bank osiąga bezpieczne współ-

czynniki adekwatności kapitałowej 
oraz jakości realizowanych kredy-
tów. W rok 2017, trudny i nieprze-
widywalny dla sektora fi nansowego, 
podlegający decyzjom nie zawsze 
zgodnym z oczekiwaniami sektora 
bankowości spółdzielczej, BS w Leś-
nicy wchodzi z mocnymi podstawami 
i ugruntowaną pozycją rynkową.

 
Andrzej Malanowski

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY 2017 ROK

Oddział w Strzelcach Op.
(Zebranie dla udziałowców 
ze Strzelec Op.)

Sala narad w Centrali Banku 
w Strzelcach Op.

03.04.2017 r
godz. 16:00

Oddział w Leśnicy  
(Zebranie dla udziałowców 
z Leśnicy, Zdzieszowic, 
Krapkowic oraz Zalesia Śl)

Restauracja „Na Szlaku”
 w Leśnicy

03.04.2017 r
godz. 16:00

Oddział w Ujeździe
(Zebranie dla udziałowców 
z terenu: Ujazd, Stary 
Ujazd, Niezdrowice, 
Kędzierzyn-Koźle, Stare 
Koźle, Łany Małe, Rudno, 
Chechło, Świbie, Jaryszów, 
Nogowczyce, Sieroniowice, 
Sieroniowice-Grzeboszowice, 
Klucz, Olszowa, Zimna Wódka 
i Balcarzowice)

Restauracja 
FHU – Dorotka Klimas 

Dorota
Stary Ujazd

03.04.2017 r
godz. 16:00

Filia w Jemielnicy
(Zebranie dla udziałowców 
z Jemielnicy)

Sala narad 
w Filii Banku 
w Jemielnicy

03.04.2017 r
godz. 16:30

Filia w Izbicku
(Zebranie dla udziałowców 
z Izbicka i Opola

Sala narad 
w Filii Banku 

w Izbicku

04.04.2017 r
godz. 16:00

Oddział w Ozimku
(Zebranie dla udziałowców
z Ozimka i Chrząstowic)

Restauracja 
„Nowa” 

w Ozimku

04.04.2017 r
godz. 16:15

Oddział w Dobrodzieniu 
(Zebranie dla udziałowców 
z Dobrodzienia 
i Pawonkowa)

04.04.2017 r
godz. 16:00

Restauracja 
„Murzynek” 

w Dobrodzieniu

Oddział w Głuchołazach
(Zebranie dla udziałowców 
z Głuchołaz i Prudnika)

Kompleks 
Turystyczny “SUDETY” 

w Głuchołazach

04.04.2017 r
godz. 16:00
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Dla osób, które po raz pierwszy 
zetkną się z stojącym na uboczu i w oto-
czeniu lasu zagospodarowanym i ele-
gancko zaprojektowanym budynkiem, 
ten widok może wywołać niemałe zasko-
czenie – duża powierzchnia, utwardzo-
ne drogi wewnętrzne i parkingi oraz po-
czucie przestrzeni, gdyż nic nie ogra-
nicza widoczności w najbliższym oto-
czeniu ośrodka.

Przed sześcioma laty fi rma była prak-
tyczne na starcie, choć wyposażenia 
oraz rozwiązania architektonicznego 
mogłyby jej pozazdrościć hotele i restau-
racje z tzw. wyższej półki – sala ban-
kietowa, restauracyjna, pizzeria. Obiekt
wyrósł dzięki Oswaldowi Pinkawie
i spotkał się z akceptacją żony oraz 
dwóch synów. Dla rodziny był to skok 
na głęboką wodę, ale postanowili osz-
czędności z pracy zagranicą zainwes-
tować w Jemielnicy. 

Po sześciu latach hotel i jego oto-
czenie wyglądają tak, jakby nie dotknął
ich upływ czasu – prezentują się zna-
komicie, wszędzie panuje harmonia 
i ład. Tak samo we wnętrzach hotelu. 
Oryginalnie zaprojektowane i pachną-
ce świeżością 54 pokoje w każdej chwili 
gotowe są na przyjęcie gości. Oprócz 

pobytu w restauracji goście mogą ko-
rzystać również z sali bankietowej, ka-
wiarni, baru koktajlowego i kręgielni.

Praca tutaj nie jest lekka, ale nie na-
leży się poddawać – mówi Urszula Pin-
kawa. – Mimo olbrzymiej konkurencji 
dajemy sobie radę na rynku. Nasi klien-
ci, ci przejeżdżający przez Jemielnicę, 
ale i co raz częściej zamiejscowe fi r-
my doceniają to, co potrafi my dla nich
przygotować. Zlecają nam coraz wię-
cej zadań związanych z obsługą narad 
i szkoleń.

Od czterech lat, żeby zdywersyfi ko-
wać działalność, prowadzimy w dzierża-
wionych pomieszczeniach restaurację 
Ratuszowa w Strzelcach Opolskich. Cie-
szy się ona dobrą opinią gości – mówi 
Urszula Pinkawa.

Teoria ekonomii stwierdza, że fi rmie
może grozić krach, jeśli się nie będzie 
rozwijać. W pewnych granicach kieru-
je się nią Oswald Pinkawa, który podej-
muje właśnie nowe wyzwanie. Chciał-
by wykorzystać możliwości, jakie stwa-
rza nie wykorzystany dotąd teren przy
hotelu w Jemielnicy. Wobec tego wystą-
pił i uzyskał przyrzeczenie dofi nanso-
wania ze środków europejskich budo-
wy domu seniora. Byłby to ośrodek 
o 32 pokojach, podwyższonym stan-
dardzie i z własnym, niezależnym zasi-
laniem w energię. Obecnie szuka jak 
najlepszych warunków kredytowania 
tej inwestycji. Zawsze jednak podkreś-
la, iż jego pierwszym partnerem jest 
Bank Spółdzielcy w Leśnicy.

Rodzinna fi rma stawia na rozwój
Oswald Arenę w Jemielnicy odwiedzamy po sześciu latach. Duży, elegancki obiekt powstał 
na obrzeżach miejscowości przy kredytowym wsparciu Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 
Inicjatorem przedsięwzięcia był Oskard Pinkawa, mąż pani Urszuli (na zdjęciu), która na co 
dzień zarządza ośrodkiem. 

Kontakt do: Oswald Arena (77) 462 50 84, Ratuszowa (77) 463 00 64 Redakcja
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Narodowy Bank Polski wprowadził 
nowy banknot 500 zł z wizerunkiem 
króla Jana III Sobieskiego. Jak twier-
dzi NBP wprowadzenie banknotu ma 
służyć zapewnieniu niezakłóconego 
obiegu gotówki oraz zmniejszeniu kosz-
tów emisji znaków pieniężnych. To 
również odpowiedź na większe zapo-
trzebowanie na banknoty o wysokich 
nominałach. Nowy banknot 500 zł to 
także realizacja misji organizowania 
przez bank centralny gospodarki pol-

skimi znakami pieniężnymi, zawartej
w ustawie o NBP. Udział banknotu
500 zł, w obiegu gotówkowym, będzie 
w pierwszych latach niewielki i doce-
lowo ma zależeć od zapotrzebowania 
zgłaszanego przez banki.

Banknot 500 zł posiada jedne z naj-
nowocześniejszych zabezpieczeń na
świecie. Wykorzystano w nim między
innymi: okienkową nitkę zabezpiecza-
jącą, farby (zmienną optycznie i opa-
lizującą), oraz element recto verso
(uzupełniające się w świetle przecho-
dzącym elementy grafi czne na obu 
stronach banknotu), szyszak husarski 
i nitka zabezpieczająca, zmieniające 
barwę równocześnie przy poruszaniu 
banknotem), znak wodny widoczny 

pod światło (przedstawiający portret 
króla i oznaczenie nominału.

 Banknot 500 zł, autorstwa Andrze-
ja Heidricha, przedstawia wizerunek 
króla Jana III Sobieskiego i jest kon-
tynuacją serii „Władcy polscy”. Utrzy-
many jest w kolorystyce różnych odcie-
ni brązowego, niebieskiego, bordo-
wego i zielonego. Na przedniej stro-
nie banknotu, król jest zwrócony w stro-
nę herbu rodu Sobieskich, a po pra-
wej stronie widać szyszak husarski
– symbol dokonań militarnych władcy.
Na odwrotnej stronie znajduje się
orzeł w koronie oraz pałac w Wilano-
wie.

Za czasopismem 
Banku Polskiej Spółdzielczości 

„Bank Wspólnych Sił”

Więcej informacji na temat nowego 
banknotu znajduje się na stronie: 
www.poznaj500zl.pl 

500 zł już w obiegu
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Do tegorocznej edycji konkursu p.n. TalentowiSKO 
2016/2017 przystąpiło 10 szkół podstawowych, z terenu 
działania naszego Banku. To już czwarta jego edycja. Kon-
kurs dla szkół podstawowych nosi nazwę: „Oszczędzanie
w SKO procentuje z Bankiem Spółdzielczym”. 

Dzięki programowi najmłodsi odkrywają świat fi nansów 
i dowiadują się czym są pieniądze i czemu służą. Uczą się 
oszczędzania oraz aktywnie uczestniczą w konkursach i przed-
sięwzięciach, dzięki którym zdobywają umiejętności właści-

wego gospodarowania pieniędzmi oraz systematycznego 
oszczędzania. 

Przypomnijmy harmonogram konkursu 
• 30 września 2016 r. – nastąpiło rozpoczęcie konkursu,
• do 30 października 2016 r. – szkoły zgłaszały chęć przy-
stąpienia do konkursu we właściwym banku spółdzielczym,
• do 8 kwietnia 2017 r. – szkoły składają sprawozdanie z za-
dań konkursowych do właściwego banku spółdzielczego,
• 25 maja 2017 r. – nastąpi rozstrzygnięcie I etapu (regio-
nalnego),
• 10 czerwca 2017 r. – rozstrzygnięcie II etapu (krajowego).

Marketing 

OGŁOSZENIE
Bank Spółdzielczy w Leśnicy sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną 

położoną w Gąsiorowicach, przy ul. Wolności o powierzchni łącznej działki 0,1920 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są 
jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Na terenie działki znajduje się dom mieszkalny z balkonami i tarasem, budynki 
niemieszkalne (garaże, wiaty, hale, magazyny), a także murowany basen i miejsce 
na grill.  

Więcej informacji na: www.bslesnica.pl w zakładce Aktualności -> Ogłoszenia, lub 
pod numerami tel: 509 270 210, 77 463 92 11.

Nieruchomość dostępna od lipca 2017 r.
BS w Leśnicy
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Bezpieczeństwo w sieci to sprawa 
niezwykle istotna. Często słyszymy
o namierzaniu kogoś przez Internet, 
o zawieraniu tragicznie kończących 
się znajomości albo utracie dużej iloś-
ci pieniędzy na produkty, które nigdy 
nie dotarły do klienta. Najczęściej jed-
nak chodzi o zabezpieczenie przed 
wszelkiego rodzaju złośliwym oprogra-
mowaniem oraz podłączającymi się 
pod różne pliki niechcianymi linijkami 
kodu. Tutaj znajdziecie wyliczone za-
sady, które pozwolą wam ograniczyć 
te zagrożenia i bezpiecznie korzystać 

z komputera oraz surfować po ulubio-
nych stronach w sieci.
•  Pamiętaj o uruchomieniu fi rewal-

la. Najlepiej na poziomie średniej 
ochrony z możliwością ustalania 
reguł. Jeżeli nie jesteś pewien czy 
sobie poradzisz z ręczną obsługą 
reguł, możesz ustawić średni lub 
nawet wysoki poziom ochrony.

•  Zainstaluj i używaj oprogramowa-
nia przeciw wirusom i spyware. Naj-
lepiej stosuj ochronę w czasie rze-
czywistym.

•  Aktualizuj – oprogramowanie oraz 
bazy danych wirusów (dowiedz się
czy twój program do ochrony przed
wirusami posiada taką funkcję i ro-
bi to automatycznie, często nie mają
jej programy darmowe).

•  Nie otwieraj plików nieznanego po-
chodzenia.

•  Nie korzystaj ze stron banków, 
poczty elektronicznej czy portali
społecznościowych, które nie ma-

ją ważnego certyfi katu, chyba, że 
masz stuprocentową pewność z in-
nego źródła, że strona taka jest bez-
pieczna.

•  Nie używaj niesprawdzonych pro-
gramów zabezpieczających czy też
do publikowania własnych plików 
w Internecie (mogą one np. podłą-
czać niechciane linijki kodu do źród-
ła strony).

•  Co jakiś czas skanuj komputer
i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli
tego nie umiesz, poproś o spraw-

13 zasad bezpiecznego Internetu

15-lecie banku zrzeszającego
Warszawa, 15 marca br. – w dniu
dzisiejszym mija 15 lat od utworze-
nia Banku Polskiej Spółdzielczoś-
ci S.A. Rok 2017 to także rok 25-le-
cia utworzenia Gospodarczego Ban-
ku Południowo-Zachodniego S.A. 
we Wrocławiu, który był inicjato-
rem powstania Banku BPS. 

- Minione jubileuszowe lata można
podsumować przede wszystkim jako
czas kształtowania się w Polsce wy-
soce konkurencyjnej gospodarki ryn-
kowej, działającej według europej-
skich standardów. Siłą rzeczy zmieniały się też banki spół-
dzielcze, dostosowując się do nowych realiów. Dziś z po-
wodzeniem kontynuują one swoją ponad 150-letnią misję. 
Służą lokalnej społeczności w jej dążeniach do gospodarcze-
go i społecznego rozwoju. Z powodzeniem konkurują z ban-
kami komercyjnymi, mimo że spółdzielczą misją nie jest tylko

zysk i cieszą się zaufaniem klientów.
Przez ostatnie 15 lat zmieniał się tak-
że Bank BPS S.A. Ukształtowała się 
jego służebna rola wobec banków zrze-
szonych. 

W imieniu Zarządu Banku BPS S.A. 
oraz własnym serdecznie dziękuję byłym 
i obecnym Zarządom oraz Radom Nad-
zorczym banków spółdzielczych tworzą-
cych nasze Zrzeszenie oraz wszystkim
pracownikom Banku BPS i banków spół-
dzielczych za to, że nie szczędzili wy-
siłków, służąc swoją wiedzą i osobistym 
zaangażowaniem, aby konsekwentnie 

budować zaufanie klientów. Możemy być dumni z tego, że 
w ciągu minionych lat wspólnie stworzyliśmy wielką wartość 
dla polskiej gospodarki ‒ w oparciu o nasze tradycje, polski 
kapitał, ciężką pracę i zaangażowanie pracowników całego 
sektora.                 

 Zdzisław Kupczyk, 
Prezes Zarządu Banku BPS
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dzenie kogoś, kto się zna. Czasami 
złośliwe oprogramowanie nawią-
zujące własne połączenia z Inter-
netem, wysyłające twoje hasła i in-
ne prywatne dane do sieci może się 
zainstalować na komputerze mi-
mo dobrej ochrony – należy je wy-
kryć i zlikwidować.

•  Sprawdzaj pliki pobrane z Interne-
tu za pomocą skanera, nawet jeśli 
wydają się niezarażone (ostrożnoś-
ci nigdy za wiele).

•  Staraj się nie odwiedzać zbyt czę-
sto stron, które oferują niesamowi-
te atrakcje (pieniądze, darmowe fi l-

miki, muzykę, albo łatwy zarobek
przy rozsyłaniu spamu) – często na
takich stronach znajdują się ukryte
wirusy, trojany i inne zagrożenia.

•  Jeżeli musisz wejść na stronę nie-
pewną z punktu widzenia bezpie-
czeństwa korzystaj z pośrednictwa 
bramek PROXY.

•  Ważna zasada dotycząca bezpie-
czeństwa osobistego: nie zostawiaj 
danych osobowych w niespraw-
dzonych serwisach i na stronach,
jeżeli nie masz absolutnej pew-
ności, że nie są one widoczne dla 
osób trzecich.

•  Nie wysyłaj w e-mailach żadnych 
poufnych danych.

•  Pamiętaj, że żaden bank nie wysyła
e-maili do swoich klientów z proś-
bą o podanie hasła lub loginu w ce-
lu ich weryfi kacji.

Do tych zasad można jeszcze dodać 
jedną, niekoniecznie związaną bez-
pośrednio z Internetem. Jeżeli chcesz 
być pewien bezpieczeństwa swojego
komputera nie podłączaj do niego dys-
ków przenośnych ani kart pamięci niez-
nanego pochodzenia, nie podłączaj też
swojego dysku do nieznanego kompu-
tera.
http://www.bezpiecznypc.pl/zapobieganie.php
Ponadto BS w Leśnicy radzi:

•  nie korzystaj z niepewnych lub nie-
bezpiecznych punktów dostępu do 
Internetu (wi-fi , kawiarenki interneto-
we, publiczne punkty dostępu),

•  używaj zawsze aktualnego syste-
mu operacyjnego na urządzeniu mo-
bilnym lub komputerze i najnowszej 
wersji oprogramowania (przeglądar-
ki internetowej).

Gabriela Grobosz, wieloletnia członek organów statutowych Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy zmarła 8 stycznia br. 

Przez 34 lata angażowała się w pracę Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 
Od 1964 do 1998 roku pełniła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Banku. 

Pracowała w różnych komisjach samorządu bankowego inicjując między innymi działalność 
Zespołu Pracy Kobiet. Wielokrotnie przewodniczyła zebraniom przedstawicieli Banku, była też 
przedstawicielką Banku w Radzie Oddziałowej SOP w Opolu. 

Odznaczona została wyróżnieniem Zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego.

Stanisław Leśniak, członek Banku Spółdzielczego w Leśnicy zmarł 14 lutego br. 
Człowiek niezwykle utalentowany i otwarty na wszystko, co przynosi ze sobą współczesność. 
Poeta, rzeźbiarz, nauczyciel, wychowawca młodzieży, komendant ZHP, dyrektor szkoły. 

Człowiek dbający o zachowanie pamiątek historii Leśnicy i przyległych miejscowości. 
Autor monografi i Banku Spółdzielczego w Leśnicy, dzięki której zachowano w pamięci jego 

założycieli, pracowników i działaczy. 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy pożegnał swoich dwóch długoletnich członków. Rodzinom i bliskim składają wyrazy 
współczucia Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku.
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ZAŁÓŻ JEDNĄ Z OFEROWANYCH LOKAT ZAŁÓŻ JEDNĄ Z OFEROWANYCH LOKAT 
I ZYSKAJ NAWET 2,02%*I ZYSKAJ NAWET 2,02%*

NOWA LOKATA – jeśli masz środki pieniężne w innym banku 
lub przechowujesz pieniądze w domu przyjdź i załóż 
NOWĄ LOKATĘ w naszym Banku:

• lokata 3 m-czna z oprocentowaniem zmiennym 2,02% w skali roku
• minimalna kwota lokaty– 500 zł
•  lokata odnawialna (lokata zostanie odnowiona na kolejny 3 miesięczny 

okres na warunkach lokaty terminowej STANDARD na okres 3 miesięcy).

E-LOKATA (nieodnawialna):
• lokata 6 m-czna z oprocentowaniem stałym 1,50% w skali roku
• minimalna kwota lokaty – 500 zł

LOKATA PODWÓJNY ZYSK (nieodnawialna):
• lokata 12 m-czna z oprocentowaniem zmiennym:

- za pierwsze 6 miesięcy 1,20% w stosunku rocznym
- za kolejne 6 miesięcy   2,50% w stosunku rocznym

• minimalna kwota lokaty – 500 zł

LOKATA GWARANTOWANY ZYSK (nieodnawialna):

• lokata 12 m-czna z oprocentowaniem stałym progresywnym:

• minimalna kwota lokaty – 500 zł 
*dla nowych środków


