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Nowy etap w dziejach banków

Od lewej: Piotr Greitzke – RN Leśnica, Jerzy Jarosz – RN Leśnica, Wiktor Nowakowski – 
przewodniczący RN Leśnica, Ryszard Łączyk – sekretarz RN Leśnica, Barbara Kaczmarczyk – 
wiceprzewodnicząca RN Leśnica, Józef Garbacz – prezes Zarządu BS Leśnica, Daniel Przybyłek 
– RN Leśnica, Joachim Drzymała – RN Leśnica, Maria Rogucka – z-ca przewodniczącego RN 
Głuchołazy, Władysław Pyclik – prezes Zarządu BS Głuchołazy, Zygmunt Sówka – sekretarz  RN 
Głuchołazy i Władysław Krysowaty – przewodniczący RN Głuchołazy

26 czerwca br. Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdziel-
czego w Głuchołazach i 27 czerwca br. Zebranie Przedsta-
wicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy podjęły jedno-
brzmiącą Uchwałę o połączeniu się w jeden Bank z dniem
1 października 2014 r.

Dwa lokalne Banki z tradycjami 
od 1 października działają jako jeden, silny Bank 

Banki Spółdzielcze w Leśnicy i w Głu-
chołazach są lokalnymi bankami uni-
wersalnymi. Ich klientami są osoby 
prywatne, rolnicy indywidualni, małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz samo-
rządy terytorialne. 

Działają w warunkach dynamicznie
zmieniającego się otoczenia zewnętrz-
nego, w tym otoczenia regulacyjnego
i gospodarczego: 

1) stale zmieniających się prze-

pisów prawa, wymagających 
częstych zmian regulacji wew-
nętrznych Banku;

2) silnej konkurencji na rynku usług
fi nansowych;

3) zmniejszającej się skłonności do

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 08.09.2014 r. ofi cjalną decyzję zezwalającą na połączenie z dniem 
1 października 2014 r. Banku Spółdzielczego w Głuchołazach z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy.

W ten sposób zasoby połączo-
nych banków rosną w siłę, wzrastają 
możliwości kredytowania oraz ga-
ma oferowanych produktów banko-
wych, co stanowi główny cel połączenia.
Leśnicki Bank Spółdzielczy należy do
grupy dużych banków spółdzielczych
(pod względem sumy bilansowej zaj-
muje drugą pozycję na Opolszczyźnie).
Fuzja banków na pewno pozytywnie 
wpłynie na lokalną gospodarkę. 

Połączenie obu banków nie przy-
niesie ze sobą zmniejszenia zatrud-
nienia w placówkach przejmowane-
go Banku w Głuchołazach. Zarząd BS
w Leśnicy uruchomił w sierpniu br. nową

placówkę bankową w Prudniku, w któ-
rej część pracowników BS Głuchołazy
została zatrudniona. Jest nam miło,
że władze Banku w Głuchołazach 
spośród wielu ofert wybrały nasz 
Bank – powiedział Józef Garbacz, 
prezes Zarządu BS w Leśnicy. 

Bank Spółdzielczy w Głuchołazach
jest bankiem działającym w trzech 
placówkach. Wobec zmieniającej się
sytuacji gospodarczej w kraju i szyb-
kiego rozwoju nowych technologii
w bankowości szukaliśmy silniejszego
partnera, tak żeby naszym klientom 
zapewnić wyższy standard obsługi 
i większe możliwości kredytowe. 

Przeprowadziliśmy rozmowy z pię-
cioma potencjalnymi partnerami. 
Wybrany został BS w Leśnicy, który
przedstawił najlepszą ofertę – powie-
dział Władysław Pyclik, prezes 
Zarządu BS w Głuchołazach. – Gminę
Głuchołazy zamieszkuje ponad 23 tys.
mieszkańców i chcemy, żeby dalej istniał 
w niej silny bank z polskim kapita-
łem, zdolny do konkurencji z kilkunas-
toma działającymi tu instytucjami fi -
nansowymi. Bank Spółdzielczy w Leś-
nicy będzie kontynuatorem 66-letniej 
historii naszego Banku.

Wiktor Nowakowski, przewodni-
czący Rady Nadzorczej BS w Leśnicy,
w łączeniu się banków spółdzielczych 
widzi przede wszystkim wzrost ich 
siły kapitałowej, a co za tym idzie 
– konkurencyjności i umacniania 
pozycji, którą oba banki budowały 
przez lata. Ich podstawowym walo-
rem jest dostępność, otwartość na 
potrzeby klientów oraz obecność na 
dużym obszarze województwa. 

Banki spółdzielcze jako jedne 
z ostatnich instytucji fi nansowych 
pozostały w pełni samorządne – po-
wiedział dalej Wiktor Nowakowski. 
– Dla wielu osób ma też znaczenie, 
że są to polskie banki, których lo-
kalny kapitał wykorzystywany jest na
potrzeby mieszkańców w postaci po-
życzek bądź kredytów, wspierając ich
inicjatywy gospodarcze.

Dla Władysława Krysowatego, 
przewodniczącego Rady Nadzorczej
BS w Głuchołazach, to ważny krok
w dziejach Banku. Mając na względzie
sytuację sektora spółdzielczego za-
leżało nam na znalezieniu partnera,
który spełni oczekiwania członków 
Banku Spółdzielczego w Głucho-
łazach. Muszę przyznać, że delegacja,
która na nasze zaproszenie przybyła 
z Banku w Leśnicy, okazała się grupą 
jak najbardziej kompetentnych ludzi. 
Mam nadzieję, że będzie to udany 
związek nawzajem rozumiejących 
się fachowców – stwierdza pan prze-
wodniczący.                       redakcja
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oszczędzania przez gospodar-
stwa domowe;

4) rosnącej konkurencji ze strony 
instytucji pozyskujących pienią-
dze z rynku (fi rmy ubezpiecze-
niowe, towarzystwa emerytal-
ne, fundusze inwestycyjne, 
inne instytucje parabankowe);

5) nowych technologii wykonywa-
nia usług fi nansowych zarówno 
przez sieć dużych banków ko-
mercyjnych, jak i instytucji para-
bankowych;

6) kierunków rozwoju gospodar-
czego, w tym z wykorzystaniem 
programów pomocowych dla 
Polski po przystąpieniu do Unii
Europejskiej, co może wpływać
na zwiększone zapotrzebowa-
nie na środki kredytowe oraz 
pomoc doradczą ze strony kad-
ry bankowej;

7) nawracających fal kryzysu na 
rynkach światowych, mających 
wpływ  na gospodarkę polską;

8) zmian przepisów dotyczących
funkcjonowania podmiotów gos-
podarczych, będących klientami
Banku;

Pomimo rosnącej konkurencji 
Banki posiadają ugruntowaną po-

zycję, znaną markę oraz wysoki 
udział w lokalnym rynku usług fi -
nansowych.

Prezentowane wielkości potwier-
dzają dobrą sytuację ekonomiczną 
banków oraz wskazują na prawidło-
wą strukturę pozycji bilansowych. 
Połączenie obu Banków nie tylko
wpłynie na wzrost wymaganych współ-
czynników, wzmocni siłę kapitałową 
Banku, ale przede wszystkim zwięk-
szy udział Banku w rynku usług fi nan-
sowych, co przełoży się na sprzedaż 
oferowanych produktów bankowych, 
które w niczym nie odbiegają od ofer-
ty banków komercyjnych.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy i Bank
Spółdzielczy w Głuchołazach są no-
woczesnymi i uniwersalnymi banka-
mi oferującymi produkty skierowane 
także do młodych klientów, wymaga-
jących zastosowania nowoczesnych 
rozwiązań, wykorzystujących nowo-
czesną technologię informatyczną. 
Dobra znajomość lokalnego rynku
daje możliwość prowadzenia poli-
tyki skierowanej na potrzeby i ocze-
kiwania klientów. 

Po połączeniu zakładamy wzrost 
pozycji bilansowych w kolejnych la-
tach o około 5%. Przyjęty przyrost po-
zycji bilansowych jest realny do osią-
gnięcia. Zrealizowanie tych pozycji
będzie możliwe dzięki podejmowa-
nym działaniom w zakresie zwięk-
szenia udziału w rynku usług fi nan-
sowych tak detalicznych, jak również 
usług dla małych i średnich przed-
siębiorstw. Będziemy dążyć do utrzy-
mania współpracy z dotychczas ob-
sługiwanymi jednostkami samorzą-
du terytorialnego. 

Celem strategicznym w zakresie 
działalności handlowej będzie zapew-
nienie stabilnej i bezpiecznej obsługi 
aktualnych i potencjalnych klientów 
połączonych Banków. 

Głównymi zadaniami w przyjętej 
strategii działania naszego Banku 
są:
1) przygotowanie oferty produk-

towej zgodnej z oczekiwania-
mi klientów;

2) pracownicy dobrze rozumieją-
cy klienta, którzy potrafi ą do-
brać odpowiednią ofertę;

3) rzetelność, wiarygodność, pro-
fesjonalizm oraz najlepsza wie-
dza w relacji klient-pracownik; 

4) integrowanie i wzbogacanie 
katalogu produktów;

5) lojalność w stosunku do swo-
ich klientów;

6) bezpieczeństwo depozytów;
7) udział w życiu publicznym re-

gionu, wspieranie lokalnej dzia-
łalności społecznej i oświato-
wo-kulturalnej.

Planowany rozwój oferty produk-
towej Banku w nowym układzie ma 
na celu wspieranie lokalnego rynku,
lokalnej przedsiębiorczości oraz dzia-
łań społeczno-kulturalnych na tere-
nie jego działania. Działalność Ban-
ku w kontaktach z klientami cechu-
je i będzie nadal cechować rzetel-
ność, staranność oraz najlepsza wie-
dza.

Połączone Banki będą kontynuować
misję: „Naszą dumą są nasi Klienci,
dumą naszych Klientów jest nasz 
Bank”. 

G.W.
Fot. Błażej Duk

Wybrane pozycje
i wskaźniki

BS w Leśnicy
wg danych na dzień

30.06.2014 r.

BS w Głuchołazach
wg danych na dzień

30.06.2014 r.

Suma bilansowa             261 838                 29 768
Kredyty ogółem             157 920     18 807
Depozyty ogółem             235 266     23 990
Fundusze własne               21 448      4 475
Wynik fi nansowy 
brutto                 1 211       114
Współczynnik 
wypłacalności              14,93%    26,35%

Wybrane pozycje i wskaźniki obu Banków przed połączeniem (tys. zł)
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Do rywalizacji stanęło ponad 32 000
uczniów z 442 szkół podstawowych, 
42 gimnazjów i 85 szkół ponadgim-
nazjalnych z całej Polski. Z terenu
działania naszego Banku do konkursu
przystąpiło 8 szkół podstawowych.

Najmłodsi „talentowicze” mieli za
zadanie zorganizować konkurs o oszczę-
dzaniu, przygotować przedstawienie 
na temat związany z fi nansami oraz
przeprowadzić aukcję (zbiórkę pieniędzy)
na określony cel. 

Najlepsze na szczeblu regionalnym
pod patronatem naszego Banku okazały
się:

w kategorii „mała szkoła” 
I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Sieroniowicach z wynikiem 102 pkt.

w kategorii „duża szkoła” 
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Ozimku z 69,9 pkt.

Niezmiernie miło nam poinformować
państwa o wynikach etapu krajowego.
W grupie szkół podstawowych na etapie
krajowym I miejsce zajęła Publiczna
Szkoła Podstawowa w Jaryszowie Szkoła
Filialna w Sieroniowicach z liczbą 
punktów 99.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy jest pełen podziwu dla pracy wszyst-

kich opiekunów, a zwłaszcza wykony-
wanej przez panią Grażynę Janiczuk 
z sieroniowickiej Szkoły. Dzięki aktyw-
nej postawie i twórczej pracy z najmłod-
szymi uczestnikami SKO, grupa pani 
Grażyny osiągnęła wielki sukces na 
szczeblu regionalnym oraz krajowym.  

W uroczystości zakończenia roku 
szkolnego 2013/2014 w szkole fi lialnej 
w Sieroniowicach uczestniczyli przed-
stawiciele Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy: Małgorzata Plachetka – wice-
prezes Zarządu Banku oraz Irena
Wenszka – dyrektor Oddziału Banku
w Ujeździe. Podczas gali nastąpiło 
wręczenie dyplomów dla wszystkich 
uczestników SKO oraz dyplomów
i czeków dla szkoły. 

TalentowiSKO w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Ozimku 

II miejsce w konkursie na szcze-
blu regionalnym, w kategorii „duża 
szkoła” zajęła Szkoła Podstawowa 
Nr 3 z Ozimka. 24 czerwca bieżącego
roku wręczone zostały dyplom
i czek o wartości 1.500,00 złotych dla
Szkoły oraz upominki w postaci ga-
dżetów dla wszystkich członków SKO.

Zdobycie II miejsca na szczeblu
regionalnym we Wrocławiu uczniowie
zawdzięczją własnemu zaangażowaniu,
pomysłowości, chęci działania i roz-
wijania swoich talentów. Oczywiście
nie byłoby takiego wyniku bez aktywnej
roli opiekunów grupy SKO: Anny 
Maciocha i Igi Hebdzyńskiej, którym
podziękowania złożyła Jadwiga Czy-
żewska – dyrektor ozimskiej placówki
Banku.  

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!          

[A.T.]

 „Talentowicze” ze Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ozimku (II miejsce na szczeblu regionalnym) 

PSP w Jaryszowie Szkoła Filialna w Sieroniowicach 
zwycięzcą I edycji Programu TalentowiSKO w konkursie pn. 

„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” – 2013/2014

Od lewej: Małgorzata Plachetka – wiceprezes
Zarządu Banku, Irena Wenszka – dyrektor 
Oddziału w Ujeździe, Beata Hornung – dyrektor
PSP w Jaryszowie. Wręczenie dyplomu oraz
czeku za zajęcie I miejsca na szczeblu krajowym Zapraszamy do udziału 

w II edycji programu
Wszystkie szkoły serdecznie zachęcamy do udziału w programie. 

Na zgłoszenia czekamy do 31 października br.
Szczegóły programu na stronie: www.talentowisko.pl oraz www.bslesnica.pl 

(w zakładce OFERTA>SKO) lub w placówkach naszego Banku. 
TalentowiSKO uczy dzieci i młodzież przedsiębiorczości, zaradności, 

oszczędzania oraz właściwego zarządzania pieniędzmi. 
Nauczyciele szkół uczestniczących w programie, na platformie www.

TalentowiSKO.pl w zakładce SZKOŁA mogą skorzystać z gotowych
scenariuszy zajęć, kart pracy i wielu innych pomocy dydaktycznych
opracowanych przez fachowców. 

W ramach programu są 3 konkursy przygotowane dla:
  szkół podstawowych – konkurs pn. „Dziś oszczędzam w SKO, jutro

w banku spółdzielczym – talenty dodajemy”.
 szkół gimnazjalnych – „Spółdzielnia dobrych serc – talenty mnożymy”.
  szkół ponadgimnazjalnych – „Inkubator szkolnych biznesów – talenty

potęgujemy”.                                                                               [A.T.] 

Na stronie tytułowej uczniowie wraz z rodzicami,
nauczycielami i przedstawicielami Banku.
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Panie Burmistrzu, czy taka loka-
lizacja stwarza gminie szczegól-
ne preferencje dla jej rozwoju?

Przygraniczny charakter i malow-
nicze górskie krajobrazy porośnię-
tych lasami Sudetów Wschodnich, 
bogata historia związana z wielowie-
kowym górnictwem złota oraz dosko-
nale rozwinięta baza hotelowa i gas-
tronomiczna czynią z gminy Głucho-
łazy znakomity ośrodek wypoczynko-
wy i rekreacyjny nie tylko dla miesz-
kańców Opolszczyzny, ale też dla 
mieszkańców aglomeracji śląskiej
i Dolnego Śląska.

A więc to turystyka stanowi pod-
stawę gospodarki prowadzonej
w gminie?

Dzień dzisiejszy Głuchołaz to tak-
że rozwinięta infrastruktura przemy-
słowa. 

Gmina jest terenem atrakcyjnym 
dla inwestorów, gwarantuje to polity-
ka prowadzona przez Urząd. Podat-
ki od nieruchomości dla fi rm prowa-
dzących działalność gospodarczą są
jedne z najniższych w wojewódz-
twie. Gmina dopłaca także do metra
sześciennego wody odbieranej za-
równo przez mieszkańców, jak i fi r-
my operujące na naszym terenie. 

W naszym regionie ulokowały się 
zakłady przemysłu papierniczego, 
metalowego, wydobywczego, cukier-
niczego i meblowego. Ich produkty 
stanowią najlepszą wizytówkę moż-
liwości gospodarczych Głuchołaz
i stanowią zachętę do ulokowania 
inwestycji na naszym terenie.

Wszystkim władzom samorzą-
dowym sen z powiek spędza stan 
infrastruktury, który również jest 
zachętą do inwestowania.

Dzięki inwestycjom w infrastruk-
turę komunalną jakość życia miesz-
kańców jest stale podnoszona na wyż-
szy poziom. 16 naszych sołectw zos-
tało skanalizowanych i poprowadzo-
ne zostały tam wodociągi. Wybudo-
waliśmy 80 km sieci wodociągowej
i 105 km sieci kanalizacyjnej. In-
westycja jest bardzo kosztowna, bo 
przeznaczyliśmy na nią ponad 127 
milionów złotych, a dofi nansowanie 
otrzymaliśmy na poziomie 52%.

A jaką gmina ma ofertę dla miesz-
kańców?

Oprócz poprawy warunków byto-
wych, podjęliśmy szereg inicjatyw,

jak choćby wprowadzenie kart „Gmi-
na przyjazna dla Seniora” oraz „Gmi-
na przyjazna dla rodziny 3+”, któ-
re powinny nieco odciążyć domowe 
budżety.

Czy istnieją oddolne inicjaty-
wy, które wspomagałyby Urząd 
w działaniach służących społe-
czeństwu?

Gmina współpracuje z lokalny-
mi grupami działania, stowarzysze-
niami i związkami gmin. Świetnie 
funkcjonuje u nas Program Odnowy 
Wsi. Zostały też zabezpieczone pie-
niądze w budżecie na sfi nansowa-
nie realizacji inicjatyw lokalnych. 

Panie Burmistrzu, właśnie doko-
nuje się fuzja dwóch banków spół-
dzielczych z terenu Opolszczyzny. 
Czy w związku z nią miasto i gmi-
na oczekuje dużych zmian?

Nie sądzę, aby połączenie miało 
wywoływać jakiekolwiek negatywne 
skutki. Sądzę, że może ono wzmoc-
nić możliwości fi nansowania przez 
Bank zarówno osób indywidualnych,
jak i fi rm działających na terenie 
gminy. Na pewno oczekujemy cie-
kawej i korzystnej oferty. Wszystkie 
jej aspekty zawsze są brane pod 
uwagę w postępowaniu przetargo-
wym na obsługę naszego budżetu. 
Bank ze swoją ofertą może okazać 
się także pomocny w dalszym roz-
woju przedsiębiorczości.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

GMINA DOBRA DLA INWESTORÓW
Rozmowa z Edwardem Szupryczyńskim, 
burmistrzem Głuchołaz.

Gmina Głuchołazy położona jest w południowej części wojewódz-
twa opolskiego, w powiecie nyskim i obejmuje obszar 168 km2. Gmi-
na ma charakter miejsko-wiejski. Zajmuje szczególne miejsce na 
mapie, gdyż położona jest w Górach Opawskich, przy granicy z Re-
publiką Czeską.

Wieża Bramy Górnej w Głuchołazach
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Karta zbliżeniowa PayWave dla osób fi zycz-
nych – wzbogaciła naszą ofertę zaraz na  począt-
ku roku.

SUPER LOKATA II – kolejna loteria z nagroda-
mi, którą mogliście państwo założyć od 14.04. do
29.08.2014 r. Nagrody z II edycji super lokaty
zostaną rozlosowane 25.09.2015 r., a nagrodą 
główną będzie FORD FOCUS.

Usługa doładowania telefonów komórkowych 
na kartę – dla klientów korzystających w naszym 
Banku z Systemu Bankowości Internetowej (SBI). 
Usługa jest dostępna zarówno dla osób fi zycznych,
jak i osób prowadzących działalność gospodar-
czą oraz rolniczą. W przypadku osób fi zycznych 
nie ma znaczenia, z jakiej wersji autoryzacji w SBI 
państwo korzystacie – czy z kodu SMS, czy z TO-
KENA. Usługa jest także  dostępna w bankowo-
ści mobilnej, którą udostępniliśmy dla klientów in-
dywidualnych. 

Kredyt „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” z dofi -
nansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
o który mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 lat,
w tym: małżeństwa (niezależnie od posiadania dzieci),
osoby nie pozostające w związku małżeńskim, oraz
osoby samotnie wychowujące dziecko. Produkt
dostępny w ofercie od 14.07.2014 r.

Kredyt NA PIĄTKĘ – nowy kredyt sezonowy na 
bardzo korzystnych warunkach. Zachęcamy do 
skorzystania z produktu, który możecie państwo 
przeznaczyć na codzienne wydatki, na drobne

potrzeby, tj. wydatki szkolne, świąteczne prezenty, 
sylwestrowy wyjazd! Kwota do 5 000,00 zł, okres kre-
dytowania do 15 miesięcy, oprocentowanie „na 5”!
Szkoda przegapić taką ofertę! Obowiązuje od 
18.08.2014 do 31.12.2014 r.

w ofercie Banku?
Co nowego
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BEZPIECZNY Kredyt – może być także przez-
naczony na dowolny cel. Jednak kwota kredy-
tu jest już wyższa – nawet do 50 000 zł. Korzyst-
ne oprocentowanie, przystępna cena, dogodny 
okres kredytowania (do 5 lat)  – to tylko niektóre 
korzyści bezpiecznego kredytu dla osób fi zycz-
nych. Jednym słowem Bezpieczny Kredyt – to 
większa gotówka bez zbędnych formalności, moż-
liwość zrealizowania zaplanowanych remontów
i większych zakupów bez obciążania np. hipoteki.
Oferta obowiązuje od 10.09.2014 r. 

EKO Kredyt – zadowoli każdego, kto planuje in-
westycje o charakterze ekologicznym, jak za-
kup kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów
centralnego ogrzewania lub też montażu przy-
domowej oczyszczalni ścieków i wiele innych eko-
logicznych przedsięwzięć. Na całkowity koszt kre-
dytu składa się jedynie wartość ubezpiecze-
nia oraz odsetki. Prowizja oraz opłata przygo-
towawcza nie są pobierane. Oferta ważna od 
10.09.2014 r.

Bankowość mobilna – dla klientów indywi-
dualnych, dla tych z państwa, którzy lubią mieć
dostęp do rachunku bankowego za pomocą te-
lefonu komórkowego, tabletu lub smartfona.  Mo-
bilna oferta dostępna od sierpnia br.                          
                                                                     /A.T./

Serdecznie zapraszamy
do placówek naszego Banku.
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Chodziło nam o zapew-
nienie naszym gościom nie-
powtarzalnej atmosfery w cza-
sie pobytu u nas. Doświad-
czenie w gastronomi naby-
wamy prowadząc od 3 lat 
równocześnie restaurację 
Spichlerz w Raszowej – 
mówi pani Maria Biały.

Cała powierzchnia pen-
sjonatu przekracza 1800 m2

– jest tu apartament oraz 
31 pokoi, w których w kom-
fortowych warunkach może
nocować 50 osób. Pensjo-
nat ma też dużą salę ban-
kietowo-konferencyjną, któ-
ra może przyjąć 200 osób.

Budowa pensjonatu trwa-
ła dwa lata. Wysokie też by-
ły koszty wyposażenia, po-
nieważ szukaliśmy czegoś 
oryginalnego. Myślę, że się 
to nam udało. Bez pomocy
Banku Spółdzielczego w Leś-

nicy nie byłoby tego przed-
sięwzięcia. Inwestowaliśmy
w trudnych czasach – mówi
pani Maria. – Doświadcze-
nie wyniesione w trakcie
prowadzenia drugiej res-
tauracji przekonało nas, 
że w dzisiejszych czasach
obiekt gastronomiczny o wy-
sokim standardzie musi mieć

zaplecze hotelowe. Organi-
zatorzy konferencji czy we-
sel w pierwszych zdaniach 
pytają o możliwość zanoco-
wania w hotelu. Musieliśmy 
zatem naszą ofertę posze-
rzyć.

Zmieniają się zwyczaje, 
większość szkoleń i konfe-
rencji służbowych, ale też
i rodzinnych uroczystości, 
odbywa się już hotelach
czy lokalach gastronomicz-
nych. To chyba dobry trend,
ludzie czują się swobodnie, 
mają możliwość indywidu-
alnego wyboru menu. A że
tak się dzieje, niech świad-
czy fakt, że dla Magicznego 
Zakątka mamy już zamó-
wienia na wszystkie weeken-
dy w przyszłym roku – do-
daje Maria Biały. 

Co zaś jest specjalnoś-
cią kucharzy w obu restau-

racjach? W obecnych cza-
sach w większości kuchni
rządzi pośpiech, a gotowa-
nie staje się nie sztuką,
a masową produkcją. Restau-
racje, żeby się wyróżnić, 
wyjść na przeci w oczeki-
waniom gości, kreują róż-
nego rodzaju potrawy, któ-
re podkreślają naturalny
smak oraz jakość stosowa-
nych produktów. W więk-
szości przypadków jest to 
wracanie do tradycyjnych, 
starodawnych sposobów 
obróbki. Nasza polega na 
gotowaniu w niskich tem-
peraturach tak, aby wydo-
być wszelkie walory smako-
we i nie stracić podczas 
gotowania składników od-
żywczych. Nagrodą są dozna-
nia smakowe i zadowole-
nie gości – stwierdza właś-
cicielka. 

Pensjonat położony jest
u podnóża góry Św. Anny,
na obrzeżach parku wiej-
skiego w Raszowej. Z okien
można podziwiać piękne 
krajobrazy i odbywać pie-
sze wycieczki po okolicy. 
Właściciele zapewniają, że 
cisza i spokój w otoczeniu 
pensjonatu potrafi ą zrelak-
sować nawet najbardziej za-
bieganego człowieka.

Redakcja

MAGICZNY ZAKĄTEK

Konwencja „otwartej książki” posłużyła pań-
stwu Biały w rozmowie z architektem i w wy-
borze wystroju wnętrz, jakie miał mieć nowy 
pensjonat Magiczny Zakątek w Raszowej koło
Leśnicy. Nazwa wyjątkowo konweniuje z tym,
co możemy dostrzec w jego wnętrzach. Każdy
pokój jest inny, a cały projekt aranżacji wnętrz
– nawiązujących do znanych bajek – przygo-
towała architekt Ewa Budniewska. 
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Bank sprzeda lokal w Ozimku 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zachęca do 

składania ofert cenowych na kupno lokalu użytkowego 
znajdującego się na parterze, przy ulicy Powstańców 
Śl. 1 w Ozimku, o łącznej powierzchni 194,61m² wraz ze 
sprzedażą przynależnego udziału we współwłasności 
działki nr 356/2 i 356/3. 
Na opisany wyżej przedmiot sprzedaży składają się: 
1)  lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 

174,10 m²;
2)  lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 

177,20 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 25,75 m² 
Cena wywoławcza kupna lokali to 450.000,00 zł netto.

W lokalach tym prowadzona jest obecnie działalność usłu-
gowa – bank. Przewidywany termin udostępnienia lokali:
01.01.2015 r. (po przeniesieniu siedziby Banku do nowego
budynku). Lokale są częściowo umeblowane – istnieje możli-
wość kupna wyposażenia po wcześniejszym uzgodnieniu 
warunków.

Zachęca się do oglądania przedmiotu sprzedaży po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym – w dni 
robocze w godzinach 08:00-16:00, tel. nr: 77 463 92 11.

Oferty cenowe prosimy składać w zamkniętych kopertach,
z dopiskiem: „Oferta kupna lokalu w Ozimku” do 24.10.2014 r.
do godziny 09:00 w Strzelcach Opolskich, przy ulicy 
Gogolińskiej 2 lub w Ozimku przy ulicy Powstańców Śl 1. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową lub elektro-
niczną – w tym przypadku o skuteczności wpływu oferty de-
cyduje data i godzina wpływu oferty do Banku.
Pisemna oferta powinna zawierać informacje: 
 imię i nazwisko lub dane fi rmy, telefon kontaktowy i adres

zainteresowanego kupnem lokalu;
 oferowana cena netto nabycia lokali, nie niższa niż cena

wywoławcza lokalu;
 informacja o zainteresowaniu zakupem wyposażenia, 

jeśli tak to którego, i w jakiej cenie;
 proponowany termin sfi nalizowania transakcji (podpisa-

nia aktu notarialnego).

Otwarcie kopert z ofertami i wybór najkorzystniejszej dla
Banku nastąpi 24.10.2014 r.  

Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferen-
ta, wydłużenia terminu rozstrzygnięcia ofert i dodatkowych 
negocjacji.

W razie dodatkowych  pytań prosimy o kontakt osobisty, 
telefoniczny lub mailowy (od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 08:00 – 16:00).
telefon: 77 463 92 11, kom: 509 270 210 lub 512 723 267.
mail: sekretariat@bslesnica.pl

W tym roku do uroczystości Święta Spółdzielczości 
Bankowej włączono także obchody 25-lecia wolności. To 
ważne wydarzenie banki spółdzielcze świętowały w swoich
regionach. Obchody zainicjowała specjalna spółdzielcza 
konferencja poświęcona roli banków spółdzielczych, która 
odbyła się  w Sejmie. 

Wydarzenia te patronatem objął Prezydent RP Bronisław
Komorowski, a patronami medialnymi były TVP 1, magazyn
„Głos Banków Spółdzielczych” oraz portal GBS Banku „Modna
spółdzielczość”. W Sali Kolumnowej Sejmu RP 27 czerwca br.
odbyła się konferencja „Społeczna rola banków spółdzielczych
w Polsce”, nad którą patronat objął Eugeniusz Grzeszczak, 
wicemarszałek Sejmu RP. Przy okazji konferencji można było 
także zwiedzić wystawę prezentującą zmiany, jakie zaszły
w sektorze bankowości spółdzielczej na przestrzeni ostatnich 
25 lat. Banki spółdzielcze w swoich regionach zorganizowały
festyny i imprezy kulturalne albo współuczestniczyły w ich
organizacji. Święto w tym roku wypadło 29 czerwca. Wyda-
rzenia te, choć o różnej skali i charakterze, odbywały się
pod wspólnym ogólnopolskim hasłem „Dzień z Bankiem 
Spółdzielczym”. Wspólne działania banków spółdzielczych
i organizatorów Święta Spółdzielczości Bankowej zostały
dostrzeżone i zapamiętane przez wielu Polaków. Dzięki 
temu wiedza o spółdzielczości bankowej stała się bardziej
powszechna i pozytywnie odbierana.

Z okazji Święta BS w Leśnicy otworzył dla zwiedzających
bankową Izbę Tradycji w placówce w Jemielnicy. Goście
mogli zapoznać się z historią bankowości spółdzielczej
i zobaczyć urządzenia wykorzystywane w Banku przed laty:
maszyny do pisania, liczydła, liczarki i pierwszy bankowy
komputer. W Izbie zgromadzono też liczne archiwa, pa-
miątkowe odznaczenia oraz dyplomy, a także Kronikę
Banku. Na odwiedzających czekały miłe gadżety i poczę-
stunek.

Za Bankiem Wspólnych Sił

Święto Spółdzielczości

Wystawa zabytkowych urządzeń biurowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy. 
Fot. BS Leśnica
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Na bieżąco informujemy państwa o trwającej budo-
wie nowej siedziby dla Oddziału Banku w Ozimku. W po-
przednim numerze Informatora pisaliśmy o przekazaniu
placu budowy oraz rozpoczęciu prac. Obecnie budowa
trwa 4 miesiące i wszystko wskazuje na to, że jeszcze
w tym roku zaprosimy naszych klientów do nowego bu-
dynku ozimskiego Oddziału Banku. Prezentujemy Państwu
kilka zdjęć: „jak było – jak jest”.                                       [A.T.] Budowa „rośnie” z dnia na dzień – 11.07.2014 r. 

Z wizytą na budowie w Ozimku

Od lewej: Ewelina Wieszołek – inspektor ds. organizacyjno-admi-
nistracyjnych, Józef Garbacz – prezes Zarządu i Adrian Golletz – 
właściciel fi rmy A.D.I z Krzyżowej Doliny. 

Rozpoczęcie prac – maj 2014 r. 

Nowa placówka Banku w Prudniku

Adaptację pomieszczeń oraz wypo-
sażenie zapewniła nam fi rma P.P.H.U.
”DOM” Spółka Jawna Jolanta Domań-
ska i Tadeusz Domański  z Opola. Ma-
my nadzieję, że naszym nowym klien-
tom spodoba się wnętrze, jego jasne 
i zarazem ciepłe kolory oraz wystrój. 

Mamy także głęboką nadzieję, że
klienci prudnickiego rynku przyjmą nas
serdecznie, zważywszy na fakt, iż otwar-
cie Filii w Prudniku wynikało z potrze-
by stworzenia warunków pracy dla 

pracowników Banku Spółdzielczego 
w Głuchołazach, który z dniem 1 paź-
dziernika b.r. połączył się z naszym 
Bankiem.

Dla klientów nowo otwartej placów-
ki przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę! 
Na klientów instytucjonalnych (fi rmy) 
– czeka oferta promocyjna dotyczą-
ca nowo założonych rachunków rozli-
czeniowych (fi rmowych) oraz specjal-
na oferta kredytów na działalność gos-
podarczą na bardzo konkurencyjnych 

Pracownice Filii. Od lewej: Mariola Świerk,
Ewa Tylkowska – kierownik i Agnieszka Ja-
niszewska-Haj z Oddziału Banku w Leśnicy 

Z przyjemnością informu-
jemy Państwa, że 19 sierp-
nia 2014 r. uruchomiliśmy
nową Filię naszego Ban-
ku w Prudniku. Placówka 
znajduje się przy ulicy
Ratuszowej 2A (centrum 
Prudnika). 

warunkach. Natomiast osoby fi zyczne 
z pewnością będą zadowolone z na-
szych produktów kredytowych.

Serdecznie zapraszamy do placów-
ki oraz zachęcamy do skorzystania 
z naszej oferty.                            [A.T.]



11   CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY      Nr 3 /25/ październik 2014 r.

Kącik dla najmłodszych

1. Lśni na rycerzu
2. Daje mleko
3. Ma ją marchew i pietruszka
4. Trzy boki i trzy kąty to…
5. Żółta i kwaśna
6. Ma się je w banku
7. Walczy z pożarem

1

2

3

4

5

6

7

POZIOMO:
1A sklejka
1Ł karma dla zwierząt
2E  maszyna, która 

zastąpiła cepy
3A religia Mahometa
3Ł państwo z Rygą
4G  z niego kasza 

jaglana
5A nonsens, idiotyzm
5K  słynny wodospad 

amerykański
6G nogi zająca
7A  zniszczone

i bezużyteczne 
przedmioty

7L na oczach Temidy
8F nieudany wypiek
9A   szczyt górski

o stromych zboczach
9L  naramiennik na 

mundurze
10F  kompleksowe 

leczenie
11A łączy udo z łydką
11L  człowiek mający 

wielki narząd 
powonienia

12G łódka wodniaka
13A  pogardliwie

o prominencie
13K  tworzywo na 

meble kuchenne
14G  narzędzie

manikiurzystki
15A brutto minus tara
15Ł radiolokator
16E   pilnuje płaszczy
       w teatrze

(4-J, 9-Ł, 4-A, 2-F, 15-N, 1-O, 5-F, 8-K, 8-J, 2-H, 14-E, 3-M, 17-G, 17-C)
(7-A, 11-P, 3-D, 13-N, 3-B, 14-H) (5-D, 7-E, 1-K)

(3-O, 6-G, 16-F, 15-I, 13-E, 1-D, 6-J, 10-D, 4-C, 15-G)

17A choroba oczu
17Ł niezbędny w kinie

PIONOWO:
A1 długi u bociana
A13  napój alkoholowy 

podawany 
na gorąco

B5 powiększanie domu
C1 buty dla biegacza
C13  największy dopływ 

Warty
D5 chodaki
E1 stolica Jordanii
E13 asfaltowa droga
F7  wysoka czapka 

ułańska
G1  przyrząd z igłą 

magnetyczną
G12  w piosence odszedł 

w siną dal
H6 ozdoba warkocza
I1 kraj z Rabatem
I12 leśny owoc
J6 wieczorny posiłek
K1 święty od zgub
K12  nasz jest

umiarkowany
L7 np. Pacyfi k
Ł1 atrybut policjanta
Ł13 np. Bałtyk
M5  Andrzej, „Kiepski” 

aktor
N1 koteria
N13 przeciwny zenitowi
O5  rozrywka,

odpoczynek
P1 kwitnie tylko raz
P13 despota
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ODDZIAŁY BS
Dobrodzień   ul. Oleska 12, 46-380 Dobrodzień 
   tel. 34 357 53 21    fax.  34 357 55 22    dobrodzien@bslesnica.pl
Głuchołazy  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12, 48-340 Głuchołazy 
   tel. 77 439 15 76   fax. 77 439 15 76,    glucholazy@bslesnica.pl
Leśnica  Pl. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
   tel. 77 463 08 50    fax. 77 463 08 51     lesnica@bslesnica.pl
Ozimek  ul. Powstańców Śląskich 1, 46-040 Ozimek 
   tel.  77 465 13 09    fax. 77 465 13 07     ozimek@bslesnica.pl
Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie    
   tel.  77 463 92 11 do 13, 77 403 17 40,  fax.  77 463 92 14    strzelce@bslesnica.pl
Ujazd   ul. 3-go Maja 14, 47-143 Ujazd 
   tel. 77 463 70 74   fax.  77 463 77 55    ujazd@bslesnica.pl

FILIE BS
Chrząstowice  ul. Ozimska 37a, 46-053 Chrząstowice 
   tel.  77 421 96 21   fax.  77 421 96 21    chrzastowice@bslesnica.pl
Głuchołazy  ul. Rynek 34, 48-340 Głuchołazy 
   tel. 77 439 40 12              rynekglucholazy@bslesnica.pl
Izbicko   ul. Powstańców Śląskich 8, 47-180 Izbicko 
   tel. 77 461 72 19   fax. 77 461 73 73     izbicko@bslesnica.pl
Jemielnica  ul. Strzelecka 50b, 47-133 Jemielnica 
   tel. 77 463 23 18   fax. 77 463 86 68     jemielnica@bslesnica.pl
Krapkowice  ul. Drzymały 2, 47-300 Krapkowice 
   tel. 77 407 96 30   fax. 77 407 96 30     krapkowice@bslesnica.pl
Opole   ul. Reymonta 30, 45-072 Opole 
   tel. 77 453 20 34   fax. 77 453 20 35     opole@bslesnica.pl
Pawonków  ul. Zawadzkiego 9, 42-772 Pawonków 
   tel. 34 353 40 12   fax. 34 353 40 12     pawonkow@bslesnica.pl
Prudnik   ul. Ratuszowa 2A, 48-200 Prudnik 
   tel. 77 454 50 16    fax. 77 454 50 16     prudnik@bslesnica.pl
Zdzieszowice  ul. Fabryczna 24, 47-330 Zdzieszowice 
   tel. 77 484 46 93   fax. 77 484 67 17     zdzieszowice@bslesnica.pl

PUNKTY KASOWE
Głuchołazy  ul. Wieniawskiego 5, 48-340 Głuchołazy
   tel. 77 439 49 22

CENTRALA BANKU
Bank Spółdzielczy w Leśnicy 
z siedzibą w Strzelcach Opolskich 
ul. Gogolińska 2, 47 – 100 Strzelce Opolskie 
tel. 77 463 92 11 do 13, 77 403 17 40, fax. 77 463 92 14  
sekretariat@bslesnica.pl, www.bslesnica.pl
NIP: 756-000-51-72, REGON: 000504806, KRS: 0000067776

„NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI, DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZ BANK”


