
Przekazanie przed placówką w Jemielnicy kluczy do Opla Corsy Enjoy 
– nagrody głównej w loterii promocyjnej „Lokata Jubileuszowa 800” 

Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Od lewej: Andrzej Sitnik - członek Zarządu, Małgorzata Plachetka - wiceprezes, Józef Garbacz 
- prezes, Jan Wolnik, Maria Wolnik, Sabina Wolnik oraz Marek Wilczek przedstawiciel Auto
- Salonu Janus&Rusnak w Opolu – więcej na str. 6-8, a także na str. 2
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dokończenie na str.2

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć naszym Klientom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

spokoju i szczęścia,
a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 

licznych sukcesów i realizacji planów

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Rozstrzygnięcie nastąpiło 
podczas obchodów 800-le-
cia powstania miasta Leś-
nica. Jan Wolnik stał się po-
siadaczem nowego Opla Cor-
sy Enjoy. To jest lepsza gra
niż totek. Wkłada się pienią-
dze na jakiś czas – są z te-
go odsetki, a czasem czło-
wieka spotyka szczęście – 
mówi Jan Wolnik z Łazisk. 
– No i nie traci się pieniędzy 
jak w grach losowych.

Posiadacz nowego Opla
mieszka w gminie Jemiel-
nica. Tam też od 1990 roku 
prowadzi gospodarstwo rol-
ne. Od chwili przejęcia gos-
podarstwa stał się człon-
kiem i klientem działające-
go jeszcze wtedy BS w Je-
mielnicy. Pomimo wszelkich
przemianach w polskiej ban-
kowości spółdzielczej, Jan 
Wolnik pozostał klientem 

jemielnickiej placówki Ban-
ku Spółdzielczego w Leśnicy. 

Szczęśliwy posiadacz no-
wego samochodu utrzymu-
je w gospodarstwie 15 doj-
nych krów i hoduje w cyklu
zamkniętym ponad 100 war-
chlaków. Ten samowystar-
czalny sposób prowadzenia
gospodarstwa spowodowany
jest warunkami glebowymi. 
Jest za mało łąk do dal-
szego rozwinięcia hodowli
krów mlecznych, a za ma-
ło z kolei ziemi uprawnej do
szeroko prowadzonej pro-
dukcji roślinnej. Mleko od-
biera raciborski Zott, a trzo-
da ma stałych odbiorców, 
gdyż Jan Wolnik stosuje 
tradycyjny tucz, w którym 
znajdziemy ziemniaki i in-
ne składniki tworzące smak
wieprzowiny, jaką znaliśmy
przed laty, gdy babcie na-

WYGRANY LOS
Niewyobrażalne było zdumienie Jana Wolnika, 
gdy okazało się, że to właśnie on wylosował 
główną nagrodę w loterii „Lokata Jubileuszo-
wa 800” zorganizowanej przez Bank Spółdziel-
czy w Leśnicy. 

Komentarz
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego zaw-

sze wymusza podsumowanie dokonań. Robimy to
wszyscy – pracodawcy oraz pracownicy i to nie
tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Tworzy-
my w ten sposób podstawy planów na kolejny rok.

Podsumowując więc tegoroczne dokonania Ban-
ku trzeba podkreślić, że pomimo niskich stóp pro-
centowych utrzymywanych przez Radę Polityki 
Pieniężnej, ten rok BS w Leśnicy kończy dobrym 
wynikiem fi nansowym. Potwierdziły to w tym roku 
zarówno kompleksowa kontrola Komisji Nadzoru 
Finansowego, jak i przeprowadzona lustracja przez 
Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny. Zazna-
czyć trzeba, że protokół polustracyjny jest bez zas-
trzeżeń. Wyniki z przeprowadzonej lustracji; zgod-
nie z ustawą prawo spółdzielcze; zaprezentowane
zostaną na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy zadania wy-
znaczone przez ZP, takie jak: odmalowanie elewacji
i pomieszczeń Filii w Izbicku oraz Oddziału w Leś-
nicy, odmalowanie niektórych pomieszczeń w Od-
dziale w Ujeździe, całkowita wymiana pokrycia da-
chowego w Filii w Jemielnicy  z częściowym odno-
wieniem elewacji i kompleksowym remontem po-
mieszczenia kredytowego.

Bank nadal będzie wspierał klientów w ich po-
trzebach gospodarczych, inwestycyjnych, jak rów-
nież wspierał inicjatywy w zakresie sportu, kultury 
podejmowane przez lokalne samorządy i organiza-
cje, przygotowywał nowe oferty tak, żeby sprzyjały
wzrastającym potrzebom społeczności, wśród któ-
rych prowadzi swoją działalność fi nansową. Po-
zostanie też bankiem lokalnym o kompleksowym 
zakresie usług.

Józef Garbacz
Prezes Zarządu
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Naszą dumą są nasi klienci
A.D.I. Adrian Golletz to fi rma z siedzibą w Krzyżowej 
Dolinie w gminie Ozimek, która prowadzi komplekso-
we roboty ziemne i budowlane oraz przyłączeniowe,
tak jak to było przy realizacji nowego obiektu Oddziału 
w Ozimku leśnickiego Banku Spółdzielczego. 

kładały nam na talerze pach-
nące kotlety. Największym 
zmartwieniem Jana Wolni-
ka są szkody powodowane 
przez zwierzęta leśne. Sar-
ny, jelenie, daniele i dziki 
(obecnie w mniejszym stop-
niu ze względu na odstrza-
ły) pozbawiają gospodar-
stwo Jana Wolnika w przy-
bliżeniu 10 proc. zbiorów. 
Odszkodowania nie rekom-
pensują wielkości strat.

Jan Wolnik podtrzymuje 
swoją współpracę z Ban-

kiem Spółdzielczym w Leś-
nicy nie tylko z powodu 
wygranego teraz samocho-
du. Twierdzi, że przywykł do
tego Banku, zna jego pra-
cowników i jest przez nich
zawsze fachowo obsługi-
wany. 

Warto też pamiętać, że
pieniądze leżące w Banku
Spółdzielczym w Leśnicy
są bezpieczne i gwaranto-
wane przez Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny. 

Andrzej MalanowskiJan Wolnik w Oddziale w Jemielnicy kwituje odbiór samochodu

Mijają 3 lata od wybudowania no-
wego obiektu ozimskiego Oddziału, któ-
rego realizacja trwała tylko 7 m-cy. To
dobra okazja, aby porozmawiać z jej
wykonawcą, który w 2014 roku przed-
stawił Zarządowi Banku najlepszą 
ofertę pod względem jakości wyko-
nawstwa oraz ceny.

Firma prowadzi prace w obszarze 
około 50 kilometrów od miejsca jej 
siedziby, a wpływami z podatków, 
podobnie jak inne fi rmy produkcyjne 
i usługowe, zasila budżet lokalnego 
samorządu. 

W swej historii A.D.I. wykonywała 
zlecenia w dalszej odległości, np. w Ka-
towicach, gdzie wykonywała prace wy-
kończeniowe w salonie Porsche, a tak-
że w Warszawie czy Poznaniu. Lecz
Opolszczyzna jest terenem, na którym
koncentrujemy działalność. Rynek bu-
dowlany jest na tyle teraz „rozbu-
chany”, że pracę można znaleźć na 
miejscu. Zleceń mamy mnóstwo – mó-
wi Adrian Golletz, właściciel fi rmy A.D.I.
– Problemem są jednak ceny, które 
zatrzymały się na poziomie sprzed pię-

ciu lat, co oznacza, że aby osiągnąć 
godziwy zysk, to trzeba nadrabiać 
wydajnością pracy. Poza tym, przy 
planowaniu wykonawstwa nigdy nie 
wiemy jak będą się kształtować ceny 
materiałów w perspektywie choćby 
półrocznej. Tylko w tym roku miałem 
problem z materiałami izolacyjnymi, 
których ceny wzrosły od początku 
roku o trzydzieści procent, ale taka 
to już jest specyfi ka naszej branży… 

A.D.I. to fi rma zatrudniająca czter-
dziestu pracowników i jak wiele jej
podobnych, odczuwa braki w zatrud-
nieniu. Cieniem na fachowości dzi-
siejszych pracowników budownictwa 
kładzie się nieprzemyślana decyzja
o likwidacji szkolnictwa zawodowe-
go. Kształcenie kadr rzemieślniczych 
spadło na właścicieli małych przed-
siębiorstw i zatrudnionych w nich doś-
wiadczonych pracowników. 

Dla przedsiębiorcy budowlanego 
ważne jest by wybudowany obiekt 
cieszył oko jego użytkownika. Pra-
cownik budowlany czy właściciel bu-
dowlanej fi rmy na długi czas pozosta-

wiają ludzkiej ocenie efekt swojej pra-
cy. O ile nasz klient będzie zadowo-
lony, to poniesie dalej opinię o dobrej 
i rzetelnej fi rmie – stwierdza Adrian 
Golletz.

Oczywiście, jak każda średniej wiel-
kości fi rma budowlana, A.D.I. w pra-
cach specjalistycznych wspiera się 
pomocą innych fi rm, poszukujących 
dobrych dekarzy czy hydraulików. 
Współpracuje również z architektami,
żeby zamierzony projekt budynku był
po realizacji taki, jakiego oczekiwał
inwestor. Taka współpraca jednocześ-
nie ułatwia przeprowadzenie samego 
procesu budowy. 

Właściciel A.D.I. jest klientem pla-
cówki w Ozimku i przy okazji wizyty 
w Oddziale sam może oglądać efekt 
swojej pracy.    Andrzej Malanowski

dokończenie ze str. 2  Wygrany los
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Powstał Komitet Audytu
Na podstawie ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, fi rmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Leśnicy powołała ze swe-
go składu trzyosobowy Komitet Audytu.

 Komitet będzie pracował w składzie: Maria Rogucka – przewodnicząca oraz członkowie – Hubert Bedrunka
i Ryszard Łączyk. Skład Komitetu powoływany jest na okres kadencji Rady Nadzorczej, a jego celem jest 
wspieranie działania Rady poprzez przedstawianie jej własnego stanowiska, ocen lub rekomendacji pozwalają-
cych na podjęcie stosownych decyzji w obszarach sprawozdawczości fi nansowej, systemu kontroli wewnętrznej 
i systemu zarządzania ryzykiem.                                                                                                      BS w Leśnicy

Składki ZUS 2018 
– jedna e-składka na jeden NRS
Od 1 stycznia 2018 r. fi rmy będą opłacać wszyst-
kie składki na ZUS jednym przelewem na swój 
rachunek składkowy (NRS). Już od 1 październi-
ka 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy-
syła listem poleconym informację o nowym nu-
merze rachunku. 

Zamiast trzech albo czterech
przelewów miesięcznie, będzie się
wysyłać tylko jeden przelew łącz-
nie na:

 ubezpieczenia społeczne,
 ubezpieczenie zdrowotne,
 Fundusz Pracy,
 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2018 r. składki będą opłacane zwy-
kłym przelewem, takim jak np. za prąd. Na przelewie bę-
dzie wpisany tylko podany numer rachunku bankowe-
go. ZUS wpłatę od razu zaksięguje i rozliczy na koncie 
ubezpieczonego.

Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie 
na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zro-
bione na podstawie składek z ostatniej deklaracji roz-
liczeniowej. Podzielona wpłata zostanie rozliczona na 
najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo fun-
duszu.

Więcej informacji o e-składce znajduje się na stronie 
www.zus.pl/eskladka

Oprac. redakcja

UWAGA przedsiębiorcy
oraz osoby samozatrudnione

JPK_VAT dla
mikroprzedsiębiorców
od 2018 roku 
 Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7

lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obo-
wiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

 Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą 
przesyłać do resortu fi nansów jako Jednolity 
Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębior-
ców dołączy do grona podatników VAT, którzy będą prze-
syłać go jako JPK_VAT. 

Testowa wysyłka JPK_VAT
Resort fi nansów zachęca do testowego składania 

JPK_VAT już teraz. Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć 
na pomoc resortu fi nansów w wypełnianiu nowego obo-
wiązku. Na stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje
się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, po-
datnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia 
do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się jak 
przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny pro-
fi l zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji
skarbowej.

Czym jest JPK_VAT
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzeda-

ży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Prze-
syła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określo-
nym układzie i formacie do 25. dnia miesiąca za mie-
siąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwar-
talnie. 

Więcej informacji
www.jpk.mf.gov.pl  oraz Krajowa Informacja Skarbowa 

801 055 055, 22 330 03 30.
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Podczas gali ogłoszono
wyniki etapu ogólnopolskie-
go oraz uhonorowano laure-
atów konkursów p.n.: „Osz-
czędzanie w SKO procentu-
je w Banku Spółdzielczym” 
dla szkół podstawowych; 
„Spółdzielnia dobrych serc”

dla szkół gimnaz-
jalnych i „Inkuba-
tor szkolnych biz-
nesów” dla szkół
ponadgimnazjal-
nych.

Ponieważ Szko-
ła w Sieronio-
wicach zdobyła
pierwsze miej-
sce na szczeblu 
regionalnym do 
Warszawy poje-
chali: Beata Hor-

nung – dyrektor PSP w Ja-
ryszowie, Grażyna Janiczuk
– opiekun SKO w Sieronio-
wicach, a także dwóch 
członków SKO – Michał Mal-
cherek oraz Jakub Kalisz,
którzy wylosowali udział
w wyjeździe. Bank repre-

zentowały: Małgorzata Pla-
chetka – wiceprezes Zarzą-
du, Irena Wenszka – dyrek-
tor Oddziału w Ujeździe oraz
Agnieszka Trybała specja-
lista ds. marketingu. 

Podczas uroczystości 
zwycięzcy etapu krajowe-
go odebrali czeki i pamiąt-
kowe dyplomy. Pozostali 
członkowie SKO otrzymali 
pamiątkowe gadżety. 

Dodatkową atrakcją była
wycieczka na PGE Stadion 
Narodowy. Można było zo-
baczyć koszulki naszych 
piłkarzy, zwiedzić szatnie
naszej reprezentacji, całe 
zaplecze i stanąć nad ogro-
mną płytą stadionu!  

Do Strzelec wszyscy 
uczestnicy wyjazdu wrócili
pełni wrażeń, a Jakub i Mi-
chał będą długo wspominali
tę podróż.          Marketing

Podsumowanie programu TalentowiSKO 2016/2017
W siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na uroczystej gali, zorganizowa-
nej 12 czerwca 2017 r. ogłoszono wyniki IV edycji programu. Wśród osób zaproszonych znaleźli
się wychowankowie oraz opiekunowie tych szkolnych kas oszczędności, które zdobyły I miejsca
na etapie regionalnym oraz przedstawiciele banków spółdzielczych patronujących SKO.

SKO w Sieroniowicach na I miejscu w regionie 
Wyniki konkursów Programu TalentowiSKO edycji 2016/2017 napłynęły z Banku Zrzeszającego 
BPS S.A. 25 maja 2017 r. Okazało się, że Szkoła Filialna w Sieroniowicach (fi lia PSP w Jaryszowie) 
zdobyła I miejsce na etapie regionalnym w kategorii „Szkoły małe” w konkursie pod nazwą 
„Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”. 

SKO w Sieroniowicach działa pod patronatem placów-
ki Banku w Ujeździe. To malutka szkoła, uczęszcza do niej
niespełna 20 dzieci. Opiekunem grupy SKO jest Grażyna 
Janiczuk, która chętnie podejmuje działania w ramach 
programu TalentowiSKO i tym samym mobilizuje człon-
ków SKO do realizacji różnorodnych zadań jak na przy-
kład: popularyzowanie oszczędzania poprzez organizację 
konkursu ogólnoszkolnego na ten temat, przygotowanie
przedstawienia przez członków SKO związanego z tą te-
matyką lub rozwijaniem talentów, przeprowadzenie zbiór-
ki pieniędzy lub aukcji na określony cel itp. Na koniec dzia-
łania te są oceniane przez Komisję Konkursową (najpierw
na etapie regionalnym, później w etapie ogólnopolskim).

W roku szkolnym 2016/2017 w sumie do rywalizacji sta-
nęło ponad 25 tysięcy uczniów z 200 szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz blisko 60 uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych z całej Polski. 

Z terenu działania naszego Banku do konkursu przystą-
piło 10 szkół podstawowych z 611 uczniami-członkami SKO.  

Nasi zeszłoroczni zwycięzcy działają i w tym roku szkol-
nym. Wzięli już udział m.in. w konkursie „Portret pana Pie-
niążka”. Każdy członek SKO wykonał jego podobiznę. Po-
mysłowe prace zostały zaprezentowane na terenie szko-
ły. Bank prezentuje je na www.bslesnica.pl w zakładce
Aktualności >Wydarzenia oraz Oferta > SKO.   

Marketing BS Leśnica

8 listopada 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu pn. „Portret pana Pieniążka”
w Szkole Filialnej w Sieroniowicach. Foto G. Janiczuk



Wyniki losowania nagród 
z „Lokaty Jubileuszowej 800” 
Lp.  Imię i nazwisko  Miejscowość  Nazwa nagrody

1     Jan Wolnik  Łaziska  Samochód osobowy Opel Corsa Enjoy 
2     Piotr Gryga  Rzędowice  Telewizor LED 40” Philips 
3     Rudolf Hendel  Krośnica  Telewizor LED 40” Philips 
4     Henryk Kenighaus Jaryszów  Tablet Samsung Galaxy 
5     Antoni Staś  Krośnica  Tablet Samsung Galaxy 
6     Stefania Gordzielik  Krośnica  Tablet Samsung Galaxy 
7     Gerard Gaida  Rzędowice  Tablet Samsung Galaxy 
8     Łucja Cieślik  Centawa  Tablet Samsung Galaxy 
9     Agnieszka Hibner  Leśnica  Tablet Samsung Galaxy 
10   Teresa Szyszka  Myślina  Tablet Samsung Galaxy 
11   Wilhelm Haberla  Dobrodzień Smartfon Samsung Galaxy 
12   Krystyna Skóra  Suchodaniec Smartfon Samsung Galaxy 
13   Henryk Wiercioch  Ujazd  Smartfon Samsung Galaxy 
14   Gizela Bem  Ujazd  Smartfon Samsung Galaxy 
15   Stefania Szice  Ujazd  Smartfon Samsung Galaxy 
16   Renata Richter  Klucz  Smartfon Samsung Galaxy 
17   Józef Warzecha   Stary Ujazd Smartfon Samsung Galaxy 
18   Krzysztof Zaborowski Kadłubiec  Smartfon Samsung Galaxy 
19   Elżbieta Barbara Sosulska Nowy Świętów Smartfon Samsung Galaxy 
20   Brygida Jakubczyk Zimna Wódka Smartfon Samsung Galaxy 
21   Damian Chrobak  Strzelce Opolskie Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
22   Róża Badura  Dobrodzień Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
23   Monika Zuzanna Wientzek  Niezdrowice Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
24   Arnold Max  Ligota Dobrodzieńska Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
25   Maria Hordyjewicz Leśnica  Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
26   Rajmund Zmuda  Chrząstowice Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
27   Jan Kałus  Jemielnica  Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
28   Anita Ziaja  Dobrodzień Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
29   Urszula Stypa  Ujazd  Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
30   Mirosława Jelonek Gwoździany Rower CTB ECO Storm Amsterdam 17” 
31   Juta Wieczorek   Wysoka  Garnki ssw Comfort - komplet
32   Gabriela Ciecior  Chrząstowice Garnki ssw Comfort - komplet
33   Daria Bronek  Krzyżowa Dolina Garnki ssw Comfort - komplet
34   Wilhelm Więcek  Niezdrowice Garnki ssw Comfort - komplet
35   Beniamin Urbańczyk Jemielnica  Garnki ssw Comfort - komplet
36   Ryszard Jelonek  Dylaki  Garnki ssw Comfort - komplet
37   Żaneta Ozimek  Antoniów  Garnki ssw Comfort - komplet
38   Teresa Barucha  Jaryszów  Garnki ssw Comfort - komplet
39   Adam Lebok  Kotulin  Garnki ssw Comfort - komplet
40   Magdalena Kociok Leśnica  Garnki ssw Comfort - komplet
41   Gerard Swoboda  Gosławice  Ekspres Philips
42   Teresa Krupska  Suchy Bór  Ekspres Philips
43   Jan Thomann  Dobrodzień Ekspres Philips
44   Jan Gasch  Zdzieszowice Ekspres Philips
45   Lidia Kicler  Krapkowice Ekspres Philips
46   Waldemar Szweda  Przywory  Ekspres Philips
47   Maria Domin  Turza  Ekspres Philips
48   Renata Grabelus  Izbicko  Ekspres Philips
49   Róża Maria Mazer Poznowice  Ekspres Philips
50   Tadeusz Stanula  Ligota Dolna Ekspres Philips
51   Damian Kronhof  Niezdrowice Ekspres Philips
52   Bernadeta Kaczmarzyk Ciasna  Ekspres Philips
53   Ewelina Grabińska  Zdzieszowice Ekspres Philips
54   Mirosław Nawratil  Bzinica Nowa Ekspres Philips
55   Maria Gabryś  Ligota Czamborowa Ekspres Philips
56   Agnieszka Sowa  Piotrówka  Ekspres Philips
57   Klaudia Błońska  Warłów  Ekspres Philips
58   Barbara Pawełczyk Lubliniec  Ekspres Philips
59   Ewelina Koppa  Leśnica  Ekspres Philips
60   Gertruda Swaczyna Jemielnica  Ekspres Philips
61   Regina Jakubczyk Zimna Wódka Grill kontaktowy Bosch 
62   Piotr Paweł Kandziora Turza  Grill kontaktowy Bosch 
63   Paweł Więckowski Strzelce Opolskie Grill kontaktowy Bosch 
64   Bogusław Biemer  Barut  Grill kontaktowy Bosch 
65   Tomasz Klyta  Łagiewniki Wielkie Grill kontaktowy Bosch 
66   Piotr Mrozik  Ozimek  Grill kontaktowy Bosch 
67   Damian Staniczok Kocury  Grill kontaktowy Bosch 
68   Sylwia Kosatka   Suchodaniec Grill kontaktowy Bosch 
69   Kornelia Kaczmarczyk Dobrodzień Grill kontaktowy Bosch 
70   Edeltraud Brylka  Łagiewniki Małe Grill kontaktowy Bosch 
71   Beata Maria Kozioł Kadłub  Grill kontaktowy Bosch 
72   Jan Malecha  Lisowice  Grill kontaktowy Bosch 
73   Zdzisław Banaś  Grodziec  Grill kontaktowy Bosch 
74   Joanna Feliks  Turza  Grill kontaktowy Bosch 
75   Artur Bronder  Łagiewniki Małe Grill kontaktowy Bosch 
76   Krystyna Ciemienga Jemielnica  Grill kontaktowy Bosch 
77   Jan Brylka  Łagiewniki Małe Grill kontaktowy Bosch 
78   Ewelina Rymarczyk  Boroszów  Grill kontaktowy Bosch 
79   Edyta Tiszbierek  Poręba  Grill kontaktowy Bosch 
80   Krystyna Śnichowska Ozimek  Grill kontaktowy Bosch 
   
Leśnica, dnia 01.10.2017 r.   Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy



Finał loterii promocyjnej pod nazwą „Lokata Jubileuszowa 800” odbył się pod-
czas uroczystości kończących obchody 800-lecia Leśnicy przed licznym audy-
torium 1 października 2017 r. na Rynku w Leśnicy.

Losowanie nagród loterii 
„Lokata Jubileuszowa 800”

Wylosowanych zostało 80 nagród, a nagro-
dą główną był samochód osobowy Opel Corsa 
Enjoy. Wśród nagród dodatkowych znalazły się 
telewizory, smartfony, tablety, rowery, komplety 
garnków, ekspresy do kawy oraz grille elektrycz-
ne. 

W urnie znajdowało się ponad 31 tysięcy lo-
sów. Zgodnie z regulaminem loterii jedna oso-
ba mogła wygrać tylko jedną nagrodę. Nad pra-
widłowym przebiegiem losowania czuwały dwie 
komisje: Komisja Losowania oraz Wewnętrzna 
Komisja Nadzoru. 

Nagrody losowały Sara i Agatka Koppa, uczenni-
ce ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry 
Chełmskiej w Leśnicy.

Wszystkim wylosowanym osobom serdecznie 
gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękuje-
my za udział w loterii oraz zapraszamy na kolej-
ną – Super Lokatę III, którą można zakładać do 
29 grudnia 2017 r., nagrodą główną będzie nowy 
Nissan Micra Visia+. 

Marketing
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Wystartowała kolejna - V edycja 
Programu TalentowiSKO 2017/2018
W tym roku dzieci ze szkół po dstawowych wcielą się w pomocników 
Mistrza Jana Pieniążka i wspólnie z nim będą chronić pieniądze. 

Dowiedzą się jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i fi nansów oraz 
jak wygląda bezpieczny dom, bank, konto bankowe oraz facebookowe. Nauczą się ukła-
dać bezpieczne hasła dostępu. Lekcje odbywać się będą nie tylko w klasie, ale także 
na zewnątrz szkoły, gdzie w zespołach członkowie SKO będą rozwiązywać przeróżne 
zadania.

Starsi uczniowie przyjrzą się w tym roku typom ludzkim. Będą poznawać cechy cha-
rakterystyczne dla mieszkańców poszczególnych kontynentów, a następnie umiejscowią 
sylwetki ludzi na mapie konturowej świata, a także scharakteryzują mocne strony swojej 
osobowości.                                                                                         www.talentowisko.pl

Nagrody dodatkowe już wydane
Zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej „Lokata Jubileuszowa 800”
wydawanie nagród rozpoczęło się 23 października i trwało do 17 listopada 2017 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim posiadaczom szczęśliwych losów.                                   BS Leśnica

Piotr Gryga Urszula Stypa Brygida i Regina Jakubczyk

Lidia Kicler Agnieszka Hibner Ryszard Jelonek
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Od lewej: Andrzej Sitnik – członek Zarządu BS w Leśnicy, Józef 
Garbacz – prezes Zarządu BS w Leśnicy, Tomasz Garbowski 
– prezes OZPN i Waldemar Antkowiak – wiceprezes OZPN
ds. organizacyjnych

Podpisanie umowy 
sponsorskiej 
W siedzibie Banku przy ulicy Gogolińskiej 2
w Strzelcach Opolskich podpisana została
3 sierpnia 2017 r. umowa sponsorska pomię-
dzy Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy a Opol-
skim Związkiem Piłki Nożnej. To kontynuacja 
współpracy nawiązanej w 2016 roku. 

Na podstawie zawartej umowy Bank jest sponsorem ty-
tularnym IV Ligi Opolskiej w sezonie 2017/2018, w związku 
z tym liga nadal nosi nazwę: Bank Spółdzielczy w Leśnicy 
IV Liga Opolska.

Kontynuacja współpracy pozwoli Bankowi włączyć się
w propagowanie wychowawczej roli sportu, zdrowego try-
bu życia i aktywności fi zycznej.                           Marketing 

 
Do siedziby Centrali oraz 
strzeleckiego Oddziału Ban-
ku 6 października 2017 r. przy-
były na dodatkowe zajęcia dzie-
ci z klasy III b Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 7 w Strzel-
cach Opolskich wraz z wycho-
wawcą Anną Szproch.  

Uczniowie odwiedzili Bank w ra-
mach zajęć „Poznajemy zawody na-
szych rodziców”, które poszerzają 
wiedzę na temat różnych zawodów, 
kształtują zainteresowania oraz mo-
gą być pomocne w zrozumieniu ce-

lowości pracy wykonywanej
przez dorosłych, a także kształ-
tują takie wartości jak uczci-

wość i odpowiedzialność. Dodatkowo 
celem edukacyjnym zajęć jest wyro-
bienie szacunku dla ludzkiej pracy. 

Dzieci mogły zobaczyć Bank „od 
zaplecza”. Odwiedziły jedną z kas, 
w której kasjerka zaprezentowała im 
na czym polega jej praca oraz poka-
zała urządzenia wykorzystywane na 
co dzień, tj. liczarkę do banknotów, 
czytnik kodów, maszynkę do liczenia
czy tester do banknotów. Dzieci po-
znały także zabezpieczenia na bank-
notach, a więc nauczyły się jak od-
różnić pieniądze prawdziwe od fał-
szywych. Ponadto odwiedziły pomiesz-
czenie z bankomatem oraz zoba-

czyły jak wygląda urządzenie, dzięki 
któremu klienci – także ich rodzice – 
mogą pobrać z konta pieniądze przy 
użyciu karty płatniczej. Poznały okreś-
lenia kredyt, lokata i konto bankowe,
a także ich znaczenie, a na zakoń-
czenie „lekcji” otrzymały drobne ga-
dżety z logo Banku. Dzieci miały przy-
gotowane podziękowania za wizy-
tę, które przekazały Dorocie Kozioł – 
kierownikowi Działu Kredytów strze-
leckiego Oddziału. 

Marketing

Lekcja w Banku



10 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY                     Nr 2 /32/ grudzień 2017 r.

W tym roku Bank postanowił 
zrealizować swój fi lm reklamo-
wo-wizerunkowy i zamieścić go
w Internecie.  

Zdjęcia rozpoczęły się 2 czerwca
2017 r. Na „planie fi lmowym” pracow-
nicy spędzili wiele godzin odgrywa-
jąc główne role. Również paru klien-
tów Banku zgodziło się na zagranie roli 
lub statystowanie w bankowym fi lmie.
Zdjęcia kręcone były także z udzia-
łem dzieci z SKO działającej w siero-
niowickiej szkole, żeby pokazać rów-
nież edukacyjną rolę Banku.

Film pokazuje wizerunek Banku 
otwartego na potrzeby klientów. Sce-
nariusz oparty został o historię fi kcyj-
nej rodziny korzystającej z banko-
wych produktów i usług BS w Leśnicy. 

W fi lmie pojawiają się także inni 
klienci jak „rolnik”, który swoje gospo-
darstwo rozwija z pomocą fi nanso-
wą Banku i „inwestor” znajdujący dla
swojej fi rmy korzystny produkt w ofer-
cie BS. 

Ostatnie ujęcia realizowane były
w lipcu. Montaż fi lmu reklamowego 
nastąpił w sierpniu, a następnie zaczę-
ła się jego promocja nie tylko na ban-
kowej stronie internetowej, ale także
na www.nto.pl, www.naszemiasto.pl, 
www.youtube.pl, www.vimeo.com, 
www.facebook.pl oraz w strzeleckiej 
telewizji kablowej City Sat Gordzielik.

Zachęcamy do oglądania go na na-
szej bankowej stronie www.bslesnica.pl
w zakładce aktualności > wydarzenia. 

Mamy nadzieję, że naszym obec-
nym i przyszłym klientom spodoba 
się taka forma reklamy i zachęci do 
korzystania z produktów Banku. 

BS Leśnica

Zmiany w kredytach hi-
potecznych znacznie wzmoc-
nią pozycję klientów. W myśl
nowych przepisów bank
nie będzie mógł uzależniać 
przyznania kredytu od sko-
rzystania z innych produk-
tów, na przykład z pakietu

inwestycyjnego czy produk-
tu oszczędnościowego.

Utrzymano obowiązek 
udzielania kredytów w wa-
lucie, w której klient uzys-
kuje dochody.

Nowością są inne zasa-
dy restrukturyzacji kredytu. 
W momencie pojawienia 
się problemu z jego spłatą, 
bank będzie zobowiązany
przygotować plan restruk-
turyzacji. To może być na
przykład wydłużenie okresu
kredytowania, żeby obniżyć
raty lub zmiana sposobu spła-
ty, na przykład z rat maleją-
cych na raty równe. Bank
może też czasowo zawiesić
spłatę raty kredytu.

Ustawa wprowadza tak-
że nowe rozwiązanie w przy-
padku, gdy plan restruktu-
ryzacji się nie powiedzie. 
Bank musi wówczas zagwa-
rantować minimum sześć mie-
sięcy na samodzielne sprze-
danie nieruchomości. W ta-
kiej sytuacji uniknąć będzie
można kosztów komorniczych
oraz zyskać szansę na uzyska-
nie dobrej ceny rynkowej.

Zgodnie z nowymi prze-
pisami bank będzie mógł po-
brać opłatę za wcześniejszą
spłatę, ale nie wyższą niż trzy
procent, a po trzech latach 
od zaciągnięcia kredytu bę-
dzie można go spłacić bez żad-
nych dodatkowych kosztów.

Nowością jest też okreś-
lony czas na wydanie decyzji
kredytowej. W ciągu 21 dni
od złożenia kompletnego
wniosku kredytowego bank
będzie musiał przedstawić
wiążącą ofertę kredytu.

Bank w reklamach kre-
dytów hipotecznych zobo-
wiązany jest podać konsu-
mentowi w sposób zwięzły, 
jednoznaczny, zrozumiały
i widoczny nazwę kredyto-
dawcy, stopę procentową, 
całkowitą kwotę kredytu hi-
potecznego, rzeczywistą sto-
pę oprocentowania, okres
obowiązywania umowy, cał-
kowitą kwotę do zapłaty, in-
formację o zabezpieczeniu
(hipoteka),  wysokość raty
i liczbę rat do spłaty.     

Opraz. Redakcja

Kredyty hipoteczne – zmiany

Film reklamowo-wizerunkowy Banku

Jedno z ujęć podczas kręcenia scen do fi lmu
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Zarząd Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r.
zgodnie z Uchwałą Zarządu nastąpiła
zmiana formy organizacyjno-prawnej Filii
Banku w Opolu. Placówka została prze-
kształcona w Oddział.

Siedziba Oddziału mieści przy ulicy 
Reymonta 30 w Opolu (róg Reymonta 
i 1 Maja), a czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:30-16:30. 

W holu budynku znajduje się banko-
mat czynny w sezonie wakacyjnym od 
8:00 do 17:00, natomiast w roku szkol-
nym od 8:00 do 20:00. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Filia w Opolu została Oddziałem  

Bank Spółdzielczy w Leśnicy sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną po-
łożoną 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 46 39 211.

OGŁOSZENIE
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UWAGA – można zakładać tylko do 29.12.2017!

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszk a-

niowego MÓJ DOM na 18.07.2017 r.: 
całkowita kwota kredytu: 200 000,00 zł; okres kre-

dytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% war-

tości nieruchomości; oprocentowanie kredytu:

3,93% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej 

stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:

1,73%) i marży Banku w wysokości 2,20%. Rze-

czywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 

4,21%. Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa mie-

sięczna: 1 334,56 PLN. Całkowity koszt kredytu

102 226,93 PLN, w tym: suma odsetek w całym 

okresie kredytowania: 98 607,93 PLN, prowizja nie 

kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60% kwoty

kredytu wynosząca 3 200,00 PLN, opłata przygo-

towawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego:

200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN,

podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględ-

nia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia

kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku

oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie

jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumen-

ta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 302 226,93 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie 

obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyż-

szeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej

WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty 

spłacanej raty kredytu.


