
Platynowy Laur – więcej na str. 2

Gala rozdania Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła się 12 stycznia 2018 r.
Od lewej: Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Arkadiusz Wiśniewski – Pre-
zydent Miasta Opola, Andrzej Drosik – Dyrektor NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 
i Wiktor Nowakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Leśnicy, laureat Platynowego 
Lauru 2017
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KOMENTARZ
Bank Spółdzielczy w Leśnicy prowadzi dzia-

łalność od 1950 roku i wciąż ją poszerza.
Jest bankiem lokalnym, ale o kompleksowym 
zakresie i charakterze jego usług. Znajomość 
lokalnych środowisk sprawia, że jest bankiem 
rozpoznawalnym, znanym i cenionym. 

Pod względem własnościowym posiada
w pełni polski kapitał. W ostatnim czasie 
Bank wprowadzał zmiany wynikające z nowo 
uchwalonego Prawa dotyczącego bankowoś-
ci. Prowadząc rozsądną politykę zrównoważo-
nego rozwoju, konsekwentnie rozwija bazę 
materialną, techniczną i technologiczną, a tak-
że dba o podnoszenie kwalifi kacji pracowni-
ków. Nowe rozwiązania technologiczne, tech-
niczne i nowe produkty bankowe są dostępne 
w każdym oddziale Banku. Planujemy w tym 
roku rozszerzenie współpracy z innymi orga-
nizacjami i instytucjami, tak aby nasza oferta 
jak najpełniej spełniała oczekiwania klientów. 

Wizerunek Banku kształtowany jest racjo-
nalną działalnością marketingową i reklamo-
wą, aktywnym uczestnictwem w życiu środo-
wisk, wśród których działają jego placówki. 
Poprzez udział w lokalnych uroczystościach 
oraz wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, 
charytatywnych i sportowych utrwalamy więzi 
z mieszkańcami.

Szczególnie ważny w rozwoju Banku jest 
okres ostatniego dwudziestolecia, w którym 
osiągnął on najszybsze tempo rozwoju i stał 
się instytucją fi nansową o uniwersalnym cha-
rakterze. Dowodem na jego popularność sta-
ła się wyraźna akceptacja oferty Banku, gdyż
jego głównym celem pozostaje wspieranie lo-
kalnej gospodarki, samorządów gmin i miast
oraz inicjatyw gospodarczych rolników, przed-
siębiorców, a także klientów detalicznych. 

W związku z upływającą wraz z terminem 
Zebrania Przedstawicieli kadencją Rady Nad-
zorczej, pragnę w imieniu Zarządu podzięko-
wać jej członkom za trzyletnią współpracę
z pożytkiem dla Banku i pomoc w pokonywaniu 
przeszkód pojawiających się w trakcie jego 
funkcjonowania. 

Na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli i po-
przedzających go zebraniach grup członkow-
skich oprócz oceny wyników osiągniętych przez
Bank w minionym roku będziemy także rozma-
wiać o kierunkach jego dalszego rozwoju. 
W zmieniających się warunkach otoczenia 
prawnego całego sektora fi nansowego w Pol-
sce ważne jest, żeby nasz Bank zachował do-
tychczasową podmiotowość oraz swój spół-
dzielczy charakter. 

Józef Garbacz
Prezes Zarządu 

Nagroda dla Przewodniczącego
Splendor dla Banku 

Prestiżowa nagroda Laurów Umiejętności i Kompetencji jest 
przyznawana rokrocznie przez Opolską Izbę Gospodarczą 
osobom i instytucjom zasłużonym dla Opolszczyzny. Wyróżnienie 
Laurami weszło do tradycji życia gospodarczego województwa 
opolskiego. 

Wśród zasłużonych dla gospodarki regionu został w tym roku
uhonorowany Wiktor Nowakowski, przewodniczący Rady Nad-
zorczej BS w Leśnicy. Na uroczystej Gali 12 stycznia 2018 r. 
w Hali Widowiskowej „Okrąglak” odznakę i dyplom laureatowi 
Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2017 wręczali: 
Andrzej Buła – marszałek województwa opolskiego, Arkadiusz 
Wiśniewski – prezydent miasta Opole i Adrian Czubak – wojewoda 
opolski. 

Laureat Platynowego Lauru jest prezesem Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Leśnicy, a także przewodniczy Radzie Nadzorczej 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Od 1988 roku jest jej członkiem,
a od 1994 przewodniczącym. Wiktor Nowakowski jest absolwen-
tem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w latach 1998-2002 uzys-
kał stopień Dyplomowanego Pracownika Banku w ramach Syste-
mu Standardów Kwalifi kacyjnych w Bankowości Polskiej. Pełnił
funkcję członka, a następnie wiceprzewodniczącego Gospodar-
czego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu. 

W opinii współpracowników cieszy się dużym uznaniem wy-
nikającym z jego wiedzy, fachowości i rzetelnego wypełniania 
przyjętych na siebie obowiązków. Kapituła wyłaniająca laureatów 
przy ocenie jego kandydatury do Platynowego Lauru, w znacznej 
mierze brała pod uwagę wkład Wiktora Nowakowskiego w rozwój 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku gratulują prze-
wodniczącemu Rady tego wyróżnienia traktując je również jako 
splendor dla Banku.

Oprac. redakcja

Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji w Hali Widowiskowo-Sportowej 
„OKRĄGLAK” w Opolu przy ul. Oleskiej 70. Drugi od prawej Wiktor 
Nowakowski – przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Leśnicy
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Panie Przewodniczący, dobiega 
końca trzyletnia kadencja Rady 
Nadzorczej. Jaki, w Pana ocenie, 
miała ona przebieg?

To był czas wielu zmian i dokonań, 
które przeprowadził Zarząd Banku. 
W Banku Spółdzielczym w Leśnicy 
stosowano politykę zrównoważone-
go rozwoju. Systematycznie wzrasta-
ły wielkości sumy bilansowej, stan kre-
dytów i depozytów. Przy ocenie pra-
cy Banku w trakcie trwania kadencji
Rady Nadzorczej trzeba uwzględnić 
zjawisko defl acji w gospodarce, z któ-
rym spotkaliśmy się po raz pierwszy. 
Bank działał w sytuacji niskich stóp
procentowych i mieliśmy do czynie-
nia ze spadkiem popytu na kredyty. 
Każda gwałtowna zmiana w polityce 
gospodarczej natychmiast odbijała 
się na efektach pracy banków spół-
dzielczych. Był to również okres za-
ostrzania kryteriów nadzorczych, co
angażowało coraz większą kadrę pra-
cowników Banku przy dostosowaniu
dotychczasowych procedur do no-
wych wymagań i zwiększało biuro-

krację. Dziś kilkanaście osób w Ban-
ku zajmuje się sprawozdawczością
i wykonywaniem zadań wynikających 
z obowiązujących ustaw. Wyniki, ja-
kie osiągnął Bank Spółdzielczy w Leś-
nicy w ostatnich trzech latach, trzeba 
uznać za zadowalające.

Jak układały się stosunki po-
między Radą Nadzorczą a Zarzą-
dem Banku?

Moim zdaniem zupełnie popraw-
nie. Do decyzji podejmowanych przez
Zarząd podchodziliśmy ze zrozumie-
niem, ponieważ były one zgodne ze
Statutem Banku i wytycznymi Komisji
Nadzoru Finansowego. W ostatnich 
latach Bank wykonał wiele prac mo-
dernizacyjnych w zakresie informaty-
ki oraz dostosowania placówek ban-
ku do standardów obsługi klientów.

Bank się zmienia?
Bank w coraz szybszym tempie

zmierza w kierunku banku uniwersal-
nego. Zwiększa się z roku na rok licz-

ba klientów z sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz klientów indy-
widualnych. Na takim etapie, jaki te-
raz osiągnęliśmy, nie wolno się zatrzy-
mać. Bank musi się rozwijać, by speł-
niać rosnące potrzeby klientów. Dziś
w Banku procentuje wieloletnia pra-
ca z ludźmi i dla ludzi. Widać to po
wzroście poziomu depozytów. Bank,
mimo ostrej konkurencji ze strony 
banków komercyjnych, jest rozpo-
znawalny na rynku i cieszy się za-
służonym zaufaniem zarówno sta-
łych, jak i nowych klientów. Autorytet 
i zaufanie budujemy przyjaźnie trak-
tując naszych klientów, spełniając
ich potrzeby fi nansowe. W czasie
kadencji podjęto decyzję o przystą-
pieniu Banku do Spółdzielni Sys-
temu Ochrony Zrzeszenia Banku 
Polskiej Spółdzielczości oraz powo-
łano Komitet Audytu spośród człon-
ków Rady. 

Czy Pana zdaniem istnieją stałe 
recepty na dobre funkcjonowanie 
Banku i Rady?

Na początku kadencji ustaliłem 
z Radą i Zarządem pewne zasady, 
których się trzymamy z pozytywnym 
skutkiem. Są to: właściwa polityka 
kadrowa, modernizacja i rozwój bazy 
materialnej oraz zasada prowadzenia 
polityki zrównoważonego rozwoju 
Banku. Nie lekceważąc elementów 
nowoczesności i ułatwień przy sto-
sowaniu tzw. bankowości interneto-
wej, staramy się zachować żywy 
kontakt z klientami. Przyjęliśmy tak-
że zasadę konsekwentnego powięk-
szania funduszy własnych, co po-
zwala na zwiększenie akcji kredyto-
wej i podnosi poziom bezpieczeń-
stwa lokat. Myślę, że taki sposób 
funkcjonowania Rady Nadzorczej, ja-
ki wypracowaliśmy przez lata, spraw-
dził się w praktycznym działaniu i li-
czę, że Rada Nadzorcza nowej ka-
dencji będzie uważała za słuszne 
skorzystać z naszych doświadczeń.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

Bank się zmienia
Rozmowa z Wiktorem Nowakowskim, 
przewodniczącym Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Od lewej: Zygmunt Sówka – czło-
nek, Hubert Bedrunka – członek, Barbara Kaczmarczyk – z-ca przewodniczącego, Ryszard 
Łączyk – sekretarz, Wiktor Nowakowski – przewodniczący, Joachim Drzymała – członek, 
Maria Rogucka – członek, Daniel Przybyłek – członek i Jerzy Jarosz – członek   
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY 2018 ROK

Data Placówka Banku Zebranie dla udzia-
łowców  z terenu

Godzina Miejsce Zebrania

04.04.2018 Oddział w Leśnicy Zalesie Śl. 15:00 Dom Mniejszości 
Niemieckiej 
w Zalesiu Śl.

05.04.2018 Filia w Izbicku
Oddział w Opolu

Izbicko, Opole 16:00 Sala narad
w Filii Banku

w Izbicku
09.04.2018 Oddział w Leśnicy

Filia w Zdzieszowicach
Filia w Krapkowicach

Leśnica, 
Zdzieszowice,
Krapkowice

16:00 Restauracja
„Na Szlaku”
w Leśnicy

11.04.2018 Oddział w Dobrodzieniu 
Filia w Pawonkowie

Dobrodzień, 
Pawonków

16:00 Restauracja 
„Murzynek”

w Dobrodzieniu
12.04.2018 Filia w Chrząstowicach Chrząstowice 16:15 Bar Centrum 

Chrząstowice

18.04.2018 Filia w Jemielnicy Jemielnica 16:30 Sala narad
w Filii Banku
w Jemielnicy

19.04.2018 Oddział w Ujeździe Ujazd, Stary Ujazd, 
Niezdrowice, 

Kędzierzyn-Koźle, 
Stare Koźle, Łany 

Małe, Rudno, Chechło, 
Świbie, Jaryszów, 

Nogowczyce, Siero-
niowice, Sieroniowice-
Grzeboszowice, Klucz, 

Olszowa, Zimna 
Wódka, Balcarzowice

16:00 Restauracja
FHU – Dorotka 
Klimas Dorota

Stary Ujazd

23.04.2018 Oddział w Ozimku Ozimek 16:15 Restauracja 
„Nowa”

w Ozimku

24.04.2018 Oddział 
w Strzelcach Opolskie

Strzelce Opolskie 16:00 Sala narad 
w Centrali Banku
w Strzelcach Op.

25.04.2018 Oddział w 
Głuchołazach
Filia w Prudniku

Głuchołazy, 
Prudnik

17:00 Kompleks
Turystyczny
“SUDETY”

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

Ubiegły rok należy zapisać jako 
kolejny, w którym Bank odnotował 
wzrosty wskaźników branych pod uwa-
gę przy ocenie instytucji fi nansowych. 
Nie był to także rok pomyślny dla in-
stytucji fi nansowych ze względu na 
utrzymującą się jeszcze w początku 
roku w kraju defl ację i zamrożone sto-
py procentowe. Jednak dokonania Ban-
ku są faktem niepodważalnym, co za-
pewne znajdzie wyraz w trakcie tego-
rocznego Zebrania Przedstawicieli
i w podjętych uchwałach.

Punktem wyjścia do zatwierdzenia 
przez Zebranie kierunków rozwoju 
działalności Banku na rok 2018 jest
przyjęta wcześniej strategia rozwoju.
W zamyśle jej autorów jest ona wy-
znacznikiem wszystkich działań po-
dejmowanych przez Bank w najbliż-
szych latach skorygowana o warunki 
otoczenia, w jakich przychodzi mu pro-
wadzić działalność.

Podstawowy wskaźnik, suma bilan-
sowa, odpowiadająca wielkości akty-
wów Banku, wyniosła w ubiegłym ro-
ku 430 529 tys. zł, przewyższając jej
wartość z 2016 roku o ponad 12 proc.

W całym minionym pięcioleciu jej
wzrost wyniósł 73 proc. Ta wielkość
pozycjonuje Bank wśród największych
banków tworzących Grupę BPS.

Dla bezpieczeństwa powierzonych 
bankowi depozytów oraz wielkości 
dozwolonej prawem akcji kredytowej, 
zasadnicze znaczenie mają kapitały, 
inaczej mówiąc – fundusze własne 
banku. Ich poziom określa także zdol-
ność banku do prowadzenia akcji kre-
dytowej. Na koniec minionego roku
osiągnęły one w Banku Spółdzielczym 
w Leśnicy wartość 32 106 tys. zł i były 
większe od zgromadzonych w 2016 
roku o 2 proc. A w okresie pięciolecia 
wzrosły one o 60 proc.

Wzrostowi w stosunku do roku po-
przedniego uległa też akcja kredyto-
wa Banku. Jej wartość nominalna wy-
niosła w ubiegłym roku 254 516 tys. zł
i była większa od osiągniętej w 2016 ro-
ku o 8,5 proc. – w minionym pię-
cioleciu wzrosła o 70 proc. Warto przy
tym podkreślić, że rok 2017 charakte-
ryzował się zmniejszoną aktywnością 
inwestycyjną przedsiębiorców i samo-
rządów, a co za tym idzie – mniejszym 
zainteresowaniem kredytami. Bank 

prowadzi otwartą politykę kredytową, 
a z analizy struktury podmiotowej kre-
dytobiorców i depozytariuszy wynika, 
iż Bank Spółdzielczy w Lesnicy zmie-
nił się z banku obsługującego w więk-
szości rolników i uczestników sekto-
ra drobnej wytwórczości, w instytucję
fi nansową o uniwersalnym charakte-
rze.

W portfelu kredytowym w ubiegłym 
roku największą sumę należności sta-
nowiły zobowiązania spółek i spółdziel-
ni – ich wielkość była na zbliżonym 
poziomie co w roku 2016. Na drugim
miejscu uplasowały się osoby prywat-
ne co oznacza wzrost w stosunku 
do 2016 roku o 19 proc. W minio-
nym roku nastąpił także wzrost wo-
lumenu kredytów przyznanych rol-
nikom indywidualnym oraz jednost-
kom budżetowym.

Depozyty, będące głównym stru-
mieniem zasilającym akcję kredy-
tową Banku, osiągnęły w minionym 
roku poziom 388 236 tys. zł i były 
większe od tych z roku 2016 o po-
nad 13 proc., a w minionym pięcio-
leciu wzrosły o 74 proc. Najwięcej 
depozytów powierzyli Bankowi klien-

Przed zebraniami grup członkowskich 
Na zbliżających się zebraniach grup członkowskich i następnie na Zebraniu Przedstawi-
cieli, zgodnie z zapisami Prawa spółdzielczego, Zarząd Banku przedstawi członkom wyni-
ki fi nansowe, jakie Bank odnotował w minionym roku. Wnioski z zebrań grup członkowskich, 
przeniesione na Zebranie Przedstawicieli, staną się z kolei (oprócz materiałów spra-
wozdawczych) podstawą ostatecznej oceny działania Banku w minionym  roku oraz do wy-
tyczenia kierunków jego działania w obecnym roku.



ci indywidualni, następnie jednostki 
budżetowe oraz spółki i spółdzielnie. 
Wzrost depozytów powierzonych Ban-

kowi przez klientów przeczy poglądom 
o spadku zaufania społecznego do
banków, mimo iż te, z uwagi na po-
litykę Rady Polityki Pieniężnej, pole-
gającej na utrzymaniu niskich stóp 
procentowych, nie gwarantują depo-
zytariuszom wysokich dochodów od-
setkowych. 

Wzrost poziomu zobowiązań Ban-
ku jest z jednej strony wynikiem do-
brej pracy jego władz, z drugiej skut-
kiem odpowiedzialnych decyzji dele-
gatów na coroczne Zebrania Przedsta-
wicieli, którzy decydowali, by więk-
szość wypracowanego zysku prze-
znaczyć na powiększenie funduszy 
własnych Banku. 

Zarząd Banku konsekwentnie pro-
wadzi politykę zmierzającą w kierun-
ku podnoszenia kwalifi kacji pracow-
ników, wspierania lokalnych inicjatyw 
społecznych i kulturalnych, co w efek-
cie utrwala wizerunek Banku jako sil-
nej i stabilnej lokalnej instytucji fi nan-
sowej. Rok 2018 będzie zapewne sta-
wiał przed Bankiem Spółdzielczym 
w Leśnicy nowe wyzwania, ale jak 
w latach poprzednich, jego celem 
będzie sprostanie potrzebom fi nanso-
wym i oszczędnościowym klientów 
oraz dalsze umacnianie swojej po-
zycji na rynku fi nansowym. 

Andrzej Malanowski

SPLIT PAYMENT 
– nowe obowiązki
dla przedsiębiorców

Co oznacza i na czym polega split payment? 
Koncepcja wydaje się być prosta. Płatność za faktu-
rę w obrocie między przedsiębiorcami obecnie trafi a 
w całości na rachunek sprzedawcy, a ten dokonuje 
stosownych rozliczeń z urzędem skarbowym, mię-
dzy innymi uiszcza kwotę należnego podatku VAT.
W praktyce zdarza się jednak, że te środki do budże-
tu nie trafi ają, czyli można powiedzieć, że nie zaw-
sze sprzedawca wywiązuje się z tego co powinien
względem urzędu skarbowego uczynić. Split payment 
ma na celu takie zachowania uniemożliwić, a przy-
najmniej znacząco utrudnić.

W styczniu 2018 r. została opublikowana ustawa
z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2018 r. poz. 62), która wprowadza zasady mechani-
zmu podzielnej płatności tzw. split payment oraz zmia-
ny w ustawie Prawo bankowe poprzez dodanie rachun-
ku VAT. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r. 

Art. 108a ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że ze split
payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzy-
mają fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płat-
ności za zobowiązania z faktury dokonywać będą na dwa 
rachunki bankowe:

 wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy 
 VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy

lub rachunek bankowy dostawcy zostanie uznany pełną 
kwotą (brutto).

Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stoso-
waniu mechanizmu split payment. Inicjatywę w tym za-
kresie pozostawia się nabywcy towarów i usług. Nale-
ży podkreślić, iż podzielna płatność będzie mógła mieć 

miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokony-
wanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach fi r-
ma-fi rma. Mechanizm ten nie będzie stosowany w trans-
akcjach fi rma-osoba prywatna.

Banki będą musiały dla wszystkich przedsiębiorców 
obowiązkowo prowadzić rachunki VAT, a także – na żą-
danie organów podatkowych – udostępniać informacje
o zgromadzonych tam środkach. Rachunek VAT musi 
być założony do 30.06.2018 r. dla wszystkich przedsię-
biorców, którzy w naszym Banku posiadają rachunek 
rozliczeniowy. 

Podatnik będzie miał ograniczone możliwości ko-
rzystania z rachunku VAT, mimo iż środki na rachunku 
będą środkami należącymi do podatnika. Niezależnie od 
liczby posiadanych rachunków fi rmowych Bank może za-
łożyć klientowi tylko jeden rachunek VAT chyba, że klient 
zwróci się z pisemną prośbą o założenie kolejnego ra-
chunku. 

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT będzie wolne 
od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. Otwarcie ra-
chunku nie wymaga zawarcia żadnej umowy. Rachunek 
będzie mógł być uznany wyłącznie środkami pieniężny-
mi pochodzącymi z tytułu wpłat podatku VAT, przekaza-
nia środków z innego rachunku VAT oraz zwrotu podat-
ku VAT (art. 62b).

Wykorzystanie środków z tego rachunku przez klienta 
będzie możliwe wyłącznie za zgodą urzędu skarbowego. 
Środki zgromadzone na takim rachunku będą wolne od 
egzekucji sądowej i administracyjnej.           BS Leśnica
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Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań
Rozmowa z Tadeuszem Kauchem, burmistrzem Ujazdu.

Zmiany w gminie i mieście Ujazd 
można nazwać głębokimi i daleko 
idącymi. Warto się pochwalić jed-
ną z najważniejszych. Proszę o nich
opowiedzieć.

Dwadzieścia lat temu objąłem sta-
nowisko burmistrza Ujazdu – i zało-
żyłem sobie stworzenie nowych miejsc
pracy. Dostaliśmy odszkodowanie za
wycięcie drzew pod budowę autostra-
dy. Co prawda na budowę kanalizacji 
wówczas nie wystarczyło – zwłaszcza 
gdy wzięliśmy pod uwagę dodatkowe 
koszty utrzymania, ale szukaliśmy in-
nych ciekawych sposobów na pro-
rozwojowe zainwestowanie tych środ-
ków, aby przyniosły nie tylko nowe 
miejsca pracy, ale i dochody do bud-
żetu. Stworzyliśmy więc Strefę Eko-
nomiczną. Należy ona do Gliwickiej
Podstrefy Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Powstała tuż 

przy autostradzie i nieustannie się 
rozwija. 

Nasz region kiedyś był rolniczy – 
ale większość mieszkańców miała 
dwa zawody. Ludzie szli do pracy 
do kopalni, a po powrocie zajmowali 
się rolą. Nastąpiły jednak zmiany 
– wiedzieliśmy, że aby prowadzić 
nowoczesne gospodarstwa potrze-
ba coraz więcej ziemi, której u nas 
brakowało, a oprócz górnictwa roz-
winą się tu jeszcze inne gałęzie 
gospodarki – więc udało nam się 
wykorzystać sytuację i stworzyć wie-
le nowych miejsc pracy. 

Ściągnęliśmy 13 fi rm do naszej Stre-
fy – działają i zatrudniają ludzi. Ma-
my niemal 160 hektarów wolnej po-
wierzchni i są kolejne chętne do pro-
wadzenia biznesu u nas – ale muszę 
przyznać, że im dłużej i prężniej 
Strefa działa, tym większe wyzwania 

przed nami stają. Wydawało nam się 
na początku, że stworzenie Strefy
i sprowadzenie zakładów pracy już 
będzie sukcesem – natomiast każdy 
następny dzień to budowa nowej in-
frastruktury potrzebnej Strefi e – na 
przykład zapewnienie bezpiecznego 
dojazdu. Musimy się teraz bardzo
mocno zająć gospodarką mieszka-
niową i transportem publicznym, że-
by ludzie mogli mieszkać bliżej pracy 
i wygodniej do niej dojeżdżać. 

Myślimy o przywróceniu linii kole-
jowej Strzelce Opolskie-Kędzierzyn 
Koźle. 

Rewitalizacja kolei to ogromne 
koszty.

Ogromne. Dlatego chcemy zachę-
cić inwestorów – ale nie tylko. Bę-
dziemy starać się o środki z Unii Eu-

Ponad dekadę temu rozmawialiśmy z burmistrzem Ujazdu. W tym czasie wiele zmieniło się
w regionie obsługiwanym przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Gmina aktywnie korzystała 
z dostępnych dla samorządów środków fi nansowych – krajowych i unijnych, inwestowała 
w rozwój, infrastrukturę i tworzenie klimatu dla przedsiębiorczości. Jej włodarz nie 
spoczywa jednak na laurach, bo jeszcze wiele jest do zrobienia.
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ropejskiej. Chcemy wykorzystać no-
wy nabór wniosków na szlaki komu-
nikacyjne i możliwe, że pod tym 
hasłem uda się coś zdziałać. Zawsze 
zgłaszałem sprzeciw do Kolei Pań-
stwowych, gdy była mowa o likwi-
dacji tej linii. Kolej jest i powinna 
być, tym bardziej, że spełnia tu dwie 
bardzo ważne funkcje. Pierwsza to 
oczywiście dowóz ludzi do pracy do 
Strefy, a druga – turystyczna, przez 
Górę Świętej Anny, przez Leśnicę do 
Kędzierzyna Koźla i Strzelec Opol-
skich. Może z tego stworzyć się pięk-
na, malowniczo położona, choć nie-
zbyt długa linia zachęcająca do weeken-
dowego wypoczynku w naszym re-
gionie. 

Wróćmy jeszcze do tematu Stre-
fy. Czy nie dotyka jej problem bra-
ku rąk do pracy?

Jestem w kontakcie z właścicie-
lami i przedstawicielami zakładów 
pracy, które u nas działają. Sytuacja 
jest taka sama, jak w całej Unii 
Europejskiej – nie wyróżniamy się 
ani pozytywnie, ani negatywnie na 
tym tle. Wszędzie brakuje ludzi do 
pracy. Na tę chwilę w Ujeździe jest 
dobrze, ale gdyby powstały nowe 
duże zakłady, trzeba będzie szukać 
pracowników poza naszą gminą, 
nawet poza Kędzierzynem Koźlem 

czy Strzelcami. Trzeba będzie zorga-
nizować transport publiczny na przy-
kład do Ozimka czy Prudnika. Trze-
ba też włożyć o wiele więcej wysiłku, 
aby pracownika zatrzymać – za-
pewnić odpowiednie warunki oraz, 
co najważniejsze – wynagrodzenie. 

Co zmieniło się w gminie w za-
kresie infrastruktury miejskiej?

Odtworzyliśmy nawierzchnię wielu
dróg. Mamy uporządkowane i zabez-
pieczone ruiny zamku. Liczymy na
pozyskanie środków, aby te pozosta-
łości odpowiednio zagospodarować
i wyeksponować. Teraz przystępu-
jemy do uporządkowania Rynku, któ-
ry ucierpiał bardzo jeszcze w czasie 
II wojny światowej i nie przywrócono 
mu do tej pory należnego wyglądu. 

Reforma szkolnictwa była dla nas
pewnym utrudnieniem, ale poradzi-
liśmy sobie. Mieliśmy dobrze za-
gospodarowaną sieć szkół, działa-
jącą zgodnie z rozporządzeniami. 
Na szczęście wzrasta nam licz-
ba uczniów – bo sprowadzają się 
na nasz teren młode małżeństwa
z dziećmi, co jest rzadkim przypad-
kiem. Na mapie województwa gmina 
Ujazd jest zielonym punkcikiem, któ-
ry wskazuje, że ludzi przybywa. Bar-
dzo nas to cieszy, bo robimy wszystko, 

żeby dzieci i młodzieży było u nas 
jak najwięcej. Niestety, są tylko spo-
radyczne przypadki powrotów tych,
którzy wyjechali za pracą do Niemiec 
czy jeszcze dalej. Jest to jednak 
już trzecie pokolenie – dziadkowie 
i ojcowie wyjeżdżali do pracy za 
granicę i teraz młode pokolenie oba-
wia się, że pozostając w kraju nie da 
rady utrzymać rodziny. Oczywiście, 
że się da, tylko potrzeba zmiany myś-
lenia zakorzenionego od tak wielu 
lat. Podkreślam, że w naszej gminie 
jest praca dla mężczyzn, dla kobiet, 
pracę ma młodzież. Szukamy teraz 
odważnych inwestorów, którzy po-
mogą nam rozwijać jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe do sprze-
daży i na wynajem. Mamy na te cele 
przeznaczone grunty, przygotowane 
plany zagospodarowania. 

Proszę opowiedzieć o Banku, 
który obsługuje budżet gminy.

Jestem naocznym świadkiem trans-
formacji, która miała miejsce w na-
szym kraju. Wydaje mi się, że sa-
morządowe geny przekazał mi oj-
ciec, który był prężnym działaczem 
naszej społeczności, radnym powia-
tu, pierwszym komendantem stra-
ży pożarnej w naszej rodzinnej, wiel-
kopolskiej wsi. Byłem też świadkiem 
łączenia samodzielnego Banku Spół-
dzielczego w Ujeździe z Bankiem 
Spółdzielczym w Leśnicy. Działacze 
Banku w Ujeździe wiedzieli, że w trak-
cie przemian będą musieli szukać 
partnera, obawiali się jednak tego, że 
przyjdą „obcy”, którzy nie będą znali 
i szanowali naszej lokalnej pracy. 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy to też 
ludzie „stąd”. Dziś Bank cieszy się 
bardzo dobrą opinią wśród miesz-
kańców, zaufaniem u rolników, ob-
sługuje też budżet gminy Ujazd. 
Wychodzi z wieloma inicjatywami, 
współpracuje między innymi ze szko-
łami podstawowymi. Okazał się Ban-
kiem wiarygodnym, prężnym, nowo-
czesnym, ale szanującym tradycję. 

Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Malanowski
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Zajazd Góra św. Anny
W centrum Parku Krajobrazowego Góry Świętej Anny,
tuż przy „Geoparku” od 2017 roku można nie tylko
dobrze zjeść, ale i w komfortowych warunkach sko-
rzystać z noclegu. Zajazd Góra Świętej Anny, prowa-
dzony przez jednoosobową fi rmę Roberta Węgrzyna, 
zaprasza gości w urokliwe i pełne atrakcji miejsce. 

Restauracja została wybudowana w 1977 roku i dziś
jako relikt PRL-u mogłaby straszyć mieszkańców i goś-
ci przejeżdżających przez Górę Świętej Anny. Na szczęś-
cie w listopadzie 2016 roku kupił ją Robert Węgrzyn. 
Pół roku temu został otwarty „Zajazd Góra Świętej An-
ny”. Osiem miesięcy zajął gruntowny remont, który wpro-
wadził nieużywany od sześciu lat, niszczejący budynek 
na zupełnie inny poziom. Drewno, kamień, lustra i oświet-
lenie zapewniają przytulny klimat łączący swojskość
z elegancją. 

– Żartem powiem, że „Mariotta” tu nie zrobiliśmy, ale 
i nie taki był nasz cel – mówi pan Robert. – Chcieliśmy 
zachować dawną funkcję obiektu oraz pewien przytulny 
klimat, stosowny do miejsca i położenia. Decyzja o takiej 
inwestycji była dość trudna. Mogę ją nazwać wręcz „ży-
ciową”, zwłaszcza że zajmowałem się zgoła inną dzia-
łalnością, a i projekt nie był tani. Muszę zdradzić, że licząc 
środki własne oraz bankowe, całość wyniosła niemal
2,5 mln złotych. To olbrzymie obciążenie fi nansowe, 
więc nie było mowy o tym, że się „nie uda”. Oczywiście, 
najwięcej kosztuje przy takich inwestycjach to, czego go-
łym okiem nie widać – schowane w fundamentach, 
ścianach i stropach instalacje, dach. Widoczna jest na 
przykład podłoga – wcześniej był tu kamień, bo tak się
w latach siedemdziesiątych budowało. Chcieliśmy jednak 
mieć tu i wesela oraz inne imprezy, więc konieczne było 
gładkie drewno, które jest ciepłe i na którym dobrze się 
tańczy. Hotelik u góry został całkowicie zmodernizowany. 

Teraz w każdym pokoju jest łazienka z wanną jacuzzi,
a pokoje są klimatyzowane, eleganckie i wygodne. 

– Wielu restauratorów powtarza starą prawdę – 
najtrudniej znaleźć dobrego kucharza. Nie zdawałem 
sobie sprawy, jak ciężkie i wymagające jest to zajęcie
i mam olbrzymi szacunek do moich pracowników. Jestem 
zwolennikiem budowania i utrzymania zgranego zespołu, 
co mi się udało – dodaje pan Węgrzyn. – Nasze menu 
podzieliłbym na dwa segmenty: kuchnia śląska i kuchnia 
polska. Mamy też w ofercie ryby i owoce morza. 

Zajazd liczy trzy sale – główną mieszczącą do stu osób 
oraz dwie mniejsze, trzydziestopięcioosobowe: bankie-
tową, zwaną Piekiełkiem oraz Zameczek, który zosta-
nie uruchomiony w maju tego roku. W zależności od
charakteru imprezy, gościom proponowane są odpo-
wiednie sale. Część hotelowa obecnie liczy 20 miejsc 
noclegowych, docelowo będzie powiększona o dodat-
kowe miejsca w wielosezonowych domkach. Ceny w Za-
jeździe nie są wygórowane. 

– Bardzo ważni są dla mnie nie tylko dobrzy pracowni-
cy, ale i sprawdzeni partnerzy. Podjąłem współpracę z do-
brymi dostawcami i innymi fi rmami. Jednak bez Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy tego przedsięwzięcia nie zor-
ganizowałbym. Jestem Bankowi bardzo wdzięczny, bo 
w dużych, korporacyjnych instytucjach fi nansowych de-
cyzje zapadają poza klientami, gdzieś na szczeblach 
dużo wyższych. Tu, na dole, człowiek otrzymuje tylko 
suche „tak” lub „nie”. Natomiast w Banku Spółdzielczym 
decyzje podejmowane są tutaj, przez osoby, które znają
realia tego projektu. Jestem pewien, że Bank nie udzie-
liłby nam wsparcia, gdyby nie wiedział, jakie to miej-
sce ma potencjał. Próbowałem zdobyć dofi nansowa-
nie unijne, jednak Urząd Marszałkowski w Opolu od-
mówił mi środków.

Redakcja

Kontakt do fi rmy:
ul. Leśnicka 26 A, tel. 576 738 638
e-mail: biuro@zajazdgoraswanny.pl
www.zajaz-goraswswanny.pl 
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Trwa kolejna edycja Programu TalentowiSKO. 
Dzieci chętnie biorą udział w konkursach i zadaniach, 

jakie przygotowują dla nich ich opiekunowie. Jak zawsze
są pełne zapału i werwy do działania. 

Odwiedziliśmy zeszłorocznych zwycięzców etapu re-
gionalnego tj. SKO z sieroniowickiej Szkoły (Filia PSP 
w Jaryszowie). Uczniowie wzmocnieni ubiegłorocznym 
sukcesem, ruszyli z zapałem podejmując nowe wyzwa-
nia.                                                                   BS w Leśnicy

Dzwoni do ciebie ktoś przedsta-
wiający się jako pracownik ban-
ku? Uważaj, to może być oszust! 

Przestępcy znaleźli kolejny sposób 
na okradanie klientów banków. Banki 
ostrzegają przed telefonami, które 
mogą być niebezpieczne dla klien-
tów, a w szczególności dla ich pie-
niędzy. Oszuści telefonicznie próbu-
ją wyłudzić od ludzi dane osobowe. 
Sposób jest bardzo prosty, dzwonią
podając się za pracownika banku lub 
kancelarii prawnej. Następnie proszą
o podanie loginu i hasła oraz kodu 
SMS. Jak uzyskają te informacje, spo-
kojnie mogą zmienić w autoryzacji

numer telefonu. Przy
każdej następnej
transakcji, SMS au-
toryzacyjny będzie 
już przychodził na 
numer telefonu prze-
stępcy. 

Uważaj więc, 
co mówisz i jakie 
podajesz dane. 

Klienci coraz częś-
ciej skarżą się, że 
odbierają telefony
od osób podających
się za pracowników
banku, które wypy-
tują je o zbyt szcze-

gółowe dane. Zadzwoniła bardzo uprzej-
ma pani i powiedziała, że dzwoni
z banku, w którym mam od wielu
lat konto – opowiada emeryt, pan 
Ryszard. – Chciała wiedzieć, jaki 
jest dokładny mój adres i PESEL. 
Tłumaczyła, że bank aktualizuje 
dane w związku z promocją nowych 
produktów. 

Sprawa jest na tyle poważna, że 
banki wydały wiele ostrzeżeń. 

- Nie podawaj swoich danych 
do logowania – oszuści mogliby je 
wykorzystać, aby włamać się na two-
je konto! 

- Pamiętaj o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa: bank ni-
gdy nie wymaga podawania loginu
i pełnego hasła do bankowości elek-
tronicznej. Dotyczy to również kodu 
SMS – chyba, że to Ty dzwonisz do 
banku i jest to kod uwierzytelniający. 

- Banki nie proszą o zmianę, ani 
nie wysyłają nowych danych do logo-
wania. 

- Nie wysyłają maili z prośbą
o zalogowanie lub podanie danych 
prywatnych np. numeru telefonu do 
autoryzacji transakcji. 

- Nie proszą telefonicznie o po-
danie adresu i numeru PESEL, gdyż 
takie dane są już w ich posiadaniu od 
chwili założenia konta. 

Pamiętajmy, że miła osoba, która
prosi o ujawnienie tzw. wrażliwych 
danych, to oszust i bezwzględny 
przestępca, który bez skrupułów po-
zbawi cię środków do życia.

Ostrzegamy również przed aktu-
alnie przeprowadzanymi zmasowa-
nymi atakami na klientów fi rm tele-
komunikacyjnych. Przestępcy pod-
szywają się także pod fi rmy energe-
tyczne (wezwania do spłaty rzeko-
mych zaległości), ubezpieczeniowe 
(odnowienie polisy), a nawet wysy-
łają rachunki z… nieznanej pracow-
ni fotografi cznej.

redakcja

Kolejny sposób na okradanie klientów! 
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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

Z żałobnej karty

17 stycznia na cmentarzu parafi alnym w Krośnicy pożegnaliśmy Leona Stasia, człowieka bardzo 
zasłużonego w historii bankowości spółdzielczej na Opolszczyźnie. Leon Staś odszedł 13 stycznia 2018 roku. 
Pracę w samorządzie banku spółdzielczego rozpoczął w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako członek 
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Izbicku.

W latach osiemdziesiątych przewodniczył  komisji rewizyjnej BS w Izbicku, a w latach dziewięćdziesiątych 
przewodniczył Radzie Nadzorczej tego Banku. Po połączeniu Banku Spółdzielczego w Izbicku z Bankiem 
Spółdzielczym w Leśnicy wszedł w skład Rady Nadzorczej połączonych banków. Angażując się w prace 
Rady dał się poznać w działaniu jako osoba wierna idei samorządności i niezależności banku spółdzielczego.
W pracach Rady Nadzorczej uczestniczył do 2009 roku. 
Żegnając Leona Stasia pozostawiamy we wdzięcznej pamięci wszystko to, co radą i osobistym zaanga-

żowaniem uczynił dla dobra Banku Spóldzielczego w Leśnicy.

        Rada Nadzorcza i Zarząd
         Banku Spółdzielczego w Leśnicy 
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Kredyt MIESZKANIOWY „MÓJ DOM:
KORZYŚCI:

1. szeroki zakres kredytowania – m.in. zakup 
mieszkania, domu, działki budowlanej, budo-
wa domu i wiele innych

2. daje możliwość zrealizowania marzeń związa-
nych z posiadaniem własnego mieszkania, domu 
lub działki budowlanej

3. wysokość kredytu – do 90% wartości nieru-
chomości

4. maksymalna kwota kredytu negocjowana z każ-
dym klientem indywidualnie

5. okres kredytowania – nawet do 25 lat

 *Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu 
mieszkaniowego MÓJ DOM na 16 marca 2018 r.: 

całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 300 
miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowa-
nie kredytu: 3,92% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej sto-
py bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Ban-
ku w wysokości 2,20%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO): 4,20 %. Najwyższa  rata kapitałowo-odsetkowa miesięcz-
na: 1.332,86 PLN. Całkowity koszt kredytu 101.986,62 PLN, w tym: 
suma odsetek w całym okresie kredytowania: 98.367,62 PLN, prowiz-
ja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wyno-
sząca 3.200,00 PLN, opłata przygotowawcza 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 uwzględnia następujących kosztów: kosztu 
ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz 
kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług 
dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 
301.986,62 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie 
obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku 
ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyż-
szenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
KORZYŚCI:

1. kredyt na dowolny cel
2. nie wymaga udokumentowania wykorzystania 

środków
3. wysokość kredytu – do 60% wartości nieruchomości
4. okres kredytowania – nawet do 15 lat
5. szybka decyzja kredytowa

*Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego kredytu 
hipotecznego  na 16 marca 2018 r.: 

całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; opro-
centowanie kredytu: 5,22% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazo-
wej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %)   i marży Banku w wysokości 3,50 %. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 5,68 %. Najwyższa rata kapitałowo 
- odsetkowa miesięczna: 1997,68 PLN. Całkowity koszt kredytu 82.445,59 PLN, w tym: 
suma odsetek w całym okresie kredytowania: 78.826,59 PLN, prowizja za przyznanie kre-
dytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpat-
rzenie wniosku kredytowego: 200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, po-
datek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank 
nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomo-
ści spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą 
tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 282.445,59 
PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu 
może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spo-
woduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.


