
Super Lokata III rozstrzygnięta  

Przekazanie głównej wygranej. Od lewej: Andrzej Sowa, Barbara Sowa (wylosowała główną 
nagrodę) ze swoją siostrą Gabrielą Feluks, Robert Bedrunka – koordynator Reklamy i Inwesty-
cji salonu Nissana w Opolu, Józef Garbacz – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy
i Aleksandra Pięta – specjalista ds. Marketingu Vip Car Sp. z o.o.
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dokończenie na str. 7

Nagrody przyznaje kapituła, w skład
której wchodzą m.in. osoby wyróż-
nione laurami kompetencji w poprzed-
nich latach. Laury Umiejętności i Kom-
petencji nadaje się w kilkunastu ka-
tegoriach i czterech stopniach: krysz-
tałowym, platynowym, złotym i srebr-
nym. Tegoroczna gala wręczania Lau-
rów 2018 roku miała miejsce 16 stycz-
nia br. w Filharmonii Opolskiej. Orga-
nizatorem wydarzenia była Opolska 
Izba Gospodarcza. 

Miło nam donieść, że kapituła Lau-
rów postanowiła uhonorować Srebr-
nym Laurem Umiejętności i Kompe-
tencji Romana Pytla, dyrektora Oddzia-
łu naszego Banku w Opolu, który 
podczas uroczystej gali odebrał przy-
znane wyróżnienie.

Laureat jest absolwentem Politech-
niki Opolskiej Wydziału Zarządzania

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
Od kilkunastu lat opolski samorząd gospodarczy organizuje raz w roku uroczyste 

gale, podczas których wręczane są nagrody dla wyróżniających się przedsiębiorców, 
samorządowców, społeczników i opolskich organizacji. 

Dyrektor Roman Pytel odbiera dyplom i Laur z rąk wiceprezydenta Opola Macieja Wujca i prezesa 
Opolskiej Izby Gospodarczej Henryka Galwasa

Fot. O
IG

Komentarz
W dniach 14.03.-19.03.2019 r.

odbywać będą się zebrania grup
członkowskich poprzedzające 
obrady Zebrania Przedstawicieli 
– najwyższego organu Banku. 
To ono zdecyduje o ostatecznej 
ocenie działalności Banku za 
2018 rok i wytyczy też główne 
kierunki jego rozwoju na najbliż-
szy okres. 

Bardziej szczegółowo o dokona-
niach Banku w minionym roku nasi
czytelnicy mogą dowiedzieć się z tek-
stu pt. „Przed zebraniami grup człon-
kowskich”. W ocenie Zarządu i Rady
Nadzorczej ten czas Bank spożytko-
wał z sukcesem, o czym świadczą je-
go wyniki i stale wzrastająca pozycja
na lokalnym rynku fi nansowym z za-
chowaniem pełnego bezpieczeństwa 
zgromadzonych oszczędności, gdyż
wszystkie pozycje ryzyka mają po-
krycie w kapitale własnym Banku. 

Mimo dużej konkurencji Bank roz-
wija wzajemnie korzystne relacje z co-
raz większą liczbą klientów, którzy do-
ceniają solidność oferowanych usług 
i zasługi, jakie poniósł on w rozwoju 
lokalnej gospodarki, rolnictwa, a tak-
że w podejmowaniu współpracy z sa-
morządami. 

Na sukces Banku pracowało wiele 
osób: kadra kierownicza, pracownicy, 
specjaliści zajmujący się wdrażaniem 
nowych technologii oraz tworzący no-
we produkty rozbudowujące ofertę Ban-
ku. Nie szczędzimy pieniędzy na naj-
nowocześniejszy sprzęt, który ułatwia
dostępność do naszych usług. 

Zarząd przywiązuje też wielką wa-
gę do ustawicznego dokształcania pra-
cowników, zwłaszcza wobec zmienia-
jących się regulacji nadzorczych i no-
wych rozwiązań technologicznych. 
Chcemy, żeby pracownicy w coraz 
większym stopniu spełniali funkcje 
doradcze. Stałym elementem naszej 
pracy jest dbałość o estetykę i fun-
kcjonalność placówek. Obecnie prze-
prowadzamy gruntowną moderniza-
cję naszego obiektu w Głuchołazach. 

Nasz Bank jest instytucją o spół-
dzielczym charakterze, toteż ważną 
rolę pełni w nim Rada Nadzorcza 
i wyłoniona z niej Komisja Audytu, 
tj. zespół profesjonalnej kontroli 
wewnętrznej.  Dopracowane zasady 
współpracy Rady z Zarządem przyno-
szą coraz lepsze efekty. Pragnę po-
dziękować jej członkom – pełniącym 
przecież przede wszystkim funkcje
kontrolne – za zaangażowanie, doradz-
two i merytoryczne wsparcie Zarządu
w wypełnianiu jego zadań.  Składam peł-
ne satysfakcji podziękowanie wszyst-
kim pracownikom za oddanie i rzetel-
ne wykonywanie swoich obowiązków, 
gdyż bez ich zaangażowania nie byłoby
możliwe osiąganie tak dobrych wyników.

Szczególne podziękowanie składam
wieloletnim członkom i klientom Ban-
ku za utrzymywanie z nami dobrych
i owocnych kontaktów. Z okazji nad-
chodzących Świąt Wielkanocnych ży-
czę dużo zdrowia, radosnych spotkań
w gronie rodzinnym oraz wszelkiej 
pomyślności.

Józef Garbacz
Prezes Zarządu
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Patrząc z perspektywy demografi cznej, możemy też 
powiedzieć, że wzrasta nam również budżet gminy.
W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł z 24 do 32 milionów 
złotych. Kiedyś Chrząstowice były gminą typowo rolniczą 
– to też się zmieniło, bo choć mamy na naszym terenie 
rolników, to powstało dużo małych i średnich zakładów pra-
cy, rzemieślniczych oraz usługowych, które też wpłacają 
podatki do naszego budżetu.

Głównymi problemami wójtów w całym kraju są infra-
struktura i oświata. W Chrząstowicach oświata pochłania 
blisko połowę budżetu – są to cztery szkoły, których nie 
chcemy zamykać, bo oprócz oczywistej roli kształcenia 
pełnią też funkcję kulturalną, spajają społeczności. Ra-
chunek ekonomiczny wskazuje, że trzeba jedną z nich 
zamknąć – ale nie o to chodzi. Chcemy, żeby wszystkie 
nasze szkoły funkcjonowały i zapewniały jak najwyższą 
jakość kształcenia, choć subwencja oświatowa z budżetu 
państwa nigdy nie pokrywa realnych kosztów.  

Jeśli chodzi o infrastrukturę, to  muszę przyznać, że nie 
mamy do końca wybudowanej kanalizacji, ale w tym roku 
kończymy podłączanie do sieci kolejnej miejscowości. 
Zostają jeszcze trzy – i to jest wyzwanie na nadchodzące 
lata. Chociaż znaczny procent mieszkańców ma już 
dostęp do kanalizacji, to trzeba tę inwestycję doprowadzić 
do 100 proc., mimo że jest jedną z najdroższych, jakie 
możemy sobie wyobrazić. Wodociągi mamy sprawne,
a przepompownie zostały zmodernizowane przy pomo-
cy spółki zarządzającej i są teraz na poziomie XXI wie-
ku. Mamy zgazyfi kowane cztery miejscowości, a prace 
dalej trwają, więc pozostaną jedynie dwie miejscowości 
do doprowadzenia i tam tej sieci. Myślę, że to solidne pod-
waliny do walki ze smogiem. Szukamy nowych, nieemisyj-
nych i niskoemisyjnych rozwiązań, a gmina oferuje do-
płaty do wymienianych kotłów. Bardzo mnie to cieszy, bo
każdy wymieniony piec to kolejny krok do walki z zanie-
czyszczeniem powietrza. Drogi to kolejna bolączka samo-

rządowców w Polsce. Patrząc na gwałtowny wzrost w sek-
torze budownictwa mieszkaniowego, mamy ogromne za-
potrzebowanie na rozwój infrastruktury drogowej. Przez
ostatnie cztery lata udawało nam się co roku oddawać 
około 2 km dróg asfaltowych. Na zebraniach wiejskich te-
mat dróg dalej jest podnoszony, ale nie jest już pierwszo-
planowy i myślę, że jeszcze dwa lata takiego budżetu, 
jaki jest teraz – a się uporamy w podstawowym zakresie 
z tym problemem. 

Jednak naszym priorytetem jest dokończenie kanali-
zacji – bo walcząc ze smogiem nie możemy zapominać 
o ochronie wody. Chcemy tę inwestycję doprowadzić do 
fi nału, ale nie ukrywam, że bez środków zewnętrznych nie 
mamy na to szans. Dlatego startujemy w wojewódzkich
i ogólnopolskich konkursach na dofi nansowanie naszych 
przedsięwzięć.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy i jego Filia w Chrząstowi-
cach opiekuje się budżetem gminy tak długo, jak pamię-
tam. Muszę tę współpracę ocenić bardzo pozytywnie. Ja-
kość obsługi w Banku jest na jak najwyższym poziomie, 
a uwaga jego pracowników i Zarządu jest skierowana 

Nauka i ochrona środowiska 
– najważniejsze w Chrząstowicach

Gmina Chrząstowice sąsiaduje z miastem Opole i gminami Tarnów Opolski, Ozimek oraz Turawa. Na 
jej terenie mieszka blisko 8 tys. osób, a liczba ta rośnie, bo osiedlają się tu nowe rodziny, powstają 
nowe domy. O najważniejszych zadaniach Urzędu Gminy opowiada jej wójt, pan Florian Ciecior. 
To doświadczony samorządowiec, od 1988 roku nieprzerwanie pełnił funkcję radnego, przez dwie 
kadencje pracował w Zarządzie Gminy – w latach 
1994-1998 jako członek Zarządu, natomiast w la-
tach 1998-2002 jako społeczny zastępca wójta.
Stanowisko etatowego zastępcy wójta sprawo-
wał od 1 stycznia 2003 r. do 30 listopada 2014 r.
Wójt Gminy w kadencji 2014-2018, został wybra-
ny ponownie na kadencję 2018-2023.

dokończenie na str. 4
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na potrzeby samorządów. Była taka sytuacja, że nagle 
potrzebowaliśmy kredytu – wszystkie formalności przepro-
wadzone zostały bardzo szybko i sprawnie. 

Mieszkam w Chrząstowicach i korzystam z usług Ban-
ku również prywatnie, więc mogę powiedzieć, że zarówno
jako wójt, jak i jako klient, jestem bardzo zadowolony. 
Wiem, że również inni mieszkańcy, rolnicy i przedsiębior-
cy w naszej gminie chwalą sobie nasz Bank. Cieszymy 
się, że ma on placówkę na terenie naszej gminy – to 
zarówno pewien prestiż, jak i wielka wygoda. Choć wiele 
operacji odbywa się w dzisiejszych czasach „on line”, to 
jednak wiele osób korzysta z usług Banku „stacjonarnie”, 
lubi iść i załatwić sprawy osobiście. 

Redakcja

Ostatni rok nie był  jednak korzystny 
dla polskich banków spółdzielczych 
także z uwagi na utrzymywanie od lat 
na niezmienionym poziomie niskich 
stóp procentowych wyznaczanych 
przez NBP. Równocześnie pojawił się 
w skali kraju spadek zainteresowania 
inwestycjami wśród rolników i przed-
siębiorców. Jednak dzięki prowadzo-
nej przez Zarząd Banku polityce han-
dlowej i profesjonalnej obsłudze klien-
tów, ten trend nie zaznaczył się nega-
tywnie w działalności Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy. 

Większość podstawowych wskaźni-
ków ilustrujących efekty działania Ban-
ku uległa zdecydowanemu wzrostowi. 

Podstawowym miernikiem aktyw-
ności i siły każdego banku jest jego
suma bilansowa. Ta wielkość okreś-

la poziom aktywów banku. W minio-
nym roku suma bilansowa Banku wy-
niosła 453 946 tys. zł, co oznacza 
wzrost w stosunku do roku 2017
o blisko 5,5%. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że 5 lat wcześniej wynosiła 
ona 293 611 tys. zł, zatem wzrosła
w tym czasie o prawie 55%.

Według klasycznej teorii banko-
wości, zasadnicza część dochodów 
banków powstaje w wyniku różni-
cy między dochodem z ogółu udzielo-
nych kredytów a kosztami za zebrane
na ten cel depozyty oraz kapitałem ban-
ków. Mimo niekorzystnych trendów
wskazanych powyżej, BS w Leśnicy
zwiększył poziom wartości nominal-
nej udzielonych kredytów i udzielił ich
według stanu na koniec roku w wyso-
kości 276 388 tys. zł, co oznacza wzrost 
w stosunku do roku 2017 o 8,59%,
a w minionym pięcioleciu o 40%.

W tym miejscu warto przyjrzeć się
strukturze udzielonych kredytów. Przed-
siębiorstwa i spółki korzystają z nich
w wysokości 74 359 tys. zł (wzrost w sto-
sunku do roku 2017 o 5,76%), przed-
siębiorcy indywidualni – 35 572 tys. zł
(spadek o 3,73%), osoby prywatne 

Przed zebraniami grup członkowskich
Bank Spółdzielczy w Leśnicy to drugi pod względem wielkości sumy bilansowej bank spółdzielczy 
na Opolszczyźnie. Prowadzi działalność operacyjną w województwie opolskim i powiatach woje-
wództw ościennych. Należy do grupy największych banków Grupy BPS, którą tworzy 308 banków 
spółdzielczych oraz Bank BPS, czyli około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających 
w kraju. Każdego dnia banki spółdzielcze Grupy BPS obsługują 6 mln klientów w ponad 2,3 tys. 
placówek, a 2,2 tys. bankomatów daje im pozycję czołowej instytucji fi nansowej w Polsce. Grupa 
BPS oferuje usługi fi nansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, funduszy in-
westycyjnych czy zarządzania wierzytelnościami. Wysoka pozycja BS w Leśnicy w Grupie BPS
jest tym bardziej cenna, że kapitały Banku powstawały z wnoszonych przez lata udziałów człon-
kowskich, a przede wszystkim z zysków wypracowanych od chwili powstania Banku, to jest od 
1950 roku. 
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dokończenie ze str. 3 Nauka i ochrona środowiska...
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8 listopada 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu pn. „Portret pana Pieniążka”
w Szkole Filialnej w Sieroniowicach. Foto G. Janiczuk
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75 737 tys. zł (wzrost o 21%), rolnicy 
64 927 tys. zł (wzrost o ponad 23%),
a samorządy 23 028 tys. zł (spadek
o 19%). Pozostałe podmioty niefi nan-
sowe 2 765 tys. zł (spadek o 16,79%). 

W materiałach sprawozdawczych 
Banku uwagę zwraca wysoka wartość
kredytów udzielonych spółkom i spół-
dzielniom, rolnikom, a szczególnie oso-
bom prywatnym, co potwierdza okreś-
lenie BS w Leśnicy jako lokalnego 
banku o uniwersalnym charakterze. 
Bank posiada konkurencyjną ofertę 
skierowaną do sektora MSP i miesz-
kańców terenów, na których prowadzi
działalność. Myślę, że jego sukcesów
należy upatrywać w znacznie zdywer-
syfi kowanej grupie kredytobiorców.

Depozyty to powierzone bankowi 
lokaty, oszczędności i środki na ra-
chunkach klientów. Ich stan świadczy
o poziomie zaufania do Banku. W mi-
nionym roku wartość nominalna depo-
zytów osiągnęła poziom 411 079 tys. zł,
co w stosunku do roku 2017 stanowi 
wzrost o 5,88%. Ich podmiotowy po-
dział wygląda następująco: spółki i spół-
dzielnie 39 708 tys. zł (spadek o 12,78%),
osoby prywatne 248 325 tys. zł (wzrost
o 9%), rolnicy 41 559 tys. zł (wzrost o 5%),
samorządy 51 531 tys. zł (wzrost o 3%),
przedsiębiorcy indywidualni 15 129 tys. zł.
(wzrost o 35%), pozostałe podmioty nie-
fi nansowe 14 827 tys. zł (wzrost o 10%).
Zwraca uwagę bardzo wysoki stan de-
pozytów osób prywatnych, co potwier-
dza wysoką wiarygodność Banku, ja-
ką cieszy się wśród mieszkańców wo-
jewództw opolskiego i śląskiego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat najbar-
dziej wzrosła nominalna wartość de-
pozytów w grupie osób prywatnych, 
przedsiębiorstw indywidualnych i rol-
ników. 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY 2019 ROK

Oddział w Ozimku Restauracja „NOWA” 
w Ozimku

14.03.2019 
godz. 16:15

Filia w Chrząstowicach Bar Centrum Chrząstowice14.03.2019
godz. 16:15

Filia w Jemielnicy Sala narad w Filii Banku 
w Jemielnicy

14.03.2019 
godz. 16:30

Oddział w Strzelcach Op. Sala narad w Centrali Banku 
w Strzelcach Opolskich

15.03.2019
godz. 16:00

Oddział w Ujeździe Restauracja FHU – Dorotka
Klimas Dorota Stary Ujazd

15.03.2019
godz. 16:00

Oddział w Leśnicy,
Filia w Zdzieszowicach, 
Filia w Krapkowicach

Restauracja „Na Szlaku” 
w Leśnicy

18.03.2019
godz. 16:00

Oddział w Dobrodzieniu, 
Filia w Pawonkowie

18.03.2019
godz. 16:00

Restauracja Murzynek
w Dobrodzieniu

Filia w Izbicku, 
Oddział w Opolu

Sala narad w Filii Banku
w Izbicku

18.03.2019
godz. 16:00

Oddział w Głuchołazach, 
Filia w Prudniku 

Kompleks Turystyczny 
“SUDETY” w Głuchołazach

19.03.2019
godz. 17:00 

Fundusze własne na koniec mi-
nionego roku wyniosły 33 109 tys. zł
– wzrost w stosunku do roku 2017
o 3%, a na przestrzeni ostatnich pię-
ciu lat o 36%. 

Należy domniemywać, że wzorem
lat ubiegłych Zebranie Przedstawi-
cieli po raz kolejny przeznaczy zysk
na zwiększenie funduszu zasobowe-
go, czyli kapitałów. Dla funkcjonowa-
nia Banku ma to istotne znaczenie,
gdyż pozwala na zwiększanie akcji
kredytowej i podwyższa bezpieczeń-
stwo powierzonych mu depozytów. 

W minionym roku Bank zajmował 
wysokie miejsca w rankingach ogła-
szanych przez organizacje, redakcje
oraz instytucje zajmujące się bada-
niem oraz oceną funkcjonowania ban-
ków. 

Tradycyjnie był też sponsorem wie-
lu wydarzeń w sferze lokalnych dzia-
łań kulturalnych, sportowych i eduka-
cyjnych. O wielu wydarzeniach infor-
mowaliśmy w minionym roku na ła-
mach kwartalnika. Aktualnie Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy dysponuje 16 pla-
cówkami operacyjnymi i zrzesza 1 406
członków. Udziały członkowskie wcho-
dzą w skład kapitałów własnych Ban-
ku, im większe kapitały tym większe 
możliwości rozwoju, dlatego zachęca-
my klientów do obejmowania udzia-
łów i wstępowania w szeregi właści-
cieli Banku. Nadmienić należy, że 
udziały członkowskie w minionych la-
tach oprocentowane były w stopniu 
wyższym niż średnie oprocentowanie 
depozytów na rynku.

Andrzej Malanowski

* dane fi nansowe przed badaniem bilansu
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lp.    imię i nazwisko              miejscowość                 nagroda

1      Barbara Sowa              Żędowice               Samochód osobowy Nowy Nissan Micra Visia+  
2      Zofi a Dombek             Dobrodzień                Rower CTB Barcelona 
3      Jan Brylka             Łagiewniki Małe         Rower CTB Barcelona 
4      Irmgarda Pielot            Szemrowice               Rower CTB Barcelona 
5      Władysław Wojdyło     Strzelce Opolskie       Rower CTB Barcelona 
6      Urszula Biniek              Koszwice               Rower CTB Barcelona 
7      Jacek Sklorz             Dziewkowice              Tablet Samsung Galaxy 
8      Cecylia Leszczyna      Jaryszów               Tablet Samsung Galaxy 
9      Halina Woźniak           Suchodaniec              Tablet Samsung Galaxy 
10    Maria Gabryś             Ligota Czamborowa  Tablet Samsung Galaxy 
11    Bernadeta Piechota     Gąsiorowice               Tablet Samsung Galaxy 
12    Gertruda Buchta          Krasiejów               Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
13    Krystian Sklorz             Dziewkowice              Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
14    Janina Wojdyło             Strzelce Opolskie       Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
15    Antoni Skrzypiec         Izbicko                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
16    Małgorzata Nowak      Leśnica                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
17    Maria Wieczorek         Wysoka                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
18    Anna Woźnica             Krośnica                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
19    Maria Kołodziej            Wierchlesie                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
20    Joanna Zych             Głuchołazy                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
21    Józef Respondek         Pludry                Smartfon Samsung Galaxy J4+ Dual Sim 
22    Agnieszka Pastuch      Suchodaniec               Odkurzacz Blaupunkt
23    Sylwia Kosatka            Suchodaniec               Odkurzacz Blaupunkt 
24    Krystyna Mateja           Suchodaniec               Odkurzacz Blaupunkt 
25    Waldemar Ptok            Dziewkowice               Odkurzacz Blaupunkt 
26    Irena Bednarek            Ujazd                Robot Planetarny Orava 
27    Brunon Słowik             Łagiewniki Małe          Robot Planetarny Orava 
28    Ryszard Małek             Pawonków                Robot Planetarny Orava 
29    Roman Hajduk             Stary Ujazd                Robot Planetarny Orava 
30    Antoni Staś             Krośnica                Robot Planetarny Orava 
31    Henryk Kenighaus       Jaryszów                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
32    Adrian Kaczmarczyk    Dobrodzień                 Garnki sww kpl. Crispy Natura 
33    Gerard Marek             Gąsiorowice                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
34    Małgorzata Lisoń         Koszwice                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
35    Dorota Marszolek        Pawonków                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
36    Bernard Ciasto             Kotórz Wielki               Garnki sww kpl. Crispy Natura 
37    Teresa Koprek             Krośnica                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
38    Hildegarda Kania         Jemielnica                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
39    Barbara Brylka             Dobrodzień                 Garnki sww kpl. Crispy Natura 
40    Róża Sekuła             Jemielnica                Garnki sww kpl. Crispy Natura 
41    Mariola Jonczyk           Stary Ujazd                Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
42    Edeltraud Brylka          Łagiewniki Małe          Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
43    Jerzy Bednorz             Szemrowice                Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
44    Eryk Zając             Rzędowice                Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
45    Gabriela Mikołajczyk   Dobrodzień                 Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
46    Irena Swoboda             Dobrodzień                 Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
47    Danuta Mędrek            Pawonków                Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
48    Monika Gmyrek           Krasiejów                Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
49    Jolanta Gwizdoń          Leśnica                Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
50    Stanisław Tyrek           Dobrodzień                 Nawilżacz powietrza Blaupunkt 
51    Jerzy Marzotko            Prężyna                Grill elektryczny Blaupunkt 
52    Joachim Warzecha      Suchodaniec               Grill elektryczny Blaupunkt
53    Karina Buhl             Chrząstowice              Grill elektryczny Blaupunkt
54    Stefan Szłapa             Borycz                        Grill elektryczny Blaupunkt
55    Róża Mazer              Poznowice                  Grill elektryczny Blaupunkt
56    Rafał Hajduk             Stary Ujazd                 Grill elektryczny Blaupunkt
57    Lidia Ibrom             Łaziska                       Grill elektryczny Blaupunkt
58    Jan Gołąb             Żyrowa                        Grill elektryczny Blaupunkt
59    Teofi l Guz             Dolna                Grill elektryczny Blaupunkt
60    Wilhelm Haberla          Dobrodzień                 Grill elektryczny Blaupunkt
61    Zofi a Soćko             Krapkowice                Żelazko Bosch 
62    Walter Derner             Jemielnica                Żelazko Bosch 
63    Bożena Gaś             Szemrowice                Żelazko Bosch 
64    Lidia Kicler             Krapkowice                Żelazko Bosch 
65    Zdzisław Banaś           Grodziec                Żelazko Bosch 
66    Felicyta Lesik             Lichynia                Żelazko Bosch 
67    Iwona Bartocha           Rzędowice                Żelazko Bosch 
68    Janina Pyka             Jemielnica                Żelazko Bosch 
69    Sylwia Skóra             Ligota Czamborowa   Żelazko Bosch 
70    Edeltrauda Hirsz          Piotrówka                Żelazko Bosch 
   
Strzelce Opolskie, dnia 30 stycznia 2019 r.   
Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Google Pay w Banku 
Spółdzielczym w Leśnicy 
oraz bankach spółdzielczych

Grupy BPS i w Banku BPS

Aplikacja Google Pay pozwala
płacić kartą przy użyciu telefonów 
z systemem operacyjnym Android
w sklepach, a także w wybranych 
aplikacjach mobilnych. Płatności zbli-
żeniowe kartą przy użyciu aplikacji
Google Pay akceptowane są we 
wszystkich terminalach zbliżeniowych
w całej Polsce oraz za granicą. Aby za-
płacić kartą Visa lub Mastercard przy
użyciu aplikacji Google Pay, wystar-
czy wybudzić telefon i zbliżyć go do 
terminala. Posiadacz karty w każdym
momencie może zobaczyć historię
swoich płatności w aplikacji. Aplikacja
Google Pay nie przekazuje sprze-
dawcom prawdziwych danych kar-
ty, a tylko wirtualny numer, którego 
nie można wykorzystać poza aplika-
cją. Do aplikacji Google Pay można 
dodać wiele kart Grupy BPS i pod-
czas płatności korzystać z dowolnej 
z nich.                        BS w Leśnicy

Osoby wylosowane w loterii promocyjnej „SUPER LOKATA III”
Wyniki losowania przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2019 r. 
w Centrali Banku przy ulicy Gogolińskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie
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dokończenie ze str. 2 Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji

i Inżynierii Produkcji. W 2005 r. 
uzyskał stopień Dyplomowanego 
Pracownika Banku w ramach Sys-
temu Standardów Kwalifi kacyjnych 
w Bankowości Polskiej. Ukończył 
także studia podyplomowe w za-
kresie bankowości w Wyższej
Szkole Bankowej we Wro-
cławiu oraz studia pody-
plomowe w zakresie pośred-
nictwa i zarządzania nierucho-
mościami. Z Bankiem Spółdzielczym 
w Leśnicy jest związany od 2004 r. peł-
niąc kolejno funkcje referenta, inspek-
tora i specjalisty. Dzięki zaangażowa-
niu i profesjonalnemu podejściu do
pracy, życzliwości wobec współpra-
cowników i klientów Banku w 2010 r. ob-

jął stanowisko kierownika Fi-
lii Banku Spółdzielczego 
w Opolu i następnie dy-
rektora tej placówki pod-
niesionej do rangi Oddzia-
łu. Przygotowanie zawo-
dowe oraz zdolności or-

ganizatorskie i umiejętnoś-
ci kierowania zespołami 

ludzkimi to cechy, dzięki któ-
rym kierowana przez niego  pla-

cówka osiągnęła wysoki poziom 
jakości świadczonych usług. 

Naszemu koledze gratulacje z o-
kazji zaszczytnego wyróżnienia skła-
dają Zarząd i pracownicy Banku.

BS w Leśnicy

Rozmowa z Barbarą Sową, która wzięła udział
w Loterii Promocyjnej „Super Lokata III” i odebrała
główną nagrodę.

Jakie uczucie towarzy-
szyło Pani przy odbio-
rze kluczy do samo-
chodu?
Uczucie wielkiego zasko-

czenia i radości. Takie mi-
łe wydarzenia nie pojawia-
ją się codziennie. Przyzna-
ję, że uczestniczyłam w po-
przednich loteriach z jakimiś niewielkimi nadziejami na
wygraną, ale ta jednak nie nastąpiła. W tym roku oboje
z mężem nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że moja 
lokata bierze udział w losowaniu, bo po prostu w natłoku 
codziennych spraw zapomnieliśmy o niej... Proszę się 
więc nie dziwić naszemu zaskoczeniu.

Od dawna jest Pani klientką Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy?
Od bardzo dawna. Dokładnej daty nie pamiętam, ale mu-

sieliśmy założyć konto przy rozpoczęciu działalności go-
spodarczej. Rachunek prowadzi mój mąż, a ja miałam lokatę.

To będzie kolejny samochód w rodzinie?
Samochód męża  w większości wykorzystywany jest 

do prowadzenia działalności gospodarczej, więc ten bę-
dzie służył pozostałym potrzebom rodziny.

Serdecznie gratulujemy szczęścia w losowaniu. 
Czy będzie Pani uczestniczyć w kolejnych edycjach 
loterii?
Oczywiście, jeśli są w Banku pieniądze, to niech grają, 

chociaż niekoniecznie o kolejny samochód. Gdybym
w przyszłości wylosowała jeszcze jakąś mniejszą nagro-
dę, to też będę się cieszyła. Życzę także innym klientom 
Banku w następnych losowaniach wiele szczęścia – ja 
już swoje „złapałam za nogi”.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

Główna nagroda wylosowana
„SUPER LOKATĘ III” można było zakładać od 11 września 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. Warunkiem 

udziału w losowaniu nagród, było utrzymanie lokaty do 31 grudnia 2018 r. Każdy 1 000 zł na loka-
cie gwarantował 1 los w loterii.

Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwały dwie komisje powołane przez Zarząd Banku: Komisja Losowania 
w składzie: Ewelina Wieszołek – przewodnicząca oraz Agnieszka Trybała – członek i Małgorzata Nocoń – członek, 
a także Wewnętrzna Komisja Nadzoru w składzie: Jadwiga Czyżewska – przewodnicząca, Mariola Kolender – czło-
nek i Beata Łączyk – członek. 

Losowania dokonali członkowie SKO. W urnie znajdowało się 27 659 losów. Zgodnie z regulaminem loterii jedna 
osoba mogła wygrać tylko 1 nagrodę.

Wszystkim nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w loterii. 
BS w Leśnicy



Pierwsze nagrody 
odebrane
 

Zgodnie z regulaminem „Super Lokaty III” od
25 lutego br. rozpoczęło się przekazywanie 
wylosowanych nagród. Klienci wybierali do-
godne dla siebie miejsce i termin odbioru 
(Centrala Banku Spółdzielczego w Leśnicy
lub jego placówki).  

Niektóre z nagród już trafi ły do rąk osób, które 
wzięły udział w Loterii.

Walter Derner

 Janina i Władysław Wojdyłowie

Hildegarda Kania

Cecylia Leszczyna Sylwia Kosatka
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Większość dochodu narodo-
wego i wpływów do budżetu 
państwa oraz samorządów 
powstaje w małych i średnich 
przesiebiorstwach. To one ob-
sługują w większosci krajo-
wy rynek pracy, dają dochód 
i satysfakcję nie tylko ich 
właścicielom. 

Przykładem takiego właśnie nie-
dużego przedsięwzięcia gospodar-
czego jest Zakład Produkcyjno-
Usługowy „ERA” s.c. w Krupskim Mły-
nie w gminie Chrząstowice. To fi rma
rodzinna państwa  Anny i Romana Mi-
ka, która w obecnym kształcie po-
wstała w 2000 roku i jest kontynuacją 
gospdarczej działaności ich rodzi-
ców, którzy produkowali fi gury ogro-
dowe od lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. „ERA” nadal je produku-
je, ale nie jest to już dziś działalność 
podstawowa, gdyż większość stano-
wią dekoracyjne kule. Część z nich
jest rodzajem kloszy z zamontowa-
nym wewnątrz oświetleniem elektrycz-
nym lub solarnym. Chcieliśmy w ten 
sposób odpowiedzieć na zmieniające 
się potrzeby rynku i poszerzyć asor-
tyment urządzeń ogrodowych produ-

kując je w nowym kształcie. Zamysł 
był ciekawy, więc rozpoczęliśmy jego 
realizację. Kula to forma przestrzenna 
i na pewno doskonała, znana już od 
staryżytności i wdzięczna dla oka. 
Produkujemy głównie kule solarne, 
które nie wymagają dostarczania 
energii elektrycznej. Uniwersalny 
kształt kuli pasuje do każdego ogro-
du. Dobrze prezentują się na tara-
sach i przed wejściem do domów – 
mówi pan Roman Mika.  

Kula solarna włącza się automa-
tycznie o zmierzchu, a następnie zmie-

nia kolory. Za pomocą pilota można 
ustawić 7 różnych kolorów w 4 róż-
nych natężeniach światła, a także czas 
zmiany kolorów. Rocznie w fi rmie po-
wstają 3 tysiące kul dekoracyjnych 
i tysiąc podświetlanych. Inne fi gury 
dekoracyjne fi rma wykonuje już w zde-
cydowanie mniejszej ilości i praktycz-
nie tylko pod zamówienia. Produk-
cja zakładu rozchodzi się w połud-
niowo-zachodniej Polsce. Większość
kul sprzedawana jest przez sklep
internetowy. To zapewnia właścicie-
lom zbyt produkcji na terenie całego 
kraju. Dzięki Internetowi klientami 
fi rmy są również osoby z zagranicy. 
Ta forma sprzedaży wypełniła lukę 
po spadku w latach 2005-2014 zby-
tu na fi gury dla klientów z Rosji, Bia-
łorusi i Ukrainy. Do wyrobów fi rma
używa żywic poliestrowych, najbar-
dziej wdzięcznego tworzywa do tego 
typu produkcji. Oprócz właścicieli, 
„ERA” zatrudnia na stałe dwóch pra-
cowników, a w szczycie sezonu 
wspomaga się dodatkowmi rękami 
do pracy.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy jest 
naszym wieloletnim partnerem – mó-
wi pan Roman Mika. – Pomógł nam
w rozwoju fi rmy kredytując produkcję 
i zakup surowca. Prowadzi też dla 

Rozświetlają tarasy i ogrody

dokończenie na str. 10
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nas działalność rozliczeniową przez 
Filię w Chrząstowicach. Pomoc Ban-
ku jest nam potrzebna zazwyczaj 
w okresach jesienno-zimowych, gdy 
spada sprzedaż, a my przerywamy 
produkcję. 

Redakcja

Kontakt do fi rmy: 
Zakład Produkcyjno-Usługowy 
„ERA” s.c. Anna i Roman Mika
46-053 Dębska Kuźnia,
ul. Wiejska 4
Tel/fax: (77) 427 08 10,
kom: 609 499 442 
www.fi guryogrodowe.com
e-mail: biuro@fi guryogrodowe.com

Kontynuacja 
współpracy 

W siedzibie Banku przy ulicy Gogolińskiej 2 w Strzel-
cach Opolskich nastąpiło uroczyste podpisanie kolejnej 
umowy sponsorskiej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym 
w Leśnicy a Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. 

Na podstawie zawartej umowy Bank jest sponso-
rem tytularnym IV Ligi Opolskiej w sezonie 2018/2019, 
w związku z tym liga nadal nosi nazwę: „Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy 4 liga opolska”. 

Bank przyjazny 
najmłodszym

Z satysfakcją informujemy, że Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy został wyróżniony znakiem 
jakości „BANK PRZYJAZNY SKO” w ramach 
IV edycji Konkursu SKO „Młodzi Mistrzowie 
Oszczędzania” organizowanym przez Krajowy 
Związek Banków Spółdzielczych. (KZBS) 

Jednocześnie poda-
jemy, iż dwie szkoły
współpracujące z na-
szym Bankiem w ra-
mach SKO, tj. Publicz-
na Szkoła Podstawo-
wa w Jaryszowie - Szko-
ła Filialna w Sieronio-
wicach oraz Publicz-
na Szkoła Podstawowa 
w Szemrowicach, któ-
re również wzięły udział
w tym konkursie zosta-
ły wyróżnione dyplo-
mem uznania oraz Zna-
kiem Jakości „Szkoła 
przyjazna SKO”.

Wyniki IV edycji Kon-
kursu SKO – „Młodzi
Mistrzowie 
Oszczędzania” ogłoszono 20 czerwca 2018 r. podczas 
obchodów centralnych Święta Spółdzielczości. Konkurs 
objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej; wzięło w nim udział ponad 150 szkół pod-
stawowych z całej Polski. 
https://bslesnica.pl/19/232/wydarzenia.html?Page=2

dokończenie ze str. 9 Rozświetlają tarasy i ogrody
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System Bankowości Interne-
towej EBO to nowoczesny i bez-
pieczny system obsługi rachun-
ków bankowych przez Internet 
dla wszystkich naszych klien-
tów, obsługiwany przez kom-
putery stacjonarne, przenośne, 
tablety, smartfony, iPhone’y itp. 

Jest w pełni responsywny, tzn. au-
tomatycznie dostosowujący swój wy-
gląd i funkcjonalność do rodzaju i ty-
pu urządzenia klienta, np. inaczej uła-
twia obsługę na urządzeniach z kla-
wiaturą i myszką, a inaczej na urzą-
dzeniach dotykowych. Odnajduje 

najbardziej przyjazny ekran w zależ-
ności od jego wielkości, którą w tym
momencie dysponuje klient. Również
sam klient dobiera najwygodniejsze 
sposoby obsługi i autoryzacji swoich 
operacji bankowych oraz może jesz-
cze bardziej zwiększyć poziom bez-
pieczeństwa. 

Dla wszystkich klientów posiada 
m.in. aplikacje mobilne ułatwiające 
wygodne i bezpieczne zarządzanie 
swoimi fi nansami w każdym miejscu, 
a dla klientów instytucjonalnych ofe-
ruje rozbudowane moduły komunika-
cji z systemami fi nansowo-księgowy-
mi. 

Klienci SBI-EBO mają możliwość
korzystania z szybkich płatności in-

ternetowych PayByNet, a w module
zleceń walutowych obsługują zlece-
nia przelewów w walutach obcych.
Użytkownicy telefonów komórkowych 
szybko doładują swoje urządzenia 
„na kartę”. Szczegóły na portalu: 
 https://ebo24.pl

Przenieś swoją bankowość inter-
netową do SBI-EBO sprawnie, szyb-
ko i z pełnym zaangażowaniem pra-
cowników naszego Banku. 

Bądź bezpieczny i korzystaj z no-
woczesnych bankowych technologii.
Rozwijamy się razem z naszymi klien-
tami wkraczając w nowe obszary ban-
kowości XXI wieku.

BS w Leśnicy

Nowoczesna bankowość internetowa 
dla każdego

Z żałobnej karty

25 listopada 2018 roku odszedł Stanisław Piś, zasłużony spółdzielca, były prezes Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy. 

Stanisław Piś urodził się w 1935 r. w Czelatycach. Pracę zawodową zaczął w 1954 r. w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy. Już wtedy nawiązał pierwsze kontakty z tutejszym Bankiem 
Spółdzielczym. W latach 1971-1976 był członkiem Zarządu Banku, a od roku 1976 do 1990 jego prezesem. 

Od 1990 do 2003 r. był zastępcą prezesa, a później do końca roku 2011 r. pełnił funkcję członka Zarządu.
Praca w organach Banku sprawiła, że uczestniczył w wielu przełomowych momentach w jego dziejach.
Z racji pełnionych funkcji i doświadczenia miał niezaprzeczalny wpływ na ich kierunek. W opinii współ-
pracowników oraz bankowego samorządu przy podejmowaniu ważnych decyzji wyrażał wyważone opinie, 

zgodne z interesami Banku. W codziennej pracy zawsze przedkładał interes społeczności lokalnych nad gromadzeniem zysku, dbając jednocześnie
o budowanie kapitałów i pozytywnego odbioru Banku wśród jego klientów i członków.

Za osiągnięcia oraz długoletnią pracę zawodową b ył wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”, Złotą i Srebrną Odznaką „Za Zasługi 
dla Banków Spółdzielczych”, Odznaką Honorową NBP, Krzyżem Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego”, Złotym Odznaczeniem „Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej”.
Wyrazy współczucia Rodzinie i najbliższym składają Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Banku Spółdzielczego w Leśnicy



Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM na 15 lutego 2019 r.: 

całkowita kwota kredytu: 200.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; 
oprocentowanie kredytu: 3,92% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) 
i marży Banku w wysokości 2,20%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 4,18%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa mie-
sięczna: 1.046,86 PLN. Całkowity koszt kredytu 117.760,70 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 114.141,70 PLN, 
prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60% kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrze-
nie 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 ofer-
ty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do za-
płaty wynosi: 317.760,70 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu 
w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Przekonaj się, że naprawdę warto budować i kupować
z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy


