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CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY
Chrząstowice - Dobrodzień - Głuchołazy - Izbicko - Jemielnica - Krapkowice - Leśnica 

- Opole - Ozimek - Pawonków - Prudnik - Strzelce Opolskie - Ujazd - Zdzieszowice

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddziału Banku w Ozimku 
odbyło się 19 grudnia 2014 r. Placówka mieści się przy ulicy Wyzwolenia 4.

więcej na str. 1 1
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Opolska Izba Gospodarcza od lat wspie-
ra rozwój gospodarczy regionu oraz stwa-
rza sprzyjający klimat dla rozwoju przed-
siębiorczości. Realizując nakreślone cele,
ogłasza m. in. konkursy, prowadząc jedno-
cześnie nowoczesne formy promowania 
przedsiębiorczości. Do najbardziej znaczą-
cych wydarzeń w tym zakresie należy rok-
roczne wyróżnienie Laurami Umiejętności 
i Kompetencji przedsiębiorców i fi rm od-
noszących sukces rynkowy oraz rozwija-
jących działalność.

Niezmiernie miło było mi znaleźć się w gro-
nie zdobywców Laurów. To dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie i wspaniała nobilitacja w krę-
gu oddziaływania Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy. Przyznanie mi tej nagrody trak-
tuję jako zobowiązanie do dalszej inten-
sywnej pracy.

Serdecznie dziękuję Kapitule Opolskiej
oraz Regionalnej Kapitule Laurów Umie-
jętności i Kompetencji w Katowicach za do-
strzeżenie mnie w tak licznej grupie przed-
siębiorstw, organizacji i instytucji oraz do-
cenienie mojej pracy. Podziękowanie skła-
dam na ręce przewodniczących obu Ka-
pituł: prof. dr hab. Mariana Duczmała oraz
dr Tadeusza Donocika.

Nie sposób w tym miejscu pominąć
i nie podziękować członkowi Opolskiej Ka-
pituły – Karolowi Cebuli, przedsiębiorcy 
znanemu z działalności charytatywnej, uho-
norowanemu licznymi europejskimi i pol-
skimi odznaczeniami. Jego wieloletnie 
zasługi w tworzeniu dobrego klimatu dla
rozwoju przedsiębiorczości w naszym re-
gionie są dla mnie wzorem do naśladowania.

Dziękuję też pracownikom, klientom
i kontrahentom Banku, gdyż oni są współ-
twórcami mojego sukcesu. Bez kompeten-
cji, zaangażowania i wkładu pracy pra-
cowników, a także zaufania, jakim od lat 
darzą nasz Bank samorządy terytorialne, 
klienci i kontrahenci – nie byłoby mo-
żliwe przyznanie mi tak wysokiego i pre-
stiżowego wyróżnienia.

Józef Garbacz
Prezes Zarządu

źródło: Magazyn Przedsiębiorców “Europejska Firma” na podstawie wyników fi nansowych banków spółdzielczych/
Businessnow.pl.

GEPARD BIZNESU 2014 
Miło nam poinformować Państwa, że nasz Bank uzyskał tytuł „GEPARD BIZNESU 
2014” podczas IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.
Spośród 364 banków spółdzielczych Grupy BPS, których wyniki fi nansowe przeana-
lizował Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”, tytuł Gepard Biznesu 2014 
uzyskały 294 banki – ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o więcej niż 20 proc. 
Nasz Bank znalazł się na 66 pozycji, osiągając wzrost o 65,0%. 

A.T.

Od lewej: Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski, Andrzej Buła – marszałek województwa opol-
skiego, Józef Garbacz – prezes BS w Leśnicy i Janusz Steinhoff – były wicepremier i minister gospo-
darki, działacz gospodarczy

XV edycja Opolskich Laurów 
Umiejętności i Kompetencji

Opolska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezen-
tującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów. Powstała 26 czerwca 1990 r.
Lista założycieli liczyła 119 członków. Powołana została jak większość podobnych 
organizacji na mocy Ustawy o Izbach Gospodarczych. Zgodnie z zapisem ustawowym 
w Izbie mogą się zrzeszać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

O przyznanie Srebrnego, Złotego, Platynowego, Kryształowego i Diamentowego 
Lauru decyduje opolska Kapituła Laurów, w skład której wchodzą: Ryszard Wilczyń-
ski – wojewoda opolski, laureat Platynowego Lauru, Andrzej Buła – marszałek woje-
wództwa opolskiego, Ryszard Zembaczyński – laureat Platynowego i Kryształowe-
go Lauru, Marian Duczmal – przewodniczący Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, 
Karol Cebula – laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Andrzej Drosik – czło-
nek Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Andrzej Rybarczyk – wiceprzewodniczą-
cy Rady OIG i Laureat Platynowego Lauru, Henryk Galwas – prezes Zarządu OIG.

Finał tegorocznej edycji miał miejsce 9 stycznia 2015 roku w Filharmonii Opolskiej 
im. J. Elsnera w Opolu. Jak co roku w Gali udział wzięli parlamentarzyści, członkowie 
administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy. Obecni byli m.in. Elżbie-
ta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Janusz 
Steinhoff – działacz gospodarczy, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie 
Jerzego Buzka, poseł na Sejm oraz Włodzimierz Karpiński – minister Skarbu.

Podczas Gali Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał Józef Garbacz – 
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich. 

Redakcja 
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Ratusz w Głuchołazach

Ma Pan duże doświadcze-
nie w pracy w samorządzie.

Ponad trzydziestoletnie
i praktycznie nieprzerwane. 
Myślę, że znam swoje miasto, 
które od lat osiemdziesią-
tych przeszło bardzo istotne
przeobrażenia, tak zresztą jak
cały kraj. Były to przeobra-
żenia bolesne, jeśli wziąć pod 
uwagę upadłość i likwidację 
dużych zakładów pracy. My-
ślę, że skutki tych zmian by-
łyby bardziej dotkliwe, gdy-
by nie działalność samorządu 
i zarządów miasta.

Skupialiśmy się przez te la-
ta na utrzymaniu w możliwe 
najlepszej kondycji tkanki miej-
skiej i tworzeniu własnymi si-
łami jak najbardziej dogod-
nych warunków do rozwoju in-
dywidualnej przedsiębiorczoś-
ci mieszkańców. Ona najbar-
dziej uwidocznia się w obsza-
rze działań z zakresu turys-
tyki i wypoczynku. Samo po-
łożenie Głuchołaz jako miasta 
granicznego i jego walory kra-

jobrazowe stanowią dla tutej-
szych mieszkańców szansę na
podjęcie działalności na włas-
ny rachunek.

Rozpoczęcie takiej dzia-
łalności wiąże się na ogół
z posiadaniem odpowiednie-
go kapitału. Co zatem moż-
na zrobić, gdy się go w nad-
miarze nie posiada?

Rozwiązaniem może być
zaciągniecie kredytu. Oczy-
wiście poprzedzone długim 
namysłem.

Na rynku w Głuchołazach 
mieszczą się placówki kilku 
banków. Czy pokusiłby się 
Pan o wskazanie, który z nich
jest najbardziej rozpozna-
walny przez mieszkańców 
miasta?

Myślę, że tutejszy Bank 
Spółdzielczy, który rozpoczął 
działalność w 1948 roku. Nic 
dziwnego, że najbardziej wrósł
w środowisko, a jego człon-
kowie i klienci są z nim zwią-

zani niejednokrotnie już w trze-
cim pokoleniu.

Teraz to jest Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy z siedzi-
bą w Strzelcach Opolskich.

To połączenie to doskonały 
wybór. Polski Bank o małym 
kapitale łącząc się z innym 
Bankiem o większym kapita-
le stwarza naszej rodzimej 
bankowości większe szanse 
rozwoju a klientom Banku 
przedstawia szerszą ofertę 
i większe możliwości kredy-
towe przy zachowaniu dużej 
autonomii tutejszej placówki. 
Oferta Banku po połączeniu 
jest znacznie bardziej intere-
sująca. Moim zdaniem ważne 
jest, że środki i kapitały tego 
Banku nie przekraczają gra-
nic Opolszczyzny, są tu aloko-
wane. Łączenie się banków 
może spowodować w począt-
kowym okresie niewielkie per-
turbacje wynikające z potrzeb 
dostosowania systemów infor-
matycznych, ale jak się zorien-
towałem (jako wieloletni klient
i członek naszego Banku Spół-
dzielczego, a także w kilku ka-
dencjach członek jego Rady
Nadzorczej) takie problemy tu
nie występują. Przy połącze-
niu banków wzrosło bezpie-

czeństwo powierzonych Ban-
kowi oszczędności. Myślę, że 
Bank Spółdzielczy działający 
w Głuchołazach pod nowym 
szyldem będzie bankiem jesz-
cze bardziej dostępnym i szyb-
ko podejmującym ważne de-
cyzje dla klientów, co zawsze
było atutem banków spółdziel-
czych.

Czyli Bank ma dobrą opinię
w mieście? 

Myślę, że tak a jego rola  bę-
dzie się zwiększać. Ostatnio po-
łączony Bank zaoferował mias-
tu najlepsze warunki w prze-
targu na udzielenie kredytu. 
Miałem z tego powodu dużą 
satysfakcję. Wiem też, że Bank
po połączeniu będzie inwesto-
wał w modernizację i unowo-
cześnienie placówek w Głu-
chołazach. Niedawno otworzył
nowoczesną fi lię w Prudniku. 
Bank Spółdzielczy w Leśni-
cy ma też dobrą opinię jako
sprawnie obsługujący sektor
małych i średnich przedsię-
biorstw oraz osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą,
czego doświadczyłem na 
własnym przykładzie.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

Z korzyścią dla klientów i miasta
Rozmowa ze Stanisławem Szulem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach.
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Rok 2014 dla Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy z siedzibą
w Strzelcach Opolskich był 64
rocznicą rozpoczęcia jego dzia-
łalności. Miniony rok, pełen
niesprzyjających warunków
makroekonomicznych (niskie
stopy procentowe, pojawie-
nie się defl acji) nie sprzyjał roz-
wojowi bankowości lokalnej. 
Informacje prasowe o rzekomo
wysokich zyskach całego sekto-
ra bankowego nie uwzględniają 
faktu, w jak złożonej sytuacji 
gospodarczej przychodzi dzia-
łać bankom spółdzielczym na
poziomie regionalnym. Niepew-
ność gospodarcza, efekt wywo-
łanego przez światowe korpo-
racje fi nansowe kryzysu, wyma-
gała od władz Banku podjęcia
wzmożonego wysiłku, aby zapew-
nić mu kontynuację rozwoju oraz
realizację przyjętej strategii. 

Patrząc na wyniki Banku w 2014 uczest-
nicy zebrań grup członkowskich, a także 
Zebrania Przedstawicieli mogą mieć pra-
wo do satysfakcji. Bank ten trudny czas
przeszedł z sukcesem. Utrzymał pozycję
drugiego co do wielkości banku spółdziel-
czego na Opolszczyźnie. Pod względem 
wielkości aktywów zajmuje 50 miejsce
w grupie BPS, liczącej aktualnie 360 ban-
ków. 

Podstawowym miernikiem aktywności 
i siły każdego banku jest jego suma bilan-
sowa. Ten współczynnik odpowiada wiel-

kości jego aktywów. W minionym roku 
osiągnął on poziom 293 086 tys. zł, co ozna-
cza wzrost w stosunku do roku 2013 o blis-
ko 18 proc.

Według klasycznej teorii bankowości 
zasadnicza część dochodów banków pow-
staje w wyniku różnicy między ogółem udzie-
lonych kredytów a zebranymi na ten cel
depozytami. Mimo niekorzystnych w mi-
nionym roku tendencji oraz powszechnie
zauważalnym spadku zainteresowania 
kredytowaniem inwestycji przez banki,
BS w Leśnicy i w tym zakresie od-
notował sukces, udzielając kredytów 
na sumę 196 472 tys. zł. Oznacza to 
wzrost w stosunku do roku 2013 o po-
nad 31 proc. W tym miejscu warto 
przyjrzeć się strukturze udzielonych 
kredytów. Przedsiębiorstwa i spółki za-
ciągnęły ich w wielkości 62 136 tys. zł,
przedsiębiorcy indywidualni 34 350 tys. zł,
rolnicy indywidualni ponad 41 958 tys. zł,
osoby prywatne 32 180 tys. zł, a samo-
rządy 23 441 tys. zł. W materiałach 
sprawozdawczych Banku zwraca uwa-
gę wysoka wartość kredytów udzie-
lonych jednostkom samorządu tery-
torialnego, oznaczając podwojenie

wielkości z 2013 roku. Wysoki wzrost
osiągnęła akcja kredytowa Banku
w grupie przedsiębiorców  indywi-
dualnych, rolników i osób prywat-
nych. Myślę, że sukcesów Ban-
ku należy upatrywać właśnie
w znacznym zdywersyfi kowaniu 
grup kredytobiorców.

Depozyty to powierzone ban-
kowi lokaty, oszczędności i środ-
ki na rachunkach klientów. Ich stan
świadczy o poziomie zaufania do
Banku. W minionym roku osiąg-
nęły wartość 261 876 tys. zł, co w sto-

sunku do roku 2013 stanowi wzrost o po-
nad 17 proc. Wartość depozytów w po-
dziale na podmioty wygląda następu-
jąco: spółdzielnie i spółki 30 791 tys. zł,
przedsiębiorcy indywidualni 8413 tys. zł,
osoby prywatne 163 412 tys. zł, rolnicy
indywidualni 20 307 tys. zł, samorządy
27 025 tys. zł. Zwraca uwagę bardzo wy-
soki stan depozytów osób prywatnych,
co należy uznać za wysoką ocenę Ban-
ku wśród mieszkańców województwa 
opolskiego.

Pobieżna analiza wartości obli-
ga kredytowego w podziale na pod-
mioty połączona z wnioskami doty-
czącymi wartości depozytów w po-
dobnym podziale, pozwala na wy-
ciągnięcie wniosków co do podstaw 
sukcesu Banku. Nie trudno zgad-
nąć, że tkwią one w jego uniwer-
salności. Władze Banku w kolejnych 
wdrażanych strategiach uznały, iż
musi on stać się instytucją fi nanso-
wą, otwartą na każdego klienta
i bankiem o mocnych kapitałach. 
Temu też celowi władze Banku
poświęciły w minionym dwudziesto-
leciu wiele uwagi. 

Przed zebraniami grup członkowskich
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY 2015 ROK

Fundusze własne na koniec minio-
nego roku wyniosły 24 302 tys. zł i by-
ły wyższe od tych z roku 2013 blisko
o 21 proc. Ta wielkość sytuuje Bank na 
56 miejscu w grupie BPS i drugim w wo-
jewództwie.

Osiągnięte wielkości wynikają w części
z połączenia się BS w Leśnicy z Ban-
kiem Spółdzielczym w Głuchołazach, 
które było głównym wydarzeniem roku 
2014. Bank w Głuchołazach uzyskał 
status kolejnego Oddziału BS w Leśni-
cy, więc liczba placówek Banku zwięk-
szyła się do 16, a liczba członków z 1050
do 1823. 

Miniony rok obfi tował także w wiele 
innych ważnych dla banku i jego klien-
tów wydarzeń. Oddany został do użytku 
nowoczesny i funkcjonalny obiekt Od-
działu w Ozimku. Rozpoczęła pracę ko-
lejna placówka – Filia w Prudniku.

Wraz z terminem tegorocznego Ze-
brania Przedstawicieli kończy się obec-
na kadencja Rady Nadzorczej. O jej pra-
cy w kończącej się kadencji i zadaniach 
na kolejną poinformujemy w kolejnym 
numerze Informatora. 

O podziale zysku wypracowanego 
w 2014 roku zadecyduje najwyższy or-
gan Banku, którym jest Zebranie Przed-
stawicieli. Należy domniemywać, że wzo-
rem lat ubiegłych przeznaczy go na po-
większenie funduszu zasobowego, czyli 
kapitałów. Dla funkcjonowania Banku 
ma to istotne znaczenie, gdyż pozwala 
na zwiększenie akcji kredytowej i wyż-
sze bezpieczeństwo powierzonych mu
depozytów. Uczestnicy Zebrania Przed-
stawicieli określą zadania dla Banku na 
aktualny rok, poznają też zakres pomo-
cy, jaką Bank świadczy lokalnym insty-
tucjom kulturalnym i sportowym na te-
renie swego działania. 

Andrzej Malanowski

BS Leśnica Oddział w Głuchołazach
BS Leśnica Filia w Prudniku
26.03.2015 r.  godz. 16.00                  Kompleks Turystyczny „Sudety” 
z terenu: Głuchołazy, Prudnik

BS Leśnica Oddział w Dobrodzieniu
BS Leśnica Filia w Pawonkowie
26.03.2015 r.  godz. 16.00                        Restauracja „Murzynek”       
z terenu: Dobrodzień, Pawonków

BS Leśnica Oddział w Strzelcach Op.
26.03.2015 r. godz. 16.00                                             siedziba Banku                   
z terenu: Strzelce Op.

BS Leśnica Oddział w Leśnicy  
26.03.2015 r. godz. 15.00                                               sala TSKN                     
z terenu: Zalesie Śl.

27.03.2015 r. godz. 16.00                                    Restauracja „Na Szlaku”           
z terenu: Leśnica, Zdzieszowice, Krapkowice

BS Leśnica Oddział w Ozimku
BS Leśnica Filia w Chrząstowicach
27.03.2015 r. godz. 16.15                                       Restauracja „NOWA”             
z terenu: Ozimek, Chrząstowice

BS Leśnica Filia w Izbicku
27.03.2015 r. godz. 16.00                siedziba Banku                   
z terenu: Izbicko, Opole

BS Leśnica Filia w Jemielnicy
27.03.2015 r. godz. 16.30                                           siedziba Banku                 
z terenu: Jemielnica

BS Leśnica Oddział w Ujeździe               siedziba Banku
30.03.2015 r. godz. 16.00                                   
z terenu: Ujazd, Stary Ujazd, Niezdrowice, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, 
Łany Małe, Rudno, Chechło, Świbie, Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, 
Sieroniowice-Grzeboszowice, Klucz, Olszowa, Zimna Wódka i Balcarzowice

W 2014 roku wyposażyliśmy kolejne cztery placów-
ki naszego Banku w „kąciki dla dzieci”. Urządziliśmy je 
z myślą o maluchach (naszych przyszłych klientach), 
 które wraz z rodzicami odwiedzają Bank. Teraz rodzi-
ce będą mogli spokojnie załatwiać swoje fi nansowe po-
trzeby, a ich pociechy w tym czasie nie będą się nudzić.

A.T.Fo
t. 

BS
 L

eś
ni

ca

Kolejne kąciki dla dzieci 
w placówkach naszego 
Banku 
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EKO – Kredyt 
w Twoim Banku…
prowizja 0%
opłata przygotowawcza 0 zł
oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża Banku
okres kredytowania – do 5 lat
maksymalna kwota 50 000 zł

Przeznaczenie:
pompy ciepła,
kolektory słoneczne,
przydomowe oczyszczalnie ścieków,
systemy dociepleń budynków,
pokrycia dachowe,
elektroniczne systemy zarządzania energią
… i inne cele związane z ekologią.

Reprezentatywny przykład dla kredytu „EKO KREDYT” – kwota kredytu 5 000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy. Rata w wysokości 125,49 zł 
(najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) za 5 000,00 zł kredytu, spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 
zmiennym 5,06% i prowizją za jego udzielenie w wysokości 0%. RRSO wynosi 5,73%. 
Na całkowity koszt kredytu w wysokości 5 566,30 zł składają się:

 prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,00 zł, 
 opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,00 zł, 
 suma odsetek za cały okres kredytowania 517,30 zł, 
 składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 49,00 zł. 

Całkowita kwota kredytu wynosi 5 000,00 zł. Informacja wg stanu na 02.01.2015 r.
Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych, dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy oraz na 
stronie www.bslesnica.pl

„Konto osobiste dla MŁODYCH” jest darmowe! Do konta wydawa-
na jest nowoczesna karta płatnicza Visa PayWave, która umożliwia do-
konywanie płatności zbliżeniowych lub zamiennie karta VISA Classic 
Debetowa (bez funkcji zbliżeniowej). Ponadto dla klientów, którzy lubią
mieć zawsze swój rachunek w zasięgu ręki oferujemy bankowość mobilną.  

Zachęcamy do korzystania z oferty, zważywszy na fakt, że podsta-
wowe opłaty związane z posiadaniem w naszym Banku rachunku dla 
MŁODYCH przedstawiają się następująco:

0 zł – za założenie rachunku
0 zł – za prowadzenie rachunku
0 zł –  za rozpoczęcie obsługi za pośrednictwem SBI (Systemu Ban-

kowości Internetowej)
0 zł –  za wydanie karty zbliżeniowej Visa PayWave lub karty Visa 

Classic Debetowa (bez funkcji zbliżeniowej)
0 zł – za korzystanie z w.w. kart
Wśród produktów kredytowych na uwagę zasługuje KREDYT MDM –

Mieszkanie dla MŁODYCH na zakup swojego pierwszego wymarzone-
go mieszkania oraz EKO Kredyt. Również szeroka gama innych kredy-
tów gotówkowych z pewnością zadowoli wielu młodych klientów.   A.T 

Ofert a dla MŁODYCH
w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Konto osobiste dla MŁODYCH to rachunek dla osób mało-
letnich , studentów i osób uczących się do 26 roku życia .  
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Bank Spółdzielczy w Leśnicy, w celu do-
stosowania zapisów wynikających z Re-
komendacji KNF dotyczącej bezpieczeń-
stwa transakcji internetowych, od 1 lute-
go 2015 r. wprowadził zmiany w regula-
cjach dotyczących korzystania z kart debe-
towych i kredytowych, o czym informowa-
liśmy Państwa na stronie
www.bslesnica.pl. Wpro-
wadzony został nowy
standard zabezpieczeń
płatności internetowych
dokonywanych kartą
w sklepach internetowych – „3D Secure”.
Zabezpieczenie to polega na dodatko-
wej autoryzacji transakcji przy użyciu jed-
norazowego hasła SMS, które zostanie
przysłane na telefon właściciela karty 
podczas płatności (prosimy o dokona-
nie aktualizacji numeru telefonu ko-

mórkowego w wybranej placówce na-
szego Banku). Ponadto ze względów 
bezpieczeństwa zostały wyzerowane li-
mity transakcji internetowych dla wszyst-
kich wydanych kart Visa. W celu odblo-
kowania płatności w Internecie na-
leży ustalić wysokość limitu dziennego

transakcji interne-
towych za pośred-
nictwem infolinii
Banku Grupy BPS
+ 48 86 215 50 00 
lub bezpośred-

nio w placówce Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy. Następnie należy aktywować
zabezpieczenie 3D Secure w portalu kar-
towym – www.kartosfera.pl 

W celu zarejestrowania się w portalu 
kartowym, należy: 

wejść na stronę internetową portalu 
kartowego www.kartosfera.pl;

podać numer PESEL (dla rezyden-
tów);

wpisać otrzymane na numer telefo-
nu komórkowego hasło do pierwszego
zalogowania się w portalu kartowym.

Za pośrednictwem portalu kartowego 
można dokonać następujących czynno-
ści:
 aktywować zabezpieczenie 3D 

Secure,
zmieniać kod PIN,
zastrzegać kartę. 
Przewodnik Użytkownika portalu kar-

towego „KARTOSFERA” dostępny jest na
www.bslesnica.pl W razie jakichkolwiek 
pytań pomogą konsultanci infolinii Banku 
pod numerem telefonu 801 321 456 lub 
86 215 50 00.

Zmiany w płatnościach przez Internet przy użyciu kart

KWOTA KREDYTU 3 000,00 zł. 
OKRES KREDYTOWANIA 12 miesięcy
3 000 zł kredytu udzielonego w jednostkach organi-
zacyjnych Banku spłacanego w 12 równych ratach ka-
pitałowo-odsetkowych w wysokości 256,82 zł z opro-
centowaniem stałym 5,00% w stosunku rocznym i pro-
wizją za jego udzielenie w wysokości 2%. RRSO wy-
nosi 10,91%. 
Na całkowity koszt kredytu w wysokości 166,94 zł 
składają się:
prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 60,00 zł, 
opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego w wysokości 0,00 zł, 
suma odsetek za cały okres kredytowania 81,94 zł, 
składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawo-

wym w wysokości 25,00 zł. 
Całkowita kwota kredytu wynosi 3 000 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wy-
nosi 3 166,94 zł.
Informacja wg stanu na 07.08.2014 r.
Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz 
taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jed-
nostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy.

KWOTA KREDYTU 5 000,00 zł 
OKRES KREDYTOWANIA 48 miesięcy
5 000 zł kredytu udzielonego w jednostkach organizacyjnych 
Banku spłaconego w 48 ratach kapitałowo-odsetkowych w wy-
sokości 117,43 zł z oprocentowaniem stałym 6,00% w stosunku 
rocznym i prowizją za jego udzielenie w wysokości 2%. RRSO 
wynosi 10,05%. 
Na całkowity koszt kredytu w wysokości 974,41 zł składają się:
prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 100,00 zł, 
opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowe-

go w wysokości 25,00 zł, 
suma odsetek za cały okres kredytowania 638,21 zł, 
składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wy-

sokości 211,20 zł.
Całkowita kwota kredytu wynosi 5 000 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi
5 974,41 zł.
Informacja wg stanu na 16.03.2015 r.
Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa 
opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organi-
zacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
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Spółdzielnia powstała w 1959 roku
z inicjatywy zakładów produkcyjnych,
które powstawały wtedy w Głuchoła-
zach. Niejako zmusił je do tego kroku 
dotkliwy brak mieszkań, który uniemo-
żliwiał zatrudnienie potrzebnych kadr
i zapewnienie im godnych warunków 
bytowych. 

Najpierw w Zarządach zasiadali przed-
stawiciele zakładów, ale później, wraz 
z zasiedlaniem wybudowanych domów, 
nowi mieszkańcy wstępowali w szere-
gi Spółdzielni stając się jej członkami. 

Do 1992 roku Spółdzielnia budowała 
nowe domy. Obecnie nie prowadzi jed-
nak inwestycji i zajmuje się administro-
waniem zasobami. Systematycznie tak-
że poprawia stan techniczny, użytkowy 
i estetyczny budynków – stwierdza 
Marian Konieczny. – Część mieszkań-
ców Głuchołazów wybudowała własne 
domy i nie ma już takiego zapotrzebo-
wania na nowe mieszkania.

W 15-sto tysięcznych Głuchołazach 
Spółdzielnia zapewnia mieszkania pra-
wie 6 tysiącom osób, w tym ponad 2 ty-
siącom swoich członków. W skład ma-
jątku Spółdzielni wchodzi 109 budyn-

ków na terenie o powierzchni ponad
200 tysięcy metrów kwadratowych. Za-
budowa jest zróżnicowana, są tu zarów-
no budynki jednopiętrowe, w których
mieszkają cztery rodziny, jak i 4 piętro-
we ze 120 mieszkaniami. Podliczając
dane materialne na przestrzeni 33 lat
inwestowania Spółdzielnia stworzyła po-
nad 40% ogólnej powierzchni mieszkal-
nej miasta.

Obecnie nasi lokatorzy wykupili swo-
je mieszkania i mają je na prawach włas-
ności spółdzielczej – mówi Marian Ko-
nieczny.

Największe spółdzielnie działające 
w kraju to mieszkaniowe, mleczarskie 
i banki spółdzielcze. Prezes Konieczny 
podkreśla zalety tej formy zrzeszania 
się ludzi, którzy w najbardziej demokra-
tyczny sposób poprzez zebrania człon-
kowskie wyłaniają swoje rady i zarządy.
Decydują także o strategii działania, po-
dejmują poprzez głosowanie decyzje
o sposobie jej realizacji, a również o prze-
znaczeniu zysków na konkretne cele.

Obsługą fi nansową Spółdzielni od po-
czątku jej powstania zajmowało się kilka
banków, ale dopiero Bank Spółdzielczy

 w Głuchołazach zapewnił nie tylko spraw-
ne funkcjonowanie konta, ale i szczegó-
łowe wyliczenia prowadzone na bieżą-
co. W jednym z budynków otworzył 
Punkt Kasowy, co ułatwiło mieszkań-
com tej części miasta dokonywanie ko-
niecznych opłat oraz korzystanie z in-
nych usług bankowych.

Z chwilą połączenia się Banku w Głu-
chołazach z Bankiem Spółdzielczym
w Leśnicy, zasady obsługi przez głucho-
łaski Oddział pozostały bez zmian dla 
Międzyzakładowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Leśnicki Bank, jako jeden z naj-
większych banków spółdzielczych na 
Opolszczyźnie, posiada szeroką ofertę
produktową, którą kieruje do wszyst-
kich mieszkańców miasta i okolic.

Myślę, że współpraca obu spółdziel-
ni nadal będzie obopólnie korzystna – 
stwierdza prezes MSM w Głuchołazach.

Redakcja

Dobre zasady spółdzielcze

O historii i dniu dzisiejszym Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach rozma-
wiamy z Marianem Koniecznym, prezesem Zarządu.
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Podczas spotkania wigilijnego 19 grud-
nia 2014 r. osobom, które szczególnie przy-
czyniły się do rozwoju bankowości spół-
dzielczej oraz od lat kształtują obraz nasze-
go Banku i wspierają go swoim doświad-
czeniem oraz wiedzą, zostały wręczone 
odznaczenia i wyróżnienia. W uroczystoś-
ci udział wzięli zaproszeni goście, człon-
kowie Rady Nadzorczej, Zarząd Banku 
oraz obecni i emerytowani pracownicy na-
szego Banku.

Złotym Odznaczeniem „Za zasługi dla 
Polskiej Bankowości Spółdzielczej” wy-
różnieni zostali: Małgorzata Plachetka, 
Gabriela Waloszek, Andrzej Sitnik, Ma-
rianna Skorupa, Teresa Marek, Renata 
Kurzał, Jadwiga Czyżewska, Stanisław 
Piś i Antoni Macheta.

Odznaczenia wręczył Zdobysław Lis,
dyrektor Oddziału Regionalnego Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. we Wrocła-
wiu oraz Józef Garbacz, prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy.  

Złotą odznakę honorową Krzyż Zasługi
im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu
w rozwoju spółdzielczości bankowej” otrzy-
mali: Gabriela Adamczyk, Maria Szlach-
ta, Elżbieta Płatkowska, Maria Rogucka,
Hubert Bedrunka, Zygmunt Sówka, Syl-
wana Korol i Jolanta Grzesista.

Złotą honorową odznakę im. Francisz-
ka Stefczyka „Zasłużonemu w rozwoju
spółdzielczości bankowej” otrzymali: Bo-
gusława Firlej, Joachim Drzymała, Piotr
Greitzke, Jerzy Jarosz, Ryszard Łączyk,
Krystyna Twardawski, Ewa Glik, Agniesz-
ka Pośpiech, Edyta Fandrych, Urszula 
Wycisło, Aniela Piechota, Grażyna Ozi-
mek i Elżbieta Dudrak.

Srebrną odznakę honorową Krzyż Za-
sługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłu-

żonemu w rozwoju spółdzielczości ban-
kowej” otrzymała Gizela Trzepizur.

Odznaczenia wręczył Stanisław Dem-
bowski, członek Rady Krajowego Związ-
ku Banków Spółdzielczych w Warszawie 
oraz prezes Józef Garbacz. 

Wiktor Nowakowski – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej oraz Józef Garbacz 
– prezes Zarządu w imieniu Rady Nad-
zorczej oraz Zarządu Banku złożyli ser-
decznie podziękowania osobom zaan-
gażowanym w proces powstawania bu-
dynku Oddziału w Ozimku: inż. Józefowi
Lachowiczowi – właścicielowi „Studio 
Dom” ze Strzelec Opolskich za opra-
cowanie projektu budowlanego, Adria-
nowi Golletz – właścicielowi fi rmy A.D.I.
z Krzyżowej Doliny – generalnemu wy-
konawcy za terminowe i fachowe wy-

konanie robót budowlanych, Jolancie
i Tadeuszowi Domańskim – właścicie-
lom PPHU Dom S.J. z Opola za wypo-
sażenie obiektu oraz fachowe doradztwo,
Zakładowi Produkcji Okien DREWNO-
PLAST ze Strzelec Opolskich za wyko-
nanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
frontowej części fasady, Firmie AMPER 
Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Wer
z Krasiejowa za wykonanie instalacji
elektrycznej, Marcinowi Stasiakowi z fi r-
my A.D.I. za wzorową współpracę przy
realizacji inwestycji, Damianowi Slawi-
kowi za pełnienie funkcji kierownika bu-
dowy.

Podziękowania odebrali także: Ry-
szard Derek za rozpoczęcie poszuki-
wań terenu pod inwestycję w roku 2011.
Ewelina Wieszołek za wzorową koor-
dynację prac oraz współpracę ze wszyst-
kimi wykonawcami inwestycji, Andrzej 
Sitnik za prawidłową koordynację prac
związanych z tworzeniem centrum za-
pasowego (w nowym obiekcie) w celu 
zapewnienia najwyższego poziomu bez-
pieczeństwa danych i ciągłości działania 
w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto tego dnia 25 lat pracy w Ban-
ku obchodził prezes Józef Garbacz oraz 
25 lat pracy w Radzie Nadzorczej Banku 
– Wiktor Nowakowski. Rada Nadzorcza 
oraz Zarząd Banku złożyli na ręce dostoj-
nych jubilatów serdeczne gratulacje oraz 
podziękowania za wysiłek, wytrwałość i za-
angażowanie, dzięki któremu nasz Bank 
w okresie ostatnich 25 lat stał się jednym 
z liderów bankowości spółdzielczej.  A.T.

Grudniowa uroczystość
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Jak społeczność Ozimka przyjęła 
otwarcie nowej siedziby Oddziału?

Jestem pewna, że dobrze. Wiele osób 
ocenia ten budynek jako reprezentacyjny. 
Klientom podoba się kształt budynku oraz 
oświetlenie logotypu banku na przedniej 
fasadzie obiektu.

W NOWYM MIEJSCU
Rozmowa z Jadwigą Czyżewską, dyrektorem Oddziału w Ozimku

Dyrektor 
Oddziału 
– Jadwiga 
Czyżewska

Bank sprzeda lokal w Ozimku 
przy ul. Powstańców Śl. 1

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zachęca do składania ofert cenowych
na kupno lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku, przy ulicy
Powstańców Śl. 1 w Ozimku o łącznej powierzchni 194,61m² wraz ze sprze-
dażą przynależnego udziału we współwłasności działki nr 356/2 i 356/3.

Do 5.01.2015 r. w lokalu prowadzona była działalność usługowa – Bank.

Na opisany wyżej przedmiot sprzedaży składają się:

1. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy
w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00102035/4, położony 
w Ozimku przy ulicy Powstańców Śląskich 1/2 o powierzchni 17,4100 m²;

2. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy 
w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00102036/1, położo-
ny w Ozimku przy ulicy Powstańców Śląskich 1/1 o powierzchni 
177,2000 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 25,75 m².

Zachęcamy do oglądania przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu terminu – w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 

Telefon: 77 463 92 11, kom: 509 270 210 lub 512 723 267.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny
lub mailowy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

mail: sekretariat@bslesnica.pl

Wprowadzono kompleksową obsługę 
na stanowiskach w Oddziale, sugerowaną 
przez klientów od dawna. Klient może 
założyć rachunek, lokatę, dokonać wszel-
kich czynności związanych z rozliczeniami 
przy jednym stanowisku. W naszym Od-
dziale znajdują się także dodatkowe wy-
dzielone pomieszczenia, w których klient 
(na swoje życzenie) może w dyskretny spo-
sób dokonać wypłaty większej gotówki lub 
porozmawiać z pracownikiem Banku. 
 
Jak zwiększyła się powierzchnia Od-
działu?

Dawna powierzchnia Oddziału przezna-
czona do obsługi klientów wynosiła 153 m2,
a w nowym miejscu wynosi 272,90 m2. 
 
Większy komfort pracy mają zapew-
ne i pracownicy, którzy swoje odpo-
wiedzialne czynności muszą wypełniać
w skupieniu?

Warunki pracy załogi Oddziału zdecy-
dowanie się poprawiły i będzie to mieć 
także pozytywny wpływ na jakość obsługi 
klientów. Szczególnie ważne są one dla 
pracowników zajmujących się obsługą kre-
dytów. Stanowiska te ulokowano na piętrze,
co zapewnia klientom absolutną poufność. 
 
Czy po przeniesieniu Oddziału do no-
wego obiektu zaobserwowała Pani zwięk-
szenie zainteresowania ofertą Banku 
przez osoby nie będące dotąd jego 
klientami?

Tak. W myśl porzekadła „jak cię widzą, 
tak cię piszą”. Od czasu oddania do użytku 
nowej siedziby wyraźnie zwiększyła się 
liczba nowych rachunków na działalność 
gospodarczą. Nowy obiekt spowodował 
zwiększenie zainteresowania naszą ofertą 
także u ludzi młodych. 

Ta nowoczesność, która zawarta była 
w ofercie produktów i usług BS w Leśnicy, 
została w Ozimku wsparta nowoczesną 
architekturą i funkcjonalnością Oddziału. 
Dużym ułatwieniem dla pewnej grupy klien-
tów są dodatkowe udogodnienia jak choć-
by możliwość swobodnego dotarcia na sa-
lę obsługi matkom z małymi dziećmi w wóz-
kach, czy osobom niepełnosprawnym.

Dla klientów przygotowaliśmy dwa sta-
nowiska kredytowe i cztery do bieżącej ob-
sługi rozliczeniowej i depozytowej. Do dys-
pozycji klientów są wszyscy pracownicy Od-
działu.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski
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Przy ulicy Wyzwolenia 4 w Ozimku 
19 grudnia 2014 r. miało miejsce 
otwarcie nowej siedziby Oddziału 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

W uroczystości wzięło udział wielu gości: przedstawicie-
le władz, prezesi banków oraz właściciele fi rm, bez których 
udziału i pracy nie powstałby nowy obiekt dla naszej ozim-
skiej placówki. 

Na otwarciu obecni byli między innymi: Zdobysław Lis
– dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. we 
Wrocławiu, Ferdynand Witkowski – dyrektor Oddziału 
Banku BPS S.A. w Opolu, Stanisław Dembowski – czło-
nek Rady KZBS i prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Łubnianach, Piotr Burski – prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Otmuchowie, Piotr Tomala – prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie, Krzysztof 
Kleszcz – przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku, 
Zbigniew Kowalczyk – zastępca burmistrza Ozimka, ks. 
Marian Demarczyk – proboszcz parafi i p.w. Jana Chrzciciela 
w Ozimku, Jan Fujak – prezes Zarządu PGKiM w Anto-
niowie, Józef Lachowicz, Adrian Golletz, Damian Slawik,
Marcin Stasiak, Jolanta i Tadeusz Domańscy oraz inne 
osoby zaangażowane w budowę. 

Przybyli członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy z przewodniczącym Wiktorem Nowakowskim 
oraz przewodniczącą Barbarą Kaczmarczyk, Zarząd Banku 
z prezesem Józefem Garbaczem oraz pracownicy Oddziału 
Banku w Ozimku. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Kowal-
czyk – zastępca burmistrza Ozimka, Adrian Golletz – gene-
ralny wykonawca, Józef Garbacz – prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy. Następnie zgodnie z tradycją ks. 
Marian Demarczyk poświęcił nowy obiekt. 

Prezes Józef Garbacz przekazał Jadwidze Czyżewskiej, 
dyrektor Oddziału, symboliczny klucz do nowego budynku wraz 
z życzeniami, żeby komfort pracy w nowym obiekcie przyczy-
nił się do zwiększenia liczby klientów oraz podniesienia jakoś-
ci obsługi. Niech służy pracownikom i klientom zgodnie z mis-
ją Banku: „Naszą dumą są nasi klienci, dumą naszych klientów 
jest nasz bank”. 

Podczas części ofi cjalnej prezes Zarządu Banku przedsta-
wił historię powstania nowego obiektu, którego koncepcja bu-
dowy powstała już w 2010 roku. Bank przystąpił do przetar-
gu ogłoszonego przez burmistrza Ozimka na sprzedaż działki
w czerwcu 2011 r., a dwa miesiące później podpisano akt nota-
rialny. Dzięki pomocy władz gminnych i wojewódzkich nastąpiła 

zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego i w lutym 2014 roku fi rma 
„Studio DOM” opracowała projekt budowlany. 
Na wykonanie robót budowlanych podpisa-
no umowę w maju z fi rmą A.D.I. Budowę zakoń-
czono w terminie. Bank 2 grudnia 2014 r. otrzy-
mał pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

W trakcie uroczystości prezes Józef Gar-
bacz złożył podziękowania Irmgardzie Bujo-
czek oraz Adelajdzie Kulik i wraz ze Zdobys-
ławem Lisem wręczyli zasłużonym pracow-
nicom Banku Złote Odznaczenia „Za Zasługi 
dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej”.  

 Po części ofi cjalnej wszyscy mogli oglą-
dać nowe pomieszczenia i ich wyposażenie.
Na zebranych duże wrażenie zrobiła bryła
budynku oraz oświetlenie logotypu Banku 
na przedniej elewacji. Otwarcie placówki dla 
klientów nastąpiło  7 stycznia 2015 r.

A.T.

Otwarcie nowej siedziby 
Oddziału Banku w Ozimku

Wręczenie Złotych Odznaczeń

Symboliczne przecięcie wstęgi
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ODDZIAŁY BS
Dobrodzień   ul. Oleska 12, 46-380 Dobrodzień 
   tel. 34 357 53 21    fax.  34 357 55 22    dobrodzien@bslesnica.pl
Głuchołazy  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12, 48-340 Głuchołazy 
   tel. 77 439 15 76   fax. 77 439 15 76,    glucholazy@bslesnica.pl
Leśnica  Pl. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
   tel. 77 463 08 50    fax. 77 463 08 51     lesnica@bslesnica.pl
Ozimek  ul. Wyzwolenia 4, 46-040 Ozimek 
   tel.  77 465 13 09    fax. 77 465 13 07     ozimek@bslesnica.pl
Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie    
   tel.  77 463 92 11 do 13, 77 403 17 40,  fax.  77 463 92 14    strzelce@bslesnica.pl
Ujazd   ul. 3-go Maja 14, 47-143 Ujazd 
   tel. 77 463 70 74   fax.  77 463 77 55    ujazd@bslesnica.pl

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

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

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

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


