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Nad bankami komercyjnymi
mamy przewagê, wynikaj¹c¹ z kilku
przes³anek. Dzia³aj¹c w konkretnym
�rodowisku, banki spó³dzielcze znaj¹
lokalne potrzeby swoich klientów. U
nas klient nie jest kim� nieznanym,
tylko panem Franiem, czy pani¹ Ani¹,
a korzystaj¹ce z naszych us³ug in-
stytucje równie¿ nie s¹ nam niezna-
ne. Dlatego w bankach spó³dziel-
czych ³atwiej i szybciej podejmuje-
my decyzje ni¿ w bankach komer-
cyjnych stosuj¹c przy tym uprosz-
czone procedury. Przy dba³o�ci o
bezpieczeñstwo zgromadzonych u
nas pieniêdzy i postêpowaniu zgod-
nie z prawem bankowym, nam nie
jest potrzebny ca³y miesi¹c na pod-
jêcie decyzji. Podam taki przyk³ad
w³a�nie z le�nickiego banku.  Przy
udzielaniu kredytów preferencyjnych
z dop³atami z ARiMR obowi¹zuj¹ w
bankach tzw. limity. Z uwagi na wy-
czerpany limit nasz klient uzyska³
taki kredyt w jednym z du¿ych ban-
ków komercyjnych .Wróci³  jednak
do nas, stwierdzaj¹c, ¿e  �na dzieñ
dobry� ob³o¿ono go stosem doku-
mentów do wype³nienia,  wobec tego
woli w naszej placówce wzi¹æ nor-
malny kredyt komercyjny ni¿ tam
skorzystaæ z  tego limitu. Po drugie -
statystyka wskazuje, ¿e procentowy
udzia³ banków spó³dzielczych w ryn-
ku ro�nie, w³a�nie po naszym wej-
�ciu do UE. Ponadto nasze banki to
mniejsze ryzyko tzw. �kredytów w
sytuacji nieregularnej�, potocznie
zwanych trudno �ci¹galnymi. O ile w
bankach komercyjnych siêgaj¹ one ck
20%, to w bankach spó³dzielczych
nie przekraczaj¹ 10%. W naszym
banku wynosz¹ 5,2%, wiêc mieszcz¹
siê w standardzie �wiatowym, który
wynosi 10 punktów procentowych.
Kolejna przewaga banków spó³dziel-
czych nad komercyjnymi to szeroko
pojêta dzia³alno�æ na rzecz lokalnego
�rodowiska: pomagamy szko³om,
LZS-om, OSP, ko�cio³om. Bank Spó³-
dzielczy w Le�nicy w ub.r. wyda³ na
te cele ok. 70.000 z³, w roku 2002 -
67.000 z³. W biedzie ka¿dy grosz siê
liczy. A przecie¿ nasi klienci, osoby
dzia³aj¹ce w samorz¹dach to czêsto
równie¿  w³a�ciciele  naszego banku
spó³dzielczego. Oczywi�cie du¿e
banki komercyjne staraj¹ siê wy³u-
skiwaæ naszych klientów, ale my prze-
cie¿ robimy dok³adnie to samo.
- Jednak czê�æ banków spó³-
dzielczych zniknê³a z rynku, prze-
jêta przez inne. Bank w Le�nicy
jest tym, któremu uda³o siê rozwi-
n¹æ skrzyd³a i �po³kn¹æ� kilka
mniejszych. Tacy jeste�cie ¿ar-
³oczni?
(�miech) - Ale¿ nie jeste�my rekina-
mi! W latach 90., mo¿e nieco intu-
icyjnie, podjêli�my decyzjê o wzmoc-
nieniu kapita³owym. Nasi udzia³ow-
cy postawili na gromadzenie zysków,
kosztem nie wyp³acania dywidendy.
Przekonywali�my do tego naszych
w³a�cicieli, wskazuj¹c, ¿e w okre�lo-
nym czasie powiêkszy to nasze �rod-
ki, a choæ ma³e jest piêkne, to jednak
du¿e wiêcej mo¿e.  W po³owie lat 90.
ustalono w Polsce progi kapita³owe
dla banków spó³dzielczych. Te, któ-
re nie spe³nia³y wymogów, szukaæ
musia³y partnerów. Pierwszym, któ-
ry z nami siê po³¹czy³ by³  bank spó³-
dzielczy  w Dobrodzieniu. Mia³ du¿o
depozytów, ale ma³o kredytów. Dru-
gi by³ Ozimek, potem Izbicko. Chêt-
nych do przejêcia banku w Ozimku
by³o wiêcej banków.  Mi³o nam, ¿e
wybrano w³a�nie nas, choæ napraw-

dê trudno powiedzieæ, co o tym za-
decydowa³o. Dzi� nasze placówki
funkcjonuj¹ równie¿ w: Le�nicy,
Uje�dzie, Zdzieszowicach, Krapko-
wicach, Strzelcach Opolskich, Chrz¹-
stowicach, Pawonkowie, Jemielnicy,
no i oczywi�cie w trzech wspomnia-
nych wcze�niej miejscowo�ciach.
Przy ³¹czeniu siê z innymi bankami
najwa¿niejsze dla nas by³y sprawy
ludzkie. Zaczêli�my nie od wstawia-
nia nowych biurek, ale w³a�nie od lu-
dzi. Zatrudnili�my wszystkich do-
tychczasowych pracowników, nasta-
wiaj¹c siê na naturalne odej�cia, w
dodatku podnie�li�my nieco p³ace.
Tyle o naszej �¿ar³oczno�ci�.
- Ale jednak dzi� macie ju¿ 11
oddzia³ów i filii! To nie jest jej do-
wód?
- Raczej strategii rozwoju. Nic z
niczego siê nie bierze, o wszystkim
decyduj¹ ludzie. Wszyscy uwierzy-
li�my, ¿e Bank Spó³dzielczy w Le-
�nicy ma przysz³o�æ. Przeszli�my
d³ug¹ drogê od chwili za³o¿enia przed
54 laty. Ustawa nak³ada na banki spó³-
dzielcze obowi¹zek posiadania pew-
nego progu kapita³owego. My ten
próg znacznie przekroczyli�my.
Dzi� mamy ok. 1800 cz³onków. Co
wiêcej � w ci¹gu ostatnich 4 lat dwu-
krotnie zwiêkszy³a siê nasza suma
bilansowa i w takiej samej skali po-
wiêkszyli�my nasze fundusze w³a-
sne.
- I, jak Pan sam wspomnia³, sta-
racie siê wci¹¿ o nowych klientów.
Czy stan¹ siê nimi równie¿ inte-
resanci nowo otwartego, a usytu-
owanego po s¹siedzku z Wasz¹ sie-
dzib¹, Powiatowego Biura instytu-
cji obs³uguj¹cych rolników?
- Mamy tak¹ nadziejê. S¹dzê te¿,
¿e z naszych us³ug korzystaæ bêd¹
równie¿ ci, którzy bêd¹ klientami po-
wstaj¹cego obok nas supermarketu.
- Jak¹ pozycjê zajmujecie na
bankowych rankingach?
- W kraju mie�cimy siê w pierw-
szej 50. banków spó³dzielczych, na
ponad 600. W regionie wroc³awskim
(a dodam, ¿e zrzeszenie, do którego
nale¿ymy � jedno z trzech dzia³aj¹-
cych w Polsce - skupia najwiêcej, bo
359 banków spó³dzielczych, podzie-
lone jest na regiony) � znajdujemy
siê na 3 pozycji pod wzglêdem: sumy
bilansowej, wielko�ci depozytów, a
tak¿e � udzielonych kredytów. Na-
tomiast nasz wynik finansowy netto
(czyli, krótko mówi¹c: zysk � przyp.
M.G.) plasuje nas na 2 pozycji w re-

gionie. Jeste�my silnym, bezpiecz-
nym bankiem. Podobnie postrzegaj¹
nas w �rodowisku, w którym funk-
cjonujemy. Dwukrotnie otrzymali�my
wyró¿nienia i tytu³ laureata w kon-
kursie NTO na bank przyjazny dla
klientów, przy podkre�leniu zas³ug
dla spo³eczno�ci lokalnej; nominowa-
no nas równie¿ do Laurów Ziemi Strze-
leckiej. Wspó³pracujemy z KRUS,
wygrywamy przetargi na obs³ugê bu-
d¿etów samorz¹dów, np. Powiatu
Strzeleckiego czy Urzêdu Miejskiego
w Strzelcach Op. oraz takich instytu-
cji jak np. Urz¹d Skarbowy czy ZOZ.
Chcê jednak dodaæ, ¿e pozycja solid-
nego i silnego partnera nie oznacza
wcale konserwatyzmu w naszych
dzia³aniach. Podobnie jak kiedy� nasz
bank znajdowa³ siê w�ród pierwszych
wprowadzaj¹cych komputery, tak
dzi� jeste�my w województwie opol-
skim prekursorem w�ród banków
spó³dzielczych wprowadzaj¹cych
konta internetowe. Chcemy przyci¹-
gn¹æ do naszego krêgu klientów ludzi
m³odych, dla których obs³uga w³asne-
go konta z domu to rzecz najzupe³-
niej oczywista. Wszystkie dzia³ania i
projekty podporz¹dkowujemy obo-
wi¹zuj¹cej u nas dewizie: �Nasz¹
dum¹ s¹ nasi klienci, a dum¹ naszych
klientów jest nasz bank�.
- Dziêkuje za rozmowê. Proszê
na koniec przyj¹æ gratulacje z oka-
zji odznaczenia przez Prezydenta
RP Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski w czasie czerw-
cowego �wiêta Bankowo�ci Spó³-
dzielczej.

Rozmawia³a Marta Górka

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
oraz

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich sk³adaj¹ podziêkowania

Wójtowi Gminy Izbicko - Pani Brygidzie Pytel

za wspó³udzia³ Gminy Izbicko w kosztach realizacji
Powiatowego programu

�Lokalny system przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie � zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie

w Powiecie Strzeleckim Profilaktyka
i Rozwi¹zywanie Problemów Alkoholowych
w latach 2003-2005 w Powiecie Strzeleckim�.

Przyznana dotacja w kwocie 1.000 z³ umo¿liwi³a organizacjê bezp³atnego
poradnictwa psychologicznego dla mieszkañców naszego powiatu.

Ma³e jest piêkne, ale du¿y mo¿e wiêcej

Na zdjêciu od lewej: Stanis³aw Kowalczyk  � V-ice Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Kazimierz Wiktorski  - odznaczony -  Przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej  Banku Spó³dzielczego w Koninie, Józef Garbacz   -  odznaczony
� Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego  w  Le�nicy, Eugeniusz Laszkiewicz
� Przewodnicz¹cy Krajowego Zwi¹zku Banków   Spó³dzielczych

Józef Garbacz � l. 56;. z wykszta³-
cenia fizyk; do BS w Le�nicy tra-
fi³, jak mówi, trochê przypadkiem
w 1989 r. Skoñczy³ studia podyplo-
mowe na AE w Krakowie i w za-
kresie europejskiego prawa banko-
wego na Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie; ¿onaty (¿ona, rów-
nie¿ nauczycielka, ju¿ na emery-
turze), troje doros³ych dzieci �
wszystkie zwi¹zane z informatyk¹
(córka � nauczyciel akademicki na
jednym z uniwersytetów w Szwe-
cji; syn � informatyk w Niemczech;
najm³odszy syn w³a�nie rozpoczy-
na studia na takim samym kierun-
ku na Uniwersytecie Wroc³aw-
skim); hobby: sport, wêdkarstwo
bryd¿ i dzia³ka.

Rodziny mog¹ znale�æ
u nas specjalistyczn¹ pomoc.

O tym, ¿e jest potrzebna
�wiadcz¹ liczby

dok. ze str. 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat Strzelecki wykonuje okre-
�lone ustawami zadania publiczne o
charakterze ponadgminnym w zakre-
sie m.in. pomocy spo³ecznej, polity-
ki prorodzinnej oraz wspierania osób
niepe³nosprawnych. Zadania te za-
warto w Powiatowej Strategii Roz-
wi¹zywania Problemów Spo³ecznych
w Powiecie Strzeleckim na lata 2001
� 2015.

Realizuj¹c zapisy tego dokumen-
tu Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich  zwa-
ne dalej �Centrum� opracowa³o m.in.
program pn. �Lokalny system prze-
ciwdzia³ania przemocy w rodzinie �
zintegrowany model pomocy dziec-
ku i rodzinie  w powiecie strzeleckim
w latach 2003 � 2005�, w ramach któ-
rego cyklicznie organizuje siê porad-
nictwo psychologiczne i psychote-
rapeutyczne dla mieszkañców nasze-
go powiatu, potrzebuj¹cych pomo-
cy psychologicznej, psychoterapeu-
tycznej, specjalistycznych porad i
konsultacji.

�Centrum� jako jednostka orga-
nizacyjna powiatu, realizuj¹ca zada-
nia z zakresu pomocy spo³ecznej, w
okresie swojej dzia³alno�ci tj. o roku
1999, zdoby³o do�wiadczenia  w or-
ganizacji  i realizacji zadañ zawi¹za-
nych z poradnictwem specjalistycz-
nym.

W roku 2001 opracowano Pro-
gram Pomocy Dziecku i Rodzinie,
który wdro¿ono w ¿ycie  dziêki
wsparciu finansowemu Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz dziê-
ki �rodkom powiatu. Tak¿e dziêki
dotacji Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej  oraz �rodkom pocho-
dz¹cym z bud¿etu Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultu-
ry w Powiecie Strzeleckim wdro¿o-
no program wzbogacenia systemu
opieki nad dzieckiem w powiecie
strzeleckim �Razem ³atwiej�. W roku
ubieg³ym zrealizowano Projekt �Sami
sobie� m³odzie¿owa profilaktyka
uzale¿nieñ, wspó³finansowany przez
Samorz¹d Województwa Opolskie-
go, a tak¿e Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim, które by³o wnio-
skodawc¹ projektu.

Zainteresowanie i potrzeby
mieszkañców naszego powiatu wi¹-
¿¹ce siê z pomoc¹ psychologiczn¹ i
psychoterapeutyczn¹ odzwiercie-
dlaj¹ liczby osób, które korzysta³y
dotychczas z organizowanych form

wsparcia: w 2001 r. z porad skorzy-
sta³o 150 osób/ rodzin, w roku na-
stêpnym 100 osób/rodzin,  pomimo
zmniejszonej liczby godzin przezna-
czonej na poradnictwo z uwagi na
ograniczone mo¿liwo�ci finansowe,
natomiast w roku ubieg³ym z porad-
nictwa specjalistycznego skorzysta-
³o 120 osób/rodzin.

Rozpoczêty w ubieg³ym roku, a
kontynuowany obecnie program pod
nazw¹ �Lokalny system przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie � zin-
tegrowany model pomocy dziecku
i rodzinie w powiecie strzeleckim w
latach 2003 � 2005� cieszy siê tak¿e
du¿ym zainteresowaniem ze strony
mieszkañców naszego powiatu.

Poradnictwo specjalistyczne re-
alizowane jest w siedzibie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich przy ul. Chro-
brego 5. Bezp³atne porady psycho-
logiczne udzielane s¹ od miesi¹ca
kwietnia i kontynuowane bêd¹ do 1
grudnia, natomiast pomoc psychote-
rapeutyczna odbywa siê od lipca do
29 listopada.

Realizacja tego przedsiêwziêcia w
roku bie¿¹cym mo¿liwa jest dziêki
wsparciu finansowemu  Gminy Ujazd
w kwocie 7.000 z³ (dotacja przyzna-
na w II transzach po 3.500 z³),   Gminy
Izbicko w wysoko�ci 1.000 z³ -  po-
dobnie jak mia³o to miejsce w roku
2003, a tak¿e dziêki �rodkom finan-
sowym  przyznanym z bud¿etu  Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji  i Kultury w Powiecie Strzelec-
kim w wysoko�ci 1.000 z³, które jest
wspó³organizatorem i wspó³realiza-
torem projektu. Poradnictwo wspó³-
finansuje tak¿e �Centrum� zapewnia-
j¹c obs³ugê administracyjno � biu-
row¹ oraz merytoryczn¹ w kwestii
sporz¹dzania materia³ów informacyj-
nych. Dziêki �rodkom finansowym
mo¿liwe jest zatrudnienie specjali-
stów, którzy  udzielaj¹ pomocy i
wsparcia.

Zapraszamy zainteresowanych
mieszkañców Powiatu Strzeleckiego
do spotkañ z psychologiem oraz psy-
choterapeut¹ (dla unikniêcia  nie-
dogodno�ci, po uprzednim telefo-
nicznym uzgodnieniu terminu konsul-
tacji pod numerem telefonu 461-33-
81 b¹d� te¿ osobi�cie w sekretariacie
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich przy
ul. Chrobrego 5 na parterze w pokoju
nr 7).


