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CENTRALA BANKU KNURÓW,
ul. Kosmonautów 9A, tel. 32 33 91 700

! ODDZIAŁ KNURÓW, ul. Kosmonautów 11A
tel. 32 33 91 720   BANKOMAT

! ODDZIAŁ CZERWIONKA, ul. 3-go Maja 2
tel. 32 33 91 900   BANKOMAT

! ODDZIAŁ GLIWICE, ul. Jasnogórska 7
tel. 32 33 91 920   BANKOMAT

! ODDZIAŁ LESZCZYNY, ul. Morcinka 7A
tel. 32 33 91 960   BANKOMAT

! ODDZIAŁ ŁAZISKA GÓRNE, ul. Barlickiego 1
tel. 32 33 91 940   BANKOMAT

! ODDZIAŁ ORNONTOWICE, ul. Zwycięstwa 26a
tel. 32 33 91 800   BANKOMAT

! ODDZIAŁ ORZESZE, ul. Rynek 6
tel. 32 33 91 840÷858   BANKOMAT

! ODDZIAŁ TOSZEK, ul. Gliwicka 34
tel. 32 33 91 760   BANKOMAT

! ODDZIAŁ WIELOWIEŚ, ul. Główna 5
tel. 32 33 91 745   BANKOMAT

! ODDZIAŁ ZABRZE, ul. Wolności 448
tel. 32 33 91 870   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA BIELSZOWICE, ul. E. Kokota 140
tel. 32 33 91 890÷891

! EKSPOZYTURA GIERAŁTOWICE, ul. Ks. Roboty 48
tel. 32 33 91 770   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA KNURÓW, ul. 1-go Maja 74
tel. 32 33 91 790÷791    BANKOMAT-WPŁATOMAT

! EKSPOZYTURA RUDA ŚLĄSKA, ul. Górnośląska 16
tel. 32 33 91 737÷739   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA RUDZINIEC, ul. Gliwicka 26
tel. 32 33 91 776÷777   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA SZCZYGŁOWICE, ul. Staszica 1
tel. 32 33 91 772   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA ORZESZE-ZAWIŚĆ, ul. Centralna 268
tel. 32 33 91 970÷971   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA CHORZÓW, ul. Wolności 18
tel. 32 33 91 895÷897    BANKOMAT-WPŁATOMAT

! EKSPOZYTURA CZERWIONKA, ul. Parkowa 9
tel. 32 33 91 918÷919   BANKOMAT

! EKSPOZYTURA RYBNIK, ul. Korfantego 11
tel. 32 33 91 867÷868    BANKOMAT

! EKSPOZYTURA TARNOWSKIE GÓRY, ul. Zagórska 159
tel. 32 33 91 898÷899     BANKOMAT
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W KILKU ZDANIACH

W NUMERZE

EWA JURCZYGA
Wicestarosta pow. gliwickiego

� Dla mnie samorząd to organ
władzy, najbliższy obywatelowi
i dlatego rozwiązania tworzone
przez nas, samorządowców, po-
winny być bliskie obywatelom.
Naszą misję rozumiem, jako tworzenie przestrzeni
i rozwiązań, które dają szanse działać ludziom, czyli
w duchu subsydiarności � mamy tak pracować, by
mieszkańcy mogli podejmować jak najwięcej inicja-
tyw i sprawnie je wdrażać.

25-lecie samorządności
Trudno przecenić zmiany, jakie w polskich miastach i gminach za-

szły od chwili wejścia w życie Ustawy o samorządzie terytorialnym
z 1990 r. Przypomnijmy, iż na fali ówczesnej transformacji ustrojowej
państwa zmienić się miały także lokalne struktury władzy i podział
kompetencji. Lokalny samorząd wyłoniony w drodze demokratycznych
wyborów zaczął odtąd decydować tak o całkiem przyziemnych spra-
wach mieszkańców, jak i strategicznych kierunkach rozwoju ich miej-
scowości. Warto więc przypomnieć atmosferę tworzenia gminnej
samorządności i oddać głos choć kilku jej liderom, którzy od lat zwią-
zani są również z naszym Bankiem. Stąd ich obecność na naszych
łamach, ich refleksje i dość różne spojrzenie na doświadczenia.

Co istotne, samorząd z perspektywy ćwierćwiecza to nie tylko li-
derzy, nie tylko zwykłe, czy też bardziej sztandarowe inwestycje i mo-
dernizacje � to przede wszystkim ogromna rzesza ludzi, członków
lokalnej społeczności, która zdecydowała się zaangażować dla wspól-
nego dobra, polepszania infrastruktury i podnoszenia standardów
zbiorowego życia w niemal każdej dziedzinie. Warto o nich pamię-
tać, zwłaszcza o tych, którzy niegdyś tworzyli samorządową wspól-
notę.

Robert Ratajczak
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WIESŁAW JANISZEWSKI
Burmistrz Czerwionki-Leszczyn

� Z formowaniem się nowych
władz samorządowych wiązaliśmy
ogromne nadzieje, przy równie
ogromnym poczuciu odpowiedzial-
ności za lokalną społeczność i dal-
szy rozwój miejscowości.

KAZIMIERZ ADAMCZYK
Wójt Gminy Ornontowice

� Kiedy nastał odpowiedni mo-
ment, kiedy tylko zaczęła rozkwitać
demokratyzacja, to już w dobie rzą-
dów premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego zaczęliśmy się upominać
o własną tożsamość gminy.

DARIUSZ WÓJCIK
Wiceprezes Zarządu OK Bank

� Samorządowy jubileusz to dla
nas znaczące wydarzenie. Wszak
szereg gmin to nasi długoletni part-
nerzy rozumiani jako ogół miesz-
kańców. Tak samo służymy lokal-
nym społecznościom, staramy się
sprostać codziennym potrzebom i wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom. Stąd ta nasza symbioza, po-
czucie bliskości, wspólnych wartości i tradycji, któ-
rym jesteśmy wierni. Dziękujemy za współpracę i za-
ufanie, życząc realizacji wielu inicjatyw i przedsię-
wzięć, w których możemy służyć wsparciem.

BEATA DROBNY
Naczelnik Wydz. Inwestycji UG

� Utworzenie parku tematycz-
nego pozwoliło ochronić obiekt
Starego Cmentarza przed zniszcze-
niem i dewastacją, zachować wa-
lory historyczne obszaru oraz zwięk-
szyć potencjał kulturowy gminy.
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udanych urlopów oraz

bezpiecznych powrotów
życzy

Redakcja OK Banku



4 OK Bank
Oczywiste Korzyści

PREZES ZARZĄDU
OK BANK
dr inż. Józef Kapłanek

KIEROWNICY OK Banku Spó³dzielczego

NOTOWANIA

4,47%

OPROCENTOWANIE LOKATY
ZŁOTA 12-tka 12 m.
zakładana poprzez
bankowość elektroniczną � 2,40%
zakładana tradycyjnie � 2,35%

Fundusze własne (w tys. zł)

SYLWIA LASOTA
Główna Księgowa OK Banku

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Uzyskała stopień Dyplomowane-
go Pracownika Bankowego nadany przez Związek Ban-
ków Polskich oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
w ramach Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finan-
sów. Z bankowością związana od 1997 r. Przed podję-
ciem pracy w bankowości spółdzielczej pracowała rów-
nież na różnych szczeblach w bankach komercyjnych.

GRAŻYNA FIRSZT
Kierownik Ekspozytury w Chorzowie

Magister ekonomii, uzyskała stopień Dyplomowane-
go Pracownika Bankowego oraz Europejski Certyfikat
Bankowości EFCB. Z bankowością związana od 1996 r.
Swoją ścieżkę kariery budowała zdobywając doświadcze-
nie na różnych szczeblach organizacji, kończąc na stano-
wisku menadżerskim w bankowości korporacyjnej. Od
2009 r. pracownik Ekspozytury Orzesko-Knurowskiego
Banku Spółdzielczego w Chorzowie.

Nie tak dawno przez świat przetoczyła się fala kryzy-
su w świecie finansów zapoczątkowana na rynku ame-
rykańskim, a przed nami nowe wydarzenia, które dzieją
się znacznie bliżej, związane z kryzysem niewypłacalno-
ści Grecji. Kraju europejskiego, należącego nie tylko do
Unii Europejskiej, ale i do strefy euro. Doświadczenie
sprzed kilku lat uczy, że przy tak powiązanym i zależ-
nym od siebie międzynarodowym rynku finansowym
trudno uniknąć perturbacji w jakimkolwiek zakątku świa-
ta. Co prawda gospodarka grecka jest nieporównywal-
na z USA, ale za to jest cząstką systemu strefy waluty
euro. To właśnie wiele europejskich, w tym głównie nie-
mieckich banków posiada w swych portfelach greckie,
toksyczne obligacje. Banki te działają także w Polsce.
Na kryzys grecki nakładają się także kłopoty tych ban-
ków, nie tylko w Polsce, związane z kredytami udziela-
nymi we frankach szwajcarskich. Czy nasz system jest
na to dobrze przygotowany? W całej Europie pakiet dy-
rektywy CRDIV, przewidujący w bankach rozwiązania
mające przeciwdziałać skutkom kryzysu, jest wdrożony
częściowo, a zasadnicza część dotycząca płynności
banków jest na początkowym etapie. Jedno jest raczej
pewne. Kończy się okres niespotykanie niskich stóp
procentowych. Wydarzenia w Grecji i na Ukrainie mogą
ten proces wydatnie przyspieszyć.

Jak w takiej trudnej perspektywie wygląda sytuacja
sektora banków spółdzielczych w Polsce? Pierwsza
dobra rzecz jest taka, że banki spółdzielcze nie mają
powiązania z kapitałem międzynarodowym. Druga,
również dobra, bo banki spółdzielcze nie udzielały kre-
dytów we frankach szwajcarskich, uznając je za ryzy-
kowne. Daje to dość stabilną i bezpieczną ich perspek-
tywę. Widać było to w kryzysie lat 2008-2010, kiedy
banki spółdzielcze stanowiły istotny bufor bezpieczeń-
stwa dla naszej gospodarki. W tamtych latach to przede
wszystkim te banki wsparły gospodarkę, kredytując
liczne przedsiębiorstwa, dla których zabrakło środków
w bankach komercyjnych. Czy historia się powtórzy?
Zobaczymy.

Środowisko prawne banków spółdzielczych także
ulega zmianom, które mają na celu jeszcze większe
uodpornienie ich na jakiekolwiek kryzysy. W ostatniej
fazie procedowania w Sejmie znajduje się Ustawa
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzesza-
niu i bankach zrzeszających, która stwarza nowe jesz-
cze bezpieczniejsze podstawy funkcjonowania banków
spółdzielczych w Polsce. Umożliwi ona stworzenie in-
stytucjonalnych systemów ochrony, w których za płyn-
ność każdego banku spółdzielczego odpowiadać bę-
dzie solidarnie cała grupa banków spółdzielczych do
niego przynależna. Gdyby do systemu IPS przystąpiły
wszystkie banki spółdzielcze, to byłaby to pod wzglę-
dem wielkości czwarta grupa bankowa w Polsce. Po-
czątek tworzenia takiej grupy nastąpi jeszcze w tym
roku po wejściu w życie nowej Ustawy. Takie grupy
działają już w wielu krajach europejskich, w tym od
wielu lat w bardzo silnym, niemieckim sektorze ban-
ków spółdzielczych.

ALINA BOROŃ
Kierownik Ekspozytury w Knurowie

Ukończyła Liceum Elektroniczne w Zespole Szkół
Łączności w Gliwicach. Posiada stopień Samodzielnego
Pracownika Bankowego nadawany przez Międzynaro-
dową Szkołę Bankowości i Finansów w Poznaniu. W ban-
kowością związana zawodowo od 1991 r. Do roku 2013
zatrudniona w banku komercyjnym. Od września 2013 r.
pracuje w OK Banku Spółdzielczym.

DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE na dzień 30.06.2015 r.

ON 1W 1M 3M 6M 1R
WIBID 1,35 1,42 1,46 1,52 1,59 1,62
WIBOR 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82

PODSTAWOWE STOPY
PROCENTOWE
na dzień 30.06.2015 r.

NBP
stopa referencyjna 1,50%
stopa lombardowa 2,50%
stopa depozytowa 0,50%
redyskonto weksli 1,75%

OBLIGACJE OK BANK
NA RYNKU CATALYST
na dzień 1.07.2015 r.
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Gala BPS TFI
W Warszawie odbyła się uroczysta gala

z okazji pięciolecia BPS Towarzystwa Fun-
duszy Inwestycyjnych S.A. Podczas uro-
czystości wyróżniono banki spółdzielcze,
które zaufały Towarzystwu, przyczyniając
się do budowania jego znaczącej pozycji
rynkowej. W gronie wyróżnionych znalazł
się prezes Zarządu OK Banku Spółdziel-
czego � Józef Kapłanek.

Prezes OK Banku Spółdzielczego Józef
Kapłanek odbiera wyróżnienie z rąk
Jacka Więcka, wiceprezesa Zarządu
BPS TFI S.A.

W stronę IPS-u
26 marca, tym razem w Proboszczowicach (gm. Toszek),
w gościnnym zajeździe �Rancho�, odbyło się doroczne Zebranie
Przedstawicieli Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego.
W trakcie obrad delegaci podjęli tu szereg kluczowych uchwał
wynikających m.in. ze Statutu OK Banku.

Obrady prowadził Bogusław Mierzwa,
przewodniczący Rady Nadzorczej. Wśród
zaproszonych gości witał Dariusza Olkie-
wicza � wiceprezesa Zarządu Banku Pol-
skiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,
Marka Kuderę � dyrektora Oddziału BPS
S.A. w Bielsku-Białej, posłankę na Sejm RP
Krystynę Szumilas, która jest członkiem
naszego Banku oraz kilku przedstawicieli
władz samorządowych w osobach wójta
gminy Gierałtowice Joachima Bargiela,
wójta gminy Ornontowice Kazimierza
Adamczyka i wójta gminy Rudziniec
Krzysztofa Obrzuta.

Do najważniejszych punktów zebrania
należało przyjęcie sprawozdania z pracy
Zarządu OK Banku Spółdzielczego, które
złożył prezes Józef Kapłanek oraz sprawoz-
dania finansowego, które przedstawiła wi-
ceprezes Kornelia Waloszek. Tak im, jak
i pozostałym członkom Zarządu � Danieli
Musioł i Dariuszowi Wójcikowi � jednogło-
śnie udzielono absolutorium. W toku obrad
zapoznano zgromadzonych z informacją na
temat zmian w Statucie Banku obejmują-
cych przystąpienie i działanie Banku w ra-
mach systemu ochrony instytucjonalnej
(tzw. IPS) oraz dostosowanie Statutu do
Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych. Prócz uchwał, które w na-

wiązaniu do tej tematyki znalazły się w po-
rządku obrad, na sprawach tych skupili się
w swych wypowiedziach także wiceprezes
BPS S.A. D. Olkiewicz i posłanka K. Szumi-
las, która w sejmowej podkomisji pracuje
nad projektem ustawy zmieniającej dotych-
czasowe ustawodawstwo w zakresie funk-
cjonowania banków spółdzielczych i ich
zrzeszania się. Szerzej do tego tematu bę-
dziemy jeszcze wracali.
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� Byłaby P� Byłaby P� Byłaby P� Byłaby P� Byłaby Pani tu iani tu iani tu iani tu iani tu i teraz, gdyby nie Pteraz, gdyby nie Pteraz, gdyby nie Pteraz, gdyby nie Pteraz, gdyby nie Panianianianiani
droga zawodowa?� Jak dalece wywarładroga zawodowa?� Jak dalece wywarładroga zawodowa?� Jak dalece wywarładroga zawodowa?� Jak dalece wywarładroga zawodowa?� Jak dalece wywarła
ona wpływ na Pona wpływ na Pona wpływ na Pona wpływ na Pona wpływ na Pani obecną działalnośćani obecną działalnośćani obecną działalnośćani obecną działalnośćani obecną działalność
społeczną, już poza oświatą?społeczną, już poza oświatą?społeczną, już poza oświatą?społeczną, już poza oświatą?społeczną, już poza oświatą?
� Moje doświadczenia, wiedzę i wszystko,
co staram się wykorzystywać w codzien-
nej pracy, wyniosłam z harcerstwa, stu-
diów na Uniwersytecie Śląskim oraz wie-
loletniej pracy w edukacji. W pewnym
momencie poczułam, że mogłabym ten
dorobek wykorzystać w działalności pu-
blicznej na szczeblu samorządowym. To co
robiłam zawodowo przez całe życie,
w sposób oczywisty wpływa na to, jak dzia-
łam dziś. Przez lata gromadziłam doświad-
czenia związane z organizacją pracy ludzi
i dużej instytucji, jaką jest szkoła. To wyra-
bia zdolność planowania, zarządzania bu-
dżetem, ale przede wszystkim prowadze-
nia zespołu tak, by się rozwijał i był efek-
tywny. Zaangażowanie było elementem
koniecznym, ponieważ od jakości mojej
pracy i działań grona pedagogicznego za-
leżała przyszłość wielu setek dzieci, to z ja-
kim kapitałem i nastawieniem absolwen-
ci wychodzili w świat. W pracy samorzą-
dowej jest wiele zbieżności, dlatego z tam-
tych doświadczeń sporo czerpię. To co dla
mnie jest bardzo mocnym, wspólnym mia-
nownikiem, to odpowiedzialność za przy-
szłość, w jakiej funkcjonują ludzie, to sty-
mulowanie ich rozwoju, utrzymywanie
zaangażowania. Zależy mi na tym, by pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach czuli, że pełnią służbę publiczną, by-
śmy wszyscy zawsze pamiętali o tej wspie-
rającej roli w stosunku do mieszkańców
naszego powiatu. Mamy razem tworzyć
rzeczywistość, w której ludzie działają sku-
teczniej, którym nasze rozwiązania uła-
twiają życie. Nasza praca, tak jak praca
pedagogów, to misja, która wymaga od-
powiednich ram. Tak jak kiedyś w szkole,
tak teraz w powiecie staram się dbać o to,

Międzypokoleniowe
priorytety

i perspektywy
Rozmowa z EWĄ JURCZYGĄ
� Wicestarostą Powiatu Gliwickiego

by te ramy były bezpieczne i ułatwiały lu-
dziom normalne życie.

� T� T� T� T� Trudno nie zauważyć Prudno nie zauważyć Prudno nie zauważyć Prudno nie zauważyć Prudno nie zauważyć Pani długoletnieani długoletnieani długoletnieani długoletnieani długoletnie-----
go doświadczenia wgo doświadczenia wgo doświadczenia wgo doświadczenia wgo doświadczenia w samorządzie, trudnosamorządzie, trudnosamorządzie, trudnosamorządzie, trudnosamorządzie, trudno
więc nie zapytać owięc nie zapytać owięc nie zapytać owięc nie zapytać owięc nie zapytać o refleksje towarzyszą-refleksje towarzyszą-refleksje towarzyszą-refleksje towarzyszą-refleksje towarzyszą-
ce 25-leciu samorządności po okresiece 25-leciu samorządności po okresiece 25-leciu samorządności po okresiece 25-leciu samorządności po okresiece 25-leciu samorządności po okresie
ustrojowej transformacji. Zatem jeśli to nieustrojowej transformacji. Zatem jeśli to nieustrojowej transformacji. Zatem jeśli to nieustrojowej transformacji. Zatem jeśli to nieustrojowej transformacji. Zatem jeśli to nie
tajemnica, proszę je nam wyjawić.tajemnica, proszę je nam wyjawić.tajemnica, proszę je nam wyjawić.tajemnica, proszę je nam wyjawić.tajemnica, proszę je nam wyjawić.
� To szalenie rozległy temat dotyczący wie-
lu aspektów. 25 lat polskiej samorządności
to okres złożony zarówno z sukcesów, jak
i porażek. Polskie przemiany roku 1989 do-
konywały się na kilku zasadniczych płasz-
czyznach. Najważniejszymi z nich były jed-
nak przemiany na płaszczyźnie politycznej
i społecznej. To one z kolei spowodowały
przemiany w innych sferach, jak np. eko-
nomicznej, kulturowej, administracyjnej itp.
Wydaje się, że najważniejszymi osiągnię-
ciami tych przemian jest zmiana samego
charakteru państwa, wypracowanie młodej
demokracji jako dobrego ustroju państwa,
stworzenie możliwości korzystania przez
obywateli z należnych im praw. Nie byłoby
to możliwe bez wprowadzenia idei samo-
rządu terytorialnego. To co dla mnie jest
ważne w idei samorządności, to zasada
subsydiarności � dobrym przykładem funk-
cjonującym w oparciu o te idee jest Unia
Europejska, w której strukturach ona obo-
wiązuje. Dla mnie samorząd to organ wła-
dzy, najbliższy obywatelowi i dlatego roz-
wiązania tworzone przez nas, samorządow-
ców, powinny być bliskie obywatelom.
Naszą misję rozumiem, jako tworzenie prze-
strzeni i rozwiązań, które dają szanse dzia-
łać ludziom, czyli w duchu subsydiarności
� mamy tak pracować, by mieszkańcy mo-
gli podejmować jak najwięcej inicjatyw
i sprawnie je wdrażać. By rozwiązanie po-
wstawało tam, gdzie rodzi się jego potrze-
ba i z udziałem tych, którzy tego rozwiąza-
nia potrzebują.

� Z� Z� Z� Z� Z okresu kampanii wyborczej wybrzmieokresu kampanii wyborczej wybrzmieokresu kampanii wyborczej wybrzmieokresu kampanii wyborczej wybrzmieokresu kampanii wyborczej wybrzmie-----
wa Pwa Pwa Pwa Pwa Pani �priorytetani �priorytetani �priorytetani �priorytetani �priorytet� w� w� w� w� w postaci ubieganiapostaci ubieganiapostaci ubieganiapostaci ubieganiapostaci ubiegania
się osię osię osię osię o fundusze unijne. Jakie to ma znaczefundusze unijne. Jakie to ma znaczefundusze unijne. Jakie to ma znaczefundusze unijne. Jakie to ma znaczefundusze unijne. Jakie to ma znacze-----
nie? Wszak wnie? Wszak wnie? Wszak wnie? Wszak wnie? Wszak w PPPPPani przypadku odpowiedźani przypadku odpowiedźani przypadku odpowiedźani przypadku odpowiedźani przypadku odpowiedź
na to pytane to teraz już nie tylkna to pytane to teraz już nie tylkna to pytane to teraz już nie tylkna to pytane to teraz już nie tylkna to pytane to teraz już nie tylko poboż-o poboż-o poboż-o poboż-o poboż-
ne życzenie, ile odpowiedzialność zne życzenie, ile odpowiedzialność zne życzenie, ile odpowiedzialność zne życzenie, ile odpowiedzialność zne życzenie, ile odpowiedzialność z racjiracjiracjiracjiracji
pełnionej funkcji. Zatem czego możemypełnionej funkcji. Zatem czego możemypełnionej funkcji. Zatem czego możemypełnionej funkcji. Zatem czego możemypełnionej funkcji. Zatem czego możemy
się spodziewać?się spodziewać?się spodziewać?się spodziewać?się spodziewać?
� W mojej ocenie bardzo dobrze wykorzy-
staliśmy środki europejskie z poprzedniej
perspektywy 2007-2013. Jest to sukces nie
tylko powiatu gliwickiego, ale fenomen na
skalę ogólnokrajową. Były to głównie in-
westycje tzw. �twarde� � zbudowaliśmy
solidną infrastrukturę, czyli drogi, boiska
sportowe, tereny rekreacyjne, zaplecze
aktywnej turystyki. Przeprowadziliśmy ter-
momodernizację budynków szkół w Knu-
rowie i DPS-u w Kuźni Nieborowskiej.
W chwili obecnej kończymy realizację
trzech projektów: przebudowę mostów
w Leboszowicach i Pławniowicach oraz
modernizację dróg powiatowych wraz
z ciągami pieszo-rowerowymi, pn. �Szlak
Europejski�. Wartość tych projektów to
około 25,5 mln zł, w tym dofinansowania
21 mln zł. Zaś w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy
wiele projektów edukacyjnych, skierowa-
nych do przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Projekty te miały na celu rozwój kompe-
tencji, umiejętności, zainteresowań
uczniów, ale też umożliwiły wzbogacenie
bazy dydaktycznej. Były też projekty skie-
rowane do nauczycieli. Wartość projektów
edukacyjnych wyniosła 6,2 mln zł, z tego
5 mln dofinansowania. Jak już powiedzia-
łam, uważam, że wykorzystanie tych środ-
ków jest naszym wspólnym sukcesem, ale
nade wszystko jest efektem ogromnego
zaangażowania pracowników bezpośred-
nio odpowiedzialnych za realizację zadań
projektowych. To także wynik zrozumienia
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potrzeby korzystania ze środków unijnych
przez radnych Powiatu Gliwickiego, któ-
rzy wręcz mobilizują Zarząd Powiatu do
podejmowania takich inicjatyw.

� Jakie więc widzi P� Jakie więc widzi P� Jakie więc widzi P� Jakie więc widzi P� Jakie więc widzi Pani perspektywy?ani perspektywy?ani perspektywy?ani perspektywy?ani perspektywy?
� Jestem zwolenniczką zarządzania stra-
tegicznego, którego główną zasadą jest
podejmowanie decyzji i działań z uwzględ-
nieniem dłuższej perspektywy czasowej.
Dlatego moim zdaniem, naszym prioryte-
tem na lata 2014-2020 powinno być inwe-
stowanie w projekty �miękkie�.

� Co ma P� Co ma P� Co ma P� Co ma P� Co ma Pani przez to na myśli?ani przez to na myśli?ani przez to na myśli?ani przez to na myśli?ani przez to na myśli?
� Jeżeli mamy świetną infrastrukturę spor-
tową, to należy ją teraz wykorzystać do
rozwiązywania problemów społecznych,
jak na przykład wykluczenie społeczne,
alienacja osób starszych czy też brak ak-
tywności fizycznej młodzieży. Powinniśmy
nadal pozyskiwać środki na programy edu-
kacyjne dla kadry szkoleniowej, tworzyć
programy integracji międzypokoleniowej
wokół aktywności fizycznej, uzupełniać
ofertę programową dla najmłodszych
o urozmaicone zajęcia sportowe. Musimy
wykorzystać tę infrastrukturę na rzecz zmia-
ny społecznej poprzez przekazanie środ-
ków na sport powszechny, czyli uprawia-
ny rekreacyjnie. Oczywiście należy wspie-
rać również sport kwalifikowany, jednak
jedno nie wyklucza drugiego. Jeżeli cho-
dzi o program Kapitał Ludzki, to strategicz-
nym celem powinno być stworzenie przy-
jaznych warunków dla rozwoju już istnie-
jących przedsiębiorstw. Inwestowanie
w programy stażowe i współpracę uczel-
ni wyższych z pracodawcami to następny
cel o znaczeniu strategicznym. Mówiąc
o tym należy pamiętać, jakie są procedury
związane z wykorzystaniem funduszy unij-
nych. Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go negocjuje z Komisją Europejską priory-
tety na nadchodzące lata, następnie urzę-
dy marszałkowskie ubiegają się o środki od
ministerstwa, a dopiero później powiaty
i gminy przystępują do konkursów ogłasza-
nych przez władze wojewódzkie. To na-

prawdę jest temat na kilkudniową konfe-
rencję, ale najważniejszy jest pewien spo-
sób myślenia o tych funduszach, który
sprowadza się do trzech punktów: inwe-
stowanie zamiast doraźnego rozdawnic-
twa; logiczne uzupełnienie już przeprowa-
dzonych inwestycji; definiowanie celów
i zwrotów z inwestycji w długiej perspek-
tywie czasowej.

� Umówmy się, że nie wszystkich, nie� Umówmy się, że nie wszystkich, nie� Umówmy się, że nie wszystkich, nie� Umówmy się, że nie wszystkich, nie� Umówmy się, że nie wszystkich, nie
wwwww każdym wieku muszą interesować da-każdym wieku muszą interesować da-każdym wieku muszą interesować da-każdym wieku muszą interesować da-każdym wieku muszą interesować da-
lekleklekleklekosiężne inwestycje. Dlatego zapytamosiężne inwestycje. Dlatego zapytamosiężne inwestycje. Dlatego zapytamosiężne inwestycje. Dlatego zapytamosiężne inwestycje. Dlatego zapytam
ooooo tych, których udało się Ptych, których udało się Ptych, których udało się Ptych, których udało się Ptych, których udało się Pani skupićani skupićani skupićani skupićani skupić
wokół Uniwersytetu Twokół Uniwersytetu Twokół Uniwersytetu Twokół Uniwersytetu Twokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nierzeciego Wieku. Nierzeciego Wieku. Nierzeciego Wieku. Nierzeciego Wieku. Nie
zapytam skąd taka inicjatywa, bo przecieżzapytam skąd taka inicjatywa, bo przecieżzapytam skąd taka inicjatywa, bo przecieżzapytam skąd taka inicjatywa, bo przecieżzapytam skąd taka inicjatywa, bo przecież
PPPPPani związek zani związek zani związek zani związek zani związek z oświatą jest oczywistyoświatą jest oczywistyoświatą jest oczywistyoświatą jest oczywistyoświatą jest oczywisty, ale, ale, ale, ale, ale
zapytam, dlaczego Pzapytam, dlaczego Pzapytam, dlaczego Pzapytam, dlaczego Pzapytam, dlaczego Pani zdaniem to takani zdaniem to takani zdaniem to takani zdaniem to takani zdaniem to tak
ważny element edukacji?ważny element edukacji?ważny element edukacji?ważny element edukacji?ważny element edukacji?
� Obecnie osoby starsze stanowią prawie
13% polskiego społeczeństwa, a liczy się,
że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu
ludności w Polsce. Przemiany ekonomicz-
ne, gospodarcze, postęp techniczny i eko-
nomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa
polskiego społeczeństwa najmniej zyska-
ła na tych przeobrażeniach, jakie dokony-
wały się na świecie i w Polsce w ostatnich
latach. Seniorzy to bogactwo doświadcze-
nia, mądrość życiowa i zaangażowanie.
Tworzenie dla nich przestrzeni, w której
mogą utrzymywać aktywność, a dzięki któ-
rej mogą dzielić się sobą z otoczeniem, to
w mojej ocenie niezbędny i oczywisty
krok. Ten element edukacji jest ogniwem,
które dopełnia cały proces, sprawia, że
wiedza krąży i ludzie się rozwijają. Łączy
też pokolenia. Dojrzali mieszkańcy aktyw-
nie współtworzą rzeczywistość, mają szan-
sę na kontakt z innymi osobami, które mają
zbliżone potrzeby, wspólnie znajdują spo-
soby na ich realizację, tworzą ofertę dla
innych. Inicjatywy takie jak UTW to esen-
cja obywatelskości. Cieszę się, że taką ini-
cjatywę udało się zrealizować w Knuro-
wie. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa
tu już od ośmiu lat. Mamy dla naszych słu-
chaczy bardzo bogatą ofertę progra-
mową. Nasi studenci uczestniczą w zaję-

ciach z informatyki, plastyki, uczą się ję-
zyków obcych � niemieckiego, angielskie-
go, rosyjskiego. Dbamy też o aktywność
fizyczną naszych słuchaczy, proponując
zajęcia na basenie oraz gimnastykę zdro-
wotną. Zumba to zajęcia, które również
skupiają wiele amatorek tej aktywności.
Dużym powodzeniem cieszą się wyciecz-
ki organizowane w ramach sekcji tury-
stycznej. Mamy też w swojej ofercie
warsztaty psychologiczne, szkołę babć
i akademię piękna. Bardzo cieszę się, że
udało mi się zmobilizować grupę słucha-
czy (wspaniałych!) do stworzenia sekcji
teatralnej. Powstała przed dwoma laty
sekcja teatralno-kabaretowa �UTEWUŚ�,
od lutego wzbogaciła swoją twórczość
o sekcję wokalną. Koleżanki i koledzy
działający w tej sekcji dostarczają nam
okazji do przeżywania wspaniałych chwil
� zabawnych, ale też zmuszających do re-
fleksji. Bardzo prężnie działa sekcja wolon-
tariatu, która czuwa nad tym, abyśmy nie
pozostawali obojętni na potrzeby innych
ludzi. Jako że w życiu musi być czas na
naukę i na zabawę, mamy też sekcję, któ-
ra dba o stronę relaksacyjno-imprezową
naszych słuchaczy. Dbamy też o integra-
cję ze społecznością lokalną. Od trzech lat
stosujemy zasadę wykładów otwartych,
tzn. zapraszamy do udziału w nich wszyst-
kich mieszkańców � starszych i młodszych.
Ważna jest też w naszej działalności inte-
gracja międzypokoleniowa. W ubiegłym
roku w ramach obchodów 25-lecia wol-
ności zrealizowaliśmy wspólnie z ucznia-
mi naszych szkół powiatowych � Zespo-
łu Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 � projekt w ra-
mach konkursu ogłoszonego przez Fun-
dację im. Stefana Batorego. W ramach
projektu, wspólnie z młodzieżą, braliśmy
udział w grze terenowej, mającej na celu
przybliżenie historii naszego miasta sprzed
25 lat. Świetnie bawiliśmy się podczas im-
prezy zorganizowanej 4 czerwca pod
nazwą �Marzenia do spełnienia�. Imprezę
zakończył wspólny Toast Wolności, wznie-
siony� sokiem pomarańczowym!

� T� T� T� T� Trzeba przyznać, na bogato�rzeba przyznać, na bogato�rzeba przyznać, na bogato�rzeba przyznać, na bogato�rzeba przyznać, na bogato�
� �Szczęśliwy na emeryturze ten, kto ma
plan na życie, a nie na pracę�. Jestem prze-
konana, że nasi studenci to grupa, która �
jak widać � ma plan na życie. Bardzo dzię-
kuję tym, którzy są z nami i zapraszam
wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć.
Zapisy na nowy rok akademicki już od
15 września. Serdecznie zapraszam!
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JOACHIM BARGIEL
Wójt Gminy Gierałtowice

Naszą dewizą pozostaje
służebna rola samorządu

� Choć tak wiele łączy, to
każda gmina jest jedyna
w swoim rodzaju i chce szczy-
cić się własnym dorobkiem
25-lecia samorządności. Tak też
jest w przypadku gminy Gie-
rałtowice, której granice admi-
nistracyjne na początku lat
90-tych zosta ły zmienione
dzięki inicjatywie mieszkań-
ców dwóch sołectw. Trudno
tego nie zauważyć i nie uznać
za przejaw demokracji. Od
tego czasu w obrębie czterech
sołectw � Chudowa, Gierałto-

wic, Paniówek i Przyszowic �
staraliśmy się jednoczyć
wokół wspólnoty, jaką jest
gmina. Trzeba oczywiście pa-
miętać, że każda miejscowość
ma własne aspiracje i tożsa-
mość, ale też wiele wspól-
nych interesów i celów, któ-
re wymagają skoordynowa-
nia. Dlatego też sztuczne po-
dzia ły nie mają  racji bytu
i ustępują w obliczu zadań,
którym może podołać budżet
gminy. Nasze inwestycje
oświatowe na przestrzeni mi-
nionego ćwierćwiecza są tego
najlepszym przykładem. To
kwestia polityki zrównoważo-
nego rozwoju, koncentrowa-
nia się na wybranych zada-
niach w każdym sołectwie, ale
też na takich przedsięwzię-

ciach, które mogą  s łużyć
wszystkim. Tu przyk ładem
może być pływalnia �Wodnik�,
bo przecież nie sposób uznać,
iż taki obiekt miałby powstać
w każdej miejscowości.

W moim przekonaniu sa-
morządność to sprawa racjo-
nalnego podejścia niemal do
wszystkich dziedzin, które nas
otaczają. To umiejętność po-
dejmowania wspólnych decy-
zji, zdobywania się na kompro-
mis i rzeczową argumentację.
Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba
podejmować trudne decyzje
lub też wytyczać kierunki roz-
woju. W skali odpowiednio
dużej gminy łatwiej rozłożyć
pewne ciężary, myśleć o go-
spodarce przestrzennej i po-
tencjale terenów inwestycyj-

nych, chociażby z myś lą
o przyciąganiu kapitału, który
ma nam tworzyć miejsca pra-
cy i wpływy do budżetu. Bio-
rąc pod uwagę atrakcyjne po-
łożenie naszej gminy w rejo-
nie głównych arterii komuni-
kacyjnych, czy też w ogóle
usytuowanie niemal w sercu
śląskiej aglomeracji, sprawne
działanie samorządu należy
uznać za kluczowe. Podobnie
w przypadku wyzwań, jakie
stawia możliwość ubiegania
się o fundusze unijne. Ich po-
zyskiwanie świadczy dziś o ja-
kości samorządu i jest zna-
kiem czasu, którego nie zmar-
nowaliśmy.

Mimo wielu ograniczeń
i uciąż l iwości związanych
z górnictwem, gmina Gierałto-
wice w ciągu tych 25 lat zmie-
niła się w wielu aspektach,
przy czym naczelną dewizą
pozostaje służebna rola samo-
rządu wobec mieszkańców,
którzy sami ten samorząd
tworzą.

25 lat samorządności

ADAM RAMS
Prezydent Miasta Knurów

Ugruntowane mechanizmy
współdecydowania

� 25 lat temu w procesie
przebudowy Państwa uznano
jako jeden z priorytetów odbu-
dowę samorządności. Ale
pierwsze koncepcje nowego
samorządu zaczęły się kształto-
wać w roku 1980. NSZZ �Soli-
darność� w swoich progra-
mach kładła nacisk na koniecz-
ność dokonania radykalnych
zmian w strefie samorządu.
Zgodnie podkreślano, że spo-

łeczeństwo jest jedyną siłą
zdolną do przeprowadzenia
zmian ustrojowych. Nowy sa-
morząd, aby spełnił pokładane
oczekiwania, musiał być auten-
tyczny. Stąd konieczne było
zagwarantowanie gminom
upodmiotowienia prawnego
i przekazania części majątku
narodowego, oddzielenia or-
ganów gminy od administracji
państwowej, swobody ustala-
nia przez gminy sposobów re-
alizacji zadań własnych. Pa-
trząc z perspektywy czasu uda-
ło się zbudować samorząd, któ-
ry w decydującej mierze jest
ojcem sukcesu, jaki Polska
osiągnęła po zmianie ustrojo-

wej. Dziś trudno sobie wyobra-
zić w pełni demokratyczną Pol-
skę bez samorządności, a refor-
ma samorządowa w ocenie
wielu uznawana jest za najbar-
dziej udaną.

Na przestrzeni 25 lat zaszły
w Polsce, jak i w każdej gmi-
nie, ogromne zmiany. Ugrun-
towane zostały mechanizmy
współdecydowania o najważ-
niejszych sprawach dotyczą-
cych mieszkańców. To wspól-
nota samorządowa zaczęła
decydować o sprawach, które
jej dotyczą.

Niestety w ostatnich latach
obserwujemy niekorzystne zja-
wisko, które przyjmuje stałą

tendencję ze strony organów
Państwa. Powołując się na
szczytne hasła, wręcz funda-
mentalne dla samorządu o de-
centralizacji państwa, przeka-
zuje się samorządom wiele za-
dań nie zapewniając jednocze-
śnie wystarczających środków
finansowych. Skutkuje to dzi-
siaj coraz większymi trudno-
ściami budżetowymi samorzą-
dów w realizacji zadań wła-
snych. Tymczasem jak pokazu-
je minione ćwierćwiecze, sa-
morządy racjonalnie gospoda-
rują swoimi środkami, a budże-
ty gmin ukierunkowane są na
inwestycje, a zatem również
na rozwój. Niezależnie od wy-
stępujących trudności, w przy-
padku Knurowa każdego roku
wydatkujemy blisko 20 mln zł
na wydatki majątkowe. Rozwój
naszego miasta wsparty jest
również pozyskanymi środka-
mi zewnętrznymi i to jest wi-
doczne.
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Józef Kapłanek w 1996 r. został prezesem Banku Spółdziel-
czego w Knurowie, który po przekształceniach z czasem stał się
Orzesko-Knurowskim Bankiem Spółdzielczym. Pod jego kierow-
nictwem z małego, lokalnego banku, stał się jednym z najwięk-
szych i najlepszych banków spółdzielczych Polsce, wchodząc
m.in. 2010 roku na GPW w Warszawie. Prezes J. Kapłanek jest
również współzałożycielem Domu Maklerskiego Banku BPS
w Warszawie, od wielu lat pełni także funkcję członka Rady Zrze-
szenia Banku Polskiej Spółdzielczości. W Knurowie zakładał Fun-
dację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa oraz był inicjatorem
kontaktów z partnerskim miastem Kazincbarcika. Ma na koncie
liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Pre-
zydenta RP, Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany również
przez Prezydenta RP czy też medal Za Zasługi dla Bankowości.

Laur Knurowa 2015

Laur Knurowa jest najważniejszym wyróżnieniem,
jakie mogą otrzymać mieszkańcy miasta, osoby
zasłużone dla Knurowa oraz instytucje i organizacje.
Przyznawany jest od 20 lat, zaś w tym roku �
podczas uroczystej gali zorganizowanej 19 czerwca
z udziałem parlamentarzystów i samorządowców
� został nim uhonorowany Józef Kapłanek,
prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego
Banku Spółdzielczego.

Instytucja kierowana przez Józefa
Kapłanka obsługuje klientów z ca-
łego kraju, ściągając do centrali
Banku w Knurowie zewnętrzne
środki finansowe, które Bank an-
gażuje w rozwój przedsiębiorczo-
ści na terenie Knurowa, wzmac-
niając kapitałowo firmy, czyniąc
je dochodowymi i generując
łącznie z Bankiem wielomiliono-
we podatki tworzące część docho-
du gminy (�)

Fragment wniosku
o przyznanie Lauru Knurowa

Urodził się w 1948 roku w Knurowie.
Początki jego kariery zawodowej związa-
ne są z Politechniką Śląską w Gliwicach,
w której zatrudniony był jako pracownik
naukowy w latach 1973-1996. Doktor
nauk technicznych, adiunkt, autor kilku-
dziesięciu prac naukowych, publikowa-
nych w kraju i zagranicą, absolwent Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu na
kierunku finanse i bankowość.

Od 1996 roku jest prezesem Zarządu,
najpierw Banku Spółdzielczego w Knuro-
wie, a po konsolidacji, Orzesko-Knurow-
skiego Banku Spółdzielczego. Pod jego
kierownictwem bank z małej placówki
przekształcił się w jeden z największych
i najdynamiczniej rozwijających się ban-
ków spółdzielczych w naszym kraju.
W lipcu 2010 roku Orzesko-Knurowski

Bank Spółdzielczy jako pierwszy z banków
spółdzielczych został notowany na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obecnie bank posiada 21 placówek, w tym
3 w Knurowie.

Od sześciu lat Józef Kapłanek pełni tak-
że funkcję członka Rady Zrzeszenia Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Za swą działalność zawodową odznaczony
licznymi medalami, w tym: Złotym Krzyżem
Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP
w 2014 roku, Medalem Złotym za Długo-
letnią Służbę, nadanym przez Prezydenta
RP w 2011 roku, Medalem 20-lecia Związ-
ku Banków Polskich, nadanym przez Pre-
zesa Związku Banków Polskich w 2011 roku
oraz Medalem Za Zasługi dla Bankowości
Rzeczpospolitej Polskiej, nadanym przez
Prezesa NBP w 2006 roku.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu
i współinicjatywie Laureata, Orzesko-
Knurowski Bank Spółdzielczy w Knuro-
wie wsparł finansowo ideę powstania Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego w Knu-
rowie, który począwszy od 2014 roku wy-
pełnił istniejącą od lat lukę w leczeniu
i opiece nad przewlekle chorymi w na-
szym mieście. Bank pod kierownictwem
Józefa Kapłanka angażuje się także w roz-
wój przedsiębiorczości na terenie Knu-
rowa, co pośrednio wpływa na wzrost
dochodów gminy z tytułu podatków.

Józef Kapłanek jest inicjatorem wielu
przedsięwzięć w Knurowie, w tym założe-
nia Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa (był jej pierwszym prezesem)
oraz nawiązania współpracy z miastem
partnerskim Kazincbarcika. Współuczest-
niczył również w budowie i rozwoju samo-
rządu terytorialnego, będąc radnym Sejmi-
ku Województwa Śląskiego I kadencji, rad-
nym Powiatu Gliwickiego I kadencji oraz
radnym Miasta Knurów I i II kadencji.

z prezentacji sylwetki laureata wyemitowanej
podczas uroczystej gali � produktownia.com

Tegoroczny laureat Lauru Knurowa to postać od lat związana z miastem,
aktywnie angażująca się w lokalne życie społeczne oraz biznesowe. Pan Józef
Kapłanek, bo o nim mowa, jako prezes Banku Spółdzielczego w Knurowie, a póź-
niej Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego przyczynił się do stworzenia
w naszym mieście jednego z największych i najdynamiczniej rozwijających się
banków spółdzielczych w Polsce.
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KAZIMIERZ ADAMCZYK
Wójt Gminy Ornontowice

Wierząc w demokrację,
dopięliśmy swego

25 lat samorządności

Co do naszego 24-lecia, to
uważam, że gmina Ornontowi-
ce w wielu aspektach przeszła
w tym okresie metamorfozę.
Z niewielkiego, rolniczego so-
łectwa, przeobraziła się w miej-
scowość, nad którą górują szy-
by chyba najmłodszej i najno-
wocześniejszej w Polsce ko-
palni �Budryk�. Choć długo los
tej gigantycznej inwestycji nie
był pewny, choć przepychanki
wokół sfery zobowiązań podat-
kowych budzą obecnie tak
wiele kontrowersji i stały się
kością niezgody, to trudno za-
przeczyć, jak istotny wpływ na
rozwój gminy ma górnictwo.
Nie czas i miejsce, aby roztrzą-
sać ten wątek, ale też trudno go
nie zasygnalizować. Przy czym
nasze pretensje kierujemy wy-
łącznie w stronę ustawodawcy

i decydentów, bo z trudem pra-
cy robotniczych załóg, z tradycją
górniczego regionu w pełni się
solidaryzujemy, co chcę wyraź-
nie podkreślić.

Zakładam, że każda gmina
na przestrzeni minionego
ćwierćwiecza mieni się wła-
snymi dokonaniami. My też. To
oczywiste. Skoro jednak mam
okazję wypowiedzieć się na
łamach czasopisma OK Banku
Spółdzielczego, to aż prosi się,
abym zaakcentował, iż zna-
miennym symbolem samorzą-
dowego jubileuszu będzie dla
nas wspólna inwestycja. Jeśli
bowiem współczesny OK Bank
po konsolidacjach sięga do ko-
rzeni z roku 1904, to przecież
do Ornontowic! Mało tego �
zanim doszło do znamiennego
połączenia, to ówczesny Bank
Spółdzielczy w Orzeszu zdecy-
dował o przeniesieniu swojej
centrali do Ornontowic, aby
pod jednym dachem �zamiesz-
kać� z Urzędem Gminy Ornon-
towice. Ta wspólna wówczas
inwestycja wydaje mi się naj-
bardziej znamienna tak dla
banku, jak i naszej gminy.

� Podzielam entuzjazm sa-
morządowców z całej Polski,
którzy o tym czasie świętują 25-
lecie samorządności. Rzeczy-
wiście trudno przecenić to
wydarzenie, tak silnie przecież
wpisane w przemiany ustrojo-
we państwa. Jednak z drugiej
strony muszę przypomnieć,
że nasza gmina w kontekście
tego jubileuszu jawi się nie-
typowo� Przede wszystkim
dlatego, że naszą samorząd-
ność zaczę l iśmy budować
z rocznym �opóźnieniem�.
Wszak w 1990 r. Ornontowi-

ce były jeszcze częścią gminy
Gierałtowice! To znamię cza-
sów, kiedy nikt lokalnej spo-
łeczności nie pytał się o zdanie
w sprawie granic i podziałów
administracyjnych. Choć byli-
śmy wcześniej samodzielną
gminą, to w latach 70. ta od-
rębność została nam zabrana.
Kiedy więc nastał odpowied-
ni moment, kiedy tylko zaczę-
ła rozkwitać demokratyzacja,
to już w dobie rządów pre-
miera Tadeusza Mazowieckie-
go zaczęliśmy się upominać
o własną tożsamość. Nie spo-
sób tu opisać wielu zabiegów,
jakie czyniliśmy w tej sprawie,
ile wysiłku włożyliśmy w odro-
dzenie własnej, samodzielnej
gminy, ale skutek był i jest taki,
że wierząc w demokrację do-
pięliśmy swego.

WIESŁAW JANISZEWSKI
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Trudne doświadczenia
mamy już za sobą

� Wiele mówi się w ostat-
nim czasie o dokonaniach sa-
morządu. Dla mnie to okres
wyjątkowych doświadczeń,
gdyż z samorządem związany
jestem nieprzerwanie od 25
lat. Zamiast podkreślać sukce-
sy, których ocenę pozostawiam
mieszkańcom, chciałbym za-
znaczyć, iż nie byłoby Polski sa-
morządowej, gdyby nie solidar-
nościowym zryw, transforma-
cja w skali państwa i aktyw-

ność Komitetów Obywatel-
skich. To chyba wspólny mia-
nownik wszystkich gmin w do-
bie przełomu lat 80. i 90. I chy-
ba każdy, kto wówczas czynnie
brał udział w tworzeniu zrę-
bów samorządności, wspomni
tamtą gorącą atmosferę zmian,
systemowego przewartościo-
wania i niepokoju, który nam
towarzyszył. Z formowaniem
się nowych władz wiązaliśmy
przecież ogromne nadzieje,
przy równie ogromnym poczu-
ciu odpowiedzialności za lo-
kalną społeczność i dalszy roz-
wój miejscowości.

Nie zamierzam wypowia-
dać się za wszystkich ani uogól-
niać, ale na przykładzie gminy

i miasta Czerwionka-Leszczy-
ny wspomnę o tym, jak do-
skwierał nam brak szczegóło-
wych uregulowań prawnych,
jakie skutki pociągała za sobą
decentralizacja i komunaliza-
cja majątku, który wcześniej
należał to państwa lub pań-
stwowych przedsiębiorstw.
W naszym przypadku górnic-
two zdaje się być tego najlep-
szym przykładem, bowiem to
na gminie spoczął obowiązek
utrzymania zakładowych pla-
cówek oświatowych, i kultu-
ralnych, obiektów sportowych
i substancji mieszkaniowej.

Z 25-leciem samorządu
gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny nierozerwalnie wią-

zać się też będą społeczne
i ekonomiczne skutki likwidacji
miejscowej kopalni. Skalę ta-
kiego problemu trudno chyba
wyobrazić sobie tym samorzą-
dowcom, którzy tego nie prze-
żyli. Widma pauperyzacji i za-
łamania funduszy publicznych
kojarzonych z budżetem gmi-
ny. Doprawdy trudno o więk-
sze wyzwanie dla samorzą-
du�

Na szczęście trudne do-
świadczenia mamy już za sobą.
Dziś możemy być dumni z te-
go, że udało nam się wypraco-
wać i wdrożyć strategię rozwo-
ju gminy, która odpowiada
współczesnym trendom. Z ini-
cjatywy samorządu mamy za
sobą gigantyczne inwestycje,
które zmieniły wizerunek Czer-
wionki-Leszczyn. To efekt bar-
dzo skutecznego sięgania po
fundusze unijne i ściągania do
nas kapitału, który tworzy wciąż
nowe miejsca pracy.
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Do realizacji projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską zdążyliśmy się już chyba
przyzwyczaić. Z jednej strony gołym okiem
widać rozmach wielu inwestycji, korzyści
płynące dla przedsiębiorców czy instytucji
publicznych, z drugiej zaś strony sami
beneficjenci dbają o to, aby udział wsparcia
unijnego odpowiednio wyeksponować.
Zatem jak długo można by wymieniać
przykłady pożytków płynących ze Wspólnoty,
tak Ornontowice mogą się w tym zakresie
szczycić niezwykłym przedsięwzięciem�
To Świątynia Dumania � Park Archanioła.

Dla większości mieszkańców Ornonto-
wic to po prostu Stary Cmentarz, pośrod-
ku którego do 1893 r. stał drewniany ko-
ściół. Z chwilą jego wyburzenia z racji sta-
nu technicznego oraz wybudowania no-
wej świątyni, a także wyznaczenia innego
miejsca pochówków, Stary Cmentarz stop-
niowo zaczął ulegać dewastacji i zaciera-
niu przez czas. Kiedy jednak nadarzyła się
okazja, z miejscowego Urzędu Gminy wy-
płynął wniosek mający na celu rewitaliza-
cję tego miejsca, przywrócenie mu zna-
czenia sacrum i odwołanie się do własnej
tożsamości. Poczyniono odpowiednie
uzgodnienia z Parafią, opracowano pro-
gram funkcjonalno-użytkowy, aż w końcu
zwrócono się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.

� Realizacja projektu polegała na wy-
eksponowaniu funkcji, jakie obiekt pełnił
w przeszłości oraz wyposażenie go w no-
we funkcje odpowiadające potrzebom
współczesności � wyjaśnia Beata DrobBeata DrobBeata DrobBeata DrobBeata Drob-----
nynynynyny, kierownik Wydziału Rozwoju i Inwe-
stycji Urzędu Gminy Ornontowice. �
Utworzenie parku tematycznego pozwo-
liło ochronić obiekt Starego Cmentarza
przed zniszczeniem i dewastacją, zacho-
wać walory historyczne obszaru oraz
zwiększyć potencjał kulturowy gminy.
Świątynia Dumania � Park Archanioła to
obiekt, który jest przykładem na przywró-
cenie ładu przestrzeni publicznej, wykre-
owanie funkcji turystycznych, rekreacyj-
nych, społecznych i kulturalnych, promu-
jących dziedzictwo historyczne i uświada-
miających społeczeństwu, czym jest ich
własna tożsamość.

Efekt przerósł oczekiwania, o czym
można było się przekonać podczas nie-
dawnego otwarcia i poświęcenia. Urzekała
tu troska, z jaką projektanci podeszli do za-
chowania pierwotnego charakteru tego
miejsca, a jednocześnie wysublimowana
infrastruktura � m.in. odwzorowanie pod-

�Połączenie wątku historycznego z te-
raźniejszym, wątku sakralnego ze świec-
kim i wątku kulturowego z przyrodniczym
zaskutkowało kompozycją, która za cel
obrała sobie odtworzenie podwalin daw-
nego kościoła, jako dominanty całego za-
gospodarowania� � czytamy w publikacji
przygotowanej przez Beatę Drobny. �Za-
proponowane rozwiązania mają na celu
połączenie funkcji ogrodu pamięci, miej-
sca organizowania imprez kulturalnych,
miejsca odprawiania mszy polowych i na-
bożeństw, funkcji dydaktycznych w zakre-
sie edukacji o historii Ornontowic, jak
i miejsca odwiedzanego przez turystów.
Podwaliny kościoła w zamyśle stanowić
mają symbol i przesłanie. W prezbiterium
zlokalizowano stół liturgiczny oraz figurę
św. Michała Archanioła, nad całością zaś
góruje krzyż misyjny z 1922 r. Nawa głów-
na to miejsce architektonicznie zaaranżo-
wane jako widownia, zaś dzwonnica pre-
zentuje pod drewnianą symboliczną per-
golą, kamienną makietę kościoła na po-
stumencie��.

Już dziś wydaje się przesądzone, iż
Świątynia Dumania � Park Archanioła
staną się wizytówką Ornontowic, gdzie
w tak niezwykły sposób uruchomiono po-
kłady pamięci, refleksji o przemijaniu,
a przy tym wyjątkowej wrażliwości na
sprawy kulturowego dziedzictwa. (r)(r)(r)(r)(r)

walin XVI-wiecznego kościoła oraz zaak-
centowanie postaci św. Michała Archanio-
ła, którego kult jest tu od wieków szcze-
gólnie widoczny. Dość wspomnieć o świą-
tyniach pod jego wezwaniem, o jego wi-
zerunku w herbie gminy, jak i o tym, że od
2012 r. św. Michał Archanioł jest oficjal-
nym Patronem Miejscowości i Gminy Or-
nontowice na mocy postanowienia waty-
kańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów. Teraz jeszcze
doszedł kolejny akcent usytuowany w ob-
rębie parku tematycznego�

a ziemiąMiędzy niebem a ziemią
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! badania techniczne
wszelkiego typu pojazdów

! geometria kół wykonywana
przyrządem laserowym

! myjnia bezdotykowa czynna 24 h
! pomiar parametrów silnika

na hamowni podwoziowej
firmy MAHA 4x4

! napełnianie, dezynfekcja,
sprawdzanie szczelności
klimatyzacji samochodowych

OKRÊGOWE STACJE
KONTROLI POJAZDÓW

CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. FURGO£A 155
tel./fax 32 42-73-150

ul. M£YÑSKA 6
tel./fax 32 43-18-333

DOGODNY DOJAZD AUTOSTRADĄ A1
� węzeł Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny
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Pragniesz prawdziwych atrakcji? Co powiesz na autentyczne kopalnie, osiedla robotnicze,
fabryki, wieże wyciągowe, koleje wąskotorowe, browary, a nawet śluzy wodne?� � zachęcają
organizatorzy INDUSTRIADY, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Nic dziwnego, wszak jest to przedsięwzięcie przygotowywane z ogromnym rozmachem, bogate
w niezwykłe wydarzenia i rzeczywiście, prawdziwe atrakcje.

�Pełna moc� tego wydarzenia nieste-
ty już za nami, gdyż wielka kumulacja
miała miejsce 13 czerwca. Jednak nie
wszystko stracone, bowiem u progu wa-
kacyjno-urlopowego sezonu warto pa-
miętać, że znakomita większość obiektów
promowanych w ramach INDUSTRIADY
jest ogólnodostępna. Wszystkich nie spo-
sób opisać w tym miejscu. Dość wspo-
mnieć, że to lista 36 miejsc w 24 miej-
scowościach regionu, związanych z gór-
nictwem węgla i srebra, hutnictwem,
energetyką, kolejnictwem, łącznością,
włókiennictwem, produkcją wody oraz
przemysłem spożywczym � czytamy
w przewodniku tegorocznej INDUSTRIA-
DY. Program doprawdy imponujący! Dla
przykładu: ChorzówChorzówChorzówChorzówChorzów � Huta Królewska,
GliwiceGliwiceGliwiceGliwiceGliwice � Radiostacja, KKKKKatowiceatowiceatowiceatowiceatowice � Gale-
ria Szyb Wilson, Osiedle Giszowiec, Osie-
dle Nikiszowiec, Muzeum Śląskie i Wal-

cownia Cynku, ŁŁŁŁŁaziska Górneaziska Górneaziska Górneaziska Górneaziska Górne � Muzeum
Energetyki, RudziniecRudziniecRudziniecRudziniecRudziniec � Śluza Rudziniec,
Kanał Gliwicki, RRRRRybnikybnikybnikybnikybnik � Zabytkowa Ko-
palnia Ignacy, TTTTTarnowskie Góryarnowskie Góryarnowskie Góryarnowskie Góryarnowskie Góry � Sztolnia
Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia
Srebra, ZabrzeZabrzeZabrzeZabrzeZabrze � Kopalnia Guido, Sztolnia
Królowa Luiza i Szyb Maciej. Celowo
zresztą, prócz stolicy regio-
nu, wymieniamy tylko miej-
sca, które są najbliżej klien-
tów OK Banku i naszych
placówek, choć na uwagę
zasługują doprawy wszyst-
kie punkty na mapie INDU-
STRIADY. Na tej trasie, a ra-
czej szlaku � Szlaku Zabyt-
ków Techniki � pojawiła się
w tym roku nowość, czyli
Czerwionka-LCzerwionka-LCzerwionka-LCzerwionka-LCzerwionka-Leszczynyeszczynyeszczynyeszczynyeszczyny ze
swoim Osiedlem patronac-
kim KWK Dębieńsko.

W tym ostatnim przypadku słowo no-
wość ma raczej dwuznaczny charakter, bo
przecież wspomniane osiedle to zabytek.
Jakże wyjątkowy! Chodzi o zespół budyn-
ków, które wyróżnia to, że każdy jest inny.

Zachowane w Czerwionce zespoły
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
załogi i dozoru dawnej kopalni �Dębień-
sko� (tzw. familoki) są niezwykle cennym
i charakterystycznym elementem zabudo-
wy miejskiej gminy i miasta Czerwionka-

Leszczyny � czytamy w najnowszej publi-
kacji albumowej pt. �Tradycja rodowita�,
której współautorem jest LLLLLeonard Peonard Peonard Peonard Peonard Piórec-iórec-iórec-iórec-iórec-
kikikikiki, z zawodu architekt. Te zespoły miesz-
kalne powstawały etapowo w latach
1898-1916 wraz z rozwojem i rozbudową
kopalni, przyczyniając się do zmiany cha-

rakteru dawnej wsi Czer-
wionka w dzielnicę miejską.
Najcenniejszym z nich jest
zabytkowe osiedle robotni-
cze zlokalizowane w central-
nej części Czerwionki po-
między ulicami: Szkolną,
Wolności, Słowackiego, Hal-
lera, Kombatantów i Mickie-
wicza. Obejmuje ono obszar
około 15 ha. Jest to więc naj-
większy zachowany obszar
familoków na Śląsku. Jako
dobro kultury został wpisany

do rejestru zabytków w 1995 r. Zabudowę
tworzą 84 budynki jedno- i dwukondygna-
cyjne, murowane z czerwonej cegły z ele-
mentami ornamentów z białej cegły gla-
zurowanej, elementami �muru pruskiego�,
fragmentami gładkich piaskowych tynków
i innymi charakterystycznymi zdobieniami
elewacji. Są to budynki wolnostojące usy-
tuowane równolegle do ulicy kalenicami
dachów krytych dachówką ceramiczną�
� tyle z fragmentu publikacji, promującej
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lokalne dziedzictwo, a przygotowanej spe-
cjalnie na INDUSTRIADĘ. A co w związku
z tym w ramach samego Święta Szlaku Za-
bytków Techniki?

� Sporo atrakcji, którymi godnie chcie-
liśmy się wpisać w ideę INDUSTRIADY i za-
znaczyć w niej swoje miejsce � mówi WieWieWieWieWie-----
sławsławsławsławsław JaniszewskiJaniszewskiJaniszewskiJaniszewskiJaniszewski, burmistrz gminy i mia-
sta Czerwionka-Leszczyny. � Nie ukrywam,
że dla naszej społeczności, zwłaszcza
mieszkańców familoków, to czas szczegól-
ny, bowiem kojarzony z finalizowaniem
projektu, który określamy mianem rewita-
lizacji osiedla familoków. To kolejne,
ogromne przedsięwzięcie, które naszemu
samorządowi udało się zrealizować przy
wydatnym wsparciu funduszy unijnych.
Dlatego też w ramach INDUSTRIADY
chcieliśmy zapewnić możliwość zwiedze-
nia tego osiedla, przygotowaliśmy różno-
rodne warsztaty, program artystyczny i ku-
linarny poczęstunek, aby nasi goście
i mieszkańcy poczuli klimat Święta Szlaku
Zabytków Techniki.

Warto dodać, że centrum INDUSRIADY
w Czerwionce-Leszczynach był plac wypo-
czynkowo-rekreacyjny, z charaktery-
styczną fontanną, która nawiązuje do logo
miasta i gminy (Złoża Sukcesu). Dodatko-
wo na terenie zabytkowego osiedla, w jed-
nym z familoków przy ul. Mickiewicza, na
stałe uruchomiono Centrum Informacji Tu-
rystycznej. Dzięki temu można tu liczyć na
wsparcie przewodnika i dodatkowe infor-
macje. Polecamy! (r)(r)(r)(r)(r)
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Życie Komfort
nagrodzone za jakość
Concordia Ubezpieczenia już po raz trzeci została laureatem
największego w Polsce konkursu jakościowego. Tym razem
Towarzystwo otrzymało brązowe godło Najwyższa Jakość
Quality International 2015 za produkt ubezpieczeniowy
� Życie Komfort.

W roku 2011 r. srebrnym godłem na-
grodzone zostało ubezpieczenie indywidu-
alne �Życie Plus�, natomiast w 2013 r. zło-
te godło przyznane zostało Concordii za
produkt �Ochrona Prawna�.

Najwyższa Jakość Quality International
jest ogólnopolskim konkursem, skierowa-
nym do działających na terytorium Polski
instytucji, producentów i usługodawców,
posiadających jasną politykę jakości w sto-
sunku do produktu, usługi lub systemu za-
rządzania. Celem Programu jest promowa-
nie skutecznych metod zarządzania jako-
ścią oraz wskazanie i promocja tych firm,
które reprezentują najwyższe standardy
jakości.

To już IX edycja Programu, realizowana
pod patronatem Ministerstwa Gospodar-
ki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości i Klubu Polskie Forum ISO 9000

i The European Organization for Quality.
Nagrodzony produkt wprowadza przeło-
mową zmianę na rynku bancassurance. In-
dywidualne ubezpieczenie na życie kredy-
tobiorców � Życie Komfort zapewnia
ochronę w zakresie życia i zdrowia każde-
go klienta banku.

Co gwarantuje, wyjaśnia FFFFFilip Pilip Pilip Pilip Pilip Przydróż-rzydróż-rzydróż-rzydróż-rzydróż-
nynynynyny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobo-
wych Concordii Ubezpieczenia:

" szeroki zakres ochronyszeroki zakres ochronyszeroki zakres ochronyszeroki zakres ochronyszeroki zakres ochrony
Produkt obejmuje realną ochroną przed

trwałą lub całkowitą niezdolnością do pra-
cy w następstwie nieszczęśliwego wypad-
ku lub choroby, a także przed ryzykiem po-
ważnego zachorowania oraz skutkami utra-
ty pracy. Wypłata następuje także w przy-
padku śmierci ubezpieczonego.

" elastyczność doboru zakresu oferty doelastyczność doboru zakresu oferty doelastyczność doboru zakresu oferty doelastyczność doboru zakresu oferty doelastyczność doboru zakresu oferty do
potrzeb klientapotrzeb klientapotrzeb klientapotrzeb klientapotrzeb klienta

Klient ma większą niż do tej pory moż-
liwość wyboru optymalnego wariantu
ochrony oraz decyzji, w jakich sytuacjach
zobowiązanie wobec banku ma zostać
spłacone. Dostępne są warianty chronią-
ce członków rodziny (Pakiet Bliscy), dają-
ce ochronę osobom związanym z rolnic-
twem (Pakiet AGRO), a także Pakiet dla
osób obawiających się utraty pracy (Pa-
kiet Ryzyko utraty pracy).

" różne wariantyróżne wariantyróżne wariantyróżne wariantyróżne warianty
sumy ubezpieczeniasumy ubezpieczeniasumy ubezpieczeniasumy ubezpieczeniasumy ubezpieczenia

Podpisujący umowę klient sam decy-
duje czy polisa ma spłacić wyłącznie za-
dłużenie (ubezpieczenie na sumę ubezpie-
czenia kredytową) czy też część świadcze-
nia ma dodatkowo otrzymać rodzina (ubez-
pieczenie na sumę ubezpieczenia stałą).

" wygoda, bezobsługowośćwygoda, bezobsługowośćwygoda, bezobsługowośćwygoda, bezobsługowośćwygoda, bezobsługowość
wwwww rocznicę polisyrocznicę polisyrocznicę polisyrocznicę polisyrocznicę polisy

Raz zawarta umowa zostaje dostoso-
wana do produktu bankowego i aktualne-
go zadłużenia, bez konieczności angażo-
wania się w każdą rocznicę kredytu. Co
bardzo ważne, w dowolnym momencie
można zrezygnować ze świadczonej
ochrony i wypowiedzieć umowę. Ubezpie-
czyciel daje również gwarancję stałej
składki za ubezpieczenie przy umowach
wieloletnich, co daje poczucie bezpieczeń-
stwa związane z planowaniem wydatków
na przyszłość.

" dostępność dla szerokiegodostępność dla szerokiegodostępność dla szerokiegodostępność dla szerokiegodostępność dla szerokiego
grona osóbgrona osóbgrona osóbgrona osóbgrona osób

Z produktu mogą skorzystać klienci in-
dywidualni w wieku 18�85 lat (z pomniej-
szeniem o okres trwania umowy zadłuże-
niowej w przypadku, gdy ubezpieczenie
zawierane jest w celu zabezpieczenia spła-
ty zadłużenia) oraz w wieku 18�65 lat �
w pozostałych przypadkach. Życie Kom-
fort jest produktem skierowanym również
do przedsiębiorców zaciągających kredy-
ty bankowe.

" uniwersalnośćuniwersalnośćuniwersalnośćuniwersalnośćuniwersalność
Życie Komfort, jako produkt uniwersal-

ny, można stosować do każdego rodzaju
zadłużenia, a także dla produktów banko-
wych niepowodujących powstania zadłu-
żenia, jak np. lokata bankowa.

" klient jest ubezpieczającymklient jest ubezpieczającymklient jest ubezpieczającymklient jest ubezpieczającymklient jest ubezpieczającym
Zasadniczą zmianą w stosunku do sta-

nu sprzed wejścia w życie Rekomenda-
cji U jest fakt, że korzystając z produktu,
takiego jak Życie Komfort konsument ma
pełnię praw wynikających z bycia stroną
umowy ubezpieczenia.

� Cieszymy się, że nasze starania o do-
starczanie produktu życiowego na najwyż-
szym poziomie zostały docenione przez nie-
zależne grono ekspertów. Z przyjemnością
i spokojem oddajemy ten właśnie produkt
w ręce klientów banków z nami współpra-
cujących � dodaje Filip Przydróżny.
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Lojalność, która się opłaca
Powiedzenie czysty zysk nabiera całkiem nowego znaczenia.
Klienci banku BPS, dokonując zakupów za pośrednictwem
portalu zakupowego Planet Plus, mogą liczyć na realny zwrot
części wydanych pieniędzy i mnóstwo rabatów w ponad
500 sklepach znanych marek. Klienci O.K. Banku Spółdzielczego
już także korzystają z platformy zakupowej Planet Plus.

Jak wynika z raportów przygotowywa-
nych przez ekspertów monitorujących ak-
tywność Polaków w Internecie, ponad
96% z nas choć raz dokonało już zakupów
w sieci. Co więcej, dane z raportów wska-
zują, że za pośrednictwem portali zakupo-
wych i aukcyjnych kupujemy coraz chęt-
niej, a skala zainteresowania taką formą
nabywania dóbr będzie rosła z każdym
rokiem. Za optymistycznymi prognozami
kryją się jednak konkretne oczekiwania,
które dotyczą bezpieczeństwa transakcji
i tego, by zakupy w sieci faktycznie ozna-
czały oszczędność. Nie mniej ważne jest
to, byśmy jako Klienci mieli możliwość
korzystania z najlepszych ofert, bez ko-
nieczności poświęcania mnóstwa czasu
na ich wyszukiwanie i sprawdzanie ich
wiarygodności.

 Naprzeciw tym oczekiwaniom, w opar-
ciu o współpracę z jednym z największych
banków w Polsce jakim jest BPS, wycho-
dzi portal zakupowy Planet Plus. Innowa-
cyjna i sprawdzona platforma zakupowa,
dzięki której Polacy zaoszczędzili już po-
nad 2 miliony złotych, rozpoczęła współ-
pracę z Grupą BPS w maju tego roku.

Dla Klientów oznacza to trzy wymierne
korzyści � po pierwsze zwrot części go-
tówki za zakupy na ich rachunek bankowy,
po drugie spore rabaty w sklepach znanych
marek (które łączą się z innymi zniżkami),
a po trzecie spokój od ewentualnego nali-
czenia podatku z tytułu korzyści w postaci
zwrotu części wydanych pieniędzy.

Masz to jak w banku
Portal zakupowy Planet Plus powstał

z myślą o wygodnym i zyskownym kupo-
waniu. Bo wbrew pozorom kupowanie
wcale nie musi wykluczać bezpośrednie-
go zysku dla Klienta. Z tym właśnie wiąże
się podstawowe założenie działania Pla-
net Plus. Kupowanie za pośrednictwem

portalu jest proste i każdorazowo może-
my łatwo sprawdzić czy faktycznie odnie-
śliśmy korzyści w postaci zwrotu części
wydanych pieniędzy. Cashback, bo tak na-
zywa się ta usługa, to popularna na Za-
chodzie forma rozliczania transakcji. W ra-
mach niej Klient wydając jakąś kwotę, po-
wiedzmy 100 zł, może liczyć na procento-
wy zwrot jej części � w wypadku Planet
Plus mowa o kwotach na poziomie nawet
kilkunastu procent z tego co wydaliśmy
(wszystko zależy od tego jaki cashback
ustalił dany sklep, w którym dokonujemy
zakupów). Wysokość zwrotu jak i sposób,
w jaki pieniądze wracają do Klienta jest
bardzo jasny � o tym, jaka kwota wróci do
naszego portfela, możemy dowiedzieć się
z infografik na stronie portalu, a pieniądze
wracają na rachunek bankowy w banku
BPS w bardzo krótkim czasie.

Co ważne, warto zauważyć, że mowa
o zwrocie �żywej gotówki�, której nie mu-
simy wydawać jedynie w portalu Planet
Plus; wolne środki możemy spożytkować
w dowolny sposób i ani bankowi, ani por-
talowi nie musimy się z tego tłumaczyć. �
Od chwili gdy zaczęliśmy wdrażać projekt
portalu Planet Plus wiedzieliśmy, że nasza
oferta ma pozwolić Klientom zacząć na-
prawdę korzystać z siły zakupów przez In-
ternet i związanej z tym oszczędności �
podkreśla Jan Andrzej SikJan Andrzej SikJan Andrzej SikJan Andrzej SikJan Andrzej Sikoraoraoraoraora, Product
Manager IT-CARD, firmy, która rozwija pro-
jekt Planet Plus. Perspektywa jest tym cie-
kawsza, że zakupy za pośrednictwem por-
talu to możliwość kupowania produktów
i usług najbardziej rozpoznawalnych ma-
rek na polskim rynku.

Jest w czym wybierać
Gdyby chcieć wyobrazić sobie, jak

ogromna musiałaby być powierzchnia
sklepu, który oferuje produkty 500 ma-
rek, okazałoby się to trudne lub wręcz nie-

możliwe. W przypadku portalu Planet
Plus jest inaczej. Tu nie dość, że wyobraź-
nia nie musi znać ograniczeń, to jeszcze
ma przełożenie na rzeczywistość. Klienci
banku BPS, logując się na stronie Planet
Plus zyskują dostęp do zakupów w 500
sklepach, które na stałe współpracują
z portalem. � Mowa o potentatach rynko-
wych, znanych i lubianych przez miliony
Polaków, takich jak RTV Euro AGD, Tchi-
bo, Answear, Zalando, Media Expert, Sa-
turn, Groupon, Douglas, Sephora, LOT czy
Agito � wylicza Jolanta SadowskaJolanta SadowskaJolanta SadowskaJolanta SadowskaJolanta Sadowska z IT-
CARD, odpowiedzialna za współpracę
z bankami spółdzielczymi. � Włączenie
naszej oferty do oferty banków spółdziel-
czych to dla posiadaczy rachunków,
zwłaszcza tych korzystających z bankowo-
ści internetowej, bardzo wygodne rozwią-
zanie. U niektórych Klientów może być
tak, że zwrot za zakupy będzie na pozio-
mie nawet 80% wartości zakupów doko-
nanych za pośrednictwem Planet Plus �
dodaje Sadowska.

Mowa o sytuacjach, w których rabat
naliczony przez sklep w danym dniu na
poziomie np. 70% zsumuje się z cashbac-
kiem w wysokości 10%. O tym, że takie
sytuacje nie są rzadkością i pozwalają na
naprawdę sporą oszczędność, można prze-
konać się wchodząc na stronę Planet Plus.
Co ważne, oferty rabatów zawsze łączą się
z pozostałymi korzyściami. Nie ma więc
mowy o tym, by zasady korzystania czy
korzyści miały zmieniać się według nieja-
snych, nieprzejrzystych dla Klienta reguł. To
samo tyczy się procedur i zgodności z pra-
wem zwrotu części wydanych pieniędzy.

Bez kłopotu z fiskusem
Interpretacja Ministerstwa Finansów

nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ku-
pując za pośrednictwem portalu Planet
Plus nie musimy się martwić, czy fiskus
nie zechce skontrolować ile i z jakiego ty-
tułu zyskaliśmy. Zakupy za pośrednictwem
portalu Planet Plus są całkowicie wolne
od obowiązku odprowadzania podatku od
kwoty, która wróci do nas w wyniku usłu-
gi cashback.

 � Nagrody wypłacane przez Planet Plus
na rzecz użytkowników stanowią nagrody
z tytułu sprzedaży premiowej i nie podle-
gają opodatkowaniu. Nawet gdy Klient
otrzyma cashback na kwotę wyższą niż 760
zł, co stanowi limit w przypadku banków,
nie musi się martwić o to, że fiskus zechce
go skontrolować. � tłumaczy Sikora z IT-
CARD. Z perspektywy Klienta takie rozwią-
zanie oznacza, że jego zysk wzrasta. Do-
dając do tego rabaty i dostęp do produk-
tów znanych marek, możemy śmiało mó-
wić o naprawdę rewolucyjnej ofercie dla
Klientów banku BPS, z której � chociażby
z czysto ekonomicznego punktu widzenia
� warto zacząć korzystać.
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Arka Przymierza
i Tajemnice Etiopii

Etiopia w latach 80. stała się synonimem głodu i ubóstwa.
Nawiedzana przez plagi suszy, nieregularnych deszczy
pozostawiła świat w przekonaniu, że jest to kraj pustynny
i naznaczony klęskami. Podróżnicy, którzy tu dotarli,
przecierają oczy ze zdumienia. Etiopia to kraj historycznie,
krajobrazowo i kulturowo tak wysublimowany, iż każdy
przybysz staje się obsesyjnie zauroczony tym, co tu zastaje.

Pustynie mają tu niewielki wpływ na
życie, głównie to wyżynny płaskowyż, na
którym niegdyś powstało imperium ak-
sumskie rozciągające się w IV w p.n.e. od
Nilu przez Morze Czerwone aż po Jemen.
To o tym kraju krążą legendy i to tu pano-
wała królowa Saba nad niegdysiejszą kra-
iną D�Amat, a Salomon chylił czoło przed
jej mądrością.

O mało nasza wyprawa nie doszłaby do
skutku. W przesiadkowym Istambule,
a był to luty, zima przypuściła atak, który
sparaliżował lotnisko. Ostatnim samolo-
tem wylecieliśmy w stronę słonecznej sto-
licy Etiopii.

� Schodzimy do lądowania w Addis
Ababa � zakomunikował głos z głośnika.
Samolot uderzył kołami w betonowy pas,
podskoczył parę razy i z wyciem rozpoczął
hamowanie. Wylądowaliśmy w Etiopii. Po
przejściu Ebola Checking Center i uzyska-
niu wiz, ruszyliśmy prywatną taksówką
zwaną gari do centrum.

Stolica zajmowała dawniej 50 mil kwa-
dratowych wraz z czterema kamienisty-
mi wąwozami o stromych skarpach, po
których spływały potoki wypełnione śli-
skimi głazami. Nie dało się tego ogarnąć,
bo nie było żadnych skupisk budowli,
a dziś Addis to arteria ulic rozciągnięta
pomiędzy nowoczesnymi biurowcami
i chatami krytymi falistą blachą. Sklepika-
rze w tradycyjnych narodowych strojach,
przyblakła architektura modernistyczna
i kawiarenki, skąd wydobywa się kadzi-
dlany zapach żywicy olibanowej przy
dźwiękach masenko, zapełniających każ-
dy centymetr miasta leżącego u stóp
wzgórz Yntoto � oto współczesny obraz
Adis Abeby. Jest to jedna z najwyżej po-
łożonych stolic na świecie. Leży w cen-

tralnej części Wyżyny Abisyńskiej na wy-
sokości 2400 m n.p.m. Umiarkowany kli-
mat z okresowymi, ulewnymi deszczami
sprawia, że myli się ten, kto sądzi, że Etio-
pia to wypalona słońcem pustynia. Ow-
szem, wszechobecny pył drażni, a zgiełk
miasta przyprawia o zawrót głowy. Nie-
mniej założona w 1887 r. przez cesarza
Menelika II stolica otoczona jest niewia-
rygodnym krajobrazem mokradeł Akaki,
gęstych, wyżynnych lasów pełnych pta-
ków i małp w Menageszy, wulkanicznych

jezior w Biszoft i zabytkowych klasztorów
Debre Libanos, gdzie cisza i spokój dają
wytchnienie od uciążliwej metropolii.
A wszystko to jest w zasięgu jednodnio-
wej podróży poza centrum. Żadna inna
afrykańska stolica nie oferuje tylu wrażeń
w takiej bliskości.

Tego samego dnia po wylądowaniu
odwiedziliśmy sławne Merkato, miejski
bazar, gdzie mieszanina zapachów i magii
kolorów dobywających się z rozstawio-
nych straganów jakże była odległa od zna-
nych nam supermarketów i ekskluzyw-
nych sklepów. Tu króluje spontaniczność
i niezwykła różnorodność towarów z po-
zoru chaotycznie pogrupowanych. Ludzie
są otwarci i choć życie ich nie rozpiesz-
cza, są szczęśliwi.

Podróż szutrowymi drogami pośród
przechadzających się stad kóz, osłów
i krów dostarcza niezapomnianych wrażeń.
Mijając wioski ciągle towarzyszyły nam
dzieciaki, wyrastające zawsze i wszędzie
jakby spod ziemi. Tłumnie osaczały nas,
ciesząc swój wzrok egzotyką białego czło-
wieka, zbiegały ze wzgórz, próbowały za-
trzymać pojazd machając i tańcząc na dro-

dze etiopski swing. Przejeżdżając przez
Wyżynę Abisyńską koło rzeźbionych pia-
skowcowych klifów, dolin regionu Tigray,
skarp Wielkiego Rowu Afrykańskiego po-
rośniętych akacjowymi zaroślami, nazna-
czonymi szczytami wygasłych wulkanów,
wśród bogactwa ptaków, endonomicznych
gatunków takich jak Gelady (małpy o krwa-
wiącym sercu), człowiek zastanawia się, jak
możliwy jest fakt zgromadzenia w jednym
miejscu na świecie takich wspaniałości
oraz tak wielkiej ilości obiektów wpisanych
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Co jest takiego w Etiopii, że jest tak nie-
zwykła?� To tu znajduje się najstarsza
budowla Afryki w Yeha � świątynia lunar-
na. To tu znajduje się najwspanialszy na
świecie zespół monolitycznych kościołów
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w skale uważany nieoficjalnie za ósmy cud
świata. Król Lalibella zbudował tu drugą
Jerozolimę, a kościół etiopski kultywuje
praktyki religijne przypominające te
z pierwszych wieków.

Mnisi żyją w skitach lub � jak w Debre
Damo � w niedostępnych klasztorach, do
których aby się dostać, trzeba wspiąć się
po linie spuszczanej z kilkudziesięciome-
trowej, pionowej skały.

To tu bierze początek Nil Błękitny, któ-
ry płynie do jeziora Tana, tworząc wąwóz
porównywalny z Wielkim Kanionem w Sta-
nach Zjednoczonych. Papirusowe łodzie
tankwa wciąż pływają po jeziorze pośród
dziesiątek wysp skrywających wspaniałe
klasztory. Po 30 km od Tana Nil Błękitny
spada z urwiska o wysokości 45 m, two-
rząc potężny wodospad Tys Abbaj (Dym
Nilu). Unosząca się nad wodą mgła z dro-
binek wody wygląda jak dym. Osiemna-
stowieczny podróżnik szkocki James Bru-
ce opisał go tak: �Wspaniały widok, któ-
rego upływ czasu, pomimo długości życia
ludzkiego, nie wymaże go z mojej pamię-
ci. Wprawił mnie w takie osłupienie i stan
niebytu, że trwałem bez świadomości,
gdzie jestem oraz jakie problemy ziemskie
mogą mnie dotyczyć�.

To tu znajduje się kolebka ludzkości.
W 1974 r. odkryto w Hadarze na północy
Etiopii szkielet nazwany Lucy, będący
szczątkami mającego 3,5 mln lat autroli-
piteka z gatunku A. Afaensis, a w 1997 r.
znaleziono tam części szkieletu człowie-
kowatego sprzed 5,8 mln lat � brakujące
ogniwo między małpimi przodkami. To tu,
w dolinie Omo, znajduje się aż 20 pierwot-
nych plemion. Ari, Hamerowie, Tsemay-
owie, Mursi, Karo, Dasanechowie i wiele
innych plemion wciąż żyje w swoich chat-
kach, śpi na klepisku i gotuje na ognisku,
trąc mąkę na kamieniu. Mieszkańcy tych
wiosek żyją przez ostatnie dziesięć wie-
ków tak samo � półnadzy, chodzący z gli-
nianymi dzbanami na wodę przytroczony-
mi do pleców skórzanymi pasami oraz
wypasający bydło pędzone od pastwiska
do pastwiska. Nadal praktykują zdobienie
ciał przez skaryfikację i malowanie.

Kobieta z plemienia siedziała zakrywa-
jąc oczy. Widać było ból, jaki odczuwa kie-
dy pozostałe kobiety nacinały żyletkami jej
ciało, zdobiąc je bliznami. Przygotowywa-
ła się do ceremonii stosując skaryfikację.
Robiąc nacięcia wcierała popiół w otwar-
te rany. Obok płynęła rzeczka, gdzie ko-
biety myły się i ozdabiały na święto Don-
ga, podczas którego mężczyźni wykażą się

męstwem w krwawych walkach na kije.
Dwumetrowe drągi stanowiły broń, której
zadaniem podczas rytuału miało być za-
danie jak największej ilości blizn, rozcięć
dowodzących męstwa i odwagi. Im wię-
cej krwi i blizn, tym większym szacunkiem
obdarzano wojownika Surma. Stanowiły
o jego wartości i poświęceniu dla współ-
plemieńców, o tym, że może oddać on
życie w obronie swojej ziemi. Każdego
dnia Surma i Mursi walczą o każdą kałużę
i kawałek pastwiska do wypasania krów.

Kobiety plemienia Surma często wypy-
chają sobie wargi krążkami o średnicy
przekraczającej nawet kilkanaście cm i któ-
rych rozmiar wskazuje na wielkość posa-
gu kobiety. Modelowanie ust zaczynają już
młode dziewczęta po usunięciu dolnych
zębów, by wpasować w ten sposób krą-
żek. Jest to jeden z ostatnich ludów świa-
ta kultywujących ten zwyczaj, który wraz
z przenikaniem innych kultur powoli zaczął
zanikać.

Nie ma w Afryce drugich tak pięknych
gór jak Siemen � 100 km na północ od
Gonderu, wpisane na listę UNESCO, two-
rzy je 12 szczytów przekraczających gra-
nicę 4000 m n.p.m. z piątą górą w Afryce
Ras Dashen (Dach Świata). Patrząc ze
szczytów można dostrzec szerokie równi-
ny ciągnące się ku Erytrei, a u ich podnó-
ży w pozostałości pradawnych wzgórz
setki kamiennych iglic. Temu krajobrazo-
wi towarzyszy bogactwo fauny: 180 ga-
tunków ptaków, dżelad, koziorożców abi-
syńskich, lampartów, garenuk, oryksów�
Nie sposób wszystkich wymienić.

To tu leży Gondor stolica dawnych kró-
lów Afryki, gdzie znajdują się XVIII wiecz-
ne zamki, pałace i łaźnie Fasilidesa. To tu
w Aksum znajduje się największy na świe-
cie obelisk ważący 500 ton oraz park
75 stelli.

I w końcu to tu być może znajduje się
największa zagadka ludzkości � Arka Przy-
mierza. Największym bowiem skarbem
Etiopii jest niezbadany dotąd obiekt znaj-
dujący się w kościele NMP na Syjonie,
w Axum, na północy kraju pod ochroną
Strażnika wybieranego na całe życie.

W świętej księdze etiopskiej Kabra
Negast napisano o tym, jak 3 tys. lat temu
królowa Saba, zwana Makedą, wyruszyła,
by odwiedzić króla Salomona.

Chciała przekonać się, czy istotnie jest
tak mądry, jak o nim powiadają. Z ich
związku narodził się syn Menelik I uważa-
ny za pierwszego cesarza Etiopii. Gdy przy-
szły władca podrósł, matka wysłała go na
dwór ojca, by nauczył się, jak władać pań-
stwem. Wracając w asyście synów z naj-
znamienitszych izraelskich rodów wykradł
wraz z kapłanem Azariaszem z pałacu Sa-
lomona Arkę Przymierza. Przywiózł ją do
Etiopii, gdzie według tradycji do dziś jest
ukryta. Do wnętrza kościoła, w którym się
znajduje, wstęp ma tylko strażnik zobowią-
zany przysięgą do zachowania tajemnicy.
Etiopia strzeże zazdrośnie swego skarbu,
toteż nie widzieli go nawet Włosi podczas
okupacji kraju.

Już w pradawnych przekazach można
przeczytać o kraju leżącym za rzekami
Kusz, wysyłającym posłów na łódkach pa-
pirusowych, o ludziach z brązową, a nie
czarną skórą, o kraju wielkich bogactw�
Ale nawet dziś nie sposób opisać egzoty-
ki, którą doświadczyliśmy, tajemnic o jakie
się otarliśmy i wyrazić słowami wyjątkowo-
ści Etiopii. To po prostu trzeba zobaczyć.

Oprac. Marzena iMarzena iMarzena iMarzena iMarzena i TTTTTomasz Komasz Komasz Komasz Komasz Kapłanekapłanekapłanekapłanekapłanek
Etiopia � wyprawa luty 2015

arkaprzymierza.com.pl
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Last minute

� Trudno oczekiwać, aby w ramach
last minute znalazły się wolne miejsca
w najbardziej obleganych i popular-
nych hotelach � zwraca uwagę AAAAAlicjalicjalicjalicjalicja
MarquardtMarquardtMarquardtMarquardtMarquardt z Biura Turystycznego �Reise
Hit�. � Jeszcze trudnej o wymarzoną
ofertę w przypadku czteroosobowej ro-
dziny, która chciałaby spędzić wakacje
w dużym, sprawdzonych hotelu, który
szczyci się bardzo dobrymi opiniami.
Szczerze mówiąc, last minute najlepiej
sprawdza się w przypadku dwuosobo-
wych zamówień, bez większych zobo-
wiązań czasowych i przy dużej elastycz-
ności co do miejsca wylotu i powrotu
samolotem. Wbrew pozorom to nie musi
być to samo lotnisko�

W przypadku last minute, to coś za coś,
czyli ograniczona, stosunkowo niewielka
oferta, ale za to atrakcyjna cena. Jeśli jesz-
cze miejsce wylotu nie robi większej róż-

nicy (dajmy na to, klientowi ze Śląska od-
powiada Gdańsk) albo też nie ma znacze-
nia sytuacja, gdy wyruszyć ma z Krakowa,
a wrócić do Rzeszowa, to można wyszu-
kać niezbyt oblegany hotel w cenie o kil-
ka tysięcy zł niższej niż dla znanego hote-
lu w tej samej miejscowości. Dla odmia-
ny są klienci, którzy starają się jak najwcze-
śniej złożyć rezerwację, kiedy tylko poja-
wiają się katalogi na nowy sezon. Mają
wówczas do dyspozycji pełną ofertę i pa-
kiet zniżek honorujących wcześnie podjętą
decyzję. Granice cenowe między takim po-
dejściem a last minute bywają dość płyn-
ne, czy też zbliżone, choć atutem wcze-
snych rezerwacji jest z pewnością najbo-
gatszy wybór.

A jakie kraje cieszą się w tym roku naj-
większym zainteresowaniem? � Trady-
cyjnie Grecja, Turcja, Hiszpania, w mniej-
szym stopniu Egipt � informuje KKKKKatarzatarzatarzatarzatarzynynynynynaaaaa

CendlewskaCendlewskaCendlewskaCendlewskaCendlewska z BT �Reise Hit�. � Mimo nie-
pokojących informacji nasi klienci nie re-
zygnują z wypoczynku na greckich wy-
spach, czy też w najbardziej obleganych
kurortach Egiptu. W przypadku Tunezji
mieliśmy sześciu klientów, którzy w ostat-
nim czasie zdecydowali się na zmianę
miejsca wypoczynku, co oznacza znikome
zainteresowanie tym kierunkiem. (r)(r)(r)(r)(r)

Niezależnie od sytuacji na rynku turystycznym, formuła
�last minute� cieszy się od lat dużym zainteresowaniem.
Ma więc sporo zwolenników, ale też ograniczeń
i przeciwników, którzy z wyborem miejsca wypoczynku
nie chcą czekać na ostatnią chwilę.
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Przeżyj piłkarską
przygodę z APN
Osoby związane z futbolem, które miały okazję od �kuchni�
przyjrzeć się funkcjonowaniu klubów piłkarskich, doskonale
zdają sobie sprawę z tego, jak cenne jest prawidłowe szkolenie
dzieci i młodzieży. Do takich osób bez wątpienia należy Marcin
Brosz. Były piłkarz, który swą sportową przygodę rozpoczynał
w Knurowie, a dzięki odpowiedniemu szkoleniu trafił po kilku
latach do Górnika Zabrze i otrzymał szansę gry na najwyższym
krajowym szczeblu ligowym.

Kończąc karierę piłkarza i rozpoczyna-
jąc pracę trenerską, Marcin BroszMarcin BroszMarcin BroszMarcin BroszMarcin Brosz posta-
nowił podzielić się swym doświadczeniem
z najmłodszymi adeptami i założył w tym
celu Akademię Piłki Nożnej.

Jej działalność od początku oparta jest
na kilku silnych i stabilnych filarach, do któ-
rych należą Miasto � Biznes � Rodzice.
Akademia tworzy w ten sposób warunki
o najwyższym standardzie do prawidłowe-
go rozwoju dzieci i młodzieży.

APN zaprasza w swoje szeregi przed-
szkolaków, a także uczniów szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalnych.

Oprócz zajęć treningowych, udziału
w meczach oraz turniejach, Akademia or-
ganizuje letnie obozy. Najbliższy odbę-
dzie się w drugiej połowie sierpnia br.
w Ustroniu.

Więcej o działalności APN dowiecie
się z oficjalnej strony internetowej:
www.apnknurow.pl
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DOBRA LEKTURA NA LATO!

thriller kryminalny
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Kwota kredytu

Kredyt �Gotówka HIT OK Komfort�
Przykładowy Harmonogram spłat miesięcznych równych rat

Oferta dla Klientów O.K. Banku Spółdzielczego*

Okres
kredytowania

Oferta standardowa

* Klient rachunku ROR prowadzony przez Bank w okresie co najmniej 6 miesięcy, na który wpływają
deklarowane wpływy z osiąganego dochodu oraz nie występowały na nim tytuły egzekucyjne

RRSO dla kredytu gotówkowego �Gotówka HIT OK Komfort� z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy wynosi
10,73%, obliczone zgodnie z ustawą z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2014 nr 126 poz. 715
z poźn.zm.) o zmiennym oprocentowaniu 8% p.a. dla kredytu gotówkowego w kwocie 10 000,00 zł, na okres
48-miesięcy i spłacanego w równych ratach na 8-go dnia każdego miesiąca (47 równych rat w kwocie 244,13 zł
oraz ostatnia 48 rata wyrównawcza w kwocie 245,27 zł). Całkowity koszt kredytu wyniesie 2 137,58 zł, w tym:
opłata przygotowawcza za złożenie wniosku kredytowego 35 zł, prowizja od udzielenia kredytu 100 zł, składka
ubezpieczeniowa WTUŻiR Concordia Capital S.A. 283,20 zł, odsetki 1 719,38 zł. Całkowita kwota do zapłaty
wyniesie 12 137,58 zł. Stan na 8.06.2015 r. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią
oferty w rozumieniu artykułu 66 K.C.

RRSO dla kredytu gotówkowego �Gotówka HIT OK Komfort� z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy wynosi
12,19%, obliczone zgodnie z ustawą z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2014 nr 126 poz. 715
z poźn.zm.) o zmiennym oprocentowaniu 8,75% p.a. dla kredytu gotówkowego w kwocie 10 000,00 zł, na okres
48-miesięcy i spłacanego w równych ratach na 8-go dnia każdego miesiąca (47 równych rat w kwocie 247,67 zł
oraz ostatnia 48 rata wyrównawcza w kwocie 248,70 zł). Całkowity koszt kredytu wyniesie 2 407,39 zł, w tym:
opłata przygotowawcza za złożenie wniosku kredytowego 35,00 zł, prowizja od udzielenia kredytu 200 zł, składka
ubezpieczeniowa WTUŻiR Concordia Capital S.A. 283,20 zł, odsetki 1 889,19 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie
12 407,39 zł. Stan na 8.06.2015 r. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu artykułu 66 K.C.

Ważność oferty na dzień 8 czerwca 2015r.

do 12 m-cy

do 48 m-cy

do 84 m-cy

1 000 zł

86,48 zł

24,41 zł

15,96 zł

10 000 zł

864,81 zł

244,13 zł

159,62 zł

30 000 zł

2 594,42 zł

732,39 zł

478,87 zł

60 000 zł

5 188,84 zł

1 464,78 zł

957,75 zł

Oprocentowanie
nominalne

6,90%
(stawka stała)

8%
(stawka zmienna)

8,75%
(stawka zmienna)

Kwota kredytu
Okres

kredytowania

do 12 m-cy

do 48 m-cy

do 84 m-cy

1 000 zł

86,71 zł

24,77 zł

16,27 zł

10 000 zł

867,11 zł

247,67 zł

162,67 zł

30 000 zł

2 601,34 zł

743,00 zł

488,02 zł

Oprocentowanie
nominalne

7,40%
(stawka stała)

8,75%
(stawka zmienna)

9,35%
(stawka zmienna)


