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Bank Spółdzielczy w Osiecznej
Zaś jedną z najstarszych firm

działających na terenie naszej
gminy i dla mieszkańców jest Bank
Spółdzielczy mający swą siedzibę
w Osiecznej. Bez przesady można
powiedzieć, że jest to firma z wie-
loletnią – ponadwiekową tradycją.
A zaczęło się, jak to się czasem

mówi, na złość Niemcom. W okre-
sie zaborów, w obronie przed sil-
nym naporem ze strony Niemców
Polacy zakładali stowarzyszenia.
I tak właśnie powstał Bank Spół-
dzielczy w Osiecznej – wtedy jesz-
cze jako Bank Ludowy. Był 30
września 1895 roku. Początkowo

spółka składała się z 9 osób, gdzie
rolę dyrektora pełnił Maksymilian
Szydłowski, podskarbim (dzisiej-
szym kasjerem) był Franciszek
Kaczmarek, a kontrolerem (księ-
gowym) – Jan Czechak. Stan ten
trwał przez rok, potem funkcję dy-
rektora przejął StanisławAlkiewicz
– miejscowy lekarz. Ciekawostką
jest fakt, że księża zawsze byli za-
angażowani w działalność banku,
początkowo zasiadali w radzie
nadzorczej, a później jako dyrekto-
rzy. I tak duchową pieczę dyrek-
torską przez 27 lat sprawowali –
ks. Kazimierz Fabisz – proboszcz

Zgodnie z prośbą naszych czytelników rozpoczynamy cykl, w
którym prezentować będziemy firmy działające na terenie na-
szej gminy. Najwięcej jest u nas firm usługowych, dużo mniej
produkcyjnych.

osobom fizycznym i podmiotom
gospodarczym, regulowanie
wszelkich płatności proponuje się
karty kredytowe i płatnicze, dostęp
do rachunków poprzez usługę In-
ternet banking a o operacjach na
rachunku klient może zostać poin-
formowany sms-em.
- Organizujemy też promocyjne

akcje kredytowe przy okazji świąt,
wakacji oraz promocje lokat z na-
grodami – mówi R. Helińska.
Placówka wychodzi naprzeciw

potrzebom mieszkańców naszej
gminy, nie tylko tym finansowym,
ale także kulturalnym. Wspiera fi-
nansowo imprezy takie jak Dni
Osiecznej, Noc Świętojańska, dofi-
nansowuje gminne chóry, zespoły
taneczne, koła emerytów, diabety-
ków, rady rodziców szkół i przed-
szkoli, grupy sportowe, funduje
nagrody na turniej sportowe.
Personel stanowi 12 osób,

które pomagają ponad 2 tysiącom
klientów. Bank Spółdzielczy w
Osiecznej ma swój punkt kasowy
w Kąkolewie przy sali wiejskiej,
dysponuje też bankomatem do do-
konywania szybkich wypłat pie-
niężnych.
„Nasz” bank jest zrzeszony w

Spółdzielczej Grupie Banków i na
150 takich placówek z całej Polski
zajmuje wysokie, bo aż 32
miejsce, pod względem zysku i 40
miejsce pod względem funduszy
własnych.
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Drzeczkowa, ks. Franciszek Ciż-
mowski – proboszcz goniembicki,
ks. Paweł Steinmetz – proboszcz
osiecki, ks. Maksymilian Kluge -
proboszcz drzeczkowski.
Warto wspomnieć że jeszcze

przed drugą wojną światową w
Osiecznej działał też drugi bank –
utworzony specjalnie dla mniej-
szości niemieckiej.
Działanie polskiego banku na

krótko przerwała wojna, ale już
pod koniec lat czterdziestych
ubiegłego wieku jego działalność
została reaktywowana.

- W obecnym budynku bank
mieści się od 1974 roku, wcześniej
były tu mieszkania, a przed II
wojną światową restauracja, której
właścicielem był Niemiec Reich –
mówi dyrektor banku Renata
Helińska.
Osiecki bank był pierwowzorem

dla powstałego lata później banku
w Lesznie. Na krótko placówki te
zostały połączone. W 1949 roku
„nasz” bank jako Gminna Kasa
Spółdzielcza odzyskał swą nieza-
leżność. Od tego czasu stanowi-
sko dyrektora sprawowało kolejno
5 osób: Jan Ciemnoczołowski,
Oleńka Chróst, Walerian Kmiećko-
wiak, Janina Bajzert, a od 2007
roku Renata Helińska.
Dziś poza podstawowymi usłu-

gami jak prowadzenie rachunków
bankowych, deponowanie lokat
terminowych, udzielanie kredytów

Sołtysem Wolkowa wybrano Tadeusza Kurowiaka. Był to jedyny
kandydat na to stanowisko. W skład Rady Sołeckiej weszli: Zbigniew
Kuśpiel, Kazimierz Walenczewski i Henryk Wróbel. Nad przebiegiem
spotkania czuwał zastępca burmistrza Stefan Kuśnierek. W spotkaniu
uczestniczyło 28 osób z 78 uprawnionych.
W zebraniu wyborczym samorządu mieszkańców Ziemnic uczest-

niczyło 65 z 253 osób uprawnionych do głosowania. Na stanowisko soł-
tysa kandydowały aż 4 osoby: Aleksander Lorkewicz, Helena
Francuskiewicz, Jan Klak i Teresa Regulska. Decyzją większości gło-
sów sołtysem została Helena Francuskiewicz. Radę Sołecką stanowią
natomiast: Dorota Turkowiak, Natalia Paizert, Michał Stężycki, Robert
Skrzypek i Teresa Regulska. Zebraniu przewodniczył Stanisław Glapiak.
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NOWE SERWERY WIRTUALNE

Przestrzeń 400MB / 99 zł netto rocznie, transfer 10GB/miesiąc
Przestrzeń 1GB / 180 zł netto rocznie, transfer 10GB/miesiąc
Przestrzeń 3 GB / 350 zł netto rocznie, transfer 30GB/miesiąc
Przestrzeń 4 GB / 499 zł netto rocznie, transfer 50GB/miesiąc

* w każdym serwerze możliwość założenia 5 baz MySQL i 5 baz
PostgreSQL plus wygodny panel do zarządzania stronami www,
pocztą (w tym nowy webmail), nielimitowaną ilością domen

Przez lata dyrektorami banku byli księża


