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z życia Banku
Jesteśmy najbliżej już od 90 lat

nasza historia
Zaczęło się na Żabiej...

Wspomnień czar

ESBANK dzisiaj
Silny, solidny, stabilny

Społecznie odpowiedzialni

nasz jubileusz
Nowa siedziba Biura Głównego

Uczciliśmy urodziny rówieśników Banku

Jubileuszowa ZŁOTA LOKATA

życzą nam

Witam Państwa na łamach specjalnego, bo jubileuszowego wydania biuletynu „ESBANK z bliska”. 
Z dumą prezentujemy w nim 90 lat historii naszego Banku, który na trwałe zapisał się w historii 
ziemi radomszczańskiej oraz polskiej bankowości spółdzielczej.

Sukces, którym jest dostojny Jubileusz 90-lecia ESBANKU Banku Spółdzielczego, to zasługa wielu 
pokoleń bankowców, kolejnych Zarządów, Rad Nadzorczych, ale nie byłoby go bez Państwa – 
naszych Klientów. Niniejszym biuletynem dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy 
do wspólnego świętowania. Oferujemy pełną wspomnień podróż przez dziesięciolecia, która 
przybliży Państwu, kim byliśmy, jak się zmienialiśmy, kim jesteśmy, a także kim chcemy być  
w przyszłości. 

Miłej lektury!

Arleta Węgrzyńska, Redaktor Wydania
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Drodzy Klienci,

Był grudzień 1925 r., gdy grupa 
aktywnych spółdzielców po-
wołała do życia Mieszczańsko-
-Rolniczy Bank Spółdzielczy. 
Tak rozpoczęła się historia jed-
nego z najstarszych banków 
na ziemi radomszczańskiej. Po 
90 latach z dumą podkreślamy, 
iż ESBANK Bank Spółdzielczy 
kontynuuje zapoczątkowaną 
wówczas tradycję. 

Na przestrzeni minionych dzie-
sięcioleci nasz Bank nieustannie 
rozwijał się i zmieniał – tak jak 
świat, Klienci oraz ich potrzeby. 
Z niewielkiej instytucji finanso-
wej powoli przekształcał się  
w zaufanego partnera lokal-
nych przedsiębiorców, którzy, 
obok Klientów indywidualnych, 
po dziś dzień stanowią główny 
kierunek zainteresowania 
biznesowego ESBANKU Banku 
Spółdzielczego.

Sukcesywnie poszerzała się 
zarówno oferta produktów  
i usług, jak i zasięg terytorialny 
Banku. O ile w roku 1925 dzia-
łał on jedynie w Radomsku, to 
już w latach 50-tych obej-
mował swym zasięgiem cały 
powiat radomszczański.  Naj-
bardziej dynamiczny rozwój 
– poza rodzimy powiat, a także 

Jesteśmy najbliżej 
już od 90 lat

Umacnianie pozycji wszechstronnego, 
najbliższego i zarazem 
profesjonalnego doradcy oraz 
powiernika naszych Klientów to 
wyzwanie, które stawiamy sobie jako 
cel u progu kolejnego dziesięciolecia.

firmowych, a także odważne 
wychodzenie naprzeciw 
wyzwaniom współczesności. 
Odzwierciedleniem tego 
było stworzenie nowocze-
snej i wygodnej bankowości 
elektronicznej ESBANK24 oraz 
jako 7 bank w Polsce wersji 
mobilnej ESBANK24 Mobile. 
Naszym największym atutem 
jest jednak kompetentne 
doradztwo oraz indywidualne 
dopasowywanie produktów 
i usług do konkretnych po-
trzeb naszych Klientów.

Jacek Zacharewicz

Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

województwo – przypadł 
jednak na przełom wieków.  
W efekcie ESBANK Bank Spół-
dzielczy to dziś 33 placówki 
skupione w 9 oddziałach w 
trzech województwach: łódz-
kim, śląskim oraz opolskim. To 
placówki m.in. w Piotrkowie 
Tryb., Częstochowie, Łodzi, 
Wieluniu, Pajęcznie, Klesz-
czowie, Wolborzu, Tuszynie, 
Kłobucku, Praszce. Niezmien-
nie siedzibą ESBANKU Banku 
Spółdzielczego pozostało 
Radomsko, gdzie wszystko 
znalazło swój początek.

Nie zmieniły się też wierność 
leżącej u podstaw bankowości 
spółdzielczej idei współdzia-
łania, misja wyrażona w haśle 
„Jesteśmy najbliżej”, a także 
wartości, którymi na co dzień 
kierują się Zarząd oraz Pracow-
nicy, a które wyraża występu-
jący w logo Banku dąb – siła, 
solidność, stabilność.

W jubileuszowy rok 2015 
wkroczyliśmy jako ponad 
200-osobowa instytucja 
finansowa z sumą bilansową 
przekraczającą 650 mln zł oraz 
ugruntowaną pozycją  
w gronie liderów bankowości 
spółdzielczej. Wyróżnia nas 
otwarcie na potrzeby Klien-
tów indywidualnych oraz 

Umacnianie pozycji wszech-
stronnego, najbliższego i zara-
zem profesjonalnego doradcy 
oraz powiernika naszych 
Klientów – to wyzwanie, które 
stawiamy sobie jako cel u pro-
gu kolejnego dziesięciolecia. 
Wierzę, że nasza praca nadal 
będzie dla Państwa źródłem 
satysfakcji i pozwoli nam 
z sukcesem kontynuować 
tradycję polskiej bankowości 
spółdzielczej.
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1925  - z połączenia Spół-
dzielczego Banku Drobnego 
Handlu i Rolnictwa z Ban-
kiem Spółdzielczym powsta-
je Mieszczańsko - Rolniczy 
Bank Spółdzielczy z siedzibą 
przy ul. Żabiej 5.

1966 – rozpoczynamy 
działalność pod nazwą Bank 
Spółdzielczy w Radomsku.

1931 - zmieniamy 
nazwę na 
Bank Ludowy, 
obsługujemy 
rolników  
z terenu powiatu 
radomszczańskiego.

1975 – siedziba Banku zostaje 
przeniesiona na  

ul. Waryńskiego 22  
(obecnie ul. Piłsudskiego).

1950 – prowadzimy 
działalność pod 
nazwą „Gminna Kasa 
Spółdzielcza” i swym 
zasięgiem obejmujemy 
teren Radomska, Ładzic, 
Kodręba i Gomunic.

1959 - zmieniamy nazwę 
na Bank Spółdzielczy. 

Spółdzielnia Oszczędnościowo 
- Pożyczkowa. Działalność 
rozpoczynają Szkolne Kasy 

Oszczędności.

Zaczęło się na Żabiej…

nasza historia

Pierwsza siedziba Banku, na czele którego stał Prezes Jan  
Jaskłowski, mieściła się w Radomsku przy ulicy Żabiej 5 – dziś 
ulicy Żeromskiego. Działalność Banku ograniczała się do te-
renu Radomska. Bank tworzyli obywatele wyznania chrze-
ścijańskiego i osoby prawne. Celem działalności było pod-
noszenie dobrobytu Członków Banku poprzez krzewienie 
oszczędności, udzielanie pożyczek na potrzeby gospodar-
cze, a także współdziałanie w pracy kulturalno-oświatowej. 
Udział członkowski wynosił początkowo 25 ówczesnych zł, 
a górna granica udzielanego kredytu – 2 000 zł. Bank prze-
trwał dziejową burzę, jaką była II wojna światowa. Jak po-
dają źródła, w 1945 roku pracowały w nim 3 osoby. U schył-
ku lat 50-tych pracowników było już kilkunastu, natomiast  
w 1986 roku Bank stanowił już 50-osobową instytucję, obej-
mującą swym zasięgiem gminy Radomsko, Ładzice, Kodrąb  
i Gomunice.



 

  

1990 – kupujemy budynek 
przy ul. Pułaskiego 11  
z przeznaczeniem na nową 
centralę Banku.

2001 - na mocy  
umowy podpisanej  

z Gospodarczym Bankiem 
Wielkopolskim S.A. stajemy 
się członkiem Spółdzielczej 

Grupy Bankowej. 2008 - przekraczamy  
sumę bilansową 400 mln zł  
i zatrudniamy dwusetnego 

pracownika.

2009 - wprowadzamy nowe 
logo Banku oraz zmieniamy 

nazwę na ESBANK Bank 
Spółdzielczy.

2010 – emitujemy obligacje 
Banku oraz debiutujemy na 

Rynku Catalyst Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

2012 - zajmujemy  
I miejsce w konkursie  
„Bank Nowoczesnych 
Rozwiązań” zorganizowanym 
przez magazyn Głos Banków 
Spółdzielczych. Przekraczamy 
sumę bilansową 600 mln zł. 

2015 – otwieramy nową 
centralę Banku, mieszczącą 
się przy ul. Tysiąclecia w Ra-
domsku.

1997 – łączymy 
się z Bankiem 

Spółdzielczym  
w Lgocie Wielkiej.

nasza historia

Przełomowym momentem dla działalności 
Banku był rok 1990, kiedy to przejście od 
gospodarki planowej do rynkowej stworzy-
ło nowe możliwości rozwoju. W kolejnych 
latach Bank poprzez współpracę z Bankiem 
Gospodarki Żywnościowej, jak i kompute-
ryzację sukcesywnie unowocześniał ofertę 
oraz zaplecze technologiczne. W 1996 roku 
Prezesem Zarządu został Jacek Zacharewicz, 
który wraz z grupą aktywnych i doświadczo-
nych spółdzielców dał silny impuls do dyna-
micznego rozwoju oraz wprowadził Bank do 
zrzeszenia SGB. Dziś ESBANK to ponad 200 
pracowników, 33 placówki zlokalizowane  
w trzech województwach.
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nasza historia

Przez wiele lat metamorfozy zachodzące 
w Banku obserwowałam z pozycji kon-
kurencji. Z zazdrością – że tacy elastyczni, 
szybcy w decyzjach, mają Zarząd i Cen-
tralę na miejscu, bezzwłocznie reagują na 
potrzeby Klientów, nie to co korporacyjne 
molochy. Nie raz wchodziliśmy sobie  
w drogę w walce o względy Klientów. Od 
2,5 roku jestem pracownikiem ESBANKU  

i z pełnym przekonaniem uważam, że być najbliżej Klienta – to 
właśnie sedno bankowości. Bank to ludzie – z jednej strony 
Klienci, z drugiej pracownicy. Tej relacji nie zastąpi żadna naj-
nowsza technologia.

Przez lata obserwowałem, jak technologia 
z wewnętrznej sprawy Banku staje  
się warunkiem rozwoju biznesu  
i pomaga wychodzić naprzeciw potrze-
bom Klientów.  W 2012 r. uczestniczyłem 
we wprowadzaniu ESBANK24, a potem 
ESBANK24 Mobile. Jesteśmy w sieci, bo 
to dziś konieczność, a dla informatyków – 
nieustanna praca nad bezpieczeństwem 

systemów. Jednak z perspektywy 15 lat pracy w Banku jako naj-
większe wyzwanie wspominam… wyposażenie w komputery 
wszystkich stanowisk pracy, ponieważ dla wielu pracowników 
był to pierwszy kontakt z tym urządzeniem.

Cieszę się, że 5 lat w historii ESBANKU jest 
także moim udziałem. Od początku czu-
łam tu miłą i przyjazną atmosferę pracy, 
cenię otwartość kolegów i przełożonych 
zarówno w stosunku do Klientów, jak 
i współpracowników. Nie tylko w Piotrko-
wie Tryb. nasz Bank wyróżnia się nastawie-
niem na rozwój regionalny, sponsoruje 
wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, 

wspiera kluby sportowe, harcerstwo oraz współpracuje ze szko-
łami, przedszkolami i innymi instytucjami.

14 lat - a minęło jak jeden dzień. Pracę  
w Biurze Zarządu ESBANKU zacząłem 
zaraz po studiach prawniczych. Bank liczył 
wtedy około 40 osób. Rok później zaczą-
łem przygodę w dziale Obsługi Klienta, 
potem wraz z dwoma kolegami praco-
wałem w dziale Klienta Korporacyjnego. 
Stamtąd w 2006 roku trafiłem do  
Oddziału w Częstochowie i już jako  

Kierownik osobiście organizowałem nową placówkę Banku  
w Kłobucku. 3 lata później wróciłem do Radomska, jako Dyrek-
tor odpowiedzialny za sieć placówek w Radomsku i powiecie 
radomszczańskim. Moja historia w ESBANKU jest dowodem, że 
ciężka praca, szkolenia, kursy i zaangażowanie to recepta nie 
tylko na osobistą satysfakcję, ale i zawodowy sukces.

Wspomnień czar

Dorota Sujka – Dyrektor Oddziału nr II w Radomsku,  
pracuje w ESBANKU od 2013 r.

Tomasz Kowalski – Główny Informatyk,  
pracuje w ESBANKU od 2000 r.

Aneta Śmiałek – Doradca Klienta,  
Oddział nr IV w Piotrkowie Tryb., pracuje w ESBANKU od 2010 r.

Tomasz Ludwin – Dyrektor Oddziału nr I w Radomsku,  
pracuje w ESBANKU od 2001 r.
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nasza historia

Gdy piętnaście lat temu zaczynałam 
pracę, siedzibą ESBANKU Banku Spółdziel-
czego, wtedy jeszcze Banku Spółdzielcze-
go w Radomsku, był niewielki budynek. 
Pamiętam jego  rozbudowę oraz czasy, 
gdy również on okazał się zbyt mały na 
potrzeby naszego Banku. Obecnie podzi-
wiam nową siedzibę, mając świadomość, 
że zmiana ta świadczy o ciągle rosnącej 

sile instytucji finansowej, w której pracuję.

Po ośmiu miesiącach współpracy 
mogę śmiało powiedzieć, że decyzja 
o rozpoczęciu pracy w ESBANKU to 
był dobry krok. W trakcie półrocznego 
okresu adaptacyjnego mogłam liczyć 
na wsparcie całego zespołu, co było 
bardzo miłe, ponieważ atmosfera w 
pracy jest dla mnie bardzo ważna. Cieszę 
się też, że znalazłam pracodawcę, dla 

którego rozwój pracowników ma duże znaczenie. Zaczęłam 
pracę w styczniu, a już w maju uczestniczyłam w projekcie 
szkoleniowym „Bankowa Akademia Rozwoju”.

W ciągu 37 lat pracy w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym obserwowałam, jak zmie-
niał się nasz Bank oraz sposób księgo-
wania operacji bankowych. Na początku 
swojej kariery zawodowej w imiennych 
kartotekach ręcznie ewidencjonowałam 
produkcję sprzedaną naszych Klientów, 
głównie rolników. Gdy u schyłku lat 90-
tych w placówce pojawił się komputer, 

na  koniec każdego dnia rozliczeniowego, już nie ręcznie, ale 
na dyskietkach trzeba  było zapisać każdy dzień  księgowy.  To 
już historia. W 2012 r. ESBANK zdobył tytuł „Bank nowoczesnych 
rozwiązań”, m.in. za bankowość internetową i mobilną. Obser-
wując ten rozwój, cieszę się, że jesteśmy liderem wśród Banków 
Spółdzielczych.

Przepracowałam w placówce  
w Gomunicach 32 lata, zaczynając 
jako księgowa, kończąc na stanowisku 
Kierownika Oddziału. Na początku 
mieliśmy do dyspozycji dwa 
wynajmowane pomieszczenia ogrzewane 
piecem i używaliśmy liczydeł oraz 
sumatorów na korbkę. Bywało trudno, ale 
jako pracownicy zawsze się wspieraliśmy 

i traktowaliśmy Bank nie tylko jak miejsce pracy. Miło 
wspominam wszystkich dyrektorów, z którymi pracowałam, ale 
to Jacek Zacharewicz okazał się człowiekiem, dla którego nie 
ma rzeczy niemożliwych. Dziś z dumą patrzę, jak dzięki jego 
uporowi ESBANK urósł w siłę, jak wypiękniał i cieszę się, że to 
także mój Bank.

Wspomnień czar

Małgorzata Łuba – Kierownik Filii,  
Oddział nr III w Częstochowie, pracuje w ESBANKU od 2000 r.

Karolina Życińska-Stępień – Doradca Klienta Korporacyjnego, 
Oddział nr VI w Wieluniu, pracuje w ESBANKU od 2015 r.

Wiesława Ososińska - Doradca Klienta w Filii w Gomunicach, 
Oddział nr II w Radomsku, pracuje w ESBANKU od 1978 r. 

Janina Mokrzyńska – sekretarz Rady Nadzorczej,  
emerytowana pracownica



ESBANK dzisiaj

Silny, solidny, stabilny
Podążaj za Klientem – 90 lat wsłuchiwania  
się w potrzeby Klienta i dostosowywania 
oferty produktowej. 

W pierwszych latach funk-
cjonowania, Bank koncen-
trował swą działalność na 
przyjmowaniu pieniędzy na 
procent,udzielaniu poży-

kredyty (gotówkowe, 
samochodowe, 
ekologiczne)

kredyty (inwestycyjne,  
w rachunku bieżącym, 
obrotowe, preferencyjne 
z dopłatą ARiMR)

depozyty poręczenie 
kredytów w ramach 
Inicjatywy JEREMIE 
dla sektora MŚP oraz 

start-upów

karty  
(debetowe, kredytowe 
i przedpłacone)

karty  
(debetowe, chargowe, 
świadczeniowe, 
przedpłacone)ubezpieczenia

ubezpieczenia

bankowość 
elektroniczna 
ESBANK24 i mobilna 
ESBANK24 Mobile

bankowość 
elektroniczna 
ESBANK24 i mobilna 
ESBANK24 Mobile

płatności internetowe  
PayU, PayPal oraz 

PayByNet
płatności internetowe  

PayU, PayPal oraz 
PayByNet

czek, kredytów zbożowych, 
drzewkowych oraz na zakup 
nawozów sztucznych.
Dziś ESBANK Bank Spółdzielczy 
odważnie sięga po nowe 

technologie, sukcesywnie 
poszerza skierowaną do 
Klientów indywidualnych, 
firmowych oraz rolników 
ofertę usług i produktów 
bankowych, w tym 
nowoczesnych instrumentów 
finansowych z poręczeniem 
ze środków unijnych czy 
dopłatami z Funduszu 

Klienci 
indywidualni

Suma bilansowa Wynik finansowy netto Fundusze własne

Klienci 
firmowi i rolnicy

rachunki (ROR, 
oszczędnościowe, 

walutowe)

rachunki 
(bieżące , walutowe)
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1996

657 933 000 zł 4 270 000 zł
59 700 000 zł

19 403 000 zł

358 000 zł

2 530 000zł

35 000 zł

275 132 000 zł

5 405 000 zł

2006 2014

Dane finansowe w wybranych latach

1996 19962006 20062014 2014

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.
Odzwierciedleniem 
dynamicznego rozwoju Banku 
w okresie ostatnich dwóch 
dekad są wybrane dane 
finansowe zaprezentowane 
na poniższych wykresach.



Społecznie odpowiedzialni
Jesteśmy najbliżej – to hasło ESBANKU Banku Spółdzielczego, które determinuje działalność 
biznesową oraz stanowi zobowiązanie do działania na rzecz dobra lokalnych społeczności.

Społeczna aktywność ESBAN-
KU Banku Spółdzielczego sfor-
mułowana została w Strategii 
Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu. Zakłada ona zaanga-
żowanie we wszechstronny 
rozwój dzieci i młodzieży, edu-
kację ekonomiczną społeczeń-
stwa oraz wspieranie lokalnych 
projektów, spójnych z warto-
ściami Banku. Pierwszeństwo 
mają inicjatywy, które wzboga-
cają życie społeczne regionu 
pod względem edukacyjnym, 
kulturalnym  

i sportowym, ponadto wzmac-
niają więzi międzyludzkie  
i promują kluczową dla sektora 
banków spółdzielczych ideę 
współdziałania.

Jako lokalny Bank, dbamy  
o bliskie relacje z organizacja-
mi społecznymi, działającymi 
na rzecz rozwoju małych oj-
czyzn. Wspierając je finansowo 
i organizacyjnie, umożliwiamy 
im zaistnienie i utrwalanie 
pozytywnych emocji w świa-
domości społecznej.

ESBANK dzisiaj

Jednym z naszych priorytetów 
jest promowanie aktywnego 
trybu życia i gry fair play. Bank 
od lat jest sponsorem głów-
nym dziecięcej drużyny piłkar-
skiej ESBANK RAP Radomsko 
oraz szlifującego koszykarskie 
talenty klubu MKS JUNAK 
Radomsko. Sylwia Oleśkiewicz, 
młodzieżowa mistrzyni Europy 
w podnoszeniu ciężarów, 
zawodniczka klubu Omega 
Kleszczów, to kolejny sportowy 
talent, wspierany przez Bank. 
Sportowy mecenat ESBANKU 
to także udział w organizacji 
cyklicznych imprez jak Olim-
piada Sportowa Przedszkolaka 

w Pajęcznie, zawody pływackie 
„Złota Płetwa” w Wieluniu, 
turniej koszykówki ulicznej  
w Radomsku „ESBANK Street-
ballmania” czy Turniej Tenisowy 
o Puchar Prezesa ESBANKU.

Od wielu lat wspieramy także 
inicjatywy kulturalne, m.in. 
jako partner radomszczańskich 
Dni Kina czy Międzynarodo-
wego Festiwalu Chóralnego 

„Wschód-Zachód-Zbliżenia”. 
Dofinansowujemy edukację 
muzyczną młodzieży skupio-
nej wokół zespołu Big Band 
Radomsko, sponsorowaliśmy 
też wokalistkę z Gidel – Marię 
Markiewicz.

Na przestrzeni lat z finan-
sowego wsparcia ESBANKU 
skorzystało również wiele 
stowarzyszeń promujących 
społeczną solidarność: 
środowiska harcerskie, 
stowarzyszenia wspierające 
osoby niepełnosprawne czy 
szczególnie uzdolnione, jak 
Fundacja Inicjatyw Kultu-

ralnych w Radomsku oraz 
Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Wieluńskiego.

Społecznie angażują się także 
sami pracownicy Banku – jako 
wolontariusze pomagają edu-
kować ekonomicznie młodzież, 
a od kilku lat aktywnie wspo-
magają potrzebujące rodziny 
w ramach ogólnopolskiego 
projektu Szlachetna Paczka.Finał XI Dni Kina z udziałem Roberta Więckiewicza 13.04.2015 r.

VII ESBANK Streetballmania 30.08.2015 r.

Drużyna ESBANK RAP RADOMSKO rocznik 2007, 23.03.2015 r. 
zdobyła tytuł mistrza województwa łódzkiego
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Nowa siedziba  
Biura Głównego

Jubileuszowa ZŁOTA LOKATA

W nowoczesnym, przestronnym budynku znajdują się 
wszystkie wydziały Biura Głównego, wcześniej rozproszone 
w czterech punktach Radomska oraz placówka Banku wraz 
z wydzieloną strefą obsługi Klientów prestiżowych.

Nowa siedziba ESBANKU to wyraźny sygnał, że wysokie 
standardy obsługi oraz komfort korzystania z usług ban-
kowych w przyjaznych, wygodnych przestrzeniach dawno 
przestały być domeną banków komercyjnych. Dziś banko-
wość spółdzielcza reprezentowana przez ESBANK to syno-
nim łączenia tradycji z nowoczesnością.

W czerwcu tego roku w centrum Radomska, przy ul. 
Tysiąclecia 4, otwarta została nowa siedziba Biura Głównego 
ESBANKU Banku Spółdzielczego, co symbolicznie 
podsumowało 90 lat historii Banku oraz rozpoczęło nowy 
rozdział w jego rozwoju. 

Siedziba ESBANKU przy ul. Tysiąclecia 4 w Radomsku
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Z okazji Jubileuszu 90-lecia ESBANKU Banku Spółdzielczego 
zaoferowaliśmy naszym Klientom udział w dziesiątej edycji 
loterii Złota Lokata, która pozwala nie tylko zarobić dzięki 
odsetkom, ale i wziąć udział w losowaniu samochodu oso-
bowego i innych cennych nagród.

W ciągu ostatnich lat ZŁOTA LOKATA stała się znakiem roz-
pozawczym ESBANKU. Dzięki niej do Klientów Banku trafiło 
dotąd 9 samochodów, telewizory, smartfony,  tablety, lap-
topy, aparaty fotograficzne, a już w kwietniu 2016 r. kolejna 
osoba stanie się posiadaczem nagrody głównej ZŁOTEJ LO-
KATY X – samochodu osobowego Kia Rio. Losowanie nagród w Złotej Lokacie X odbędzie się 9.04.2016 r.

nasz jubileusz

Uczciliśmy urodziny  
rówieśników Banku

90 lat trwania ESBANKU Banku Spółdzielczego to 9 dekad, 
w których zachodziły dynamiczne zmiany polityczne, spo-
łeczne i kulturalne, które znaczyły również losy naszych 
Klientów – rówieśników Banku.

Stąd decyzja Zarządu o szczególnym uhonorowaniu Klien-
tów Banku, których udziałem stała się równie dostojna rocz-
nica urodzin. W maju do Klientów urodzonych w oraz przed 
1925 rokiem trafiła korespondencja z życzeniami urodzino-
wymi, podziękowaniami za zaufanie oraz informacją o bez-
płatnym prowadzeniu posiadanych przez nich rachunków.

List z życzeniami jubileuszowymi dla Klientów

Rok 2015 to rok Jubileuszu  
90-lecie ESBANKU Banku Spółdzielczego,  
do którego świętowania Bank zaprosił 
również swoich Klientów.



życzą nam

W imieniu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, z okazji 90. rocznicy działalności  
ESBANKU, składam wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w rozwój gospodarczy Banku.
Bank w okresie swojego działania, a w szczególności w ostatnim 25-leciu, przeobraził się z małego lokal-
nego Banku w jedną z wiodących instytucji na naszym obszarze. ESBANK postrzegany jest jako instytucja  
o dużym zaufaniu społecznym poprzez przestrzeganie norm i zasad społecznych w biznesie. 
Z okazji 90-lecia działalności życzę dalszego harmonijnego i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, 
przy zachowaniu dotychczasowej wrażliwości przy wspieraniu różnego rodzaju lokalnych inicjatyw.

– Witold Świtkowski, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku

90 lat doświadczenia najstarszego banku ziemi radomszczańskiej, mającego polskiego korzenie i wyłącz-
nie polski kapitał oraz silne związki z naszą małą ojczyzną, to w sam raz tyle, by składając urodzinowe 
życzenia nie tylko gratulować, ale także życzyć kolejnych sukcesów. Wspaniałych owoców mądrej konty-
nuacji, a także otwarcia na nowoczesne rozwiązania biznesowe. Życzę również zadowolenia z realizacji 
zarówno zawodowych, jak i prywatnych planów ludziom każdego szczebla funkcjonowania firmy, bo to 
oni tworzą jej jakość.

– Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomsko

W imieniu Zarządu SGB-Banku S.A. składam gratulacje i najserdeczniejsze życzenia z okazji 90-lecia  
ESBANKU Banku Spółdzielczego. 
Bardzo dobra pozycja Banku na rynku to efekt nie tylko atrakcyjnej i nowoczesnej oferty, ale przede 
wszystkim Państwa profesjonalizmu, otwartości oraz zrozumienia potrzeb Klientów. Szczególnie ważne, 
że ciągle się rozwijając, nie zapominają Państwo o wartościach, którym polska bankowość spółdzielcza 
hołduje od ponad wieku i w swojej działalności tak mocno wspierają lokalne środowisko. Osiągnięcia  
i pozytywny wizerunek ESBANKU to zasługa Pana Prezesa Jacka Zacharewicza oraz jego silnego Zespołu. 
To Państwo budują tę przyjazną atmosferę i dzięki Państwu Klienci darzą Bank zaufaniem.

– Ryszard Lorek, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A.

Zapraszamy do udziału w Jubileuszowym Konkursie dla Klientów na najciekawsze życzenia z okazji Jubileuszu 90-lecia ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. Wypełniony kupon wystarczy włożyć do koperty i przekazać pracownikom naszych placówek lub przesłać pocztą na adres: 
ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko z dopiskiem: „Konkurs jubileuszowy” w terminie do 31 października 2015 r. 
Najciekawsze życzenia opublikujemy w najbliższym wydaniu „ESBANK z bliska” oraz nagrodzimy upominkami firmowymi. Regulamin konkursu 
dostępny na: www.esbank.pl

Wysyłając powyższe życzenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Złóż życzenia ESBANKOWI i wygraj nagrodę! 

Imię i nazwisko, numer telefonu i adres:




