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Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna

od redakcji   

spis treści   

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego firmowego biuletynu „ESBANK z bliska”. Tym  
razem szczegółowo prezentujemy nową ofertę rachunków rozliczeniowych dla firm oraz przybliża-
my temat poręczeń kredytów dla firm oferowanych przez ESBANK w ramach Inicjatywy JEREMIE.  
Z wizytą odwiedzamy również Kleszczów, w którym otworzyliśmy kolejną placówkę naszego Banku. 

W nowym numerze biuletynu rozpoczynamy także nowy dział – „ESBANK oczami Klientów”.  
Chcielibyśmy aby było to miejsce, w którym to Państwo będą mogli podzielić się swoimi opiniami – 
– serdecznie zapraszamy więc do przesyłania nam swoich opinii!

Życzę przyjemnej lektury!

Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna

Wydawca:
ESBANK Bank Spółdzielczy
Adres Redakcji:
ESBANK Bank Spółdzielczy,  
ul. Pułaskiego 11, 97-500 Radomsko,
tel. 44 744 10 50
redakcja@esbank.pl
        www.facebook.com/ESBANK.Radomsko
Redaktor Naczelna:
Katarzyna Przepióra

Zespół:
Paweł Choróbski,  
Marek Rząsowski,  
Mariusz Ciupiński
Realizacja:
INDU DESIGN
Projekt:
INDU DESIGN
Nakład:
4 000 szt.
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   z życia Banku

Dwa Renault 
Twingo wręczone!

Poręczenia dla firm  
w ofercie ESBANKU

ESBANK uczy 
przedsiębiorczości

Uczniowie radomszczańskich 
szkół odwiedzili ESBANK 22 
marca. Młodzież zapoznała się ze 
strukturą organizacyjną banku, 
jego sposobem funkcjonowania 
i ofertą produktową. Ponadto 
z uczestnikami Dnia Przedsię-
biorczości spotkał się Prezes 
ESBANKU Jacek Zacharewicz, 
który odpowiadał na pytania 
dotyczące m.in. zadań Zarządu 
i Rady Nadzorczej, procesu rekru-

W czwartek 1 marca w Radomsku uroczyście wręczyli-
śmy dwa samochody marki Renault Twingo laureatom 
Lokaty z nagrodami!

Dzięki podjęciu przez ESBANK współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  
w ramach Inicjatywy JEREMIE, w naszej 
ofercie znalazły się Poręczenia kredytów 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą ze środków Łódzkiego  
Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. 

Już po raz czwarty ESBANK Bank Spółdzielczy wziął 
udział w „Dniu Przedsiębiorczości”, w ramach  
którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  
odbyli w banku jednodniowe praktyki. 

Zwycięzcy loterii Lokata z nagrodami prezentują swoje nowe auta

Szczęśliwymi posiadaczami 
nowych aut zostali: pani Elżbieta 
Paciorek i pan Gabriel Kowalik 
z Radomska. Kluczyki do Renault 
Twingo wręczył Wiceprezes 
ESBANKU Paweł Braszczyński. 
Radomszczanie zupełnie nie 
spodziewali się wygranej: 
– Nagroda była dla mnie total-
nym zaskoczeniem. Polecam 
wszystkim ESBANK. To jest chyba 
najlepszy bank, co widać na za-
łączonym obrazku – powiedział 
pan Gabriel Kowalik, pokazując 
swój nowy nabytek. 
– To już druga nagroda jaką 
wygrałam w ESBANKU, czuję się 

tacji w banku czy różnic między 
ESBANKIEM a innymi bankami.
Następnie uczniowie odbyli 
praktyki w różnych działach 
banku – m.in. w Zespole Zarzą-
dzania Sprzedażą, Zespole HR 
czy Wydziale Marketingu. Tam 
poznali specyfikę poszczegól-
nych stanowisk pracy i sami 
mogli wykonać obowiązki nale-
żące na co dzień do Pracowni-
ków ESBANKU.

ogromnie wyróżniona i zaszczy-
cona. Zachęcam wszystkich żeby 
próbowali swojego szczęścia 
i oczywiście oczekiwali na tak 
sprzyjający los, jaki mnie spotkał – 
mówiła pani Elżbieta, odbierając 
kluczyki do nowego Twingo. 
Do klientów ESBANKU trafiły 
także inne nagrody: rower, apa-
rat fotograficzny, laptop, dwa 
zestawy noży kuchennych oraz 
zestaw śniadaniowy.
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym!
Lokatę z nagrodami można  
było zakładać od kwietnia  
do czerwca 2011 roku.

Praktykanci uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem ESBANKU 
Jackiem Zacharewiczem

Umowa pomiędzy ESBANKIEM 
a BGK została podpisana  
16 lutego w Łodzi. W imieniu 
naszego Banku podpisali ją: 
Tomasz Kotlewski – Wicepre-
zes Zarządu ds. Finansowych 
oraz Janusz Trajdos – Dyrektor 
ds. Bankowości Korporacyjnej. 
Dzięki umowie Klienci nasze-
go Banku prowadzący działal-
ność gospodarczą na terenie 
województwa łódzkiego będą 
mieć możliwość uzyskania 
poręczenia zabezpieczającego 
spłatę kredytu.

Inicjatywa JEREMIE, w ramach 
której udzielane są poręczenia, 
jest współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Budżetu Państwa w ramach 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych na lata  
2007-2013. Więcej o projekcie 
można przeczytać w wywia-
dzie z Januszem Trajdosem, 
Dyrektorem ds. Bankowości 
Korporacyjnej na stronie 6 
naszego biuletynu.



z życia Banku   

Z wizytą  
u przedszkolaków

Placówka w Gomunicach 
zyskała nowy wygląd

ESBANK na targach

W czwartek 12 kwietnia Pracownicy na-
szego Banku odwiedzili przedszkolaków 
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 
w Radomsku. 

W kwietniu 2012 przedstawiciele  
ESBANKU gościli na dwóch imprezach:  
targach zorganizowanych przez firmę  
Korner oraz Radomszczańskich Targach Pracy.

Nowoczesny i komfortowy wystrój zyskała  
placówka naszego banku mieszcząca się  
w Gomunicach przy ul. Krasińskiego 37.
Placówka została otwarta po 
remoncie we wtorek 8 maja, 
w przestronnym wnętrzu 
znajdują się obecnie trzy 
stanowiska obsługi klienta 
oraz jedna kasa.
Na otwarciu placówki 

Dzieci podczas godzinnego 
spotkania dowiedziały się,  
co to są pieniądze oraz jakich 
transakcji można dokonać 
w Banku. Każdy przedszkolak 
nauczył się także obsługi 
maszyny do liczenia pienię-
dzy oraz tego, jak sprawdzić 
prawdziwość banknotów. 
Przedszkolaki bardzo chętnie 

Targi w siedzibie firmy 
Korner przeznaczone były 
dla producentów mebli, 
a wśród wystawców znala-
zły się głównie firmy oferu-
jące akcesoria meblowe. Na 
stoisku ESBANKU zwiedza-
jący mogli zapoznać się 
z ofertą dla firm – oferowa-
nymi przez nas rachunkami 
i kredytami. 

Przedszkolaki uczyły się obsługi liczarki

pojawiła się nasza bankowa 
maskotka. Miś ESBANKUŚ 
spacerował przed placówką 
i rozdawał najmłodszym 
mieszkańcom Gomunic 
baloniki, a także chętnie 
pozował do zdjęć. Tak wygląda placówka ESBANKU w Gomunicach po remoncie

Stoisko ESBANKU na Targach Pracy cieszyło się dużym  
zainteresowaniem radomszczan

odpowiadały na zadawane 
pytania, z zaangażowaniem 
wcielały się także w rolę 
pracowników i uczyły się 
obsługi bankowych urzą-
dzeń. Na koniec spotkania 
wszystkie dzieciaki zgodnie 
stwierdziły, że jak dorosną 
to chciałyby pracować 
w ESBANKU.

Podczas II Radomszczań-
skich Targów Pracy Pra-
cownicy ESBANKU udzielali 
natomiast informacji na 
temat możliwości zatrud-
nienia w banku, a także 
przyjmowali CV od osób 
zainteresowanych pracą. 
Obie imprezy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem 
zwiedzających.
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Zebranie Przedstawicieli 
ESBANKU za nami

Złota Lokata VI:  
nagrody rozdane!

Przybyłych delegatów oraz 
zaproszonych gości powitał 
Prezes ESBANKU Jacek Zacha-
rewicz: 
– Miło mi poinformować, że 
rok 2011 jest kolejnym, w któ-

Losowanie nagród w lokacie 
odbyło się 14 kwietnia w Ra-
domsku. Wzięły w nim udział 
osoby, które w terminie od  
4 lipca do 30 września 2011 r. 
założyły lokatę promocyjną 
Złota lokata VI i utrzymały na 
niej swoje środki do 24 marca 
2012 r. Każde 1 000 zł zdepo-
nowane na lokacie to 1 los. 

21 kwietnia w Radomsku odbyło się Zebranie 
Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego. 
Zaprezentowano na nim wyniki Banku za rok 
2011, udzielono absolutorium Zarządowi oraz 
podzielono wypracowaną nadwyżkę finansową.

Nagrody w loterii promocyjnej Złota Lokata VI 
o wartości ponad 73 000 zł trafiły do naszych 
klientów! Główną nagrodę – Forda Focusa –  
wylosowała pani Dorota Drozdek z Radomska.

   z życia Banku

rym udało nam się osiągnąć 
dobre wyniki finansowe. 
Pozyskaliśmy wielu nowych 
Klientów, poza tym zrealizo-
waliśmy także wiele projektów 
mających na celu usprawnienie 

funkcjonujących w Banku 
procesów i procedur. W ciągu 
ostatniego roku otworzyliśmy 
także nową placówkę, a dwie 
kolejne wyremontowaliśmy 
zgodnie z naszym standardem 
wizualizacyjnym. 

Słowa Jacka Zacharewicza 
znalazły odzwierciedlenie 
w osiągniętych przez ESBANK 
wynikach finansowych,  
zaprezentowanych  
w sprawozdaniu rocznym  
i finansowym. 
Suma bilansowa ESBANKU 
w porównaniu do roku 2010 
wzrosła o prawie 34 mln zł do 
kwoty 587 398 tys. zł. O po-
nad 2,6 mln zł wzrosły fundu-
sze własne Banku i na koniec 
roku 2011 osiągnęły poziom 
47 819 tys. zł. Wzrost odno-
tował także wynik finansowy 
brutto, który na 31 grudnia 
2011 wyniósł 5 526 tys. zł i był 
wyższy od wyniku z 2010 
roku o 634 tys. zł. 

Poziom depozytów ulokowa-
nych w ESBANKU na koniec 
roku wyniósł 464 364 tys. Tak 
dobry wynik był zasługą m.in. 

atrakcyjnej oferty produk-
towej i popularności lokat 
umożliwiających Klientom 
udział w losowaniach cen-
nych nagród. 
Wartość udzielonych kre-
dytów na koniec roku 2011 
wyniosła 393 692 tys. zł 
i w porównaniu do roku 2010 
była wyższa o 39 mln zł. 

Przedstawione sprawozdania 
zostały zatwierdzone przez 
Zebranie Przedstawicieli, 
delegaci udzielili również 
absolutorium członkom 
Zarządu ESBANKU Banku 
Spółdzielczego oraz podjęli 
uchwałę o podziale nad-
wyżki bilansowej wykazanej 
w sprawozdaniu finansowym. 
Uchwalono także kierunki 
rozwoju działalności go-
spodarczej oraz społecznej 
i kulturalnej. W planach na 
najbliższe miesiące Bank ma 
m.in. opracowanie i wdro-
żenie nowej strategii Banku, 
wdrożenie multiregulacji dla 
klientów firmowych i indy-
widualnych czy wdrożenie 
nowego systemu bankowości 
elektronicznej.

Łącznie w losowaniu udział 
wzięło ponad 70 000 losów. 
Wśród osób biorących 
udział w loterii rozlosowano: 
5 nawigacji GPS, 3 aparaty 
fotograficzne, 2 notebooki 
oraz nagrodę główną:  
Forda Focusa.
Uroczyste przekazanie  
nagrody głównej odbyło się 

w środę 16 maja. Pani 
Dorota kluczyki do 
nowego samochodu 
otrzymała z rąk  
Prezesa ESBANKU 
Banku Spółdzielczego 
Jacka Zacharewicza.
– Bardzo cieszę się z wy-
granej, to moja pierwsza 
tak duża wygrana. 
Naprawdę mi się po-
szczęściło, tym bardziej, 
że zainwestowałam 
naprawdę niewielką 
sumę. Jak widać, warto 
lokować pieniądze, bo 
można wygrać atrak-
cyjne nagrody – po-
wiedziała pani Dorota, 
odbierając nagrodę.

Na Zebraniu Przedstawicieli obecni byli delegaci i zaproszeni goście

Pani Dorota Drozdek otrzymała 
kluczyki do nowego auta z rąk  
Prezesa ESBANKU Jacka Zacharewicza



Z Januszem Trajdosem, Dyrektorem ds. Bankowości 
Korporacyjnej rozmawiamy o inicjatywie JEREMIE.

Placówki ESBANKU oferujące 
kredyty z poręczeniem  
portfelowym w ramach  
inicjatywy JEREMIE:

Oddział nr I w Radomsku 
ul. Pułaskiego 11, tel. 44 744 10 10

Oddział nr II w Radomsku 
ul. Pułaskiego 11, tel. 44 744 10 08

Oddział nr IV w Piotrkowie Tryb. 
ul. Próchnika 36, tel. 44 744 11 16

Oddział nr V w Łodzi 
ul. Piotrkowska 193, tel. 42 279 76 03

Oddział nr VI w Wieluniu 
ul. Wojska Polskiego 2,  
tel. 43 656 44 02

nasz gość   

Czym jest inicjatywa  
JEREMIE i do kogo jest  
ona skierowana?
JEREMIE to nowa inicjatywa 
wsparcia pozadotacyjnego 
Komisji Europejskiej i Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. 
Ma ona na celu ułatwienie 
finansowania mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw.
Inicjatywa ta skierowana jest 
do firm z sektora MŚP, które 
posiadają siedzibę i prowadzą 
działalność na terenie woje-
wództwa łódzkiego lub pro-
wadzą działalność na terenie 
województwa łódzkiego i po-
siadają siedzibę na terytorium 
Polski. Nasz Bank wystartował 
w konkursie, w ramach którego 
pozyskaliśmy dla Przedsiębior-
ców z województwa łódzkiego 
linię poręczeniową.

Dlaczego ESBANK zdecydo-
wał się na przystąpienie do 
inicjatywy JEREMIE?
Nasz Bank specjalizuje się 
w obsłudze mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, 

prowadzimy wiele rachunków 
lokalnych firm, a około 75% 
wartości udzielanych przez 
nas kredytów trafia właśnie 
do MŚP. Lokalni przedsię-
biorcy są dla nas szczególnie 
ważni przede wszystkim 
dlatego, że to oni w głównej 
mierze kształtują lokalny 
rynek, tworzą miejsca pracy 
dla mieszkańców i inwestują 
wypracowane zyski w lokalną 
społeczność. I z racji tego 

lokalne firmy stanowią naszą 
grupę docelową, która może 
liczyć na wsparcie za pośredni-
ctwem Inicjatywy Jeremie. 
Pojawienie się w ESBANKU 
instrumentu, który powiększa 
dostęp do finansowania swo-
jej działalności w sektorze ban-
kowym, daje lokalnym przed-
siębiorcom unikalną szansę 
na sfinansowanie z udziałem 
Banku przedsięwzięć oraz 
podmiotów, które ze względu 
na chociażby charakter swojej 
działalności miały ograniczony 
dostęp do finansowania.

Wspomniał Pan, że  
w ofercie ESBANKU  
dostępne są poręczenia 
portfelowe w ramach Ini-
cjatywy JEREMIE. Może Pan 
nam przybliżyć to pojęcie?
Bank w wyniku udziału 
w konkursie pozyskał dla 
naszych obecnych i przyszłych 

Klientów limit na poręczenia 
kredytów udzielonych MŚP. 
Poręczenia takiego udziela 
Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, który był organiza-
torem konkursu. W efekcie 
nasi Klienci mogą uzyskać 
bez wychodzenia z Banku 
zabezpieczenie spłaty kredytu 
w wysokości nawet do 80% 
kwoty kredytu. Dzięki zasto-
sowaniu pomocy publicznej 
takie poręczenie nie będzie 
kosztować naszego Klienta na-
wet złotówki, jeżeli spełni on 
warunki ubiegania się o taką 
pomoc. Należy wspomnieć, iż 
oferta jest bardzo korzystna, 
przez co Bank Gospodarstwa 

Krajowego ograniczył ją 
w czasie oraz co do dostępnej 
kwoty, tym bardziej zapraszam 
wszystkich Klientów zaintere-
sowanych kredytowaniem do 
naszych Oddziałów, w których 
Doradcy Klienta Korporacyjne-
go pomogą zainteresowanym 
przedsiębiorcom w uzyskaniu 
kredytu i poręczenia.

Jakie są korzyści takich 
poręczeń?
Przede wszystkim możliwość 
uzyskania poręczenia zwięk-
sza dostępność kredytu przy 
niewystarczających zabezpie-
czeniach, co jest szczególnie 
istotne dla małych firm i tych, 
które dopiero rozpoczęły 
działalność. Dzięki temu, że 
wszelkie formalności związane 
z uzyskaniem zabezpiecze-
nia w postaci poręczenia 
załatwiane są w ESBANKU, 
skraca się także cała procedura 

Zależy nam na rozwoju lokalnych 
przedsiębiorców

udzielania kredytu. Ponadto 
kredytobiorca nie ponosi żad-
nych dodatkowych kosztów 
związanych z ustanowieniem 
zabezpieczenia w formie porę-
czenia, ponieważ zastosowana 
jest pomoc de minimis. 

Jakich formalności muszą 
dopełnić firmy, aby skorzy-
stać z poręczenia?
Poręczenia kredytów  
w ramach inicjatywy JEREMIE 
muszą być przeznaczone na 
finansowanie działalności 
gospodarczej w zakresie  
budowy, rozbudowy lub  
rozszerzania działalności  
gospodarczej, a w szczególno-
ści na wdrażanie nowych roz-
wiązań technicznych i techno-
logicznych, unowocześnianie 
składników majątku trwałego, 
budowę instalacji i urządzeń 
sprzyjających oszczędności 
surowców i energii, informaty-
zację, dostosowanie  
przedsiębiorstwa do stan-
dardów i norm krajowych 
i unijnych, tworzenie no-
wych, trwałych miejsc pracy, 
a także inne cele gospodarcze 
przyczyniające się do rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Dziękuję za rozmowę

Janusz Trajdos, Dyrektor  
ds. Bankowości Korporacyjnej  
w ESBANKU

JEREMIE to inicjatywa, mająca 
na celu ułatwienie finansowania 
działania mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw.
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W czternastym numerze naszego biuletynu odwiedza-
my Kleszczów, w którym z końcem maja 2012 otworzy-
liśmy nową placówkę ESBANKU Banku Spółdzielczego. 
Placówka w Kleszczowie mieści się przy ul. Sportowej 53, 
jej kierownikiem jest Beata Krynke, a klientów obsługują: 
Monika Barda i Karolina Krawczyk.

Z wizytą w najbogatszej 
gminie w Polsce

Kleszczów – najbogatsza 
gmina w Polsce 
Kleszczów od dłuższego 
czasu znajduje się w czołówce 
najbogatszych gmin w Polsce. 
Dochód podatkowy na 
jednego mieszkańca wynosi 
tu ponad 30 000 zł rocznie. 
Kleszczów ma dwa źródła 
tego bogactwa. Pierwsze to 
natura, a dokładniej odkrycie 
na terenie gminy bogatych 
złóż węgla brunatnego. 
Dało to początek budowie 
największej w Polsce 
odkrywkowej kopalni 
węgla brunatnego, a także 
zbudowanej obok kopalni 
największej w Polsce 
elektrowni. Kopalnia wraz 
z elektrownią są dziś 
największymi płatnikami 
podatku (przede wszystkim 
od nieruchomości), 
należnego gminie Kleszczów. 

Drugim powodem bogactwa 
gminy jest wprowadzona 
w 1990 roku reforma 
samorządowa. Przywróciła 
ona samodzielność lokalnym 
samorządom i sprawiała, że 
podatki od firm działających 
na danym terenie zasilają 
budżety gmin i miast.

Duże dochody =  
= duże inwestycje 
Dochody z kopalni, elektrowni 
oraz firm działających 
w Kleszczowskich Strefach 
Przemysłowych pozwalają 
gminie dużo inwestować. 
– Główny kierunek to 
stworzenie warunków do 
rozwoju gospodarczego gminy 
w latach, kiedy wyczerpią 
się złoża węgla brunatnego. 
Wtedy zmniejszą się wpływy 
podatkowe do gminnej 
kasy. Aby zniwelować skutki 
tej zmiany zachęcamy 
inwestorów do otwierania 
nowych firm w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych. 
Są to przygotowane przez 
gminę kompletnie uzbrojone 
tereny inwestycyjne – mówi 
Jerzy Strachocki, rzecznik 
prasowy Urzędu Gminy 
w Kleszczowie. 
Drugi kierunek inwestycji 
gminy to działania 
poprawiające jakość życia 
mieszkańców. Wjeżdżając 
do gminy Kleszczów od razu 
w oczy rzucają się dobrej 

jakości drogi, chodniki 
i ścieżki rowerowe. Wszystkie 
gospodarstwa są podłączone 
do sieci wodociągowej, 
a zdecydowana większość 
do sieci kanalizacyjnej, 
telefonicznej i gazowej. 
W gminie funkcjonują 
trzy gminne przedszkola 
oraz szkoły podstawowe, 
gimnazjum, liceum 
i technikum. Największą 
inwestycją, z której chętnie 
korzystają też osoby spoza 
gminy Kleszczów, jest 
Kompleks Dydaktyczno-
Sportowy SOLPARK 
z basenami, salą widowiskową 
i obiektami sportowymi.

Udogodnienia  
dla mieszkańców 
Mieszkańcy Kleszczowa 
nie mogą narzekać na 
brak udogodnień. Dzięki 
wspomaganiu przez gminę 
rozwoju przedsiębiorczości 
mogą oni nieco łatwiej 
znaleźć pracę na terenie 
gminy. Ułatwieniem dla tych, 
którzy chcą samodzielnie 
prowadzić działalność 
gospodarczą jest np. 
utworzenie przez gminę 
Kleszczowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, a także 
funduszu pożyczkowego, 
który prowadzi Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
„Arreks” S.A. Gmina stworzyła 
również system opieki 
zdrowotnej, dzięki czemu dwa 
razy w miesiącu mieszkańcy 
mają dostęp na miejscu do 
lekarzy specjalistów z Łodzi. 
– Nie szczędzimy środków na 
finansowanie atrakcyjnych 
zajęć w gminnych 
przedszkolach i szkołach. 
Młodzież może też korzystać 
z atrakcyjnych wyjazdów 
w wakacje i ferie, a dla uczniów, 

   nasze miejsca

którzy mają osiągnięcia m.in. 
w nauce i rywalizacji sportowej 
wypłacane są gminne 
stypendia – tłumaczy Jerzy 
Strachocki.

Kleszczów wart 
odwiedzenia 
Jeszcze kilkanaście lat temu 
Kleszczów był nikomu 
nieznaną gminą. Teraz 
ściągają do niego kolejni 
inwestorzy, pojawiają się także 
turyści: 

Gmina  
Kleszczów  
położona jest 
w województwie 
łódzkim, w powie-
cie bełchatowskim. 
Na jej terenie znaj-
duje się 10 sołectw.  
Gminę zamieszkuje 
ponad 5000  
mieszkańców.

Ewelina Krawczyk, Beata Krynke 
i Monika Barda – Pracownicy filii 
ESBANKU w Kleszczowie

– Gmina Kleszczów to miejsce, 
w którym można atrakcyjnie 
spędzić wolny czas. Zachęcamy 
do obejrzenia ze specjalnych 
punktów widokowych 
odkrywkowej kopalni węgla, 
a także do rekreacji i odnowy 
biologicznej, którą umożliwia 
kompleks SOLPARK – mówi 
Jerzy Strachocki. 
My również zapraszamy 
do odwiedzenia gminy 
Kleszczów, a także 
mieszczącej się tam nowej 
placówki ESBANKU Banku 
Spółdzielczego! 

Kompleks SOLPARK to m.in. 
szkoły, baseny pływackie i obiekty 
sportowe (zdjęcie jest własnością 
Urzędu Gminy w Kleszczowie)



Nowości w ofercie dla firm i rolników: 
multiregulacje i nowe  
pakiety rachunków

poradnik finansowy   

– Rozwiązania te z pewnością 
pozwolą ograniczyć pono-
szone przez naszych Klientów 
koszty, a także przyczynią się 
do zmniejszenia liczby pod-
pisywanych dokumentów. 
Jednocześnie będą one pierw-
szym krokiem ułatwiającym 
firmom prowadzenie biznesu 
– kolejnym będzie natomiast 

wprowadzenie zupełnie nowej 
bankowości elektronicznej. 
Jej wdrożenie planujemy na 
III kwartał 2012 roku – mówi 
Jacek Zacharewicz,  
Prezes ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. 

Multiregulacje
Nowe regulacje dla klientów 
firmowych obejmują multiu-
mowę oraz multiregulamin, 
a także dokumenty potwier-
dzające nabycie kolejnych 
produktów. Multiregulacje 
odnoszą się do rachun-
ków bieżących, produktów 
depozytowych i kart płatni-
czych. Po zawarciu z Bankiem 
ramowej multiumowy Klient, 
nabywając kolejny produkt, 
otrzyma jedynie Potwier-
dzenie, bez konieczności 
wypełniania dodatkowych 
wniosków. Dzięki temu 
obsługa firmy będzie szybsza, 

a towarzysząca temu proce-
sowi dokumentacja – zdecy-
dowanie mniej obszerna. 

Nowe pakiety  
rachunków
Wraz z wprowadzeniem 
multiregulacji dla klientów 
firmowych, ESBANK przygo-
tował także nowe pakiety 
rachunków bieżących. Są one 
połączeniem najlepszych 
rozwiązań dotychczasowych 
kont firmowych z nowoczes-
nym definiowaniem rachunku 
jako elastycznego produktu 
zmieniającego się wraz z roz-
wojem firmy.

Nowe pakiety to: biznES 
ELASTYCZNY, biznES DY-
NAMICZNY, biznES ONLINE 
oraz biznES PROFESJONAL-
NY i biznES AGRO. 
– Są one przygotowane z myślą 
o firmach różnej wielkości i ma-
jących różne potrzeby zwią-
zane z wpłatami i wypłatami 
gotówkowymi czy też realizacją 
przelewów. Dodatkowo wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
naszych Klientów, w każdym 
pakiecie jest możliwość bez-
płatnego dostępu do rachunku 
przez Internet – tłumaczy 
Jacek Zacharewicz. 

I tak na przykład rachu-
nek biznES ELASTYCZNY 
będzie najlepszy dla osób 
fizycznych prowadzących 
jednoosobową działalność 
gospodarczą oraz mikro firm, 

które dokonują dużo wpłat 
gotówkowych, a biznES 
DYNAMICZNY – dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
które dokonują dużą ilość 
transakcji, zarówno w placów-
ce Banku, jak i przez Internet. 
Rachunek biznES ONLINE jest 
idealny dla tych firm, które 
większość transakcji wykonu-
ją przez Internet, natomiast 
biznES PROFESJONALNY – 
dla firm o obrotach powyżej 
2 000 000 zł i zatrudniających 
powyżej 25 osób. Rachunek 
biznES AGRO przygotowali-
śmy z myślą o rolnikach. 

Prezes ESBANKU Banku  
Spółdzielczego Jacek Zacharewicz

Z ESBANKIEM 
Bankiem Spółdziel-
czym współpracu-
jemy od roku 2008. 
Cenimy sobie bliskość 
Banku, szybkość 
w zakresie podejmo-
wania ważnych dla 
nas decyzji, wsparcie 
w zakresie finanso-
wania inwestycji, 
a także – a może 
przede wszystkim – 
dobry kontakt z Pra-
cownikami Banku.

Damian Szokalski,  
Prezes Zarządu Kompan  
Sp. z.o.o. z Wielunia

Wraz z początkiem kwietnia 
ESBANK Bank Spółdzielczy 
otworzył nowy rozdział we 
współpracy z klientem firmo-
wym i rolnikiem. Wszystko za 
sprawą wprowadzenia multire-
gulacji oraz nowych pakietów  
rachunków rozliczeniowych.
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•	 Opłata	za	prowadzenie	
uzależniona od średnie-
go salda na rachunku, 
już od 5 zł  
miesięcznie

•	 Wpłaty	gotówkowe	
bez prowizji do sumy 
wpłat 10 000 zł  
w ciągu miesiąca  
kalendarzowego

•	 Bezpłatne przelewy 
do ZUS i US realizowa-
ne w placówce banku

•	 Bezpłatny dostęp do 
rachunku przez Internet

•	 Opłata	za	prowadzenie	
rachunku – 25 zł  
miesięcznie

•	 Prowizja	od	wpłat	
gotówkowych – 0,20%, 
prowizja od wypłat 
gotówkowych –  
tylko 0,10%

•	 Bezpłatny dostęp do 
rachunku przez Internet

•	 Bezpłatne przelewy 
wewnętrzne realizowa-
ne przez Internet

•	 Opłata	za	prowadzenie	
rachunku – 10 zł  
miesięcznie

•	 Bezpłatny dostęp  
do rachunku przez 
Internet

•	 Bezpłatne przelewy 
wewnętrzne realizowa-
ne przez Internet

•	 Jedynie 0,90 zł za 
przelewy zewnętrzne 
realizowane przez  
Internet

•	 Opłata	za	prowadzenie	
rachunku – 75 zł

•	 Bezpłatny dostęp  
do rachunku przez  
Internet

•	 Niskie opłaty za  
wpłaty gotówkowe

•	 Indywidualne  
warunki prowadzenia 
rachunku, dostosowane 
do wielkości i potrzeb 
firmy

•	 Niska	opłata	za	pro-
wadzenie rachunku – 
tylko 5 zł miesięcznie

•	 Bezpłatne wpłaty  
i wypłaty gotówkowe

•	 Bezpłatny dostęp  
do rachunku przez 
Internet

•	 Bezpłatne przelewy 
wewnętrzne realizowa-
ne przez Internet

    biznES  
        ELASTYCZNY

    biznES  
       DYNAMICZNY

    biznES  
            ONLINE

    biznES  
 PROSEFJONALNY

    biznES  
            AGRO

Główne zalety nowych 

pakietów rachunków:

Nowe pakiety zostały przygotowane z myślą  
o potrzebach naszych Klientów

Sam wybierz, 
który pakiet 
najbardziej  
odpowiada 
Twojej firmie

Dobra oferta pro-
duktowa, szybka 
realizacja usług oraz 
bliskość placówek – 
to wszystko wpływa 
na nasze zadowo-
lenie ze współpracy 
z ESBANKIEM 
Bankiem Spółdziel-
czym. Dlatego też 
polecamy ESBANK 
wszystkim firmom, 
którym zależy na 
szybkiej decyzyjno-
ści i profesjonalnej 
obsłudze.

Fabian Więcławski,  
Prezes ADS Spółka z o.o., 
Spółka komandytowa



poradnik finansowy   

ESBANK oczami Klientów 

Dlaczego warto korzystać  
z usług ESBANKU?

Wszystkie osoby, które przyślą do nas swoje odpowiedzi, 
otrzymają gadżety, a najciekawsze wypowiedzi opubli-
kujemy w kolejnym numerze biuletynu. 

Na wypowiedzi czekamy do 20 lipca. Możecie je wysyłać  
na nasz adres mailowy redakcja@esbank.pl lub na kartce 
pocztowej na adres ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Puła-
skiego 11, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „ESBANK z bliska” 
oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu. 

Rozwiązanie konkursu

W trzynastym numerze biuletynu pytaliśmy o to, ile  
wynosi dopłata do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich. Prawidłowa odpowiedź to: 50%.  
Nasze gadżety trafiły do p. Marty Siewek z Polichna, Małgo-
rzaty Popiołek z Brudzic oraz Pawła Dudka  
z Radomska. Gratulujemy!

W czternastym numerze naszego biuletynu 
rozpoczynamy nowy cykl – ESBANK oczami 
Klientów. Zapraszamy do  przesyłania nam 
odpowiedzi na pytanie:

Aby móc korzystać  
z nowych pakietów  
rachunków bieżących 
niezbędne jest podpisanie 
nowej multiumowy.  
Do czasu jej podpisania, 
rachunki będą prowadzo-
ne na zasadach obowią-
zujących w dotychcza-
sowych umowach oraz 
Taryfie opłat i prowizji 
bankowych.
Jesteśmy przekonani, 
że dzięki wprowadzeniu 
nowych pakietów rachun-
ków bieżących korzysta-
nie z usług bankowych  
będzie tańsze, prostsze  
i wygodniejsze. 
Dlatego zapraszamy do 
placówek ESBANKU Banku 
Spółdzielczego – jesteśmy 
najbliżej. Nasi Doradcy 
pomogą w wyborze naj-
bardziej odpowiedniego 
pakietu oraz pomogą przy 
dopełnieniu wszelkich 
formalności.

Wybraliśmy  
ESBANK Bank  
Spółdzielczy,  
ponieważ jest to firma 
lokalna, podobnie 
jak nasza. Dzięki tej 
lokalności możemy li-
czyć na rozbudowaną 
sieć placówek, a także 
szybkość w podejmo-
waniu ważnych dla 
nas decyzji.

Nasza firma od 2005 
roku korzysta z usług 
ESBANKU Banku 
Spółdzielczego  
i z naszej współpracy 
jesteśmy bardzo zado-
woleni. Dzięki swojej 
lokalności bank jest  
w stanie szybko podej-
mować decyzje mające 
wpływ na działanie 
naszej firmy. 

We współpracy 
z ESBANKIEM 
Bankiem Spółdziel-
czym cenimy przede 
wszystkim szybkość 
podejmowania de-
cyzji, elastyczność, 
a także rzetelność 
pracowników. Dzię-
ki temu nasza firma 
jest w stanie działać 
szybko i skutecznie.

Krzysztof Widawski,  
Prezes Zarządu Korner 
Sp. z o.o. z Radomska

Krzysztof Diduch, Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Śródmieście w Łodzi

Grzegorz Ciepiela,  
współwłaściciel PARK 
LAND INWESTYCJE S.C.
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Znany aktor Daniel Olbrychski był gościem gali finałowej 
VIII edycji Dni Kina, która odbyła się 13 kwietnia w Miejskim 
Domu Kultury w Radomsku. Imprezę finansowo wspierał 
ESBANK Bank Spółdzielczy

Podczas spotkania Daniel Olbrychski opowiadał głównie 
o swojej pracy – wspominał groźne sytuacje z planów filmo-
wych, współpracę z Angeliną Jolie (z którą zagrał w filmie 
"Salt"), a także swoje sportowe pasje. Radomszczańska pub-
liczność z zaciekawieniem przysłuchiwała się opowieściom 
aktora, nie zabrakło też wybuchów śmiechu oraz oklasków.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Daniel  
Olbrychski zaprezentował przed publicznością fragment 
spektaklu "Kwiaty Polskie" – to od niego zaczęła się bowiem 
aktorska kariera Olbrychskiego. Premiera spektaklu odbyła 
się 13 grudnia 1961 roku.

Po występie nadszedł czas na wręczenie nagród w dwóch 
konkursach organizowanych w ramach Dni Kina: Konkursie 
Wiedzy o Filmie oraz Konkursie na Etiudę Filmową.

W Konkursie Wiedzy o Filmie "Życie i twórczość Daniela 
Olbrychskiego" udział wzięło 41 3-osobowych zespołów 
z radomszczańskich szkół średnich. Po dwóch etapach kon-
kursu przyznano trzy wyróżnienia oraz trzy nagrody. Dla za-
wodników z trzech najlepszych drużyn ESBANK ufundował 
karty przedpłacone o wartości 200 zł, 150 zł i 100 zł. 

Konkurs wiedzy o filmie  
„Życie i twórczość Daniela Olbrychskiego" 

I miejsce – drużyna z I LO:  
Maja Gawron, Martyna Krawczyk, Anna Stępień 

II miejsce – drużyna z I LO:  
Angelika Borczyk, Monika Mierzwa, Anna Anzorge 

III miejsce – drużyna z II LO:  
Justyna Krawczyk, Marta Rajtarska, Monika Szymczykowska 

Organizatorem imprezy było I Liceum Ogólnokształcące 
oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Dusz-
pasterstwa Akademickiego „Emaus” odbyły się Warszta-
ty Gospel. Organizatorami byli: Fundacja Akademicka 
„Na Progu”, Koło Naukowe Instytutu Muzyki AJD oraz 
Duszpasterstwo Akademickie „Emaus”.

Celem przedsięwzięcia było umożliwienie wszystkim 
chętnym nauki wykonywania muzyki gospel, doskona-
lenia techniki wokalnej, a przede wszystkim rozwijania 
swoich pasji muzycznych.

Warsztaty miały charakter dwudniowych prób zakończo-
nych koncertem galowym, który miał miejsce w Bazylice 
Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie pod-
czas obchodów Niedzieli Palmowej 1 kwietnia 2012. 

Warsztaty prowadziły: Gabriela Gąsior oraz Kamila Pałasz. 
Akompaniował natomiast zespół HOLY NOIZ. Gościem 
specjalnym zajęć muzycznych, który swoją obecnością 
uświetnił całe przedsięwzięcie, był Andrzej Lampert, pol-
ski wokalista, kompozytor, autor tekstów, aranżer i współ-
producent muzyczny zespołu PIN.

W warsztatach udział wzięło 125 osób m.in. z Częstocho-
wy, Radomska, Katowic, Lublińca, Olesna, Opoczna i wie-
lu innych mniejszych miejscowości. 

Warsztaty Gospel w Częstochowie odbyły się po raz 
pierwszy, ale pokazały jak wielkie jest zapotrzebowanie 
na tego typu inicjatywy. Liczymy, że wpiszą się one na 
stałe w kalendarz wydarzeń naszego regionu. Ze swej 
strony składam serdeczne podziękowania ESBANKOWI 
Bankowi Spółdzielczemu za pomoc finansową oraz oka-
zane nam zaufanie. 

Monika Wierzbicka,
Prezes Fundacji Akademickiej „Na Progu"

   działamy lokalnie
Daniel Olbrychski 
w Radomsku, dzięki 
wsparciu ESBANKU W Częstochowie 

ćwiczyli gospel

Warsztaty Gospel cieszyły się dużym zainteresowaniem  
wśród mieszkańców Częstochowy

Nagrody w Konkursie Wiedzy o filmie wręczała  
Edyta Półrola-Karska z ESBANKU oraz Daniel Olbrychski




