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W pierwszym okresie działalności Nasza Kasa działała przy kopalni „Dębieńsko” 
w Czerwionce-Leszczynach i miała charakter branżowy, kierując swoje usługi do 
pracowników wspomnianego zakładu. Zachęcamy do lektury wspomnień Franciszka 
Barakomskiego o początkach działalności SKOK Ziemi Rybnickiej.

W 1993 roku kopalnia Dębieńsko miała bar-
dzo trudną sytuację ekonomiczno-finansową. 
Kolejny dyrektor dyscyplinował załogę w celu 
wykonania planu wydobycia węgla z trudnych 
i cienkich oraz bardzo mocno zanieczyszczo-
nych pokładów węgla. Istniejący klimat ogól-
nego przygnębienia nie sprzyjał zakładaniu przy 
kopalni Dębieńsko Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej. Kasa Zapomogowo-Po-
życzkowa udzielała pożyczek nieoprocento-
wanych, ale popyt na te pożyczki ciągle prze-
wyższał możliwości udzielenia ich wszystkim 
potrzebującym. Istniało zatem wielkie zapotrze-
bowanie na łatwo dostępne, krótkoterminowe 
kredyty, tzw. chwilówki, a właśnie takie produk-

ty m.in. oferowały swoim członkom Spółdziel-
cze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Rekla-
mą dla nowo tworzącej się Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej przy kopalni Dę-
bieńsko, zajął się Związek Zawodowy NSZZ So-
lidarność, którego przewodniczącym był Marek 
Łuczuk, wiceprzewodniczącym – Zbigniew Biń-
czyk, sekretarzem i skarbnikiem – Franciszek 
Barakomski, późniejszy prezes SKOK przy ko-
palni Dębieńsko. Przychylną nowej spółdzielni 
atmosferę tworzyli również przedstawiciele po-
zostałych organizacji związkowych w szczegól-
ności Jerzy Herman przewodniczący Związku 
Zawodowego Górników na kopalni.
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Pomagamy Polakom na Wschodzie

Najważniejsze Zebranie za nami

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

MOJE WYMARZONE WAKACJE
W roku jubileuszu naszych 25-tych urodzin przygotowaliśmy loterię oraz konkursy 
dla naszych członków, jak i również potencjalnych klientów. Od lipca br. zapra-
szamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Każda praca zostanie 
nagrodzona! Ale będzie można powalczyć także o większe nagrody.

Zasady konkursu
Kolejną akcją marketingową organizowaną 

przez SKOK jest konkurs plastyczny pn. „Moje 
najlepsze wakacje”. Każdy uczestnik może do-
starczyć do naszej placówki jedną pracę w do-
wolnej technice plastycznej w formacie A4. Pra-
ca powinna być opisana zgodnie z ustaleniami 
regulaminu konkursowego. Konkurs rozpoczy-
na się w dniu 01.07.2019 roku. Termin dostar-
czania prac mija 30.08.2019 r. 

Oprócz nagrody gwarantowanej dla uczest-
ników, którzy wykonają najlepsze prace przewi-
dzieliśmy 12 atrakcyjnych nagród, m.in. hulaj-
nogę, słuchawki, smartwatch, powerbank i wiele 
innych. 

Konkurs polega na przygotowaniu przez 
uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej 
najlepsze wakacje, jakie dziecko pamięta lub 
o jakich marzy. Uczestnikami konkursu mogą 
być dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia (rok 
urodzenia od 2006 do 2017 niezależnie od dnia 
i miesiąca danego roku), które przyjdą ze swoim 
opiekunem do jednej z naszych placówek.

Trzy etapy konkursu z nagrodami
Prace uczestników będą rozpatrywane 

w trzech etapach konkursu. W pierwszym eta-
pie uczestnicy, którzy przyniosą prace plastycz-
ne otrzymają nagrodę gwarantowaną – zabawkę 
maskotkę. Praca po zeskanowaniu przez pra-
cownika SKOK Ziemi Rybnickiej trafi na stronę 
internetową www.skokzr.pl do galerii konkurso-
wej. I tu zaczyna się drugi etap konkursu, czyli 
głosowanie internautów. W tym etapie wyłoni-
my 3 zwycięzców z 3 kategoriach wiekowych.  
Następnie w trzecim etapie komisja konkurso-
wa wybierze trzy najlepsze prace konkursowe 
spośród trzech kategorii wiekowych.  Zwycięzcy 
w każdej kategorii wiekowej otrzymają po jed-
nej nagrodzie.

Zachęcamy wszystkie dzieci od 3 do 13 roku 
życia do wspólnej zabawy.

Przyłączyliśmy się do Akcji Pomocy Polakom 
na Wschodzie. Pomoc została przekazana do Roda-
ków mieszkających w Mołdawii.

SKOK Ziemi Rybnickiej przyłączył się do zbiórki darów w ra-
mach akcji Pomocy Polakom na Wschodzie pod patronatem Pary 
Prezydenckiej.

– Chcielibyśmy aby to wsparcie, oprócz faktycznej pomocy mate-
rialnej przekazanej Rodakom, było również symbolem solidarności 
i jedności Polaków mieszkających w kraju i poza jego granicami. 
Przekazaliśmy paczki z chemią gospodarczą i środkami czystości – 
informuje Kasa Krajowa SKOK, inicjator zbiórki wśród SKOK-ów.

Przekazanie darów przez przedstawicieli Kancelarii Prezyden-
ta RP nastąpiło jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy.

6 czerwca 2019 r. w budynku Izby Tradycji KWK „Dę-
bieńsko” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spół-
dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi 
Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach.

Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone przeprowadze-
niem Zebrań Grup Członkowskich jakie odbyły się w dniach 
17.05.2019 r., 20.05.2019 r., 21.05.2019 r. oraz 22.05.2019 r.

Otwarcia Zebrania dokonał Józef Kula – Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej. Przystąpiono 
do stwierdzenia prawomocności Zebrania Przedstawicieli od-
bywającego się w pierwszym terminie. Obecnych na Zebraniu 
było 16 Przedstawicieli na 24 wybranych. Otwierający obrady 
stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli jest prawomocne i zdolne 
do podejmowania Uchwał i wniosków.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszona została kandydatu-
ra Franciszka Rola, a na funkcje Sekretarza Zebrania zgłoszono 
Olgę Janczyk. Przejmując prowadzenie obrad, Przewodniczą-
cy Zebrania przystąpił do rozpatrzenia poszczególnych punk-
tów, które obejmowały między innymi: wybór Komisji Skru-
tacyjnej oraz przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Ryb-
nickiej w Czerwionce-Leszczynach z działalności w roku 2018”, 

przedstawienie „Sprawozdania z działalności Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-
-Leszczynach za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-
-Leszczynach za ubiegły rok i przeprowadzenie głosowań:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
– w sprawie zatwierdzenia wysokości nadwyżki bilansowej 

w kwocie 561.292,16 zł,
a także:
– przedstawienie „Informacji Zarządu o sposobie i harmono-

gramie realizacji zaleceń polustracyjnych przedłożonych po lu-
stracji przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 6.11.2017 r. 
do dnia 8.12.2017 r.,

– przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat rocz-
nej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w SKOK,

– przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat „Rocz-
nej oceny stosowania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach zasad 
ładu korporacyjnego w zakresie określonym dla instytucji nadzo-
rowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”.

Ostatnim punktem spotkania było podjęcie uchwał w spra-
wie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok. 
Absolutoria zostały udzielone jednogłośnie. Na tym zebranie 
zakończono.
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Indywidualne 
ubezpieczenia 
zdrowotne

EKOpożyczka: wspieramy 
odnawialne źródła energii

Rozważasz instalację systemu fotowoltaicznego, instalacji solarnych lub pomp cie-
pła? Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji o obniżeniu rachunków za energię, to nie ma 
na co czekać. SKOK Ziemi Rybnickiej wychodzi naprzeciw klientom, proponując 
EKOpożyczkę z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Nasza Kasa wprowadziła do oferty pożyczkę 
na cele ekologiczne. W ramach oferty dla klien-
tów indywidualnych oferujemy promocyjne fi-
nansowanie na rozwiązania, które przyczyniają 
się zmniejszeniu zużycia energii konwencjonal-
nej. EKOpożyczka proponowana przez SKOK 
Ziemi Rybnickiej przeznaczona jest na zakup 
urządzeń fotowoltaicznych, instalacji solarnych 
oraz pomp ciepła. Przedmiot finansowania zale-
ży od Ciebie oraz dotacji, jaką możesz otrzymać 
z urzędu gminy i miasta w Twojej okolicy. Warto 
zapytać o aktualnie realizowane programy do-
finansowań.

Celem EKOpożyczki jest wsparcie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii (OZE). Inwesty-

cja w OZE pozwala na znaczące zwiększenie 
niezależności energetycznej budynku. Zaletą 
pożyczki długi okres kredytowania, wynoszący 
nawet do 8 lat. Oferta finansuje koszty zakupu 
instalacji, jak również ich montażu.

WAŻNA INFORMACJA DLA NASZYCH CZŁONKÓW

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW
Od lipca br. nastąpi zmiana numerów 
rachunków ROR oraz pozostałych ra-
chunków prowadzonych przez SKOK 
Ziemi Rybnickiej.
Prosimy członków SKOK Ziemi Rybnickiej 

o poinformowanie o zmianie numerów rachun-
ków osób i podmiotów, które przekazują środ-
ki pieniężne na Państwa rachunki prowadzone 
w naszej Kasie.

W okresie od lipca 2019 r. do 6 lutego 
2020 r. w obsłudze pozostaną dotychczasowe 
numery rachunków oraz rachunki o nowych 
numerach. Od 7 lutego w obsłudze pozostaną 

jedynie nowe numery rachunków. Oznacza to, 
że  korzystanie z dotychczasowych numerów 
rachunków nie będzie możliwe. Jest to o tyle 
ważne, że dokonane na nie wpłaty nie zostaną 
zrealizowane.

Zmiana numerów rachunków jest wyni-
kiem wejścia w życie rozporządzenia Mini-
stra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. 
w sprawie identyfikatorów i numerów rozlicze-
niowych  nadawanych niektórym dostawcom 
usług płatniczych oraz unikatowych identyfi-
katorów nadawanych rachunkom płatniczym 
prowadzonym przez tych dostawcówZdrowie jest jedną z najważniejszych warto-

ści w życiu Polaków. Dlatego mało kto jest w sta-
nie zaakceptować tak długi czas oczekiwania na 
wizytę. Z drugiej strony, nie każdego stać na to, 
by płacić za każdą – nawet ważną – wizytę lub 
badanie.

Jest jednak na to recepta: ubezpieczenia 
zdrowotne, które gwarantują szybki dostęp do 
lekarzy i badań w zamian za składkę, która jest 
na ogół niższa niż jednorazowa wizyta u leka-
rza-specjalisty.

SALTUS Ubezpieczenia proponuje 2 indywi-
dualne ubezpieczenia zdrowotne: SALTUS Na 
Zdrowie oraz SALTUS Kuracja.

SALTUS Na Zdrowie to klasyczne ubezpie-
czenie zdrowotne tzn., że po opłaceniu składki 
Klient może umawiać się na wizytę u lekarza 
lub badanie (po przedstawieniu skierowania od 
lekarza). 

Ubezpieczenie dostępne jest dla osób w wie-
ku 18-67 lat, ale – w wersji rodzinnej - ubezpie-
czeniem można objąć również dzieci do 25 roku 
życia. Nie wymagana jest ankieta medyczna ani 
wcześniejsze badania.

SALTUS Kuracja funkcjonuje inaczej niż 
SALTUS Na Zdrowie. To rozwiązanie nie dzia-
ła od razu po zakupie ubezpieczenia lecz „włą-
cza się” dopiero wówczas kiedy Klient trafi do 
szpitala z powodu jednego z 3-ech nw. zdarzeń: 

1. Zawału serca 
2. Udaru mózgu 
3. Nieszczęśliwego wypadku 
Lekarze i badania są dostępni dla Klien-

ta przez 6 miesięcy po zajściu nieszczęśliwego 
wypadku lub opuszczeniu szpitala. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą In-
dywidualnych Ubezpieczeń Zdrowotnych 
z oferty SALTUS Ubezpieczenia w placówkach 
SKOK-u Ziemi Rybnickiej.

* Źródło: Barometr WHC, Raport na temat zmian w dostęp-
ności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce 
nr 19/15/02/2019. Stan na grudzień/styczeń 2019

Zapewne wiesz jak działa publiczna służba zdrowia. Wizyty u lekarzy specjalistów 
i badania diagnostyczne to tygodnie lub miesiące oczekiwania. W styczniu 2019 
roku trzeba było czekać np. ponad 3 miesiące na wizytę u urologa oraz prawie 
8 miesięcy, by dostać się do ortopedy.*
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Ogromne zainteresowanie, ponad 7,5 
tysiąca uczestników i prawie 16 tysię-
cy wydanych kuponów loteryjnych – 
tak można podsumować zakończoną 
w maju br. loterię urodzinową na 25-le-
cie SKOK Ziemi Rybnickiej.

Nasza Kasa świętuje w 2019 r. swoje jubi-
leuszowe 25-te urodziny. Doceniając naszych 
członków, zorganizowaliśmy wielką loterię uro-
dzinową z wieloma atrakcyjnymi nagrodami. 
Do wygrania był m.in.: laptop, telewizor 4K, 
rower, smartfony, odkurzacze czy trzydniowy 
pobyt dla 2 osób w Zakopanem. To nie wszyst-
ko – główną nagrodą był samochód osobowy 
Kia Picanto!

Loteria rozpoczęła się 15 stycznia 2019 r. 
i trwała aż do 10 maja 2019 r. W tym czasie 
każdy członek SKOKu mógł osobiście odebrać 
w jednej z naszych placówek darmowy i gwa-
rantowany kupon członkowski. Aktywne ko-
rzystanie z oferty SKOK pozwalało otrzymać 
kolejne kupony, co zwiększało szansę na wygra-
ną w loterii.

Członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej, korzy-
stając z różnych produktów, otrzymywali ku-
pony za:
• członkostwo w Kasie,
• założenie lokaty,
• skorzystanie z oferty pożyczkowej
• skorzystanie z szerokiej oferty ubezpieczeń 

(do pożyczek, na życie, NNW, mieszkanio-
we, komunikacyjne).
Loteria od samego początku cieszyła się du-

żym powodzeniem wśród członków SKOK. Po-
nad 7,5 tysiąca członków wrzuciło do urn pra-
wie 16 tysięcy kuponów.

Losowanie nagród odbyło się 20 maja 
2019r. w siedzibie SKOK Ziemi Rybnickiej 
w Czerwionce-Leszczynach. Nad prawidło-

Sukces loterii urodzinowej!
wym przebiegiem losowania czuwała specjalna 
komisja. Osoba z publiczności ciągnęła kupo-
ny, wybierając tym samym 17 szczęśliwców, 
do których powędrowały atrakcyjne nagrody 
w kolejności od najbardziej do mniej warto-
ściowej. Wylosowane kupony sprawdzano pod 
względem zgodności z regulaminem.

Niewątpliwym sukcesem dla nas jest zain-
teresowanie różnorodną ofertą produktową 
skierowaną do członków Kasy. Kupony wy-
granych osób były bowiem zróżnicowane. Sa-
mochód KIA Picanto otrzymał nasz członek 
z placówki w Pyskowicach, który skorzystał 
z ubezpieczenia indywidualnego do pożyczki. 
Pozostali zwycięzcy otrzymali kupony za po-
zostałe kategorie produktowe, czyli pożyczki 
i lokaty terminowe. Cieszy nas, że nagrody 
trafią do osób, które korzystają z usług SKOK 
Ziemi Rybnickiej w placówkach zlokalizowa-
nych we wszystkich regionach, w których jeste-
śmy obecni: w województwie śląskim (Łaziska 
Górne, Pszów, Żory, Leszczyny, Katowice), woj. 
świętokrzyskim (Połaniec, Busko-Zdrój) czy 
woj. opolskim (Baborów).

Loteria urodzinowa nie była ostatnią ini-
cjatywą skierowaną do członków naszej kasy. 
Zachęcamy do śledzenia naszej działalności 
i brania udziału w kolejnych ciekawych projek-
tach z nagrodami. Warto być członkiem SKOK 
Ziemi Rybnickiej.

Szczegóły dotyczące loterii oraz listę zwy-
cięzców można znaleźć na stronie internetowej 
www.loteriaskok.pl oraz w placówkach SKOK 
Ziemi Rybnickiej.

Partnerzy loterii: P.U.H. ETRANS SP. Z O.O., SWR-
-SKOK, GRUPA ORION SP. Z O.O., PENSJONAT 
„POD GIEWONTEM” WNUK ŁUCJAN, POLMIND 
SP. Z O.O., AGROCAR Janusz Kowalczuk.

Rozmowa ze zwycięzcą „Loterii promo-
cyjnej z okazji 25-lecia SKOK Ziemi Ryb-
nickiej”, panem Józefem Cieszewskim.

Redakcja: Panie Józefie, został Pan Laure-
atem głównej nagrody – samochodu KIA Pi-
canto w loterii zorganizowanej przez SKOK 
Ziemi Rybnickiej. Czy wygrana w Loterii była 
dla Pana zaskoczeniem?
Pan Józef: Oczywiście, nie spodziewałem 
się wygranej, jednak w dniu losowania los 
mi sprzyjał... Aby dać szansę szczęściu wy-
starczyło być członkiem Kasy i korzystać z ofe-
rowanych przez nią usług. Kiedy starałem się 
o pożyczkę w placówce Kasy w Pyskowicach, 
zaproponowano mi, bym ubezpieczył jej spłatę 
na wypadek śmierci. Skorzystałem z tej moż-
liwości i jak się okazało – warto było. Dzięki 
ubezpieczeniu rodzina może spać spokojnie, 
a dodatkowo kupon, który otrzymałem w lote-

rii promocyjnej za ubezpieczenie pożyczki spo-
wodował, że stałem się właścicielem takiego 
fajnego auta...
Redakcja: Czy oprócz kredytów i ubezpieczeń 
korzysta Pan jeszcze z jakichś usług oferowa-
nych przez SKOK?
Pan Józef: Tak, posiadam ROR, a także uży-
wam karty Visa, rachunek założyłem już 
w dniu, w którym zapisałem się do SKOK Zie-
mi Rybnickiej.
Redakcja: Panie Józefie czy chciałby Pan coś 
jeszcze przekazać naszym Czytelnikom?
Pan Józef: Chciałbym wszystkich Państwa 
zachęcić do wstępowania w szeregi członków 
SKOK Ziemi Rybnickiej i korzystania z usług, 
które znajdują się w ofercie Kasy. To się na-
prawdę opłaca!
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
szerokiej drogi.
Pan Józef: Dziękuję.
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JUŻ DOSTĘPNA

Pożyczka hipoteczna
na dowolny cel

Mało kto pamięta, iż już w sierpniu 1994 r. wydano pierwszy numer „Skoczka”. Biu-
letyn ten był wydawany w cyklu kwartalnym, a w wyjątkowych sytuacjach częściej. 
Jego redakcję tworzyli w tamtym czasie prezes Franciszek Barakomski oraz czło-
nek SKOK, a dziś członek Rady Nadzorczej – Józef Kula. 

25 lat „Skoczka”
Gazetka ta cieszyła się niezmiernym powo-

dzeniem. Wydając ją zawsze chcieliśmy być bli-
sko naszych członków, ale nie tylko. Informo-
waliśmy o sprawach bieżących, reklamowaliśmy 
swoje usługi, porównywaliśmy konkurencję, 
przedstawialiśmy statystyki. Wówczas jeszcze 
nasza gazetka miała znacznie mniejszy format 
i nakład niż obecnie, jednak już wtedy cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Była bowiem i jest 
teraz – taką mamy nadzieję, nośnikiem przeka-
zywania pożytecznych i wartych przeczytania 
informacji. 

Dziś, sięgając do archiwalnych egzempla-
rzy „Skoczka”, przypominamy sobie o kole-
jach naszej działalności. I tak np. w numerze 
5 przedstawialiśmy m.in. wykresy obrazujące 
dynamiczny wzrost ilości członków naszej Kasy, 
wartości założonych lokat i udzielonych kredy-
tów. „Krzywa wzrostu lokat na kontach SKOK-
-u ma tendencję wzrostową, co dobrze rokuje 
na przyszłość. Spółdzielcza Kasa Oszczędno-
ściowo-Kredytowa przy kopalni >Dębieńsko< 

rośnie w siłę! To najprostszy wniosek jaki na-
suwa się po pobieżnej analizie przedstawionych 
wykresów. Liczby nie kłamią – pisaliśmy z dumą 
o naszych wynikach. Z tego samego wydania 
„Skoczka” przypomnijmy też – jako ciekawost-
kę – „maksymalny kredyt o jaki można czynić 
starania w SKOK-u, to 4000 zł (czyli 40 mln sta-
rych zł). I co ważne, wydłużony został okres jego 
spłaty do 18 miesięcy”. Oprocentowanie takiego 
najdłużej spłacanego kredytu wynosiło wów-
czas 40%, natomiast oprocentowanie lokat wa-
hało się w granicach od 20% (jednomiesięczne) 
do 47% (24-miesięczne). To były czasy… 

W siódmym numerze „Skoczka” wydanego 
w 1995 r. informowaliśmy: „Do SKOK-u przy 
KWK „Dębieńsko” należy 1840 członków. 
Tę liczbę członków tworzy 238 kobiet i 1602 
mężczyzn. Rozpatrując strukturę zawodową – 
1525 członków SKOK-u to pracownicy fizycz-
ni, 162 członków wywodzi się spośród pracow-
ników etatu, a emerytów i rencistów jest 153. 
W spółdzielczej kasie zarejestrowano obecnie 
956 żyrantów”. W naszym SKOK-u założonych 
było wówczas 1766 udziałów na łączną kwotę 
88.300 zł, a suma depozytów członkowskich wy-
nosiła 1.691.500,91 zł. Dodatkowo informowa-
liśmy o zebraniach grup członkowskich, I Wal-
nym Zgromadzeniu Przedstawicieli i ubezpie-
czeniach na życie. To tylko kilka przykładów ze  
„Skoczka”, który na trwałe wrósł w działalność 
naszego SKOK-u.

SKOK Ziemi Rybnickiej poszerza swo-
ją ofertę pożyczkową o nowy produkt 
– „Pożyczka hipoteczna”, w ramach 
której środki mogą zostać przezna-
czone na dowolny cel.

Każdy klient, który szuka korzystnego spo-
sobu na zaciąganie pożyczki może wykorzystać 
potencjał nieruchomości. Korzystając z po-
życzki hipotecznej otrzyma gotówkę na dłuższy 
okres z atrakcyjnym oprocentowaniem. Na plus 
trzeba wymienić dobre warunki kredytowania.

– Dbamy o potrzeby członków naszej Kasy. 
Po kilku latach przerwy ponownie proponujemy 
pożyczki hipoteczne wypłacane tylko w polskiej 
walucie. Członkowie SKOK-u Ziemi Rybnic-
kiej mogą skorzystać z długoterminowej, nawet 
20-letniej pożyczki. Pozyskane środki w wysoko-
ści nawet do 70% wartości nieruchomości prze-
znaczyć można na dowolny cel obrotowy, inwe-

stycyjny lub konsolidacyjny. Zabezpiecze-
niem w tym wypadku jest istniejąca nieru-
chomość w postaci domu, mieszkania lub 
działki – wyjaśnia wiceprezes Franciszek 
Barakomski.

Pożyczka hipoteczna w SKOK Ziemi 
Rybnickiej może zostać w każdym czasie 
spłacona przed terminem w całości lub 
części, za co SKOK, jako jedna z nielicz-
nych instytucji finansowych nie pobiera 
żadnych opłat.

Najważniejsze cechy 
pożyczki hipotecznej:
• środki możesz przeznaczyć 

na dowolny cel niezwiązany 
z działalnością gospodarczą

• długi okres kredytowania 
do 240 miesięcy (nawet 10 lat)

• pożyczasz tyle ile potrzebujesz 
– już od 30 000 zł do 200 000 zł

• do 70% LTV (kwota kredytu 
do wartości nieruchomości)

• niskie oprocentowanie
• korzystne warunki kredytowania
• brak opłat za wcześniejszą spłatę
• RRSO 6,65%

Podstawowym zabezpieczeniem 
spłaty pożyczki hipotecznej jest:
• hipoteka
• cesja praw z umowy ubezpieczenia 

nieruchomości stanowiącej 
przedmiot zabezpieczenia pożyczki
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Jak założono SKOK 
przy kopalni Dębieńsko

18 października 1993 r. spotkała 
się 22-osobowa grupa pracowników 
kopalni Dębieńsko. Żadna z tych 
osób przed tym spotkaniem nie mia-
ła do czynienia z usługami, które 
w późniejszym okresie SKOK zapro-
ponował swoim pierwszym człon-
kom, za to w każdym z nich była wola 
stworzenia kasy, która kierowałaby się 
w swej działalności przesłaniem ru-
chu spółdzielczego Franciszka Stef-
czyka. Na Zebraniu Założycielskim 
wybrano Radę Nadzorczą, Zarząd 
i Komisję Kredytową.

Nowo powołany zarząd, którego 
Prezesem został Franciszek Bara-
komski, a także pozostali członko-
wie zarządu Jolanta Tkocz, Janina 
Biłas czy Tadeusz Starzak otrzymał 
pierwsze zadanie – doprowadzenie 
do rejestracji Kasy SKOK w Sądzie 
Rejonowym w Katowicach. Dru-
gim ważnym zadaniem, które spa-
dło na barki Zarządu, było odbycie 
minimum szkoleń pozwalających 
na bezpieczne uruchomienie działal-
ności Spółdzielczej Kasy Oszczędno-
ściowo-Kredytowej przy kopalni Dę-
bieńsko. Tuż po świętach, 27 grudnia 
1993 r. zostaliśmy zarejestrowani 
w Sądzie w Katowicach. Można było 
rozpoczynać działalność. Dlatego 9 
lutego 1994 r., po otrzymaniu loka-
lu od dyrekcji kopalni o powierzchni 
14 m2 i doprowadzeniu go do stanu, 
w którym można było pracować, roz-
poczęliśmy działalność operacyjną. 
Zaczęliśmy od 1,5 etatu dwóch pań, 
oddelegowanych do SKOK-u z ko-
palni Dębieńsko. Pierwsze rozmowy 
na temat pomocy kopalni dla naszej 

punktu kasowego z dala od kopalni. 
Rada Nadzorcza również miała wiele 
obaw co do tej decyzji, w konsekwen-
cji jednak, po wysłuchaniu za i prze-
ciw, także niejednogłośnie dała zielo-
ne światło, a przy okazji zmieniono 
nazwę na SKOK Ziemi Rybnickiej.

Lata 1999-2002 to okres intensyw-
nego rozwoju. Ten rozwój został za-
uważony, gdyż zostaliśmy laureatami 
wielu nagród i wyróżnień.

Ważnym elementem naszej Kasy 
z punktu widzenia rozwoju, było 
z pewnością połączenie z trzema 
SKOK-ami tj. Górnośląską SKOK 
z siedzibą w Łaziskach, Ziemi Ślą-
skiej z siedzibą w Katowicach i SKOK 
Sośnica z Gliwic. Na dzień dzisiejszy 
SKOK Ziemi Rybnickiej posiada 22 
punkty obsługi członków, a siedziba 
Kasy mieści się we własnym budyn-
ku w samym centrum Czerwionki –
Leszczyn.

Największym sukcesem SKOK 
Ziemi Rybnickiej bez wątpienia są jej 
wierni członkowie, którzy mimo tak 
wielu nagonek i czarnego PR wzglę-
dem Spółdzielczych Kas Oszczędno-
ściowo- Kredytowych nadal korzysta-
ją z usług Spółdzielczej Kasy, a także 
wykwalifikowani zawsze uśmiechnię-
ci i życzliwi pracownicy. Do kasy na-
leży 32 tys. członków.

Franciszek Barakomski

dów do zastanowienia się co dalej. 
Rozpoczęła się dyskusja, co robić – 
pozostać na kopalni, czy wyjść poza? 
Trzeba wspomnieć, iż w tamtym 
okresie kopalnia Dębieńsko nie mia-
ła żadnych problemów i brak było ja-
kichkolwiek oznak o zbliżających się 
kłopotach, aż do zamknięcia w 2000 
roku włącznie. Pozostanie na kopalni 
gwarantowało bardzo niski wskaźnik 
przeterminowanych pożyczek, który 
w opisywanym okresie nie przekra-
czał nigdy 1%. Było to możliwe dzięki 
podpisanym umowom, na mocy któ-
rych kopalnia potrącała bezpośrednio 
z wypłaty należną ratę członka, a pra-
cownika kopalni na rzecz SKOK-u. 
Wyjście na miasto zaś mogło w du-
żym stopniu ten wskaźnik podwyż-
szyć, poza tym trzeba było wziąć pod 
uwagę, że dojdą koszty utrzymania 
lokalu, pracowników itd. W tamtych 
latach na wyjście poza teren zakładu 
decydowało się niewiele Kas. W koń-
cu Zarząd, choć niejednogłośnie, 
podjął decyzję o przedstawieniu Ra-
dzie Nadzorczej propozycji otwarcia 

Kasy rozpoczęły się już w 1993 r. Były 
to wielokrotne, wielogodzinne, twar-
de rozmowy. Ówczesne działy kopal-
ni, które opiniowały warunki umowy, 
czyniły co mogły, aby umowa ta była 
jak najmniej kosztowna dla kopal-
ni Dębieńsko (co jest zrozumiałe), 
a co za tym idzie jak najmniej opła-
calna dla naszej Kasy. Należy tu wspo-
mnieć o pomocy w rozmowach Za-
rządu z dyrekcją kopalni, udzielonej 
przez prawie wszystkie związki zawo-
dowe działające na kopalni.

W lutym 1994 roku rozpoczęliśmy 
działalność operacyjną. Na okolicz-
ność przekazania-wypożyczenia nie-
zbędnego do funkcjonowania SKOK-
-u sprzętu została zawarta umowa, 
na mocy której dyrektor kopalni zgo-
dził się, że za zakupiony sprzęt nie 
będzie żądał zwrotu pieniędzy, ale 
pod jednym warunkiem, że do końca 
1994 r. do SKOK-u zapisze się 1000 
osób. Zainteresowanie SKOK-iem 
ze strony pracowników było duże, 
po 6 miesiącach działalności do Kasy 
należało 785 pracowników kopalni, 
co stanowiło wtedy 17% jej całej zało-
gi. Zarząd SKOK pracował na pełnych 
obrotach. Postawiono na marketing: 
tysiące ulotek, reklamę w radiowęź-
le, organizowanie konkursów, indy-

widualne rozmowy z pracownika-
mi. To wszystko musiało przynieść 
efekty. I przyniosło! Chyba nikt nie 
spodziewał się, że zainteresowanie 
SKOK-iem wśród pracowników ko-
palni będzie aż tak wielkie. Już po 9 
miesiącach świętowaliśmy przyjęcie 
w szeregi naszej Kasy tysięcznego 
członka. Tym samym Zarząd wykonał 
trudne zadanie. Kończył się powoli 
pracowity rok 1994. Prezes Zarzą-
du Franciszek Barakomski zachęcał 
wszystkich do wstąpienia do SKOK-
-u, także pracowników dyrekcji i do-
zoru wyższego. Ostatnim pracowni-
kiem, który wstąpił w szeregi nasze-
go SKOK-u w 1994 r. był naczelny 
inżynier kopalni Dębieńsko, głęboko 
przekonany, że SKOK to dobra kasa 
dla wszystkich pracowników kopal-
ni. 1125 osób w niecałe 10 miesięcy 
(od 9 lutego do 31 grudnia 1994 r.) 
to ponad 1/4 całej ówczesnej załogi 
kopalni.

Mało kto pamięta, iż już w sierp-
niu 1994 r. wydano pierwszy numer 
Skoczka – gazetki wydawanej przez 
Skok. Biuletyn ten był wydawany 
w cyklu kwartalnym, a w wyjątko-
wych sytuacjach częściej. Gazetka 
ta cieszyła się niezmiernym powo-
dzeniem. Wydając ją zawsze chcie-
liśmy być blisko naszych członków, 
ale nie tylko. Informowaliśmy o spra-
wach bieżących, reklamowaliśmy 
swoje usługi, porównywaliśmy kon-
kurencję, przedstawialiśmy statysty-
ki. Wówczas jeszcze nasza gazetka 
miała znacznie mniejszy format i na-
kład niż obecnie, do dziś wydawana 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Była bowiem i jest teraz (taką mamy 
nadzieję), nośnikiem przekazywania 
pożytecznych i wartych przeczytania 
informacji.

W połowie 1996 r. zaczęliśmy do-
strzegać spowolnienie przyrostu bazy 
członkowskiej z byłej KWK Dębień-
sko, mimo że do SKOK należało ¼ 
załogi kopalni był to jeden z powo-

Pierwszy sejf z 1886 roku podaro-
wany przez KWK Dębieńsko

Wypłata setnej pożyczki, 31.05.1994 r. Otwarcie punktu w Orzeszu, 19.09.2001 r.

Odebranie nagrody Polski Sukces, 2002 r.

Nowa siedziba SKOK Ziemi RybnickiejPlacówka SKOK w Czerwionce
Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę nowej siedziby



stronaNr 52/2019    CZERWIEC

Skoczek

7

Główną przyczyną nadwagi jest wadli-
wy skład tego, co mamy na talerzu na 
śniadanie, obiad i kolację. Wystarczy 
zmienić skład posiłków i bez głodo-
wania waga sama będzie spadać. I nie 
będzie wracać! Problemem ciągle jest 
strach przed tłuszczem i cholestero-
lem, chociaż cholesterol nigdy nie był 
przyczyną miażdżycy. W blaszkach 
miażdżycowych naukowcy znaleźli 
jedynie 1-10% cholesterolu. Pozosta-
łe składniki okazały się identyczne ze 
składnikami blizny.

W żywieniu, przy którym organizm bez 
trudu zrzuca nadwagę, węglowodany (zawar-
te w cukrze, miodzie, słodyczach, ciastach, 
pieczywie, makaronach, ryżu, kaszach, ziem-
niakach, słodkich owocach, słodzonych napo-
jach) jako źródło energii zastąpione są lepszym 
„paliwem”, czyli tłuszczami. Ze spalenia jednej 
cząsteczki węglowodanów (przetworzonych 
w glukozę) organizm otrzymuje 4 kilokalorie, 
natomiast ze spalenia cząsteczki tłuszczu 9 ki-
lokalorii. Dlatego chętniej spala tłuszcze niż 
węglowodany.

I nie jest prawdą, że tłuszcze obciążają pra-
cą wątrobę, bowiem wartościowe tłuszcze po 
strawieniu w przewodzie pokarmowym omijają 
wątrobę, kierując się drogą chłonną do spalania 
w komórkach organizmu. Wątroba wypoczywa 
i z większą aktywnością usuwa toksyny i odpa-
dy metaboliczne, co nie jest bez znaczenia przy 
pozostałościach różnego rodzaju „chemii” w na-
szej żywności i wdychanym powietrzu.

Tłuszczu w żywieniu boją się nawet leka-
rze, chociaż wiedzą, że już w roku 1983 prof. 
dr hab. Jan Hasik napisał w „Dietetyce”, że czło-
wiek dorosły może strawić i przyswoić 4-5 razy 
tyle tłuszczu, co zjada się aktualnie w żywie-
niu tradycyjnym. Chodzi oczywiście o tłuszcze 
wartościowe (masło, śmietana, słonina, smalec, 
łój, tłuszcz gęsi, oliwa z oliwek, olej palmowy, 
tłuszcz kokosowy), o dużym znaczeniu dla 
zdrowia. Warto wiedzieć, że np. witamina E, 
nazywana witaminą młodości i płodności, wy-
stępująca w tłuszczach zwierzęcych jest 50-100 
razy bardziej aktywna w porównaniu z witami-

ną E, zawartą w tłuszczach roślinnych. A w ma-
śle występuje kwas tłuszczowy CLA (skoniu-
gowany kwas linolowy), który hamuje rozwój 
nowotworów na każdym etapie. W tych warto-
ściach prof. dr hab. Grażyna Cichosz upatruje 
tajemnicę prozdrowotnego działania żywienia 
optymalnego, odkrytego przez doktora Jana 
Kwaśniewskiego.

Dr W. Lutz, lekarz austriacki, lecząc chorych 
dietą niskowęglowodanową („Życie bez chleba”) 
skoncentrował się głównie na obniżeniu spo-
życia węglowodanów do 72 gramów dziennie, 
pozostawiając pacjentom swobodę w spożyciu 
ilości białka i tłuszczu. Z całą jednakże otwar-
tością stwierdził, że doktor Jan Kwaśniewski 
uzyskuje lepsze efekty lecznicze ustalając złotą 
proporcję między białkiem, tłuszczami i węglo-
wodanami w żywieniu optymalnym. Ze złotej 
proporcji w żywieniu optymalnym wynika, że 
przy tym żywieniu organizm otrzymuje wszyst-
kie składniki żywieniowe zgodnie z potrzebami 
metabolicznymi, a z uwagi na ilość białka i wę-
glowodanów określane jest zarówno jako nisko-
białkowe i niskowęglowodanowe. (…)

Żywienie optymalne doktora Jana Kwa-
śniewskiego, w którym węglowodany jako źró-
dło energii zastąpione są tłuszczami okazało się, 
przy niedużej modyfikacji, najzdrowszą, najsku-
teczniejszą i najsmaczniejszą dietą odchudzają-
cą. Modyfikacja polega na zmniejszeniu ilości 
tłuszczu w posiłkach na czas zrzucania nadwagi, 
co skłania organizm do spalania własnych za-
pasów tłuszczu. Przy żywieniu optymalnym nie 
grozi przejadanie się, bowiem ilość białka w jed-
nej racji pokarmowej zgodna jest z potrzebami 
organizmu ustalonymi przez naukowców – au-
torów VI wydania „Biochemii Harpera” z 2008 
roku, tj. około 50 gramów dziennie, zależnie 

od wzrostu i wagi należnej. Ci sami naukow-
cy stwierdzają, że aktualnie faktyczne pobranie 
dzienne białka w krajach zachodnich wynosi 
80-100 gramów. Wagi przybywa nam od nad-
miaru węglowodanów i białka. Przetwarzanie 
nadmiaru białka przyspiesza proces starzenia 
się organizmu. Do tego dochodzi usuwanie nad-
miaru odpadów metabolicznych, czemu towa-
rzyszy powstawanie dużej ilości wolnych rod-
ników, niebezpiecznych dla zdrowia.

Czy uda nam się przeciwstawić tym nieko-
rzystnym dla zdrowia zjawiskom? Czy starczy 
nam odwagi, aby zacząć dyskutować o smacznej 
diecie odchudzającej, ze smacznym tłuszczem 
w tle? (…)

Wanda Sławek
doradca żywienia

Fragment artykułu pochodzi z miesięcznika „Optymalni”. 
Znajdziesz nas na Facebooku! Polecamy Państwu tę lektu-
rę – gazeta do nabycia w salonach Empik oraz w prenume-
racie – zamówienia: biuro OSO, tel. 698 185 291
W biurze OSO można też zamówić książki o Żywieniu Opty-
malnym autorstwa dr. Jana Kwaśniewskiego. Więcej infor-
macji o żywieniu optymalnym na: www.optymalni.org.pl

CIASTO ORZECHOWE 
WG ĆWIERCIAKIEWICZOWEJ
Pożywne, idealne na piknik!

200 g masła
400 g zmielonych orzechów włoskich
15 jaj 
100 g cukru
150 g suszonych śliwek, rodzynek, skórki 
pomarańczowej – wg upodobania

Kostkę masła utrzeć z cukrem. Do masy do-
dawać powoli po 1 żółtku i po 1 łyżce zmielo-
nych orzechów. Zmiksować dokładnie. Ubić 
pianę z białek i delikatnie połączyć z masą 
orzechową. 
Piec około 50-55 minut w temp. 180 st. C
SMACZNEGO!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany powstało w październiku 1998 r. Od marca 
2008 r. jest organizacją pożytku publicznego. Głównym celem OSO jest upowszechnianie nowoczesnego 
– optymalnego modelu odżywiania się ludzi, dlatego w swym kręgu skupia osoby zainteresowane tym 
modelem odżywiania się oraz organizuje doradztwo w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia. 
OSO jest wydawcą miesięcznika „Optymalni”.

Zachęcamy wszystkich do skierowania 1-go procenta podatku na rzecz OSO. Uzyskane w ten sposób 
pieniądze Stowarzyszenie przeznacza na ważne społecznie cele, m.in.: dofinansowanie pobytu w Arkadiach i do- mach 
wczasowych z Żywieniem Optymalnym chorych dzieci i ich rodziców oraz na dofinansowanie do kosztów szkoleń lekarzy 
i fizjoterapeutów. Z pomocy tego typu skorzystało już wiele osób. Przekaż 1% dla zdrowia i lepszej przyszłości!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany, organizacja pożytku publicznego, nr KRS 0000165877, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 200, tel.: 698 185 291, biuro@optymalni.org.pl, www.optymalni.org.pl

Nadwagę można zrzucić  
bez głodowania  
i bez dodatkowych kosztów

Z optymalnej kuchni polecamy
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PUNKTY KASOWE SKOK Ziemi Rybnickiej
MIASTO ULICA NR TELEFONU

Baborów Rynek 15 77 4036814

Busko-Zdrój Aleja Mickiewicza 1 41 3782519

Czerwionka ul. Ks. Pojdy 35B 32 4229702

Czerwionka ul. 3 Maja 45A 32 4330677

Czerwionka ul. 3 Maja 1A 32 4329401

Gliwice ul. Reymonta 10 32 2797316

Katowice ul. Szopienicka 58 32 7075978

Kietrz ul. Wojska Polskiego 10B 77 4711770

Łaziska Górne Plac Ratuszowy 5D 32 7389515

Łaziska Górne ul. św. Barbary 12 32 7175481

Niemodlin ul. Poprzeczna 2-4 77 4023355

Orzesze Rynek 17A 32 2213053

Połaniec ul. Czarnieckiego 8A 15 8310066

Pszów ul. Traugutta 5 32 4530300

Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 32 3022470

Radlin ul. Korfantego 3 32 4530157

Rybnik ul. 1 Maja 93 32 4217334

Rybnik ul. Podmiejska 42 32 4251143

Rybnik ul. Jastrzębska 13 32 4330662

Staszów ul. Opatowska 24 15 8642868

Szczucin ul. Kościuszki 1 14 6436869

Żory Aleja Niepodległości 2 32 4751240

Krzyżówka  SKOK

Skoczek

BEZPŁATNY BIULETYN
INFORMACYJNY
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (18.06.2019 r.)

WYDAWCA: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju  
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
40-432 Katowice, ul. Szopienicka 58 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Marcin Glenc

REDAKCJA: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1a, tel. 32 43 29 400
e-mail: swr-skok@skokziemryb.pl

Blisko Ciebie 
od 25 lat

POZIOMO:
3. Bardzo głośny huk, słyszalny nawet w oddali.
7. Dawka uderzeniowa leku.
8. Formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
9. Lekkomyślna rozrzutność pieniędzy.
12. Siódmy od przodu ząb.
14. System oznaczania czegoś za pomocą numerów.
15. Nazwa ssaków z rzędu gryzoni.
18. Kolejne pokolenia, ród.
19. Monomineralna skała zbudowana z halitu.

PIONOWO: 
1. Mąż ciotki.
2. Zupa z brukwi.
4. Duża ilość czegoś, nawał.
5. Toyota z modelu Avensis.
6. Filolog o specjalności filologia polska.
10. Wróżenie ze sposobu, w jaki ścina się ser.
11. Zapewnienie o czymś, gwarancja, poręczenie.
12. Wymienny wkład do ołówka „automatycznego”.
13. Charakterystyczny śpiew lub melodia.
16. Nakaz wewnętrzny.
17. Gęsty (bity) filc.


