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PODZIĘKOWANIA
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Ziemi Rybnickiej składa serdeczne podziękowania
wszystkim firmom, instytucjom
oraz osobom prywatnym,
które przesłały do SKOK
życzenia świąteczno-
-noworoczne.

Ze swojej strony pragniemy
w Nowym Roku życzyć naszym

Przyjaciołom zdrowia, wszelkiej pomyślności,
a także wielu korzyści płynących

ze współpracy z naszą Firmą.Pierwszy jubileuszowy
miesiąc za nami
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Odpowiedzialne zarządzanie,
czyli legalne i sprawne
oprogramowanie w firmie�

Szczegóły na strSzczegóły na strSzczegóły na strSzczegóły na strSzczegóły na str. 3. 3. 3. 3. 3

Wszelkiej pomyślności w Nowym 2008 Roku! � �szczególnie w sferze finansowej,
bowiem jak tylko to możliwe staramy się wychodzić naprzeciw noworocznym za-
mierzeniom Członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Czuwamy nad wszystkim, nieustan-
nie dopasowując naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań. Można na nas liczyć! � wy-
starczy nieco uwagi, a już o wnioski jesteśmy spokojni. Na dowód tego w niniej-
szym wydaniu �Skoczka� publikujemy kolejne porcje informacji, które winny roz-
wiać wątpliwości najbardziej opornych sceptyków. Dlaczego? � ponieważ dla nas
największym zyskiem jest satysfakcja tych, którzy nam zaufali. To dzięki Wam
i dla Was � Drodzy Członkowie i Sympatycy SKOK Ziemi Rybnickiej � wchodzimy
w okres jubileuszu 15-lecia korzyści, jakie niesie Spółdzielcza Kasa. Chlubą niech
będzie nasza centrala, która z każdym dniem zmierza ku zakończeniu budowy. Póki
co możemy się poszczycić kolejnymi certyfikatami i nagrodami, a nade wszystko
ofertą � wszak chodzi o konkrety, które wynikają z rachunku ekonomicznego�
Zatem gorąco zachęcamy do uważnej lektury.

FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski

JAKO JEDNI Z NIELICZNYCH W POLSCE
OTRZYMALIŚMY TYTUŁ�
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SKOK Ziemi Rybnickiej
ZAWSZE w czołówce
najtańszych pożyczek

AMATORSKA LIGA KOSZYKÓWKI

�SKOK W PODSKOKACH�
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DZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZ   SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Przedstawiamy analizę działalności SKPrzedstawiamy analizę działalności SKPrzedstawiamy analizę działalności SKPrzedstawiamy analizę działalności SKPrzedstawiamy analizę działalności SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej w okresie jedenastu mie-ybnickiej w okresie jedenastu mie-ybnickiej w okresie jedenastu mie-ybnickiej w okresie jedenastu mie-ybnickiej w okresie jedenastu mie-
sięcy 2007 rsięcy 2007 rsięcy 2007 rsięcy 2007 rsięcy 2007 r. Zamieszczone poniżej opracowanie jest zwięzłym podsumowaniem wy-. Zamieszczone poniżej opracowanie jest zwięzłym podsumowaniem wy-. Zamieszczone poniżej opracowanie jest zwięzłym podsumowaniem wy-. Zamieszczone poniżej opracowanie jest zwięzłym podsumowaniem wy-. Zamieszczone poniżej opracowanie jest zwięzłym podsumowaniem wy-
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Analiza omawia działalność Kasy w trzech
najważniejszych dla niej obszarach. A są to:
pozyskiwanie nowych członków, sprzedaż po-
życzek oraz przyjmowanie depozytów � przede
wszystkim lokat terminowych. Całość zosta-
ła wzbogacona o wykresy, które omawiany
rodzaj działalności prezentują na tle analo-
gicznej sytuacji z roku ubiegłego.

CZŁONKOWIE
W ciągu jedenastu miesięcy 2007 r. do SKOK
Ziemi Rybnickiej zapisało się 1951 osób. Spo-
śród wszystkich miesięcy, które weszły
w skład omawianego okresu, najlepiej pod
względem przyjęć wypadł czerwiec, kiedy to
w poczet klientów Kasy wstąpiło 208 osób.
Czas lata sprzyja ożywieniu na tym polu. Na
koniec listopada baza członkowska wyniosła
28.962 osoby. Każdy kolejny miesiąc przynosi
wzrost ogólnej liczby klientów, korzystających

z usług naszej instytucji. To z kolei świadczy
o dobrze dopasowanej do potrzeb ofercie, któ-
ra sprawia, że klienci, porównujący propozy-
cje różnych instytucji, wybierają usługi Kasy.

LOKATY
Działalność na polu lokat terminowych przez
większość roku 2007 przyniosła (i dalej przy-
nosi) bardzo dobre rezultaty. Szczególnie uwi-
doczniło się to w drugiej połowie omawiane-
go okresu. Oferta w tej dziedzinie mniej uza-
leżniona jest od okresowych zmian popytu,
a bardziej wynika z poziomu oferowanego
oprocentowania. To skłania ludzi do tego, że
swoje oszczędności zatrzymują w Kasie lub
nawet przenoszą do niej środki, które wcze-
śniej powierzali innym instytucjom. Sprawi-
ły to kolejne atrakcyjne produkty w rodzaju
lokat: �Invest�, �Fortuna�, �Super�, �Na me-
dal� czy najnowsza � �Gwiezdna�. Wszystkie

te propozycje w swym czasie zajmowały lub
zajmują jedno z czołowych miejsc wśród tego,
co rynek może zaoferować w temacie lokat ter-
minowych. Wyniki, dotyczące wartości otwie-
ranych w SKOK Ziemi Rybnickiej lokat, oka-
zały się prawie o połowę lepsze od tych, które
Kasa wypracowała w analogicznym okresie
2006 r. Odbudowanie pozycji w tym obszarze
było celem podjętych jakiś czas temu działań.
Jego osiągnięcie odczuła zarówno Kasa, jak
i klienci korzystający z jej usług.

POŻYCZKI
Szczyt zainteresowania pożyczkami wśród
członków SKOK Ziemi Rybnickiej przypadł -
jak wynika z corocznej tendencji - na lato. Po-
nadto, poprzez uruchamianie dodatkowych
akcji promocyjnych, SKOK Ziemi Rybnickiej
starał się pomóc klientom w zdobyciu środ-
ków na realizację swoich planów zarówno w
tym okresie, jak i poza nim. A nadmienić war-
to, iż chęć zaciągnięcia pożyczki jest powodem
przeważającej ilości zapisów. W pierwszej czę-
ści roku kładziony był nacisk na pozyskiwa-
nie nowych członków poprzez ofertę �Pożycz-

ki we dwoje�. Następnie promowano �Pożycz-
kę wakacyjną�. Gdy zakończyło się lato, przy-
szła pora na powtórną odsłonę �Pożyczki spe-
cjalnej�. Zwieńczeniem omawianego okresu,
a niedługo również roku, jest początek obcho-
dów jubileuszu 15-lecia SKOK Ziemi Rybnic-
kiej. Niejako obok tego nurtu znajdują się
i mają dobrze także pożyczki chwilowe. Ich
niesłabnąca popularność sprawia, że z powo-
du prostoty swej konstrukcji niezmiennie znaj-
dują nabywców.
Cieszymy się, że możemy wyjść dzięki temu
naprzeciw oczekiwaniom klientów. Z tego po-
wodu podwyższyliśmy limit, umożliwiając w ten
ułatwiony sposób dostęp również do nieco wy-
ższych kwot. Bieżący rok wypada pod wzglę-
dem sprzedaży podobnie do minionego. Niektó-
re miesiące okazały się trochę słabsze, ale inne
lepsze niż ich odpowiedniki z 2006 r. Wszystko
to za sprawą różnych grup produktów, a w tym
rozpowszechniającej się, wprowadzonej w obec-
nej postaci dopiero z tym rokiem, szerokiej ga-
mie kredytów długoterminowych.
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Na budowie
praca wre�

Budynek prawie gotowy w stanie �surowym�

Dach budynku również gotowyPo wstawieniu okien

SKOK Ziemi Rybnickiej
ZAWSZE w czołówce
najtańszych pożyczek
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dytowych. Ich propozycje
z powodzeniem konku-
rują z ofertami banków.
W �Gazecie Prawnej�
z 4/12 br. znajdziemy ran-
king Spółdzielczych Kas,
który w sposób dość przej-
rzysty wskazuje na rzeczy-
wisty koszt udzielonej klien-
towi pożyczki. SKOK Ziemi Rybnickiej znajduje
się w tym zestawieniu na rewelacyjnym trzecim
miejscu(!) wśród wszystkich Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych. Jako przykła-
dową kwotą kwotę pożyczki wzięto 3.000 zł, a wy-
kazany koszt spłaty takiej pożyczki stanowi do-

Można natomiast spotkać się z takimi praktyka-
mi w Prowidencie, który proponuje pożyczki na
takich warunkach dla klientów, którzy nie posia-
dają konta osobistego. Skąd takie drastyczne opro-
centowanie? Cytowany na ramach grudniowej
�Gazety Prawnej� Mateusz OstrowskiMateusz OstrowskiMateusz OstrowskiMateusz OstrowskiMateusz Ostrowski - analityk
Open Finanse - mówi, że w ofercie Prowidenta naj-
droższe są wizyty domowe pracownika, który przy-
chodzi po tygodniowe raty do osób nie mających
konta w banku lub SKOK-u. Instytucje pożyczko-
we zbierają swoje żniwo zwykle w okresie przed-
świątecznym, często nie informując klientów o rze-
czywistych kosztach udzielanych pożyczek.
Dużo tańsza jest oferta kredytów gotówkowych
w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kre-

wód na to, która Kasa jest najtańsza. W tym przy-
padku nasz SKOK zajmuje trzecie miejsce w Pol-
sce, o czym już wspominaliśmy.
To kolejny dowód na to, że pożyczki i kredyty pole-
cane przez naszą Spółdzielcza Kasę zawsze nale-
żały, należą i co najważniejsze zawsze będą nale-
żeć do najtańszych na całym rynku usług finan-
sowych. WARTO BYĆ CZŁONKIEM SKOK ZIEMI
RYBNICKIEJ, naprawdę warto!

źrodło: �Gazeta Prawna�,
4.12.2007 r., nr 235

OFERUJEMY
ATRAKCYJNE LOKALE!
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mach, które zajmują się nieustannie obliczaniem, gdzie brak nowoczesnej informatyki jest wprost niemożliwymach, które zajmują się nieustannie obliczaniem, gdzie brak nowoczesnej informatyki jest wprost niemożliwymach, które zajmują się nieustannie obliczaniem, gdzie brak nowoczesnej informatyki jest wprost niemożliwymach, które zajmują się nieustannie obliczaniem, gdzie brak nowoczesnej informatyki jest wprost niemożliwymach, które zajmują się nieustannie obliczaniem, gdzie brak nowoczesnej informatyki jest wprost niemożliwy.....

Odpowiedzialne zarządzanie,
czyli legalne i sprawne
oprogramowanie w firmie�
To znaczy: mógłby zaistnieć taki stan, że bank, kasa spółdziel-
cza czy jakakolwiek inna instytucja finansowa działa bez
wsparcia ze strony informatyki, ale po pierwsze trzeba by za-
trudniać czterokrotnie więcej ludzi, a po drugie � zmalałoby
zaufanie klientów do takiej firmy, gdzie skomplikowane ope-
racje i wyliczenia prowadzi się przy użyciu tradycyjnych li-
czydeł z drewnianymi kuleczkami�
Oprogramowanie w SKOK to konieczność, nad którą się nie
dyskutuje. Podyskutować można natomiast na temat prawi-
dłowego zarządzania i kontroli wprowadzonego do firmy sys-
temu komputerowego. Istnieją pewne procedury, które uła-
twiają zarządzanie oprogramowaniem. Wdrożenie tych proce-
dur jest przedsięwzięciem koniecznym i tu ukłon w stronę
Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej, który dokonał zinwentary-
zowania zarówno sprzętu, jak i funkcjonującego oprogramo-
wania, a w efekcie przyjął do stosowania dokument pod nazwą
�Procedury użytkowania i zarządzania oprogramowaniem�.

Klienci naszej Kasy mogą być pewni, że ich SKOK skutecznie kon-
troluje stan posiadania użytkowanych programów komputero-
wych, że są one zarządzane we właściwy sposób, a tym samym,
że SKOK Ziemi Rybnickiej przestrzega postanowień prawa.
Zabrzmi to jak propagandowe hasło, ale nie sposób nie za-
uważyć, że właściwe zarządzanie oprogramowaniem w firmie
pozwala unikać przestarzałych rozwiązań i sięgać po nowe
technologie � a wszystko po to, by sprawnie i rzetelnie działać
z korzyścią dla wszystkich członków Spółdzielczej Kasy.
Pod koniec września br. nasza Spółdzielcza Kasa uzyskała
Certyfikat Legalności Microsoft z Firmy X-COM, który jest zna-
komitym atutem i potwierdzeniem wiarygodności SKOK. Cer-
tyfikat taki chroni Kasę przed utratą wiarygodności i reputa-
cji. Podkreślić warto, iż jesteśmy jedną z nielicznych instytu-
cji finansowych, które otrzymały taki dokument, co stawia nasz
SKOK w jednym szeregu z największymi i najpoważniejszymi
bankami w Polsce.

InformujemyInformujemyInformujemyInformujemyInformujemy, iż w dniu 19 września 2007 r, iż w dniu 19 września 2007 r, iż w dniu 19 września 2007 r, iż w dniu 19 września 2007 r, iż w dniu 19 września 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o po-. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o po-. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o po-. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o po-. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o po-
datkdatkdatkdatkdatku od towarów iu od towarów iu od towarów iu od towarów iu od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórusług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórusług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórusług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórusług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatkówych wydatkówych wydatkówych wydatkówych wydatków
związanych z budownictwem mieszkzwiązanych z budownictwem mieszkzwiązanych z budownictwem mieszkzwiązanych z budownictwem mieszkzwiązanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: Ustawa nowelizująca). Ustawa we-aniowym (dalej: Ustawa nowelizująca). Ustawa we-aniowym (dalej: Ustawa nowelizująca). Ustawa we-aniowym (dalej: Ustawa nowelizująca). Ustawa we-aniowym (dalej: Ustawa nowelizująca). Ustawa we-
szła w życie z dniem 1 stycznia 2008 rszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 rszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 rszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 rszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. P. P. P. P. Poniżej opisujemy jej znaczenie dla członków SKoniżej opisujemy jej znaczenie dla członków SKoniżej opisujemy jej znaczenie dla członków SKoniżej opisujemy jej znaczenie dla członków SKoniżej opisujemy jej znaczenie dla członków SKOK.OK.OK.OK.OK.

Ważne zmiany w ustawach

ne, w wyniku których powstał lokal mieszkal-
ny spełniający wymagania określone w odręb-
nych przepisach;

3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego, powinien zawierać wskazanie
sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata
ma nastąpić na rachunek bankowy � wskaza-
nie numeru rachunku osoby fizycznej składa-
jącej wniosek, a w przypadku wspólnego wnio-
sku małżonków � numeru rachunku obojga lub
jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot.

Zgodnie natomiast z nowym brzmieniem art. 6 ust.
5 pkt 3 ustawy, zwracana na podstawie decyzji
urzędu skarbowego kwota podlega wypłaceniu za
pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej. Zwrócić należy
uwagę, iż dotychczasowe brzmienie art. 6 wyklu-
czało możliwość wypłacenia kwoty zwrotu na ra-
chunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, ograniczając możliwość zwrotu na
rachunek prowadzony wyłącznie przez bank.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. członkom kas przysłu-
guje zatem możliwość otrzymywania w/w zwrotu
części poniesionych wydatków bezpośrednio na
rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową.

Kredyt
mieszkaniowy
PPPPPan Rafał z Bielskan Rafał z Bielskan Rafał z Bielskan Rafał z Bielskan Rafał z Bielska-Białej ma zaciągniętya-Białej ma zaciągniętya-Białej ma zaciągniętya-Białej ma zaciągniętya-Białej ma zaciągnięty
w SKw SKw SKw SKw SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej kredyt mieszkybnickiej kredyt mieszkybnickiej kredyt mieszkybnickiej kredyt mieszkybnickiej kredyt mieszka-a-a-a-a-
niowyniowyniowyniowyniowy. Jest jednym z wielu Klientów. Jest jednym z wielu Klientów. Jest jednym z wielu Klientów. Jest jednym z wielu Klientów. Jest jednym z wielu Klientów, którzy, którzy, którzy, którzy, którzy
skskskskskorzystali z kredytu mieszkorzystali z kredytu mieszkorzystali z kredytu mieszkorzystali z kredytu mieszkorzystali z kredytu mieszkaniowegoaniowegoaniowegoaniowegoaniowego.....

SKSKSKSKSKOK: - Co skłoniło POK: - Co skłoniło POK: - Co skłoniło POK: - Co skłoniło POK: - Co skłoniło Pana do zaciągnięcia w/w kredytu właśnie w SKana do zaciągnięcia w/w kredytu właśnie w SKana do zaciągnięcia w/w kredytu właśnie w SKana do zaciągnięcia w/w kredytu właśnie w SKana do zaciągnięcia w/w kredytu właśnie w SKOKOKOKOKOK
Ziemi RZiemi RZiemi RZiemi RZiemi Rybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?
PPPPPan Rafał: an Rafał: an Rafał: an Rafał: an Rafał: -     Przede wszystkim chciałem zaznaczyć, iż jest to już drugi
kredyt mieszkaniowy w SKOK Ziemi Rybnickiej. Zaciągnąłem poprzed-
ni oraz obecny kredyt w Waszej instytucji, ponieważ czas oczekiwania
od momentu skompletowania dokumentów do wypłaty wyniósł zaled-
wie kilka dni, a także ilość wymaganych dokumentów jest o połowę
mniejsza w stosunku do banków.

SKSKSKSKSKOK: - A co mógłby POK: - A co mógłby POK: - A co mógłby POK: - A co mógłby POK: - A co mógłby Pan powiedzieć na temat atrakcyjności oprocen-an powiedzieć na temat atrakcyjności oprocen-an powiedzieć na temat atrakcyjności oprocen-an powiedzieć na temat atrakcyjności oprocen-an powiedzieć na temat atrakcyjności oprocen-
towania i innych ktowania i innych ktowania i innych ktowania i innych ktowania i innych kosztów?osztów?osztów?osztów?osztów?
PPPPPan Rafał: an Rafał: an Rafał: an Rafał: an Rafał: - Jako ponad dwuletni członek SKOK Ziemi Rybnickiej otrzy-
małem rabat zarówno na oprocentowanie, jak i na prowizję. Więc wyso-
kość prowizji i innych opłat jest naprawdę atrakcyjna.

SKSKSKSKSKOK: - Jak w skrócie może POK: - Jak w skrócie może POK: - Jak w skrócie może POK: - Jak w skrócie może POK: - Jak w skrócie może Pan scharakteran scharakteran scharakteran scharakteran scharakteryzować kredyt mieszkyzować kredyt mieszkyzować kredyt mieszkyzować kredyt mieszkyzować kredyt mieszka-a-a-a-a-
niowy w SKniowy w SKniowy w SKniowy w SKniowy w SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?
PPPPPan Rafał: an Rafał: an Rafał: an Rafał: an Rafał: -     Szybko, bez zbędnych formalności, profesjonalnie i na je-
den z wielu celów.

SKSKSKSKSKOK: - DziękOK: - DziękOK: - DziękOK: - DziękOK: - Dziękujemy za rozmowę!ujemy za rozmowę!ujemy za rozmowę!ujemy za rozmowę!ujemy za rozmowę!

NA PRZYK£ADZIE
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Od 1 stycznia 2008 r. istnieje możliwość przeka-
zywania na rachunek w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej zwrotu części po-
datku VAT na materiały budowlane na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym.
Celem wprowadzonych na podstawie art. 2 Usta-
wy nowelizującej zmian w ustawie z dnia 29
sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym nie-
których wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym, jest zniesienie epizodycznego
charakteru tej ustawy, a co za tym idzie umożli-
wienie korzystania z systemu zwrotu osobom fi-
zycznym, które dokonały zakupu materiałów
budowlanych służących realizacji inwestycji
mieszkaniowej, polegającej na remoncie lokalu

mieszkalnego, budowie, nadbudowie, rozbudowie
lub remoncie budynku mieszkalnego, a także
przebudowie (przystosowaniu) budynku nie-
mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia nie-
mieszkalnego na cele mieszkalne, dokonają po
dniu 31 grudnia 2007 r.
Przepis art. 5 ust. 4 pkt 8 ustawy o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym w brzmieniu wy-
nikającym z Ustawy nowelizującej stanowi, że
wniosek o zwrot części wydatków poniesionych
na zakup materiałów budowlanych w związku z:
1) budową budynku mieszkalnego;
2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele

mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem)
budynku niemieszkalnego, jego części lub po-
mieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkal-

WWWWWażne dla posiadaczyażne dla posiadaczyażne dla posiadaczyażne dla posiadaczyażne dla posiadaczy
�star�star�star�star�starych dowodów osobistych�ych dowodów osobistych�ych dowodów osobistych�ych dowodów osobistych�ych dowodów osobistych�
Od 2001 roku trwa wymiana starych
dowodów osobistych (�zielone ksią-
żeczki�) na nowe dowody (plastiko-
we). Zgodnie z przepisem o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych oraz ustawy o dzia-
łalności gospodarczej, proces wymia-
ny dowodów kończył się 31 grudnia
2007 r. Sejm w dniu 7 września
2007 r. przyjął ustawę o czasowym
posługiwaniu się dowodami osobi-
stymi wydanymi przed dniem 1 stycz-
nia 2001 r., tzn. wydłużono okres po-
sługiwania się starymi �książeczko-
wymi� dowodami osobistymi do dnia
31 marca 2008 r. Wnioski o nowy do-
wód osobisty należało składać do

31 grudnia 2007 r. Natomiast tylko do
31 marca 2008 r., w myśl nowej usta-
wy będzie można posługiwać się
�książeczkowymi� dowodami osobi-
stymi, w celu poświadczenia tożsa-
mości i obywatelstwa polskiego.
Ustawodawca przewidział za uchyla-
nie się od obowiązku posiadania lub
wymiany dowodu osobistego sankcję
karną. Zgodnie z art. 55 ustawy o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych
wykroczenie polegające na uchylaniu
się od obowiązku posiadania lub wy-
miany dowodu osobistego podlega ka-
rze ograniczenia wolności do 1 mie-
siąca albo karze grzywny.

Jeśli musisz zapłacić rachunki
za telefon, energię, mieszkza telefon, energię, mieszkza telefon, energię, mieszkza telefon, energię, mieszkza telefon, energię, mieszkanie i nie tylkanie i nie tylkanie i nie tylkanie i nie tylkanie i nie tylkooooo
� zrób to w SKOK Ziemi Rybnickiej!

U nas zrobisz to najtaniej!
Dla członków posiadających:

ROR Uniwersalny � opłata 1,70 zł1,70 zł1,70 zł1,70 zł1,70 zł
ROR Srebrny � opłata 1,20 zł1,20 zł1,20 zł1,20 zł1,20 zł
ROR Złoty � opłata 0,80 zł0,80 zł0,80 zł0,80 zł0,80 zł

Osoby nie posiadające ROR-u opłata 1,98 zł1,98 zł1,98 zł1,98 zł1,98 zł
!"#$%&%'( %*+,- .%-#/0# *10232"4" .% &"%-# 5666 0+7
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Wspieramy edukację międzykulturową�

14 listopada 2007 r14 listopada 2007 r14 listopada 2007 r14 listopada 2007 r14 listopada 2007 r. w par. w par. w par. w par. w paryskim Muzeum Człowiekyskim Muzeum Człowiekyskim Muzeum Człowiekyskim Muzeum Człowiekyskim Muzeum Człowieka odbyła się uroczystość wrę-a odbyła się uroczystość wrę-a odbyła się uroczystość wrę-a odbyła się uroczystość wrę-a odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród V edycji Kczenia nagród V edycji Kczenia nagród V edycji Kczenia nagród V edycji Kczenia nagród V edycji Konkonkonkonkonkursu Edukursu Edukursu Edukursu Edukursu Edukacja Międzykacja Międzykacja Międzykacja Międzykacja Międzykulturowa �Nauczanie w róż-ulturowa �Nauczanie w róż-ulturowa �Nauczanie w róż-ulturowa �Nauczanie w róż-ulturowa �Nauczanie w róż-
norodności 2007�. W tym roknorodności 2007�. W tym roknorodności 2007�. W tym roknorodności 2007�. W tym roknorodności 2007�. W tym roku Fundacja Evens nagrodziła szku Fundacja Evens nagrodziła szku Fundacja Evens nagrodziła szku Fundacja Evens nagrodziła szku Fundacja Evens nagrodziła szkoły z Belgii, Poły z Belgii, Poły z Belgii, Poły z Belgii, Poły z Belgii, Polskiolskiolskiolskiolski
i Fi Fi Fi Fi Francji, które przygotowały projekty propagujące otwartość na inne krancji, które przygotowały projekty propagujące otwartość na inne krancji, które przygotowały projekty propagujące otwartość na inne krancji, które przygotowały projekty propagujące otwartość na inne krancji, które przygotowały projekty propagujące otwartość na inne kulturulturulturulturulturyyyyy
oraz poszanowanie dla innych tradycji wśród dzieci i młodzieżyoraz poszanowanie dla innych tradycji wśród dzieci i młodzieżyoraz poszanowanie dla innych tradycji wśród dzieci i młodzieżyoraz poszanowanie dla innych tradycji wśród dzieci i młodzieżyoraz poszanowanie dla innych tradycji wśród dzieci i młodzieży. Wśród nagro-. Wśród nagro-. Wśród nagro-. Wśród nagro-. Wśród nagro-
dzonych znalazło się Gimnazjum nr 4 z Czerdzonych znalazło się Gimnazjum nr 4 z Czerdzonych znalazło się Gimnazjum nr 4 z Czerdzonych znalazło się Gimnazjum nr 4 z Czerdzonych znalazło się Gimnazjum nr 4 z Czerwionki-Leszczyn.wionki-Leszczyn.wionki-Leszczyn.wionki-Leszczyn.wionki-Leszczyn.

Na uroczystość wręczenia nagród Fundacja Evens zaprosiła honorowego gościa, Panią
Prezydentową Marię KMarię KMarię KMarię KMarię Kaczyńskaczyńskaczyńskaczyńskaczyńskąąąąą. W uzasadnieniu nagrody czytamy: �Od 2003 r. w Gimna-
zjum nr w Czerwionce (Zespół Szkół nr 3), w małej miejscowość położonej w ubogim
regionie Górnego Śląska, organizowany jest program kształcenia pod nazwą �Śląsk jako
miejsce przenikania się trzech wyznań � katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i żydow-
skiego� (koordynator pani M. Mazur-Zając). Program ma na celu zapoznanie uczniów
z lokalną różnorodnością religijną, a jego realizację wspierają władze szkolne, dyrekto-
rzy, nauczyciele różnych przedmiotów, rodzice i uczniowie (�).

Podczas wdrażania programu poświęcono również czas na analizę dotychczas zrealizo-
wanych założeń. W ramach tych podsumowań zdano sobie sprawę z tego, jak bardzo po-
mijana jest żydowska historia regionu. Biorąc pod uwagę lokalną historię, szkoła doszła
do wniosku, że nauczanie o żydowskich sąsiadach przed drugą wojną światową może być
pewnym hołdem dla ofiar Holokaustu, jak również ważnym narzędziem wykorzystywa-
nym przy poszukiwaniu tożsamości europejskiej oraz budowaniu świadomości obywatel-
skiej (�).
Szkoła rozpoczęła nowy, złożony projekt międzykulturowy pod hasłem �Śladami Żydów
na Górnym Śląsku�. Projekt był realizowany przy współpracy z Fundacją Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego w Polsce. Zdaniem członków jury projekt realizowany przez szkołę
umożliwia Polsce rozliczenie się z własną przeszłością i stanowi ważne narzędzie w bu-
dowaniu nowej tożsamości oraz pełnego obywatelstwa.
Nagrodę z rąk Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej odebrali przedstawiciele szkoły:
Zofia Szachniewicz - dyrektor ZS nr 3, M. Mazur-Zając oraz uczniowie: A. Pyszny i B. Rad-
wan. Wśród instytucji wspierających wyjazd przedstawicieli szkoły znalazł się również
SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej.

Małgorzata MazurMałgorzata MazurMałgorzata MazurMałgorzata MazurMałgorzata Mazur-Zając-Zając-Zając-Zając-Zając
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Przedstawiciele szkoły i uczniowie Gimnazjum z Czerwionki
z Panią Prezydentową Marią Kaczyńską

�SKOK ZR� wraz z nagrodzonymi w Paryżu

Pomagamy
honorowym
krwiodawcom

SKOK Ziemi Rybnickiej wspiera
wiele organizacji społecznych,
czego przykładem jest Klub Ho-
norowych Dawców Krwi im. An-
toniego Bery. Podczas doroczne-
go spotkania z rąk szefa tego Klu-
bu Eugeniusza StolarzaEugeniusza StolarzaEugeniusza StolarzaEugeniusza StolarzaEugeniusza Stolarza prezes
naszej Kasy FFFFFranciszek Bara-ranciszek Bara-ranciszek Bara-ranciszek Bara-ranciszek Bara-
kkkkkomskiomskiomskiomskiomski odebrał niedawno spe-
cjalne podziękowania �za wielo-
letnią, bezinteresowną pomoc
w propagowaniu i szerzeniu idei
honorowego krwiodawstwa��.
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KĄCIK MŁODYCH TALENTÓW
SKOK Ziemi Rybnickiej
Pragniemy podziękPragniemy podziękPragniemy podziękPragniemy podziękPragniemy podziękować wszystkim �młodym artystom�, którzy przekować wszystkim �młodym artystom�, którzy przekować wszystkim �młodym artystom�, którzy przekować wszystkim �młodym artystom�, którzy przekować wszystkim �młodym artystom�, którzy przekazaliazaliazaliazaliazali
na nasz Punkt Kna nasz Punkt Kna nasz Punkt Kna nasz Punkt Kna nasz Punkt Kasowy przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Boguszowicach swo-asowy przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Boguszowicach swo-asowy przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Boguszowicach swo-asowy przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Boguszowicach swo-asowy przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Boguszowicach swo-
je plastyczne prace.je plastyczne prace.je plastyczne prace.je plastyczne prace.je plastyczne prace.

AMATORSKA LIGA KOSZYKÓWKI

�SKOK W PODSKOKACH�
ZakZakZakZakZakończyła się pierończyła się pierończyła się pierończyła się pierończyła się pierwsza runda zmagańwsza runda zmagańwsza runda zmagańwsza runda zmagańwsza runda zmagań
wwwww RRRRRybnickiej Amatorskiej Lidze Kybnickiej Amatorskiej Lidze Kybnickiej Amatorskiej Lidze Kybnickiej Amatorskiej Lidze Kybnickiej Amatorskiej Lidze Koszyków-oszyków-oszyków-oszyków-oszyków-
ki. Niestety drużyna SKki. Niestety drużyna SKki. Niestety drużyna SKki. Niestety drużyna SKki. Niestety drużyna SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej
zajmuje po tej części rozgrzajmuje po tej części rozgrzajmuje po tej części rozgrzajmuje po tej części rozgrzajmuje po tej części rozgrywek 10 miejsceywek 10 miejsceywek 10 miejsceywek 10 miejsceywek 10 miejsce
wwwww tabeli, odnosząc tylktabeli, odnosząc tylktabeli, odnosząc tylktabeli, odnosząc tylktabeli, odnosząc tylko jedno zwycięstwoo jedno zwycięstwoo jedno zwycięstwoo jedno zwycięstwoo jedno zwycięstwo.....
Ambicje i możliwości naszej drużyny sięgają
wyżej, lecz od początku zmaga się ona z prze-
śladującym pechem. Już w pierwszym meczu po-
ważnej kontuzji doznał jeden z czołowych gra-
czy Andrzej SzymuraAndrzej SzymuraAndrzej SzymuraAndrzej SzymuraAndrzej Szymura, następnie była minimal-
na porażka jednym punktem z drużyną żorską,
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która podłamała zawodników. Na wielkie wyróż-
nienie zasługuje jednak najlepszy gracz SKOK-
u Bartek MajewskiBartek MajewskiBartek MajewskiBartek MajewskiBartek Majewski, który jest jednym z najlep-
szych strzelców ligi. Do rundy rewanżowej dru-
żyna podchodzi jednak z dużym optymizmem,
wzmocniona nowymi zawodnikami oraz do-

świadczeniem z poprzednich meczy. Awans do
rundy finałowej jest jak najbardziej w naszym
zasięgu, tym bardziej, że prawdopodobnie re-
wanż z Żorami rozegramy w hali w Czerwionce
wsparci dopingiem kibiców. Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.

Chcąc w jakiś sposób stworzyć rodzinną
atmosferę obsługi naszych członków,
postanowiłyśmy z koleżankami zaanga-
żować nasze najmłodsze pociechy do
pewnej zabawy, a mianowicie podsunę-
łyśmy pomysł, by stworzyły własnoręcz-
nie prace plastyczne. Bardzo nas zasko-
czył fakt, iż tyle tych prac nazbierały-
śmy w tak krótkim okresie czasu.
Dzieci stworzyły wyjątkowe prace o te-
matyce dowolnej. Pojawiły się rysunki
o wymarzonych wakacjach, ulubionych

postaciach z kreskówek, jak również
bardzo aktualne czasowo prace o tema-
tyce świąteczno-zimowej. Na wystawie
znalazły się prace wykonane przez
dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Dla
wszystkich naszych małych artystów
przewidziano drobne upominki, które
można odebrać na naszym Punkcie Ka-
sowym. Mamy również nadzieję, iż
z czasem nasza wystawka znacznie się
powiększy.

Joanna SzymuraJoanna SzymuraJoanna SzymuraJoanna SzymuraJoanna Szymura

W przerwie czas na uwagi... Kierownik punktu kasowego w akcji
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Projekt �Mama w pracy� to kampania społeczna,
której tematem jest obecność matek na rynku pra-
cy. Projekt został poprzedzony największymi jak
dotąd w Polsce badaniami socjologicznymi, które
diagnozują sytuacje matek w pracy oraz ich mo-
tywacje w zakresie życia zawodowego. Celem ak-
cji jest spowodowanie pozytywnych zmian na ryn-
ku pracy i podniesienie standardów traktowania
Matek w pracy.
Po uzyskaniu przez nas informacji zamieszczonej
na łamach dziennika �Rzeczpospolita� o rozpisa-
niu konkursu, Zarząd rozważał możliwość zgło-
szenia SKOK do udziału w jego pierwszej edycji.

SKOK Ziemi Rybnickiej
- �Firma nieprzeciętnie przyjazna Matk- �Firma nieprzeciętnie przyjazna Matk- �Firma nieprzeciętnie przyjazna Matk- �Firma nieprzeciętnie przyjazna Matk- �Firma nieprzeciętnie przyjazna Matkom�om�om�om�om�
Z nieZ nieZ nieZ nieZ nieukrukrukrukrukrywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kapituła Kapituła Kapituła Kapituła Kapituła Konkonkonkonkonkursu �Mamaursu �Mamaursu �Mamaursu �Mamaursu �Mama
wwwww Pracy� - orPracy� - orPracy� - orPracy� - orPracy� - organizowanego przez dziennik �Rzeczpospolita�, Fundację Świętego Mikganizowanego przez dziennik �Rzeczpospolita�, Fundację Świętego Mikganizowanego przez dziennik �Rzeczpospolita�, Fundację Świętego Mikganizowanego przez dziennik �Rzeczpospolita�, Fundację Świętego Mikganizowanego przez dziennik �Rzeczpospolita�, Fundację Świętego Mikoła-oła-oła-oła-oła-
ja oraz Instytut SMG/KRC Millward Bron - przyznała naszej Kja oraz Instytut SMG/KRC Millward Bron - przyznała naszej Kja oraz Instytut SMG/KRC Millward Bron - przyznała naszej Kja oraz Instytut SMG/KRC Millward Bron - przyznała naszej Kja oraz Instytut SMG/KRC Millward Bron - przyznała naszej Kasie tytuł �Firmy nieprze-asie tytuł �Firmy nieprze-asie tytuł �Firmy nieprze-asie tytuł �Firmy nieprze-asie tytuł �Firmy nieprze-
ciętnie przyjaznej Matkciętnie przyjaznej Matkciętnie przyjaznej Matkciętnie przyjaznej Matkciętnie przyjaznej Matkom�.om�.om�.om�.om�.

Oceniając pozytywnie warunki pracy oferowane
w naszej firmie kobietom będącym matkami, pod-
jęliśmy decyzję o przystąpieniu do rywalizacji
konkursowej.
Ostatecznie w szranki stanęło ponad 120 firm
z całej Polski. Weryfikacja, prowadzona w celu
wyłonienia firmy �najbardziej przyjaznej Matce�,
obejmowała wypełnienie przez Panie biorące
udział w badaniu, anonimowej ankiety z zakresu
relacji pracodawca-pracownik. Pytania zawarte
w ankiecie odnosiły się w szczególności do po-
strzegania przez kobiety stanowiska pracodawcy
wobec zgłaszanych przez nie postulatów związa-

NA PRZYK£ADZIE

Z myślą
o rolnikach
PPPPPan Jerzy jest jednym z wielu Klientówan Jerzy jest jednym z wielu Klientówan Jerzy jest jednym z wielu Klientówan Jerzy jest jednym z wielu Klientówan Jerzy jest jednym z wielu Klientów
SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej, którzy skybnickiej, którzy skybnickiej, którzy skybnickiej, którzy skybnickiej, którzy skorzysta-orzysta-orzysta-orzysta-orzysta-
li z oferty przeznaczonej dla rolnikówli z oferty przeznaczonej dla rolnikówli z oferty przeznaczonej dla rolnikówli z oferty przeznaczonej dla rolnikówli z oferty przeznaczonej dla rolników.....

SKSKSKSKSKOK: OK: OK: OK: OK: ����� Proszę nam powiedzieć, co P Proszę nam powiedzieć, co P Proszę nam powiedzieć, co P Proszę nam powiedzieć, co P Proszę nam powiedzieć, co Panaanaanaanaana
przekprzekprzekprzekprzekonało do tegoonało do tegoonało do tegoonało do tegoonało do tego, aby wybrać właśnie, aby wybrać właśnie, aby wybrać właśnie, aby wybrać właśnie, aby wybrać właśnie
naszą pożyczknaszą pożyczknaszą pożyczknaszą pożyczknaszą pożyczkę?ę?ę?ę?ę?
PPPPPan Jerzy:an Jerzy:an Jerzy:an Jerzy:an Jerzy: � Decyzja ta właściwie nie była
trudna, gdyż żadna inna instytucja finansowa
nie zaoferowała mi tego, co SKOK Ziemi Ryb-
nickiej. W bardzo krótkim czasie otrzymałem
pożyczkę na bardzo dobrych warunkach, z bar-
dzo niskim oprocentowaniem przy minimum
formalności. Nie było również żadnych proble-
mów z zabezpieczeniem tej pożyczki.
SKSKSKSKSKOK: � Co może POK: � Co może POK: � Co może POK: � Co może POK: � Co może Pan powiedzieć innym rol-an powiedzieć innym rol-an powiedzieć innym rol-an powiedzieć innym rol-an powiedzieć innym rol-
nikniknikniknikom poszukom poszukom poszukom poszukom poszukującym różnych możliwości fi-ującym różnych możliwości fi-ującym różnych możliwości fi-ującym różnych możliwości fi-ującym różnych możliwości fi-
nansowania własnej działalności?nansowania własnej działalności?nansowania własnej działalności?nansowania własnej działalności?nansowania własnej działalności?
PPPPPan Jerzy:an Jerzy:an Jerzy:an Jerzy:an Jerzy: � SKOK Ziemi Rybnickiej przygoto-
wał wyjątkową ofertę właśnie z myślą o dzia-
łalności rolniczej, dlatego ta pożyczka była dla
mnie idealna. Polecam ją wszystkim.
SKSKSKSKSKOK:OK:OK:OK:OK: � Dzięk� Dzięk� Dzięk� Dzięk� Dziękujemyujemyujemyujemyujemy.....
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NIEZWYKLE KORZYSTN¥ OFERTÊ
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW
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WAŻNE DLA ROLNIKÓW
SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej już od dawna myśliybnickiej już od dawna myśliybnickiej już od dawna myśliybnickiej już od dawna myśliybnickiej już od dawna myśli
o naszych rolniko naszych rolniko naszych rolniko naszych rolniko naszych rolnikach. Niemal w kach. Niemal w kach. Niemal w kach. Niemal w kach. Niemal w każdym wy-ażdym wy-ażdym wy-ażdym wy-ażdym wy-
daniu przedstawiamy oferty specjalne,daniu przedstawiamy oferty specjalne,daniu przedstawiamy oferty specjalne,daniu przedstawiamy oferty specjalne,daniu przedstawiamy oferty specjalne,
uwzględniające nie tylkuwzględniające nie tylkuwzględniające nie tylkuwzględniające nie tylkuwzględniające nie tylko specyfiko specyfiko specyfiko specyfiko specyfikę, ale tak-ę, ale tak-ę, ale tak-ę, ale tak-ę, ale tak-
że różnorodność działalności rolniczej.że różnorodność działalności rolniczej.że różnorodność działalności rolniczej.że różnorodność działalności rolniczej.że różnorodność działalności rolniczej.
Tak więc mamy coś dla rolników zajmujących się
hodowlą trzody chlewnej, drobiu czy bydła. W ramach
oferowanych usług posiadamy produkty, które na
pewno zadowolą zarówno hodowców, jak i osoby
prowadzące działalność w zakresie uprawy roli.
Znając specyfikę działalności polskich rolników,
możemy zaproponować usługi na warunkach ko-
rzystniejszych niż nasza konkurencja. Kiedy
wiosną bieżącego roku SKOK Ziemi Rybnickiej
podpisał umowy z takimi firmami jak Animex S.A.
czy Rolimpex S.A., po raz pierwszy powstały moż-
liwości stosunkowo łatwego i sprawnego urucha-
miania pożyczek dla rolników współpracujących
z tymi firmami.
Dziś, po prawie 9 miesiącach, liczba hodowców
korzystających z naszych pożyczek zbliża się do
setki. Nie ulega wątpliwości, że w niedługim cza-
sie liczba farmerów korzystających z naszej ofer-

ty znacznie wzrośnie. Wnioski takie nasuwają się
same, wynikają one bowiem z obserwacji dotych-
czasowej naszej współpracy z firmami, o których
mowa powyżej, jak również z faktu zawarcia
w niedługim czasie nowej umowy z firmą ANI-ANI-ANI-ANI-ANI-
MEX � Zakłady Drobiarskie S.AMEX � Zakłady Drobiarskie S.AMEX � Zakłady Drobiarskie S.AMEX � Zakłady Drobiarskie S.AMEX � Zakłady Drobiarskie S.A. Oddział w Grod-. Oddział w Grod-. Oddział w Grod-. Oddział w Grod-. Oddział w Grod-
kkkkkowieowieowieowieowie (dawny CONTIPASZ S.A.), producentem
pasz i koncentratów dla drobiu i trzody chlewnej;
wytwórnią, która, od ponad trzydziestu lat istnie-
nia na rynku paszowym znajduje się w gronie li-
derów tej branży.
Tak więc, drodzy rolnicy, jeśli współpracujecie
z wymienionymi firmami, otwiera się przed wami
możliwość skorzystania z naprawdę tanich, spe-
cjalnie na ten cel przygotowanych pożyczek i kre-
dytów. Ze swojej strony zapewniamy, że oprocen-
towanie usług przeznaczonych specjalnie dla osób
prowadzących działalność o charakterze rolni-
czym należy i będzie należało do najatrakcyjniej-
szych na całym rynku finansowym.
Zapewniamy również, że nie zaniechamy działal-
ności polegającej na poszukiwaniu rzetelnych firm,
które wspomagać będą Waszą działalność rolniczą
przy wydatnej współpracy z naszej strony.

nych z modyfikacjami sposobu i zasad świadcze-
nia pracy w okresie wychowywania dzieci w wie-
ku szkolnym.
Wypełnione ankiety podlegały losowej weryfika-
cji przeprowadzanej przez specjalistów Instytu-
tu SGM/KRC.
Zgodnie z regulaminem konkursu, Kapituła posta-
nowiła przyznać nagrody dla 31 firm, które speł-
niły wszystkie kryteria konieczne do otrzymania
tytułu �Firmy nieprzeciętnie przyjaznej Matce�.
Wyniki konkursu zostały opublikowane w gru-
dniowym wydaniu dziennika �Rzeczpospolita�.

Poniżej przedstawiamy dyplom potwierdzający
przyznanie tytułu. Ponadto zostaliśmy zaproszeni
do udziału w II edycji konkursu, co na pewno uczy-
nimy w trosce o stałą poprawę relacji z wszystki-
mi zatrudnionymi w naszej firmie Paniami, w szcze-
gólności natomiast z pracującymi Matkami.

Wśród nagrodzonych oprócz naszej Kasy znala-
zło się także Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych SKOK � GRATULUJEMY!

Pierwszy jubileuszowy
miesiąc za nami

Już od dawna SKOK Ziemi Rybnickiej należała
i należy do tych Kas, które proponują zarówno
najwyżej oprocentowane lokaty (o tym pisali-
śmy i przestawialiśmy rainking w ostatnim nu-
merze) jak i najtańsze pożyczki, o czym pisze-
my przedstawiając i tym razem ranking w obec-
nym numerze. Tak więc jeśli oferta Jubileuszo-
wa jest jeszcze bardziej atrakcyjna to byłoby
to grzechem nie skorzystać z takiej okazji.
Szczegółów oczywiście i tym razem nie zdra-
dzamy. Jedyną informacją, którą możemy prze-
kazać to wykaz punktów biorących udział w po-
szczególnych miesiącach w jubileuszowej ofer-
cie i tak:
! w lutymw lutymw lutymw lutymw lutym, aż do 7 marca, aż do 7 marca, aż do 7 marca, aż do 7 marca, aż do 7 marca (ze względu na krótki

miesiąc) zapraszamy do punktów: Łaziska
pl. Ratuszowy 5, Łaziska ul. Pstrowskiego 12,
Czerwionka Rynek 8, Czerwionka ul. 3 Maja 44,
Leszczyny ul. Ks Pojdy 32, Żory ul. Folwarecka 1,
Staszów ul. Opatowska;

wego listopada w punkcie kasowym w Grodkowie;
i tak: liczba nowych członków - wzrost 100%; po-
życzki - wzrost ilościowo 247%, wartościowo
313%; lokaty - wzrost ilościowo 300%, wartościo-
wo 139%; ROR � wzrost 100%

Nasza Jubileuszowa promocja w Baborowie i Dą-
browie Tarnowskiej nie wypadła aż tak dobrze jak
w Grodkowie, ale i dał się tam zauważyć wzrost
zainteresowania naszą propozycją. Stąd wniosek,
że nasza oferta jest rzeczywiście� niecodzienna.
Zapraszamy do punktów kasowych.

! w kwietniuw kwietniuw kwietniuw kwietniuw kwietniu natomiast gościć będziemy: Kato-
wice ul. Szopienicka 58 (KWK �Wieczorek�),
Niemodlin ul. Poprzeczna 2, Kietrz ul. Głubczyc-
ka 16, Chorzów ul. Gałeczki 40, Pszów Trau-
gutta 5;

!  w majuw majuw majuw majuw maju: Gliwice ul. Bytomska 15, Gliwice
ul. Młodzieżowa 8, Gliwice ul. Błonie 3 , Pysko-
wice ul. Wojska Polskiego 13, Połaniec ul. Żap-
niowska 4, Wodzisłąw ul. Pszowska 1.

To że nasza Jubileuszowa oferta jest atrakcyjna
może potwierdzać (naszym zdaniem potwierdza)
porównanie miesiąca października i jubileuszo-
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Kolejny rekord popularności

krzyżówki
�Skoczka�
W przedostatnim wydaniu naszego biuletynu informo-W przedostatnim wydaniu naszego biuletynu informo-W przedostatnim wydaniu naszego biuletynu informo-W przedostatnim wydaniu naszego biuletynu informo-W przedostatnim wydaniu naszego biuletynu informo-
waliśmy o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się za-waliśmy o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się za-waliśmy o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się za-waliśmy o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się za-waliśmy o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się za-
mieszczana na jego łamach krzyżówkmieszczana na jego łamach krzyżówkmieszczana na jego łamach krzyżówkmieszczana na jego łamach krzyżówkmieszczana na jego łamach krzyżówka, a także o wzra-a, a także o wzra-a, a także o wzra-a, a także o wzra-a, a także o wzra-
stającej liczbie prawidłowych rozwiązań przesyłanychstającej liczbie prawidłowych rozwiązań przesyłanychstającej liczbie prawidłowych rozwiązań przesyłanychstającej liczbie prawidłowych rozwiązań przesyłanychstającej liczbie prawidłowych rozwiązań przesyłanych
do redakcji.do redakcji.do redakcji.do redakcji.do redakcji.
Podsumowanie wyników dotyczących ostatniego numeru po-
twierdziło, iż w zakresie ilości prawidłowych rozwiązań krzy-
żówki ustanowiony został kolejny rekord! Jesteśmy przekona-
ni, że tak doskonały wynik nie był spowodowany niskim stop-
niem trudności przygotowanej przez nas łamigłówki, ale chęcią
uczestniczenia w zabawie zorganizowanej przez naszą Kasę.
W związku z rozpoczęciem obchodów Roku Jubileuszowego
związanego z 15-leciem istnienia SKOK, a także wychodząc
na przeciw oczekiwaniom naszych Czytelników, od stycznia
2008 roku sukcesywnie zwiększana będzie liczba upominków
firmowych przekazywana w charakterze nagród dla osób bio-
rących udział w konkursie �krzyżówkowym�. W każdym wy-
daniu �Skoczka� na powyższy cel przeznaczana będzie dodat-
kowa pula nagród, która ostatecznie osiągnie liczbę 60 sztuk.
Zwiększy to znacznie szansę na wygraną, a zatem zaprasza-
my do wspólnej zabawy!!!

?kAl?Slm K1LM56/0:96; N;.; F.696O5=PQ9/P?PRN(0587P?; D/0@/ C8S=/9>/0A
KK<,UX S0+1;*%)'(<b+#0504)4/ :6O U a(7( KK/ &+6O XU, KU<,n<KXXO
R+D(H:7+ 0+#$-2O R+D('&%1 )(50+6)4m T(;=9/.60> U;(;>P@.>/O
RdAl=Sclm KK<,UX S0+1;*%)'(<b+#0504)4/ :6O U a(7( KK/ &+6O XU, KU<,n<KXX
R+(6*0(57( ;4D(;)*50(m lR? @o+5&1(C/ S0+1;*%)'(<b+#0504)4OSkoczek

BEZP£ATNY BIULETYN INFORMACYJNY
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

NA PRZYK£ADZIE

Pożyczka
jubileuszowa
PPPPPan Jan z Grodkan Jan z Grodkan Jan z Grodkan Jan z Grodkan Jan z Grodkowa skowa skowa skowa skowa sko-o-o-o-o-
rzystał ostatnio z pożycz-rzystał ostatnio z pożycz-rzystał ostatnio z pożycz-rzystał ostatnio z pożycz-rzystał ostatnio z pożycz-
ki przyznawanej na pre-ki przyznawanej na pre-ki przyznawanej na pre-ki przyznawanej na pre-ki przyznawanej na pre-
ferencyjnych warunkferencyjnych warunkferencyjnych warunkferencyjnych warunkferencyjnych warunkachachachachach
w ramach trw ramach trw ramach trw ramach trw ramach trwających ob-wających ob-wających ob-wających ob-wających ob-
chodów jubileuszu 15-le-chodów jubileuszu 15-le-chodów jubileuszu 15-le-chodów jubileuszu 15-le-chodów jubileuszu 15-le-
cia istnienia SKcia istnienia SKcia istnienia SKcia istnienia SKcia istnienia SKOK ZiemiOK ZiemiOK ZiemiOK ZiemiOK Ziemi
RRRRRybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.

SKSKSKSKSKOK: � Proszę powiedzieć, czy jest POK: � Proszę powiedzieć, czy jest POK: � Proszę powiedzieć, czy jest POK: � Proszę powiedzieć, czy jest POK: � Proszę powiedzieć, czy jest Pan zadowolony zan zadowolony zan zadowolony zan zadowolony zan zadowolony z wy-wy-wy-wy-wy-
branej usługi?branej usługi?branej usługi?branej usługi?branej usługi?
PPPPPan Jan: an Jan: an Jan: an Jan: an Jan: �     Pierwszą informację na temat �oferty jubile-
uszowej� uzyskałem z plakatów i ogłoszeń, jakie pojawiły
się w różnych punktach miasta. Jak się okazało, były one
zapowiedzią bardzo atrakcyjnej akcji organizowanej przez
SKOK. Podczas wizyty w punkcie kasowym uzyskałem
szczegółowe informacje co do zasad korzystania z usług
oferowanych w ramach tej promocji. Po zapoznaniu się z ni-
mi okazało się, iż stanowią one bardzo poważną alternaty-
wę w stosunku do podobnych produktów oferowanych przez
inne instytucje finansowe.

SKSKSKSKSKOK: � Czy mógłby POK: � Czy mógłby POK: � Czy mógłby POK: � Czy mógłby POK: � Czy mógłby Pan polecić innym członkan polecić innym członkan polecić innym członkan polecić innym członkan polecić innym członkom SKom SKom SKom SKom SKOKOKOKOKOK
skskskskskorzystanie z �usług jubileuszowych�?orzystanie z �usług jubileuszowych�?orzystanie z �usług jubileuszowych�?orzystanie z �usług jubileuszowych�?orzystanie z �usług jubileuszowych�?
PPPPPan Jan: an Jan: an Jan: an Jan: an Jan: �     Oczywiście, w moim przekonaniu jest to oferta
przygotowana na miarę aktualnych oczekiwań klientów
SKOK. Obejmuje ona produkty, które ze względu na swoją
specyfikę są atrakcyjne dla różnych osób i grup zawodo-
wych. Polecam ją wszystkim.

SKSKSKSKSKOK:  � DziękOK:  � DziękOK:  � DziękOK:  � DziękOK:  � Dziękujemyujemyujemyujemyujemy.....

Cudzoziemiec
� członek SKOK
będzie mieć łatwiej
W grudniu 2007 rokW grudniu 2007 rokW grudniu 2007 rokW grudniu 2007 rokW grudniu 2007 roku weszło w życie rozporządzenieu weszło w życie rozporządzenieu weszło w życie rozporządzenieu weszło w życie rozporządzenieu weszło w życie rozporządzenie
Ministra Spraw WMinistra Spraw WMinistra Spraw WMinistra Spraw WMinistra Spraw Wewnętrznych i Aewnętrznych i Aewnętrznych i Aewnętrznych i Aewnętrznych i Administracji w spra-dministracji w spra-dministracji w spra-dministracji w spra-dministracji w spra-
wie wysokwie wysokwie wysokwie wysokwie wysokości środków finansowych, które powinieności środków finansowych, które powinieności środków finansowych, które powinieności środków finansowych, które powinieności środków finansowych, które powinien
mieć cudzoziemiec wjeżdżający na termieć cudzoziemiec wjeżdżający na termieć cudzoziemiec wjeżdżający na termieć cudzoziemiec wjeżdżający na termieć cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Pytorium Pytorium Pytorium Pytorium Polski.olski.olski.olski.olski.

Kasa Krajowa aktywnie uczestniczyła w procesie formułowa-
nia podstawowych zapisów wspomnianego rozporządzenia.
Kasa zgłosiła bowiem wniosek o uwzględnienie wśród doku-
mentów, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziem-
ca środków finansowych niezbędnych do pokrycia niektórych
kosztów związanych z pobytem w naszym kraju, także zaświad-
czenia o posiadaniu środków w Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych.
Uwzględnienie przez projektodawcę wniosku Kasy Krajowej
wyeliminowało konieczność zakładania przez cudzoziemców,
którzy są członkami SKOK, dodatkowego rachunku w banku.
Wystarczy tylko samo zaświadczenie o posiadaniu środków
płatniczych w SKOK, które odpowiednio potwierdzone będzie
przez upoważnionego pracownika Kasy i wystawione najpóź-
niej na miesiąc przed przekroczeniem granicy.
Zainteresowanych pełnym tekstem rozporządzenia, o którym
mowa, odsyłamy do Dziennika Ustaw z dnia 21 listopada 2007 r.
Nr 217 pozycja 1616. /Q//Q//Q//Q//Q/

Uczciwy pracownik i prawo
� podwójna ochrona
KKKKKażdy z nas klientów chce mieć całkażdy z nas klientów chce mieć całkażdy z nas klientów chce mieć całkażdy z nas klientów chce mieć całkażdy z nas klientów chce mieć całkowitą pewność, że powierza swoje pieniądze uczciwej instytucji, jakowitą pewność, że powierza swoje pieniądze uczciwej instytucji, jakowitą pewność, że powierza swoje pieniądze uczciwej instytucji, jakowitą pewność, że powierza swoje pieniądze uczciwej instytucji, jakowitą pewność, że powierza swoje pieniądze uczciwej instytucji, jaką wą wą wą wą w na-na-na-na-na-
szym przypadkszym przypadkszym przypadkszym przypadkszym przypadku jest SKu jest SKu jest SKu jest SKu jest SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej. Ufamy również, że prowadzone przez Kybnickiej. Ufamy również, że prowadzone przez Kybnickiej. Ufamy również, że prowadzone przez Kybnickiej. Ufamy również, że prowadzone przez Kybnickiej. Ufamy również, że prowadzone przez Kasę kasę kasę kasę kasę kampanie reklamoweampanie reklamoweampanie reklamoweampanie reklamoweampanie reklamowe
iiiii przeróżne działania markprzeróżne działania markprzeróżne działania markprzeróżne działania markprzeróżne działania marketingowe nie kretingowe nie kretingowe nie kretingowe nie kretingowe nie kryją w sobie mało uczciwych, podstępnych � nazwijmy to tak � działańyją w sobie mało uczciwych, podstępnych � nazwijmy to tak � działańyją w sobie mało uczciwych, podstępnych � nazwijmy to tak � działańyją w sobie mało uczciwych, podstępnych � nazwijmy to tak � działańyją w sobie mało uczciwych, podstępnych � nazwijmy to tak � działań
i praktyk wobec klienta, ale są otwartą i rzetelną informacją o rzeczywistych możliwościach Spółdzielczej Ki praktyk wobec klienta, ale są otwartą i rzetelną informacją o rzeczywistych możliwościach Spółdzielczej Ki praktyk wobec klienta, ale są otwartą i rzetelną informacją o rzeczywistych możliwościach Spółdzielczej Ki praktyk wobec klienta, ale są otwartą i rzetelną informacją o rzeczywistych możliwościach Spółdzielczej Ki praktyk wobec klienta, ale są otwartą i rzetelną informacją o rzeczywistych możliwościach Spółdzielczej Kasyasyasyasyasy.....

Wiele zależy od ludzi, od ich wrodzonej (lub nabytej) uczciwo-
ści i woli postępowania zgodnie z kanonami prawa finanso-
wego i rynkowego. Człowiekowi w sukurs idą akty prawne re-
gulujące tę sferę działalności. 21 grudnia 2007 r. w życie we-
szła Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1206).
W myśl art. 4 ust. 1 tejże Ustawy praktyka rynkowa stosowa-
na wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna
z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca zacho-
wanie przeciętnego klienta przed zawarciem Umowy, w trak-
cie jej zawierania, a także po jej zawarciu.
Chodzi o to, by nie stosować praktyk wprowadzających klien-
ta w błąd. Nie wolno więc rozpowszechniać nieprawdziwych

informacji; inaczej mówiąc: ustawa zabrania okłamywania
konsumentów poprzez posługiwanie się nieuprawnionymi cer-
tyfikatami lub znakami jakości, nie wolno przekazywać nie-
rzetelnych informacji dotyczących warunków nabycia danego
produktu, zabronione są także działania dotyczące nieuczci-
wej reklamy.
Co prawda, ustawa ta w sposób oczywisty odnosi się głównie
do relacji sprzedawca-nabywca, a więc znajduje swoje zasto-
sowanie przede wszystkim w handlu, ale nie do końca: SKOK
oferując swoje usługi i produkty (kredyty, pożyczki, lokaty)
również objęty jest tą jurysdykcją.
Tak więc, wszystko zależy od ludzi i od prawa. Dobrego pra-
wa, dodajmy. /Q//Q//Q//Q//Q/

Z NASZEJ POCZTY
Gliwice, dn. 18.12.2007 r.

Zofia W.
Gliwice, ul�

Szanowni Państwo!

Już od 10 lat należę do SKOK Ziemi Rybnickiej korzysta-
jąc głównie z oferty skierowanej do członków oszczędza-
jących. Czazem korzystam z oferty kredytowej. Po prze-
czytaniu ostatniego SKOCZKA, w którym odnosicie się
do artykułu w dzienniku �Rzeczpospolita� a dotyczącego
nie zamieszczania SKOK Ziemi Rybnickiej na pierwszym
miejscu w rankingu najlepszych lokat (mimo iż takowe
faktycznie miał) chciałabym pogratulować, naszej kasie
nie tylko tego I miejsca, ale także pozostałej oferty dla
wszystkich chcących oszczędzać. Do napisania tego listu
skłonił mnie jednak artykuł w Gazecie Prawnej z dnia
4.12.2007 r. a mianowicie zamieszczonego tam artykułu
i rankingu o najtańszych pożyczkach, w tym także wśród
SKOK-ów.
Z artykułu tego wynika, że SKOK Ziemi Rybnickiej jest
na 3 miejscu, jeśli chodzi o najtańsze pożyczki; najlepsze
lokaty (1 miejsce) najtańsze pożyczki (3 miejsce). Jak to
możliwe? - można zadać pytanie. Ale odpowiedź jest jed-
na: w tej Kasie faktycznie zyski dzielone są między wszyst-
kimi członkami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej Ziemi Rybnickiej, między tymi co oszczędzają i ty-
mi co pożyczają. Za to w imieniu (wydaje mi się) wszyst-
kich członków, a moim na pewno, chciałabym podzięko-
wać i pogratulować takiego zarządzania. A że za kilka
dni Święta i Nowy Rok, korzystając z okazji życzę całej
załodze SKOK Ziemi Rybnickiej wesołych Świąt i szczę-
śliwego Nowego Roku.

Zofia W.

Od redakcji:Od redakcji:Od redakcji:Od redakcji:Od redakcji: Pani Zofio, trudno by było nie zamieścić takie-
go miłego listu na łamach naszej gazety, co czynimy. Za-
rząd SKOK Ziemi Rybnickiej nie zapomina, że współwła-
ścicielami naszej Kasy są wszyscy członkowie.
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Po odbiór upominków za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania �Skoczka� zapraszamy następujące osoby: JerzyJerzyJerzyJerzyJerzy KKKKKa-a-a-a-a-
mińskimińskimińskimińskimiński (Łaziska Górne), Małgorzata KMałgorzata KMałgorzata KMałgorzata KMałgorzata Kościańskościańskościańskościańskościańskaaaaa (Sosnowiec), Grażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna Naidek (Żory), Jolanta KJolanta KJolanta KJolanta KJolanta Kostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskaaaaa (Łaziska Górne), EdwardEdwardEdwardEdwardEdward Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-
bińskibińskibińskibińskibiński (Połaniec), Bogusława SztukielBogusława SztukielBogusława SztukielBogusława SztukielBogusława Sztukiel (Czerwionka), TTTTTeresaeresaeresaeresaeresa CzarkCzarkCzarkCzarkCzarkowskowskowskowskowskaaaaa (Rybnik), Jadwiga BłażycaJadwiga BłażycaJadwiga BłażycaJadwiga BłażycaJadwiga Błażyca (Czerwionka), KrKrKrKrKrystyna Morozystyna Morozystyna Morozystyna Morozystyna Moroz (Py-
skowice), TTTTTeresaeresaeresaeresaeresa LewandowskLewandowskLewandowskLewandowskLewandowskaaaaa (Załęska Hałda), MariaMariaMariaMariaMaria KKKKKędzierawskędzierawskędzierawskędzierawskędzierawskaaaaa (Czerwionka), Eugeniusz JarominEugeniusz JarominEugeniusz JarominEugeniusz JarominEugeniusz Jaromin (Stanowice), RafałRafałRafałRafałRafał StrzeblickiStrzeblickiStrzeblickiStrzeblickiStrzeblicki
(Gliwice), Zygmunt GajtkZygmunt GajtkZygmunt GajtkZygmunt GajtkZygmunt Gajtkaaaaa (Gliwice) i BarbaraBarbaraBarbaraBarbaraBarbara TuszyńskTuszyńskTuszyńskTuszyńskTuszyńskaaaaa (Mysłowice). Upominki, których fundatorem jestem TUW SKOK, można odebrać
w najbliższym punkcie naszej Kasy. Z kolei czekając na kolejne rozwiązania przypominany, iż na adres naszej redakcji wystarczy przesłać numer
i hasło krzyżówki, bez potrzeby wycinania i doklejania na kartę pocztową jakiegokolwiek elementu graficznego naszej stałej rubryki.

W naszej stałej rubryce na zdję-
ciu u góry przedstawimy pra-
cowników punku kasowego
w Rybniku- Chwa łowicach
� stoją od lewej: JolantaJolantaJolantaJolantaJolanta BujakBujakBujakBujakBujak
(kasjer), Gabriela TGabriela TGabriela TGabriela TGabriela Temichemichemichemichemich (kie-
rownik) i PPPPPatratratratratrycja Rojekycja Rojekycja Rojekycja Rojekycja Rojek (dys-
ponent).
Na zdjęciu obok pracownicy
punktu kasowego w Żorach
� z lewej Maria KielMaria KielMaria KielMaria KielMaria Kiel (dysponent-
kasjer), z prawej Justyna Gam-Justyna Gam-Justyna Gam-Justyna Gam-Justyna Gam-
zazazazaza (kierownik).


