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Szanowny Czytelniku
Nie pozostajemy obojętni na potrzeby dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin
mniej zamożnych czy wręcz ubogich. Stąd nasza inicjatywa związana z or-
ganizacją letniego wypoczynku. Przy tej okazji informujemy również o na-
szym zaangażowaniu w inne formy niesienia pomocy czy wspierania spo-
łecznych celów. Jednak mimo aktywności o wymiarze charytatywnym, jako
instytucja finansowa, a tym bardziej Spółdzielcza Kasa � w pierwszym rzę-
dzie dbamy o interesy naszych członków. Za swą powinność uważamy nie-
ustanne wzbogacanie i ciągłe udoskonalanie naszej oferty. Łatwo się o tym
przekonać, przeglądając niniejsze wydanie �Skoczka�. Spośród wielu bieżą-
cych informacji, nieco więcej uwagi warto poświęcić wydarzeniu o charak-
terze dziejowym� � szczegóły już poniżej i wewnątrz numeru.
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YES, YES, YES!
� mamy swoje karty!
W 13. numerze �SkW 13. numerze �SkW 13. numerze �SkW 13. numerze �SkW 13. numerze �Skoczkoczkoczkoczkoczka� informowaliśmy Pa� informowaliśmy Pa� informowaliśmy Pa� informowaliśmy Pa� informowaliśmy Państwa, że SKaństwa, że SKaństwa, że SKaństwa, że SKaństwa, że SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej jakybnickiej jakybnickiej jakybnickiej jakybnickiej jakooooo
druga spośród 65 Spółdzielczych Kdruga spośród 65 Spółdzielczych Kdruga spośród 65 Spółdzielczych Kdruga spośród 65 Spółdzielczych Kdruga spośród 65 Spółdzielczych Kas rozpocznie wydawanie kas rozpocznie wydawanie kas rozpocznie wydawanie kas rozpocznie wydawanie kas rozpocznie wydawanie kart. Od tego czasu Za-art. Od tego czasu Za-art. Od tego czasu Za-art. Od tego czasu Za-art. Od tego czasu Za-
rząd SKrząd SKrząd SKrząd SKrząd SKOK prowadził intensywne rozmowy z Krajową Spółdzielczą KOK prowadził intensywne rozmowy z Krajową Spółdzielczą KOK prowadził intensywne rozmowy z Krajową Spółdzielczą KOK prowadził intensywne rozmowy z Krajową Spółdzielczą KOK prowadził intensywne rozmowy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczęd-asą Oszczęd-asą Oszczęd-asą Oszczęd-asą Oszczęd-
nościowo-Kredytową oraz Tnościowo-Kredytową oraz Tnościowo-Kredytową oraz Tnościowo-Kredytową oraz Tnościowo-Kredytową oraz Towarzystwem Finansowym SKowarzystwem Finansowym SKowarzystwem Finansowym SKowarzystwem Finansowym SKowarzystwem Finansowym SKOK na tematy związaneOK na tematy związaneOK na tematy związaneOK na tematy związaneOK na tematy związane
zzzzz zawarciem stosownych umów w zakresie wydawania i obsługi kzawarciem stosownych umów w zakresie wydawania i obsługi kzawarciem stosownych umów w zakresie wydawania i obsługi kzawarciem stosownych umów w zakresie wydawania i obsługi kzawarciem stosownych umów w zakresie wydawania i obsługi kart, wszelkich re-art, wszelkich re-art, wszelkich re-art, wszelkich re-art, wszelkich re-
gulacji z tym związanych oraz cennikiem. Pgulacji z tym związanych oraz cennikiem. Pgulacji z tym związanych oraz cennikiem. Pgulacji z tym związanych oraz cennikiem. Pgulacji z tym związanych oraz cennikiem. Podjęliśmy także przygotowania wewnątrzodjęliśmy także przygotowania wewnątrzodjęliśmy także przygotowania wewnątrzodjęliśmy także przygotowania wewnątrzodjęliśmy także przygotowania wewnątrz
firmyfirmyfirmyfirmyfirmy, przystosowując ją do wyk, przystosowując ją do wyk, przystosowując ją do wyk, przystosowując ją do wyk, przystosowując ją do wykonywania nowych zadań. Zakonywania nowych zadań. Zakonywania nowych zadań. Zakonywania nowych zadań. Zakonywania nowych zadań. Zakupiony został odpo-upiony został odpo-upiony został odpo-upiony został odpo-upiony został odpo-
wiedni sprzęt teleinformatycznywiedni sprzęt teleinformatycznywiedni sprzęt teleinformatycznywiedni sprzęt teleinformatycznywiedni sprzęt teleinformatyczny, przygotowywaliśmy stosowne procedur, przygotowywaliśmy stosowne procedur, przygotowywaliśmy stosowne procedur, przygotowywaliśmy stosowne procedur, przygotowywaliśmy stosowne procedury i regula-y i regula-y i regula-y i regula-y i regula-
minyminyminyminyminy. W strukturze or. W strukturze or. W strukturze or. W strukturze or. W strukturze organizacyjnej SKganizacyjnej SKganizacyjnej SKganizacyjnej SKganizacyjnej SKOK powołany został także odrębny dział zaj-OK powołany został także odrębny dział zaj-OK powołany został także odrębny dział zaj-OK powołany został także odrębny dział zaj-OK powołany został także odrębny dział zaj-
mujący się wyłącznie obsługą kmujący się wyłącznie obsługą kmujący się wyłącznie obsługą kmujący się wyłącznie obsługą kmujący się wyłącznie obsługą kart i bankart i bankart i bankart i bankart i bankomatówomatówomatówomatówomatów.                                       STRONA 2.                                       STRONA 2.                                       STRONA 2.                                       STRONA 2.                                       STRONA 2

Nasza oferta jubileuszowa
ofertą dla każdego!
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Przeprowadzka w Katowicach

NOWY PUNKT NA MAPIE SKOK

Teraz Szczucin!

Załóż ROR w SKOK Ziemi Rybnickiej
� teraz jeszcze bardziej atrakcyjny!

Szczegóły na strSzczegóły na strSzczegóły na strSzczegóły na strSzczegóły na str. 6. 6. 6. 6. 6

Mamy już 100.000.000 zł
Z nieukrZ nieukrZ nieukrZ nieukrZ nieukrywaną satysfakcja pragniemy poinformować, ale i pochwalić się,ywaną satysfakcja pragniemy poinformować, ale i pochwalić się,ywaną satysfakcja pragniemy poinformować, ale i pochwalić się,ywaną satysfakcja pragniemy poinformować, ale i pochwalić się,ywaną satysfakcja pragniemy poinformować, ale i pochwalić się,
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Przewodnicząca Rady Gminy Czesława Noga przecina wstęgę podczas otwarcia nowego punktu
kasowego SKOK w Szczucinie
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YES, YES, YES!
� mamy swoje karty!
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Początek roku to ważny okres dla naszego SKOK-u. Choć po
świętach i Nowym Roku jest to zwykle czas mniejszego zain-
teresowania ofertą Kasy, to jednak zawsze stałym celem jest,
by te pierwsze miesiące były udaną inauguracją tego, co przed
nami. Publikowane opracowanie przedstawia, jak wspomnia-
no, dane odnośnie depozytów i pożyczek, jak również informa-
cje o przyroście bazy członkowskiej. Dodatkowym elementem
są wykresy, porównujące osiągnięte wyniki z tymi, jakie noto-
wano w analogicznym okresie roku poprzedniego.

CZŁONKOWIE
W ciągu stycznia i lutego na wstąpienie w poczet członków SKOK
Ziemi Rybnickiej zdecydowały się 393 osoby. To niespełna
14-procentowa poprawa względem tych samych miesięcy roku

2007. Z kolei cała baza członkowska wzrosła w czasie tego
okresu o 199 klientów i na koniec lutego wynosiła 29.219 osób.
Duży nacisk kładzie się na wyniki w tym obszarze, bowiem
stałe pozyskiwanie ludzi, dzięki którym rozprzestrzenia się
idea spółdzielczych kas, jest warunkiem przetrwania w kon-
kurencyjnym otoczeniu. Z każdym miesiącem ogólna liczba za-
pisanych wzrasta. Nie trzeba długiego zastanowienia, by dojść
do wniosku, że odbywać może się to głównie, jeśli nie tylko,
przez poszerzanie oferty i lepsze trafianie w potrzeby człon-
ków Kasy. A trzeba nadmienić, iż obecna propozycja jest atrak-
cyjna zarówno dla nowych klientów, jak i tych obecnych, którzy
zapragną poszerzyć zakres produktów, z których korzystają.

LOKATY
Jeśli chodzi o depozyty, to członkowie z pewnością mogą li-
czyć na atrakcyjną ofertę. Początek 2008 r. był, a nawet nadal
jest bardzo udany pod względem zakładanych lokat termino-
wych. Styczeń i luty, z punktu widzenia wartości, okazały się
aż o 62% lepsze niż ten sam okres rok wcześniej. Jest to szcze-
gólnie duże osiągnięcie, gdy weźmie się pod uwagę, iż popyt
na ten produkt nie ma charakteru sezonowego. Kształtuje się
on poprzez indywidualne oceny klientów odnośnie tego, gdzie
obecnie oferowane jest najlepsze oprocentowanie. Budująca
jest świadomość, że tak często porównanie to wypada na ko-

rzyść SKOK Ziemi Rybnickiej. Mniej spektakularny, ale rów-
nież wzrost, odnotowano w obszarze otwieranych rachunków
systematycznego oszczędzania. Duża w tym zasługa nie tylko
atrakcyjności standardowych produktów, lecz również warun-
ków oferowanych w ramach oferty jubileuszowej. Gości ona
okresowo w kolejnych punktach kasowych, pobudzając lokal-
ne zainteresowanie.

POŻYCZKI
W przeciwieństwie do lokat, popyt na pożyczki cechuje sezo-
nowość. Jednak i na tym polu można działać aktywnie i mieć
sukcesy w niwelowaniu ograniczeń. Kolejny raz należy tutaj
wspomnieć ofertę związaną z obchodami jubileuszu 15-lecia
Kasy. W jej ramach klienci wybranych placówek mogli skorzy-
stać z preferencyjnych warunków również przy zaciąganiu
pożyczek. W pełni ugruntowała się już także dziedzina kredy-
tów długoterminowych. Po około roku od czasu wprowadze-
nia, okrzepła ona na tyle, by na stałe stanowić widoczny skład-
nik całości sprzedaży. A mówiąc o sprzedaży, nie można rów-
nież zapomnieć o popularnych �chwilówkach�. Te krótkoter-
minowe pożyczki, dość słabo zagospodarowane przez więk-
szość konkurencji, niezmiennie od lat cieszą się niesłabnącą
popularnością. Porównanie sumarycznych wyników wszyst-
kich rodzajów kredytów i pożyczek, które wypłacono w stycz-
niu i lutym, znajduje się na załączonych wykresach. Tutaj
warto tylko wspomnieć o różnicy, bo jest się czym pochwalić.
A mianowicie bieżący rok otwarto wartością o ponad 43%
wyższą niż rok ubiegły.
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Na budowie praca wre�
To już ostatnie zdjęcia z cyklu �na budowie praca
wre...�. W następnym numerze naszego �Skocz-
ka� mamy nadzieję już pokazać, jak wyglądać
będzie gotowy i otwarty budynek naszej siedziby.
Planowane zakończenie budowy i oddanie do użyt-
kowania to koniec maja, planowana przeprowadz-
ka � koniec czerwca. Pozwolimy sobie również na
powtórkę całej historii budowy siedziby SKOK
Ziemi Rybnickiej w wersji fotograficznej.

Przeprowadzka w Katowicach

dokończenie ze str. 1
Pozytywne załatwienie wszystkich formal-
nych spraw pomiędzy SKOK i firmami współ-
pracującymi umożliwiło uruchomienie nowej
usługi przy udziale Centrum Obsługi Kart
i Terminali oraz wydanie pierwszych kart
VISA.
Karty te posiadają kilka funkcji, z których
najważniejszą jest możliwość dokonywania
za ich pomocą płatności we wszystkich pla-
cówkach przyjmujących karty, np. w skle-
pach, na stacjach paliw itp. Karty będą tak-
że umożliwiały dokonywanie transakcji
w bankomatach sieci �SKOK 24�, których

w ciągu najbliższego roku ma zostać urucho-
mionych prawie 1000 sztuk.
W bankomatach tej sieci można realizować
transakcje wypłaty gotówki bez żadnych opłat.
Przy posługiwaniu się kartami niewysokie
opłaty będziemy musieli wnosić jedynie za ko-
rzystanie z bankomatów innych banków
(szczegółowy cennik zamieszczamy w innym
miejscu naszej gazety, na stronie www.skok-
ziemryb.pl, a także w każdej placówce naszej
Kasy). Pragniemy nadmienić, iż na przełomie
maja i czerwca będziemy wydawać również
karty Master Card.
Zapraszamy wszystkich naszych członków
do zapoznania się z ofertą dotyczącą kart
VISA. Na wszystkich, którzy będą korzystać
z naszych kart, wkrótce czekać będą miłe nie-
spodzianki�
O szczegółach będziemy informować bezpo-
średnio w punktach kasowych, bądź też po-
zwolimy sobie wysłać do osób będących posia-
daczami kart specjalne zaproszenia do korzy-
stania z przygotowanych atrakcji.

Wszystkich członków korzystających z usług
naszej Kasy w Katowicach przy ul. Pocztowej
10, informujemy, że z końcem maja br. punkt
ten zostanie przeniesiony do nowej placówki,
także w samym centrum Katowic, a mianowi-
cie na ul. Plebiscytową 9. Mamy nadzieję, że
zmiana lokalizacji wpłynie na poprawę warun-
ków obsługi naszych członków nie tylko jeśli
chodzi o komfort, ale także ze względu na
lepszą lokalizację i większe możliwości par-

kowania samochodów. Tak więc zapraszamy
już niedługo do nowootwieranego (przenoszo-
nego punktu) na ul. Plebiscytową 9. Oczywi-
ście zaproszenia nasze kierujemy nie tylko do
osób będącymi naszymi członkami, ale także
do osób ciągle niezdecydowanych i wahających
się z podjęciem słusznej decyzji o wstąpieniu
w szeregi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej.

Pierwszy bankomat �SKOK 24�
postawimy w Leszczynach�
Po wydaniu pierwszych kart VISA rozpoczęliśmy przygotowania do instalowania ban-
komatów w naszych placówkach. Pierwszy z nich już w drugiej połowie kwietnia zo-
stanie zainstalowany w Leszczynach, w związku z faktem, iż właśnie tam znajduje
się pierwszy �stary bankomat� działający w systemie �off line�, tzn. operacje dokony-
wane w bankomacie nie były księgowane bezpośrednio na kontach, ale z pewnym opóź-
nieniem.
Obecnie bankomaty działają w systemie �on line�, zapewniającym bezpośrednie odno-
towanie każdej przeprowadzonej transakcji na kontach członkowskich wraz z jej skon-
frontowaniem z aktualnym stanem środków dostępnych dla członka. Kolejne bankoma-
ty w naszych placówkach będą instalowane sukcesywnie, zgodnie z wcześniej przyję-
tym planem.
Na temat ilości oraz lokalizacji kolejnych bankomatów będziemy informowali w następnym
wydaniu naszego biuletynu. Wszystkie podejmowane przez nas działania dotyczące zarów-
no wydawania kart, jak również instalacji bankomatów w sieci �SKOK 24� mają na celu
podniesienie standardu usług świadczonych przez SKOK na rzecz swoich członków.
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SKOK
KOLEJNA WA¯NA DATA
ZAPISANA W NASZYCH DZIEJACH�
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Jest to przeurocza miejscowość znajdująca
się w południowo-wschodniej części woje-
wództwa małopolskiego, z której �wszędzie
blisko�, zarówno do Krakowa, Tarnowa, jak
i Kielc czy Sandomierza. Mieszkańcy Szczu-
cina sami podkreślają łatwość połączeń ko-
munikacyjnych z większymi miastami okala-
jącymi ich gminę. Sam Szczucin, choć nie
posiada na razie praw miejskich, przypomi-
na małe, schludne i architektonicznie cieka-
we miasteczko. W jego sercu znajduje się ład-
nie utrzymany ryneczek, przy którym swoje
miejsce znalazł właśnie nasz punkt obsługi
kasowej.
W samym Szczucinie nie ma wielu mieszkań-
ców (około 3,5 tysiąca), ale w całej gminie do-
liczyć się już można blisko 15 tysięcy osób.
Szczucin, to takie swoiste lokalne centrum
handlowe. Tutaj bowiem ma miejsce znany
w całym regionie targ rolniczy, na który

zjeżdżają się nie tylko mieszkańcy gminy, ale
również z okolicznych miast, których kusi
wyjątkowo bogata oferta targowiska.
Piszemy o tym nie bez powodu, bowiem miesz-
kańcy gminy oraz wszyscy klienci targu
w Szczucinie stać się mogą niebawem klien-
tami naszej Spółdzielczej Kasy. Na to przecież
liczy Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej, który bez
obaw o trafność swych decyzji podejmuje co-
raz częściej ryzyko otwierania punktów obsłu-
gi kasowej z dala od centralnej siedziby SKOK.
Mamy już sprawnie działające punkty na Ślą-
sku Opolskim, coraz lepiej radzą sobie placów-
ki w województwie świętokrzyskim, a teraz
uruchomiliśmy kolejny punkt w Małopolsce.
Uroczyste otwarcie punktu, o którym pisze-
my, odbyło się z udziałem najwyższych władz
Gminy Szczucin. W przecięciu wstęgi w punk-
cie kasowym prezesowi FFFFFranciszkranciszkranciszkranciszkranciszkowi Bara-owi Bara-owi Bara-owi Bara-owi Bara-
kkkkkomskiemuomskiemuomskiemuomskiemuomskiemu towarzyszyli wójt gminy Jan Si-Jan Si-Jan Si-Jan Si-Jan Si-

POWIAŁO�
PPPPPo raz drugi w historii przyszło nam sta-o raz drugi w historii przyszło nam sta-o raz drugi w historii przyszło nam sta-o raz drugi w historii przyszło nam sta-o raz drugi w historii przyszło nam sta-
wić czoła huraganowi, którwić czoła huraganowi, którwić czoła huraganowi, którwić czoła huraganowi, którwić czoła huraganowi, który realnie za-y realnie za-y realnie za-y realnie za-y realnie za-
groził istnieniu obecnej siedziby SKgroził istnieniu obecnej siedziby SKgroził istnieniu obecnej siedziby SKgroził istnieniu obecnej siedziby SKgroził istnieniu obecnej siedziby SKOKOKOKOKOK
Ziemi RZiemi RZiemi RZiemi RZiemi Rybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.
Niedawno orkan o nazwie Kirył sprawdził wy-
trzymałość dachu naszych biur w Czerwionce
(powalając na drogę przy biurowcu okazałe
drzewa i łamiąc niezliczona ilość konarów!),
a w pierwszy weekend marca br. podobnych
zniszczeń dopuścił się huraganowy wiatr, któ-
ry meteorolodzy nazwali orkanem Emma. Zno-
wu poleciały gałęzie, trzaskały suche konary,
łamały się drzewa. I znowu sporo huragano-
wego zamieszania było tuż przy naszym bu-
dynku administracyjno-biurowym, co ilustru-
jemy zdjęciami obok. Wygląda na to, że los i po-
goda ponaglają nas już do przeprowadzki do
nowego biurowca!
Lepiej chyba nie sprawdzać czy porzekadło �do
trzech razy sztuka� jest prawdziwe� /////JJJJJQQQQQ/////

Nasza oferta jubileuszowa
ofertą dla każdego!

Z ostatniej chwili�
Pragniemy się pochwalić, że na dzień 21
marca br. do nowootwartego punktu ka-
sowego w Szczucinie należy już 113113113113113
członków, w tym 67 mężczyzn i 4646464646 ko-
biet. Cieszymy się bardzo.

NOWY PUNKT NA MAPIE SKOK

Teraz Szczucin!
piorpiorpiorpiorpior oraz przewodnicząca Rady Gminy Cze-Cze-Cze-Cze-Cze-
sława Nogasława Nogasława Nogasława Nogasława Noga. W uroczystości tej udział wzię-
li również Edward MazurEdward MazurEdward MazurEdward MazurEdward Mazur � zastępca wójta
gminy, Grażyna DadejGrażyna DadejGrażyna DadejGrażyna DadejGrażyna Dadej � skarbnik gminy, TTTTTo-o-o-o-o-
masz Pmasz Pmasz Pmasz Pmasz Początekoczątekoczątekoczątekoczątek � szef Biura Prawnego, a po-
nadto moment otwarcia punktu swą obecno-
ścią zaszczycił komendant Policji w Szczu-
cinie Andrzej KAndrzej KAndrzej KAndrzej KAndrzej Kupiecupiecupiecupiecupiec. Przybyli także przed-
stawiciele lokalnego biznesu, żywo interesu-
jący się nowinkami z dziedziny usług finan-
sowych. SKOK Ziemi Rybnickiej reprezento-
wany był przez cały Zarząd wraz z dyrekto-
rem regionalnym i przewodniczącym Rady
Nadzorczej. Otwarcie punktu w małej miej-
scowości, ale posiadającej dużą dynamikę
rozwoju i szczycącej się tytułem lokalnego li-
dera w zakresie rozwoju infrastruktury, drob-
nego biznesu, handlu i kultury, to bez wąt-
pienia krok w dobrym kierunku.
Oczywiście to, czy takie działania przyniosą
spodziewane efekty okaże się później, wszyst-
ko bowiem zostanie poddane weryfikacji i oce-
nie, ale wierzymy w sukces tego punktu kaso-
wego, bo znalazł się na gruncie bardzo aktyw-
nej społeczności lokalnej. I mamy wrażenie,
że sukces naszego punktu kasowego odbiera-
ny będzie właśnie przez tę społeczność rów-
nież jako ich sukces, jako jeszcze jeden ele-
ment dodatnio wpływający na ich uzasadnio-
ne starania o prawa miejskie. Czego sobie i im
szczerze życzymy! /////JJJJJQQQQQ /////

Kiedy tworzyliśmy listę usług w ramach �Ofer-
ty jubileuszowej� mieliśmy nadzieję, że uda
nam się nią zainteresować znaczną część na-
szych członków. Dziś po kolejnym miesiącu
sprzedaży produktów w ramach tej oferty spe-
cjalnej, możemy stwierdzić, że zainteresowa-
nie nią osiągnęło bardzo wysoki poziom.
Zarówno liczba zainteresowanych, jak i bez-
pośrednio korzystających z oferty przerosła
nasze oczekiwania. Cieszy nas to ogromnie,
że po raz kolejny przedstawiliśmy ofertę, któ-
ra odpowiada oczekiwaniom naszych Klien-
tów. Aby potwierdzić nasze spostrzeżenia
przedstawiamy porównanie stycznia do lute-
go w punktach, w których obowiązywała �ofer-
ta jubileuszowa�. I tak:
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Czerasowy Czerasowy Czerasowy Czerasowy Czerwionkwionkwionkwionkwionka � Ra � Ra � Ra � Ra � Rynek:ynek:ynek:ynek:ynek:
� pożyczki wzrost o 87%,
� lokaty wzrost o 238%,
� ROR-y wzrost o 100%,
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 767%,
� ubezpieczenia wzrost o 150%,
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Czerasowy Czerasowy Czerasowy Czerasowy Czerwionkwionkwionkwionkwionka � Siedziba:a � Siedziba:a � Siedziba:a � Siedziba:a � Siedziba:
� pożyczki wzrost o 206%,
� lokaty wzrost o 310%,
� ROR-y wzrost o 300%,
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 133%,
� ubezpieczenia wzrost o 200%.
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Leszczyny:asowy Leszczyny:asowy Leszczyny:asowy Leszczyny:asowy Leszczyny:
� pożyczki wzrost o 285%,
� lokaty wzrost o 206%,
� ROR-y wzrost o 300%,
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 250%,
� ubezpieczenia wzrost o 100%.
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Łaziskasowy Łaziskasowy Łaziskasowy Łaziskasowy Łaziska � Plac Ratuszowy:a � Plac Ratuszowy:a � Plac Ratuszowy:a � Plac Ratuszowy:a � Plac Ratuszowy:
� pożyczki wzrost o 365%,
� lokaty wzrost o 164%,
� ROR-y wzrost o 300%,
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 300%,
� ubezpieczenia wzrost o 150%.
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Łaziskasowy Łaziskasowy Łaziskasowy Łaziskasowy Łaziska � Pa � Pa � Pa � Pa � Pstrowskiegostrowskiegostrowskiegostrowskiegostrowskiego:::::
� pożyczki wzrost o 783%,
� lokaty wzrost o 123%,

� ROR-y wzrost o 100%,
� rachunki systematycznego oszczędzania: 0%,
� ubezpieczenia wzrost o 50%.
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Staszów:asowy Staszów:asowy Staszów:asowy Staszów:asowy Staszów:
� pożyczki wzrost o 269%,
� lokaty wzrost o 152%,
� ROR-y wzrost o 100%,
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 100%,
� ubezpieczenia wzrost o 20%.
!!!!! punkt k punkt k punkt k punkt k punkt kasowy Żorasowy Żorasowy Żorasowy Żorasowy Żory:y:y:y:y:
� pożyczki wzrost o 156%,
� lokaty wzrost o 363%,
� ROR-y wzrost o 100%,
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 900% (!)(!)(!)(!)(!),
� ubezpieczenia wzrost o 150%.

Powyższe dane wskazują, iż warto zapoznać
się ze szczegółami oferty i skorzystać z niej!
To się po prostu opłaca.

Poniżej podajmy zestawienie punktów kaso-
wych, w których w najbliższym czasie zostanie
uruchomiona �oferta jubileuszowa�:

! K K K K KWIECIEŃWIECIEŃWIECIEŃWIECIEŃWIECIEŃ
 � punkt kasowy: Katowice Szopienicka,
 � punkt kasowy: Niemodlin,
 � punkt kasowy: Kietrz,
 � punkt kasowy: Chorzów,
 � punkt kasowy: Pszów.

! MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ
 � punkt kasowy: Gliwice Młodzieżowa,
 � punkt kasowy: Gliwice Bytomska,
 � punkt kasowy: Gliwice Błonie,
 � punkt kasowy: Pyskowice,
 � punkt kasowy: Racibórz,
 � punkt kasowy: Połaniec,
 � punkt kasowy: Wodzisław,

! CZER CZER CZER CZER CZERWIECWIECWIECWIECWIEC
 � punkt kasowy: Busko Zdrój,
 � punkt kasowy: Boguszowice,
 � punkt kasowy: Orzesze,
 � punkt kasowy: Chwałowice,
! WRZESIEŃ WRZESIEŃ WRZESIEŃ WRZESIEŃ WRZESIEŃ
 � punkt kasowy: Rybnik Elektrownia,
 � punkt kasowy: Radlin,
 � punkt kasowy: Rybnik Powstańców,
 � punkt kasowy: Katowice Plebiscytowa.

WYPATRUJ SUPER
�OFER�OFER�OFER�OFER�OFERTY JUBILEUSZOWEJ�TY JUBILEUSZOWEJ�TY JUBILEUSZOWEJ�TY JUBILEUSZOWEJ�TY JUBILEUSZOWEJ�
W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI!!!

Wstęgę przecina wójt gminy Jan Sipior Tak prezentuje się SKOK ZR w Szczucinie
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Już od początkJuż od początkJuż od początkJuż od początkJuż od początku swojej działalności, a więc prawie odu swojej działalności, a więc prawie odu swojej działalności, a więc prawie odu swojej działalności, a więc prawie odu swojej działalności, a więc prawie od
15 lat SK15 lat SK15 lat SK15 lat SK15 lat SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej pomaga tym wszystkim,ybnickiej pomaga tym wszystkim,ybnickiej pomaga tym wszystkim,ybnickiej pomaga tym wszystkim,ybnickiej pomaga tym wszystkim,
którktórktórktórktórym z różnych przyczyn sytuacja ekym z różnych przyczyn sytuacja ekym z różnych przyczyn sytuacja ekym z różnych przyczyn sytuacja ekym z różnych przyczyn sytuacja ekonomiczna nieonomiczna nieonomiczna nieonomiczna nieonomiczna nie
pozwala na zaspokpozwala na zaspokpozwala na zaspokpozwala na zaspokpozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb, w tymajanie podstawowych potrzeb, w tymajanie podstawowych potrzeb, w tymajanie podstawowych potrzeb, w tymajanie podstawowych potrzeb, w tym
także zapewnienie dzieciom waktakże zapewnienie dzieciom waktakże zapewnienie dzieciom waktakże zapewnienie dzieciom waktakże zapewnienie dzieciom wakacyjnego wypoczynkacyjnego wypoczynkacyjnego wypoczynkacyjnego wypoczynkacyjnego wypoczynku.u.u.u.u.
Nasze działania skierowane są przede wszystkim na pomoc
potrzebującym dzieciom i młodzieży. Tak więc wspieramy domy
dziecka, szkoły, przedszkola, jak również ośrodki pomocy spo-
łecznej. Do tej pory pomoc nie była świadczona na taką skalę,
jak zamierzamy to zrobić w bieżącym roku.
W okresie od kwietnia do połowy czerwca zamierzamy uru-
chomić specjalną pożyczkę celową, której sprzedaż będzie po-
wiązana z udzielaniem bezpośredniej pomocy najmłodszym.
Z każdej pożyczki wypłaconej pod nazwą �Fundujemy wspól-
nie dzieciom wakacje� przekażemy część z kwoty prowizji
na rzecz wybranych instytucji zajmujących się opieką nad
dziećmi z ubogich rodzin. W każdej miejscowości, w jakiej
mieści się nasz punkt kasowy zostały wytypowane organi-
zacje oraz instytucje, z którymi podpisane zostały stosowne
umowy o współpracy. I tak np. w Rybniku-Boguszowicach z
Placówką Wsparcia Dziennego �Klub 17-tka� działającą pod
patronatem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika-Bo-
guszowic (krótki opis tej placówki przedstawiamy poniżej),
w Chorzowie z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny, w Niemodlinie

Placówka Wsparcia Dziennego

�Klub 17-tka�
Dzielnicę zamieszkuje ponad 12,5 tysiąca
mieszkańców, w znacznej części borykających
się z problemem biedy i bezrobocia. Wiele ro-
dzin dotkniętych jest problemami alkoholizmu,
niewydolności wychowawczej, przemocy w ro-
dzinie. Z różnych form pomocy rybnickiego
Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta ponad
2600 osób mieszkających w dzielnicy. W szcze-
gólnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci
wywodzące się z rodzin żyjących poniżej mi-
nimum socjalnego. Bezpośredniej pomocy
udzielają im działające na terenie dzielnicy
Fundacja Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszo-
wic oraz wymienione wyżej Stowarzyszenie.
Dzięki działalności Stowarzyszenia pomoc
trafiła już do ponad 400 dzieci (w wieku od
5 do 17 lat), wobec których podjęte zostały nie
tylko opieka i wychowanie, ale również oddzia-
ływania profilaktyczne i terapeutyczne, co
znacznie wykracza ponad możliwą działalność
świetlicy wchodzącej w skład Zespołu Ognisk
Wychowawczych.
Stowarzyszenie umożliwiło poszerzenie dzia-
łalności świetlicy nie tylko o programy profi-
laktyczno-terapeutyczne, ale również o zajęcia
sobotnie, różnego rodzaju wycieczki oraz wy-
poczynek letni i zimowy. Podopieczni Stowarzy-
szenia przez okres całego roku szkolnego �za-
pracowują sobie� na udział w letnich obozach
(co roku Stowarzyszenie organizuje dwa letnie
obozy dla dzieci najmłodszych i starszych wy-

chowanków). Warunkiem, który muszą spełnić
wychowankowie jest promocja do następnej
klasy, minimum ocena poprawna z zachowania
w szkole, wysoka frekwencja na zajęciach szkol-
nych i prowadzonych w placówce. Raz w mie-
siącu wychowankowie, którzy wyróżnili się
swoją postawą w zajęciach placówki wy-
jeżdżają na wycieczki organizowane przez Sto-
warzyszenie. Co roku ogłaszany jest konkurs
na najlepsze świadectwo wychowanka (w ro-
ku szkolnym 2006/2007 wychowankowie rywa-
lizowali o rower górski, DVD i telefon komór-
kowy oraz trzy wypełnione po brzegi słodycza-
mi plecaki). Dzięki położeniu szczególnego
nacisku na realizowanie obowiązku szkolne-
go przez podopiecznych co roku tylko nieliczni
nie otrzymują promocji do następnych klas
(w roku szkolnym 2006/2007 było ich tylko tro-
je na 107 wychowanków).
W prowadzonej przez Stowarzyszenie placów-
ce działa utworzona w 2005 r. pracownia kom-
puterowa, ciemnia fotograficzna, koło plastycz-
ne, zespół teatralny, koła sportowe. Każdego
dnia realizowane są tzw. �tematy dnia�, czyli
dodatkowe zajęcia: sportowe, plastyczne, mu-
zyczne, dydaktyczne, gry i zabawy. W okresach
feryjnych (w zimie i latem) Stowarzyszenie
przyjmuje dodatkową grupę do 50 dzieci, które
nie mają możliwości wyjazdu wakacyjnego �
dla nich organizowane są zajęcia o charakte-
rze półkolonii przez okres całych wakacji.

Pomoc dzieciom z ubogich rodzin

z Niemodlińskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym �Nadzie-
ja�, w Staszowie zaś zawarliśmy umowę z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wy-
kaz wszystkich organizacji, na które zostaną przekazane
środki pieniężne podamy w następnym numerze �Skoczka�,
gdyż na dzień przygotowania naszej gazetki spływały do nas
ostatnie umowy z poszczególnych miejscowości. Na ich mocy
SKOK będzie przekazywał określoną część środków finan-
sowych pochodzących ze sprzedaży pożyczki z przeznacze-
niem na wyżej określony cel. Dzięki podjętej inicjatywie ist-
nieje zatem szansa na umożliwienie skorzystania przez naj-
uboższe dzieci i młodzież z letniego wypoczynku w atrakcyj-
nych regionach naszego kraju.
Każdy kto zdecyduje się na skorzystanie z pożyczki celowej
�Fundujemy wspólnie dzieciom wakacje� w SKOK Ziemi Ryb-

nickiej zyska dwa razy� Nie tylko otrzyma pożyczkę na bar-
dzo atrakcyjnych warunkach, gdyż oprocentowanie, które pro-
ponujemy należy do najniższych w skali całego rynku finanso-
wego w Polsce (przypomnijmy, że wg Gazety Bankowej SKOK
Ziemi Rybnickiej zajął III miejsce jeśli chodzi o najniższy koszt
pożyczek), ale także � co nam wydaje się najważniejsze � przy-
czyni się do pomocy finansowej na rzecz potrzebujących dzie-
ci w swojej miejscowości oraz regionie. Mamy nadzieję, że
w ten sposób rozpoczniemy nowy etap pomocy najuboższym.
Gwarantujemy, że jeśli nasza akcja przyniesie spodziewane
rezultaty, to powtórzymy ją np. w okresie wakacji z przezna-
czeniem na zakup przyborów szkolnych. Póki co serdecznie za-
praszamy do naszych placówek. Wspólnie możemy sprawić,
że nasze dzieci być może pierwszy raz w życiu zobaczą morze
lub góry. ZAPRASZAMY!!!

I Ty możesz zafundować wakacje
dzieciom z Twojej miejscowości,
których na to nie stać�

�Prowadząc placówkę wykonującą zadania
z zakresu pomocy społecznej, codziennie sty-
kam się z problemem ubóstwa i niedostatku.
Problem ten jest szczególnie dotkliwy w od-
niesieniu do dzieci i młodzieży. Wielu rodzin
nie stać na sfinansowanie zasłużonego wy-
poczynku najmłodszych, przez co zostają oni
pozbawieni wielu atrakcji, jakie wiążą się
z wyjazdami na obozy i kolonie. Mając po-
wyższe na względzie, pragnę zachęcić
wszystkich członków SKOK Ziemi Rybnic-

kiej do udziału w zorganizowanej akcji po-
mocy związanej z dofinansowaniem wypo-
czynku dla dzieci.
Jestem przekonany, że uzyskane w ten spo-
sób środki zostaną wykorzystane w sposób,
który przyniesie wiele radości najbardziej
potrzebującym. Pragnę także złożyć serdecz-
ne podziękowania Zarządowi SKOK Ziemi
Rybnickiej, który zauważając problem ubo-
gich dzieci podjął starania dla zminimalizo-
wania jego dotkliwości.�

PPPPPan Mariusz Wiśniewski jest prezesem i prowadzącym Placówkan Mariusz Wiśniewski jest prezesem i prowadzącym Placówkan Mariusz Wiśniewski jest prezesem i prowadzącym Placówkan Mariusz Wiśniewski jest prezesem i prowadzącym Placówkan Mariusz Wiśniewski jest prezesem i prowadzącym Placówkę Wsparcia Dzien-ę Wsparcia Dzien-ę Wsparcia Dzien-ę Wsparcia Dzien-ę Wsparcia Dzien-
nego w Rnego w Rnego w Rnego w Rnego w Rybnikybnikybnikybnikybniku-Boguszowicach. Pu-Boguszowicach. Pu-Boguszowicach. Pu-Boguszowicach. Pu-Boguszowicach. Po uzysko uzysko uzysko uzysko uzyskaniu informacji na temat oraniu informacji na temat oraniu informacji na temat oraniu informacji na temat oraniu informacji na temat organizowa-ganizowa-ganizowa-ganizowa-ganizowa-
nej przez nas pomocy w zakresie ornej przez nas pomocy w zakresie ornej przez nas pomocy w zakresie ornej przez nas pomocy w zakresie ornej przez nas pomocy w zakresie organizacji letniego wypoczynkganizacji letniego wypoczynkganizacji letniego wypoczynkganizacji letniego wypoczynkganizacji letniego wypoczynku dzieci i mło-u dzieci i mło-u dzieci i mło-u dzieci i mło-u dzieci i mło-
dzieżydzieżydzieżydzieżydzieży, zwrócił się do Redakcji �SK, zwrócił się do Redakcji �SK, zwrócił się do Redakcji �SK, zwrócił się do Redakcji �SK, zwrócił się do Redakcji �SKOCZKOCZKOCZKOCZKOCZKAAAAA� z prośbą o zamieszczenie swojej wy-� z prośbą o zamieszczenie swojej wy-� z prośbą o zamieszczenie swojej wy-� z prośbą o zamieszczenie swojej wy-� z prośbą o zamieszczenie swojej wy-
powiedzi na łamach Biuletynu, co z przyjemnością czynimy:powiedzi na łamach Biuletynu, co z przyjemnością czynimy:powiedzi na łamach Biuletynu, co z przyjemnością czynimy:powiedzi na łamach Biuletynu, co z przyjemnością czynimy:powiedzi na łamach Biuletynu, co z przyjemnością czynimy:

Działające od 2001 rokDziałające od 2001 rokDziałające od 2001 rokDziałające od 2001 rokDziałające od 2001 roku Stowarzyszenie Pu Stowarzyszenie Pu Stowarzyszenie Pu Stowarzyszenie Pu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Romocy Dzieciom Romocy Dzieciom Romocy Dzieciom Romocy Dzieciom Rybnikybnikybnikybnikybnika-Boguszowica-Boguszowica-Boguszowica-Boguszowica-Boguszowic
�17-tk�17-tk�17-tk�17-tk�17-tka� realizuje program pomocy wychowawczej, dydaktycznej i materialnej ad-a� realizuje program pomocy wychowawczej, dydaktycznej i materialnej ad-a� realizuje program pomocy wychowawczej, dydaktycznej i materialnej ad-a� realizuje program pomocy wychowawczej, dydaktycznej i materialnej ad-a� realizuje program pomocy wychowawczej, dydaktycznej i materialnej ad-
resowany do dzieci mieszkresowany do dzieci mieszkresowany do dzieci mieszkresowany do dzieci mieszkresowany do dzieci mieszkających w rających w rających w rających w rających w rybnickiej dzielnicy Boguszowice Osiedle. Sto-ybnickiej dzielnicy Boguszowice Osiedle. Sto-ybnickiej dzielnicy Boguszowice Osiedle. Sto-ybnickiej dzielnicy Boguszowice Osiedle. Sto-ybnickiej dzielnicy Boguszowice Osiedle. Sto-
warzyszenie powołała do życia grupa kilkwarzyszenie powołała do życia grupa kilkwarzyszenie powołała do życia grupa kilkwarzyszenie powołała do życia grupa kilkwarzyszenie powołała do życia grupa kilkunastu mieszkunastu mieszkunastu mieszkunastu mieszkunastu mieszkańców dzielnicyańców dzielnicyańców dzielnicyańców dzielnicyańców dzielnicy, dla któ-, dla któ-, dla któ-, dla któ-, dla któ-
rrrrrych istotna stała się potrzeba wsparcia najmłodszych, którzy z różnych powodówych istotna stała się potrzeba wsparcia najmłodszych, którzy z różnych powodówych istotna stała się potrzeba wsparcia najmłodszych, którzy z różnych powodówych istotna stała się potrzeba wsparcia najmłodszych, którzy z różnych powodówych istotna stała się potrzeba wsparcia najmłodszych, którzy z różnych powodów
powinni zostać otoczeni opiekpowinni zostać otoczeni opiekpowinni zostać otoczeni opiekpowinni zostać otoczeni opiekpowinni zostać otoczeni opieką. Od samego początką. Od samego początką. Od samego początką. Od samego początką. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia jegou istnienia Stowarzyszenia jegou istnienia Stowarzyszenia jegou istnienia Stowarzyszenia jegou istnienia Stowarzyszenia jego
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dzącego Placówkdzącego Placówkdzącego Placówkdzącego Placówkdzącego Placówkę Wsparcia Dziennegoę Wsparcia Dziennegoę Wsparcia Dziennegoę Wsparcia Dziennegoę Wsparcia Dziennego.....
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Z A P R O S Z E N I E
DO UDZIA£U W PRZETARGU
Z$1&'* <LKL Z()9( [6+#(4A()N &$01$%&$ .%&6%2A(4@ 4@,2#64@ 01&)*%(,+(-13
4Q. *- D*&($?D . 01&)2$18D #$ #$%&) /-A$/) &#$N*DN'4) %(, . #-.-0-.%2$3
N'4)N %()*&(+() <LKL . J&)1.(-#4)3`)%&4&6#$4@ 01&6 D/= <&A-/#)NaX38- O$N$=
5)19(# /(462$4N( D%2$/$ %(, #$ *&()^ S_ A.()2#($ S\\_ 1= #$ 8-*&(#, WT=\\
. %()*&(+() <LKL 01&6 D/= X38- O$N$ TT=
`-A$/) 2) 9-I#$ &-+$4&6V . *#($4@ SX3Sb A.()2#($ S\\_ 1= . 8-*&(#$4@ -*
c=\\ *- WT=\\B 0- D01&)*#(9 D%2$/)#(D 2)8- d$A2D 2)/)d-#(4&#() 0-* #D9)3
1)9 $9"%:;""9!%9$< /D+ 9$(/)9e 1*4-,8*=>.131/-04(?@#A=

Ubezpieczenie od utraty dokUbezpieczenie od utraty dokUbezpieczenie od utraty dokUbezpieczenie od utraty dokUbezpieczenie od utraty dokumentówumentówumentówumentówumentów
Dokumenty to rzecz, której zagubienie powoduje
wiele komplikacji. Czasochłonne, wymagające wie-
lu wizyt w urzędach wyrobienie nowych papierów,
to tylko jedna niedogodność. Inną stanowią opła-
ty za otrzymanie duplikatów.
Nie możemy Ci obiecać, że nie stracisz tego, co waż-
ne: dowodu osobistego, rejestracyjnego lub prawa
jazdy. Nie ustrzeżemy nikogo przed ich ewentualną
kradzieżą. Ale pomożemy, minimalizując finansowy
rezultat takiego przykrego zdarzenia.

Nasze ubezpieczenie toNasze ubezpieczenie toNasze ubezpieczenie toNasze ubezpieczenie toNasze ubezpieczenie to:::::
! pomoc w przypadku kradzieży dowodu

osobistego, rejestracyjnego lub prawa jazdy,
! opłata tylko 2,90 PLN miesięcznie,
! odszkodowanie w wysokości 500 zł,
! rezygnacja z usługi w dowolnym momencie

� bez finansowych konsekwencji,
! możliwość natychmiastowego zabezpieczenia

np. na dzień przed wakacyjnym wyjazdem,
! możliwość krótkiego terminu ubezpieczenia

� nawet przez okres np. miesiąca wakacji

Nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń � ubezpie-Nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń � ubezpie-Nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń � ubezpie-Nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń � ubezpie-Nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń � ubezpie-
czenie jest Tczenie jest Tczenie jest Tczenie jest Tczenie jest Twoje tylkwoje tylkwoje tylkwoje tylkwoje tylko po wypełnieniu wo po wypełnieniu wo po wypełnieniu wo po wypełnieniu wo po wypełnieniu w SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK
deklaracji przystąpienia.deklaracji przystąpienia.deklaracji przystąpienia.deklaracji przystąpienia.deklaracji przystąpienia.

O szczegóły pytaj w swojej Kasie!

Bezpieczne dokumenty
SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej zaoferował swoim Klientom kybnickiej zaoferował swoim Klientom kybnickiej zaoferował swoim Klientom kybnickiej zaoferował swoim Klientom kybnickiej zaoferował swoim Klientom karty płatnicze. Ich wydawca �arty płatnicze. Ich wydawca �arty płatnicze. Ich wydawca �arty płatnicze. Ich wydawca �arty płatnicze. Ich wydawca �
KKKKKasa Krajowa SKasa Krajowa SKasa Krajowa SKasa Krajowa SKasa Krajowa SKOK � dba o bezpieczeństwo produktu, a TOK � dba o bezpieczeństwo produktu, a TOK � dba o bezpieczeństwo produktu, a TOK � dba o bezpieczeństwo produktu, a TOK � dba o bezpieczeństwo produktu, a Towarzystwo Ubezpieczeńowarzystwo Ubezpieczeńowarzystwo Ubezpieczeńowarzystwo Ubezpieczeńowarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych SKWzajemnych SKWzajemnych SKWzajemnych SKWzajemnych SKOK o ochronę innych niemniej ważnych dokOK o ochronę innych niemniej ważnych dokOK o ochronę innych niemniej ważnych dokOK o ochronę innych niemniej ważnych dokOK o ochronę innych niemniej ważnych dokumentówumentówumentówumentówumentów.....

Koszykarze SKOK-u
dotrzymali obietnicy
Zaczęło się źle, od porażki z bezpośrednim
rywalem do awansu, drużyną KKS Rybnik
Północ oraz �planowych� przegranych ze
znacznie wyżej notowanymi rywalami. Na-
dzieje odżyły podczas kolejki rozgrywanej
w czerwieńskiej hali, gdzie przy wsparciu licz-
nie zgromadzonej publiczności Skoczki poko-
nały Bat Boys Żory, rewanżując się za jedno-
punktową porażkę z pierwszej rundy. Zwycię-
stwo to dodało skrzydeł naszym koszykarzom,
którzy w kolejnych meczach pokazali, że leży
w nich spory potencjał, a każdy następny prze-
ciwnik musiał się sporo namęczyć, by wygrać
mecz. Ostatecznie, przy równym bilansie zwy-
cięstw i porażek pomiędzy wspomnianymi dru-
żynami, o awansie ekipy SKOK-u zdecydowa-

ła wygrana nad zespołem Undertakers Knu-
rów. Znów świetnie spisywał się Bartosz Ma-Bartosz Ma-Bartosz Ma-Bartosz Ma-Bartosz Ma-
jewskijewskijewskijewskijewski, który ciągle utrzymuje się w czołówce
najlepszych strzelców ligi, do której dobija się
też ŁŁŁŁŁukukukukukasz Kasz Kasz Kasz Kasz Kasprzakasprzakasprzakasprzakasprzak. Ponadto dużym wzmoc-
nieniem okazali się nowi gracze, AleksanderAleksanderAleksanderAleksanderAleksander
FurmanekFurmanekFurmanekFurmanekFurmanek i Marcin ŁMarcin ŁMarcin ŁMarcin ŁMarcin Łuczakuczakuczakuczakuczak.
W play offach o zwycięstwo będzie jeszcze trud-
niej, ale zawodnicy obiecują, że tanio skóry nie
sprzedadzą, a dodatkowo będą zbierać do-
świadczenia, które zaprocentują w przyszłym
sezonie. Wtedy już powinien wrócić do gry kon-
tuzjowany AndrzejAndrzejAndrzejAndrzejAndrzej Szymura Szymura Szymura Szymura Szymura, dołączą też nowi
zawodnicy, którzy na razie trenują z nami, lecz
nie mogli być zgłoszeni do ligi ze względu na
zamknięcie okienka transferowego. Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.

NA PRZYK£ADZIE

Na ile potrzebuję,
na tyle zakładam
PPPPPan Henran Henran Henran Henran Henryk już od początkyk już od początkyk już od początkyk już od początkyk już od początku, kiedy zostału, kiedy zostału, kiedy zostału, kiedy zostału, kiedy został
członkiem spółdzielczej  kczłonkiem spółdzielczej  kczłonkiem spółdzielczej  kczłonkiem spółdzielczej  kczłonkiem spółdzielczej  kasyasyasyasyasy,  stale,  stale,  stale,  stale,  stale
oszczędza na rachunkoszczędza na rachunkoszczędza na rachunkoszczędza na rachunkoszczędza na rachunku systematycznegou systematycznegou systematycznegou systematycznegou systematycznego
oszczędzania.oszczędzania.oszczędzania.oszczędzania.oszczędzania.
PPPPPan Henran Henran Henran Henran Henryk:yk:yk:yk:yk: � To prawda, gdy w 1995 roku
zapisywałem się do SKOK przedstawiono mi
propozycje lokowania gotówki w ramach ra-
chunku systematycznego oszczędzania, jako
najwygodniejszego sposobu na zgromadze-
nie środków przeznaczonych na konkretny
wydatek celowy. Planując wydatek w przy-
szłości można poprzez dokonywanie na ra-
chunek drobnych wpłat nie obciążających
zbyt poważnie domowego budżetu, uzyskać
efekt w postaci zgromadzenia odpowiedniej
kwoty.
SKSKSKSKSKOK: � Czy może się POK: � Czy może się POK: � Czy może się POK: � Czy może się POK: � Czy może się Pan podzielić jeszczean podzielić jeszczean podzielić jeszczean podzielić jeszczean podzielić jeszcze
innymi spostrzeżeniami na temat tego spo-innymi spostrzeżeniami na temat tego spo-innymi spostrzeżeniami na temat tego spo-innymi spostrzeżeniami na temat tego spo-innymi spostrzeżeniami na temat tego spo-
sobu oszczędzania?sobu oszczędzania?sobu oszczędzania?sobu oszczędzania?sobu oszczędzania?
PPPPPan Henran Henran Henran Henran Henryk:yk:yk:yk:yk: � W moim przekonaniu istot-
nym jest, iż zakładając rachunek systema-
tycznego oszczędzania można dostosować
okres oszczędzania do swoich indywidual-
nych potrzeb i możliwości, tzn. na ile mie-
sięcy czy lat potrzebuję, na tyle zakładam
rachunek, jak również ile chce tyle wpłacam.
Rachunek, w zależności od rodzaju, daje tak-
że możliwość wybrania zgromadzonych środ-

ków przed upływem okresu trwania lokaty
bez utraty odsetek naliczonych na dzień do-
konywania wypłaty.
SKSKSKSKSKOK: � Jak wynikOK: � Jak wynikOK: � Jak wynikOK: � Jak wynikOK: � Jak wynika z Pa z Pa z Pa z Pa z Pana wypowiedzi,ana wypowiedzi,ana wypowiedzi,ana wypowiedzi,ana wypowiedzi,
rachunek systematycznego oszczędzaniarachunek systematycznego oszczędzaniarachunek systematycznego oszczędzaniarachunek systematycznego oszczędzaniarachunek systematycznego oszczędzania
wwwww SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej jest prowadzo-ybnickiej jest prowadzo-ybnickiej jest prowadzo-ybnickiej jest prowadzo-ybnickiej jest prowadzo-
ny na warunkny na warunkny na warunkny na warunkny na warunkach bardzo kach bardzo kach bardzo kach bardzo kach bardzo korzystnych dlaorzystnych dlaorzystnych dlaorzystnych dlaorzystnych dla
klientówklientówklientówklientówklientów.....
PPPPPan Henran Henran Henran Henran Henryk:yk:yk:yk:yk: � Oczywiście, jestem przeko-
nany ze jest to usługa godna polecenia. Na
zakończenie chciałbym jeszcze dodać, że
z rozwojem SKOK-u �Dębieńsko�, a później
Ziemi Rybnickiej byłem związany jako pra-
cownik KWK �Dębieńsko� od waszego po-
wstania i muszę stwierdzić, że pod kierow-
nictwem Waszego prezesa, pana Barakom-
skiego i oczywiście dzielnej i oddanej zało-
gi wyrośliście na bardzo solidną i godną za-
ufania firmę.
SKSKSKSKSKOK: � Bardzo dziękOK: � Bardzo dziękOK: � Bardzo dziękOK: � Bardzo dziękOK: � Bardzo dziękuje za rozmowę.uje za rozmowę.uje za rozmowę.uje za rozmowę.uje za rozmowę.
PPPPPan Henran Henran Henran Henran Henryk:yk:yk:yk:yk: � Ja również.

2 marca zak2 marca zak2 marca zak2 marca zak2 marca zakończyła się zasadnicza część rozgrończyła się zasadnicza część rozgrończyła się zasadnicza część rozgrończyła się zasadnicza część rozgrończyła się zasadnicza część rozgrywek Rywek Rywek Rywek Rywek Rybnickiej Amatorskiej Ligiybnickiej Amatorskiej Ligiybnickiej Amatorskiej Ligiybnickiej Amatorskiej Ligiybnickiej Amatorskiej Ligi
KKKKKoszykówki. Poszykówki. Poszykówki. Poszykówki. Poszykówki. Po bardzo emocjonującym finiszu drużyna SKo bardzo emocjonującym finiszu drużyna SKo bardzo emocjonującym finiszu drużyna SKo bardzo emocjonującym finiszu drużyna SKo bardzo emocjonującym finiszu drużyna SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej awan-ybnickiej awan-ybnickiej awan-ybnickiej awan-ybnickiej awan-
sowała do fazy play off.sowała do fazy play off.sowała do fazy play off.sowała do fazy play off.sowała do fazy play off.
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MAMA W PRACY
� jesteśmy temu przyjaźni�
W numerze 14. naszego �SkW numerze 14. naszego �SkW numerze 14. naszego �SkW numerze 14. naszego �SkW numerze 14. naszego �Skoczkoczkoczkoczkoczka� chwaliliśmy się przyznanym nam tytułem �Firmya� chwaliliśmy się przyznanym nam tytułem �Firmya� chwaliliśmy się przyznanym nam tytułem �Firmya� chwaliliśmy się przyznanym nam tytułem �Firmya� chwaliliśmy się przyznanym nam tytułem �Firmy
nieprzeciętnie przyjaznej Matknieprzeciętnie przyjaznej Matknieprzeciętnie przyjaznej Matknieprzeciętnie przyjaznej Matknieprzeciętnie przyjaznej Matkom�. O tytuł ten walczyło ponad 120 firm w Pom�. O tytuł ten walczyło ponad 120 firm w Pom�. O tytuł ten walczyło ponad 120 firm w Pom�. O tytuł ten walczyło ponad 120 firm w Pom�. O tytuł ten walczyło ponad 120 firm w Polsce.olsce.olsce.olsce.olsce.
Nasza KNasza KNasza KNasza KNasza Kasa została wyróżniona, ponieważ zdołała odpowiedzieć pozytywnie na spo-asa została wyróżniona, ponieważ zdołała odpowiedzieć pozytywnie na spo-asa została wyróżniona, ponieważ zdołała odpowiedzieć pozytywnie na spo-asa została wyróżniona, ponieważ zdołała odpowiedzieć pozytywnie na spo-asa została wyróżniona, ponieważ zdołała odpowiedzieć pozytywnie na spo-
łeczne oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji pracujących i przyszłych matek.łeczne oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji pracujących i przyszłych matek.łeczne oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji pracujących i przyszłych matek.łeczne oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji pracujących i przyszłych matek.łeczne oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji pracujących i przyszłych matek.

Koordynator projektu KKKKKarolina Błaszczykarolina Błaszczykarolina Błaszczykarolina Błaszczykarolina Błaszczyk
przekazała nam publikację, która stanowi pod-
sumowanie akcji �Mama w pracy�. Akcja ta
ma na celu ułatwić kobietom pogodzenie obo-
wiązków zawodowych z macierzyńskimi. Od
20 lat demografowie obserwują spadek liczby
urodzeń w naszym kraju. Dopiero w 2003 r.
zanotowano stopniowe wyhamowanie tego
dramatycznego spadku, grożącego nawet �po-
wolnym wymieraniem narodu�. Co ciekawe,
cała akcja mająca charakter � rzec można �
patriotyczny, finansowana jest częściowo ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Czy to, że tego typu ruch społeczny odnosi
w Polsce sukces jest dziełem przypadku? Chy-
ba nie tylko, wszak w naszym kraju wiele jest
jeszcze do zrobienia w dziedzinie polepszenia
warunków pracy dla kobiet � matek lub ko-
biet planujących macierzyństwo. Zwróćmy
uwagę � tylko 38% kobiet jest w Polsce czyn-
nych zawodowo, podczas gdy w całej Unii
Europejskiej odsetek pracujących pań wyno-
si blisko 44%. Tymczasem SKOK Ziemi Ryb-
nickiej, zatrudniając u siebie przede wszyst-
kim kobiety (90% ogółu zatrudnionych) czyni
co może, by nie utrudniać życia zawodowego
obecnym i przyszłym matkom.
Wspomniana publikacja �Mama w pracy� za-
wiera szereg ciekawych i zaskakujących wnio-
sków. Okazuje się bowiem, iż badacze rynku
pracy zauważyli, że aż 15% kobiet starających
się o pracę stwierdziło trudności z jej uzyska-
niem w momencie �przyznania się� do planów
założenia rodziny. Co piąta pracująca kobieta
przyznaje, że odkłada decyzję o ciąży ze wzglę-
du na pracę. Co na to pracodawcy? Najczęściej
podkreślają sceptyczne podejście do pracow-
nic, które marzą o założeniu rodziny, wolą
natomiast panie, które już posiadają dzieci
(i to w wieku szkolnym lub starsze). Choć pra-
cujące matki bardzo rzadko biorą zwolnienia

z powodu dziecka, to równocześnie właśnie
one najbardziej zostają w pracy po godzinach,
a zaledwie 12% z nich określiło się jako cał-
kowicie dyspozycyjne. Pełna dyspozycyjność
wśród zatrudnionych mężczyzn wynosi 37%.
Badania rynku pracy przynoszą nieraz i tak-
że dziwne spostrzeżenia. Najtrudniej znaleźć
pracę kobiecie w małym mieście z małym
dzieckiem u prywatnego przedsiębiorcy. Naj-
łatwiej mężczyźnie, kawalerowi w dużym mie-
ście. Kobieta z dzieckiem, choć równie wydaj-
na i pracowita, a także nieraz bardzo odpo-
wiedzialna, postrzegana jest u prywatnych
przedsiębiorców jako pracownik drugiej kate-
gorii. Dochodzi tu nie tyle do otwartej dyskry-
minacji, ile do nieuzasadnionego faworyzowa-
nia mężczyzn.
Wszystko to jednak, podkreślamy, ma miejsce
głównie w niedużych prywatnych firmach.
Tego typu zjawisk praktycznie nie notuje się
w sektorze publicznym i spółdzielczym.

Załóż ROR w SKOK Ziemi Rybnickiej
� teraz jeszcze bardziej atrakcyjny!
Dlaczego? Od początkDlaczego? Od początkDlaczego? Od początkDlaczego? Od początkDlaczego? Od początku istnienia w ofercie SKu istnienia w ofercie SKu istnienia w ofercie SKu istnienia w ofercie SKu istnienia w ofercie SKOK RachunkOK RachunkOK RachunkOK RachunkOK Rachunku Oszczędnościowo-Rozli-u Oszczędnościowo-Rozli-u Oszczędnościowo-Rozli-u Oszczędnościowo-Rozli-u Oszczędnościowo-Rozli-
czeniowego dokładaliśmy starań, aby usługa ta była na miarę oczekiwań oraz po-czeniowego dokładaliśmy starań, aby usługa ta była na miarę oczekiwań oraz po-czeniowego dokładaliśmy starań, aby usługa ta była na miarę oczekiwań oraz po-czeniowego dokładaliśmy starań, aby usługa ta była na miarę oczekiwań oraz po-czeniowego dokładaliśmy starań, aby usługa ta była na miarę oczekiwań oraz po-
trzeb naszych Klientówtrzeb naszych Klientówtrzeb naszych Klientówtrzeb naszych Klientówtrzeb naszych Klientów. Do atrakcyjności produktu przyczynia się w szczególności. Do atrakcyjności produktu przyczynia się w szczególności. Do atrakcyjności produktu przyczynia się w szczególności. Do atrakcyjności produktu przyczynia się w szczególności. Do atrakcyjności produktu przyczynia się w szczególności
wysokie oprocentowanie rachunkwysokie oprocentowanie rachunkwysokie oprocentowanie rachunkwysokie oprocentowanie rachunkwysokie oprocentowanie rachunku oraz możliwość pobrania debetu już po pieru oraz możliwość pobrania debetu już po pieru oraz możliwość pobrania debetu już po pieru oraz możliwość pobrania debetu już po pieru oraz możliwość pobrania debetu już po pierw-w-w-w-w-
szym wpływie.szym wpływie.szym wpływie.szym wpływie.szym wpływie.
Tym razem, dla podniesienia standardu ofe-
rowanej Państwu usługi związanej z prowa-
dzeniem ROR, dołączamy do tego produktu
karty VISA. W niedługim czasie wydawane
będą również karty Master Card o podobnym
zakresie stosowania.
Posiadacz konta ROR w naszej Kasie jeszcze
niedawno, korzystając z kart VISA, ponosił
z tego tytułu pewne opłaty. Nowe karty wpro-
wadzane do oferty SKOK będą wydawane za
darmo. Zwalnia się również od opłat za korzy-
stanie z nich w trakcie pobierania gotówki
z prawie 1000 bankomatów w sieci �SKOK 24�
na terenie całego kraju.
W celu postawienia przysłowiowej �kropki nad
i� przypominamy, że ROR w Spółdzielczej Ka-
sie Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Ryb-
nickiej to między innymi:
! minimalna opłata miesięczna za posiada-

nie konta,

! oprocentowanie rachunku znacznie wyższe
niż w innych instytucjach finansowych,

! trzy rodzaje ROR (złoty, srebrny, standar-
dowy),

! zróżnicowane w zależności od rodzaju ROR
(ale zawsze najtańsze) opłaty za przelewy,

! zlecenia stałe � już od 80 groszy,
! brak opłaty za wydanie karty VISA (w naj-

bliższym czasie także Master Card),
! bezpłatne bankomaty w sieci �SKOK24�,
! debet dostępny już przy otwarciu rachunku,
! debet � do 200% średniego wpływu na ra-

chunek,
! linia pożyczkowa � do 5-krotności wpływu

na rachunek.

Powyżej wyszczególniono tylko najistotniejsze
argumenty uzasadniające prowadzenie konta
ROR w SKOK, zatem warto odwiedzić nasze
punkty kasowe, aby poznać pozostałe korzy-
ści z tym związane.

NA PRZYK£ADZIE

Zadowolony byłem
od samego początku
PPPPPan Roman w 1994 rokan Roman w 1994 rokan Roman w 1994 rokan Roman w 1994 rokan Roman w 1994 roku został człon-u został człon-u został człon-u został człon-u został człon-
kiem SKkiem SKkiem SKkiem SKkiem SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej i w tymybnickiej i w tymybnickiej i w tymybnickiej i w tymybnickiej i w tym
samym czasie założył rachunek oszczęd-samym czasie założył rachunek oszczęd-samym czasie założył rachunek oszczęd-samym czasie założył rachunek oszczęd-samym czasie założył rachunek oszczęd-
nościowo-rozliczeniowynościowo-rozliczeniowynościowo-rozliczeniowynościowo-rozliczeniowynościowo-rozliczeniowy.....
SKSKSKSKSKOK: � Proszę powiedzieć, jak ocenia POK: � Proszę powiedzieć, jak ocenia POK: � Proszę powiedzieć, jak ocenia POK: � Proszę powiedzieć, jak ocenia POK: � Proszę powiedzieć, jak ocenia Pananananan
ofertę SKofertę SKofertę SKofertę SKofertę SKOK w tym zakresie?OK w tym zakresie?OK w tym zakresie?OK w tym zakresie?OK w tym zakresie?
PPPPPan Roman:an Roman:an Roman:an Roman:an Roman: � Kiedy składałem deklaracje
przystąpienia do SKOK pracownicy obsługi
poinformowali mnie o szczegółach oferty doty-
czącej między innymi prowadzenia rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w waszej
Kasie. Zostały mi przestawione wszystkie ko-
rzyści wynikające z założenia ROR w SKOK
Ziemi Rybnickiej, a w szczególności: wysokie
oprocentowanie rachunku, możliwość zaciąga-
nia debetu po pierwszym wpływie, a także moż-
liwość otwarcia linii pożyczkowej w ROR.
SKSKSKSKSKOK: � TOK: � TOK: � TOK: � TOK: � To zadecydowałoo zadecydowałoo zadecydowałoo zadecydowałoo zadecydowało, że założył P, że założył P, że założył P, że założył P, że założył Pananananan
ROR w SKROR w SKROR w SKROR w SKROR w SKOK?OK?OK?OK?OK?
PPPPPan Roman:an Roman:an Roman:an Roman:an Roman: � Tak, w tamtym okresie było to
wystarczające, no i założyłam u was rachunek.
SKSKSKSKSKOK: � Jak na dziś ocenia POK: � Jak na dziś ocenia POK: � Jak na dziś ocenia POK: � Jak na dziś ocenia POK: � Jak na dziś ocenia Pan ofertę zwią-an ofertę zwią-an ofertę zwią-an ofertę zwią-an ofertę zwią-
zaną z rachunkiem oszczędnościowo-rozli-zaną z rachunkiem oszczędnościowo-rozli-zaną z rachunkiem oszczędnościowo-rozli-zaną z rachunkiem oszczędnościowo-rozli-zaną z rachunkiem oszczędnościowo-rozli-
czeniowym, jakczeniowym, jakczeniowym, jakczeniowym, jakczeniowym, jaką proponuje Spółdzielczaą proponuje Spółdzielczaą proponuje Spółdzielczaą proponuje Spółdzielczaą proponuje Spółdzielcza
KKKKKasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemiasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemiasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemiasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemiasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi
RRRRRybnickiej. Czy spełnia Pybnickiej. Czy spełnia Pybnickiej. Czy spełnia Pybnickiej. Czy spełnia Pybnickiej. Czy spełnia Pana oczekiwania?ana oczekiwania?ana oczekiwania?ana oczekiwania?ana oczekiwania?
PPPPPan Roman:an Roman:an Roman:an Roman:an Roman: - W początkowym okresie korzy-
stania przeze mnie z ROR nie było możliwo-
ści korzystania z kart bankomatowych. Z bie-
giem czasu rozpoczęliście wydawanie kart
Visa z funkcją bankomatowo-płatniczą, co
znacznie wpłynęło na komfort korzystania
z rachunku. Minusem tego był fakt pobiera-

nia opłat za te karty. Z uzyskanych przeze
mnie informacji wynika, iż obecnie istnieje
możliwość bezpłatnego otrzymania w SKOK
nowych kart Visa. Transakcje realizowane
za ich pomocą są bezpłatne. Brak jest rów-
nież opłat za prowadzenie karty. Istotne jest
także, iż rozbudowana zostanie w najbliż-
szym czasie sieć bezpłatnych bankomatów
�SKOK 24�. Wszystkie te okoliczności spra-
wiają, iż posiadanie konta ROR w Spółdziel-
czej Kasie Ziemi Rybnickiej jest korzystne
i opłacalne. Wszystkim osobą zainteresowa-
nym założeniem konta osobistego gorąco
polecam tą usługę w Waszej Kasie.
SKSKSKSKSKOK: � Czy jest POK: � Czy jest POK: � Czy jest POK: � Czy jest POK: � Czy jest Pan zadowolony z obsłu-an zadowolony z obsłu-an zadowolony z obsłu-an zadowolony z obsłu-an zadowolony z obsłu-
gi na punktach kgi na punktach kgi na punktach kgi na punktach kgi na punktach kasowych oraz całokształ-asowych oraz całokształ-asowych oraz całokształ-asowych oraz całokształ-asowych oraz całokształ-
tu działalności Sktu działalności Sktu działalności Sktu działalności Sktu działalności Skok Ziemi Rok Ziemi Rok Ziemi Rok Ziemi Rok Ziemi Rybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?
PPPPPan Roman:an Roman:an Roman:an Roman:an Roman: � Chcę zaznaczyć, że zadowo-
lony byłem od samego początku korzystania
z usług SKOK. Mogę nawet dodać, że współ-
praca z pracownikami na punkcie kasowym
jest dla mnie w pełni satysfakcjonująca.
Korzystając z okazji, iż właśnie ze mną zo-
stał przeprowadzony ten wywiad chciałem
podziękować za miłą, rzetelną obsługę
wszystkim pracownikom naszej Kasy.
SKSKSKSKSKOK: � DziękOK: � DziękOK: � DziękOK: � DziękOK: � Dziękuję za rozmowę.uję za rozmowę.uję za rozmowę.uję za rozmowę.uję za rozmowę.

PO¯YCZKA GOTÓWKOWA
D£UGOTERMINOWA

z terminem sp³aty do 10 lat
i przeznaczeniem na dowolny cel
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Kwota po¿yczki Ilo�æ sp³at Wysoko�æ miesiêcznej raty
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O G £ O S Z E N I E
W zwi¹zku z planowan¹ na czerwiec 2008 r. nasz¹ przeprowadzk¹ do nowego budynku,
informujemy, ¿e istnieje mo¿liwo�æ wynajmu obecnie jeszcze zajmowanego przez nas
obiektu znajduj¹cego siê w Czerwionce przy ul. 3-go Maja 44 o pow. 170 m2, w ca³o�ci
b¹d� wydzielonych pomieszczeñ. Media, alarm, domofon, parking. Niska cena. Szczegó³y
pod numerem tel. 0-32 433-12-07, e-mail: kamichal@skokziemryb.pl

Masz ju¿ zaci¹gniêty kredyt mieszkaniowy
i chcesz wyremontowaæ swój dom lub mieszkanie!?

Przyjd� do SKOK Ziemi Rybnickiej!!!
Sp³acimy Twój obecny kredyt mieszkaniowy

i damy Ci pieni¹dze na remont
K01-4)#2-.$#() A1)*62D NDI -* cB\c h

Y1&6A?$*-.) .6/(4&)#() 1$26 A1)*62De

Kwota kredytu Ilo�æ sp³at Wysoko�æ miesiêcznej raty
X\ \\\ &? S_WBb_ &?
b\ \\\ &? ST\ 936 TfcBSc &?
_\ \\\ &? gb\B_g &?
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Nasze produkty
Największą popularnością wśród naszych członków cieszy się pożyczka chwilo-
wa, czyli tzw. chwilówka. Koszt chwilówek prezentuje poniższa tabela:

Kwota Okres: 14 dni Okres: Miesiąc*
(w zł) Prowizja Odsetki Prowizja Odsetki*
100 3,00 zł 0,66 zł 4,00 zł 0,72 zł
500 15,00 zł 3,28 zł 20,00 zł 3,58 zł
1 000 30,00 zł 6,56 zł 40,00 zł 7,15 zł
1 500 45,00 zł 9,84 zł 60,00 zł 10,73 zł

* � w zależności od ilości dni w miesiącu.

Jeśli braknie Ci pieniędzy, a nie chcesz chodzić po sąsiadach czy rodzinie, wstąp
do naszej Kasy, gdzie jak widać za niewielkie pieniądze i bez kłopotów w ciągu
5 minut otrzymasz gotówkę do ręki.
Przyglądając się dalej naszej ofercie pożyczkowej warto zwrócić uwagę na sze-
roki wachlarz pożyczek do wyboru. Poniżej tabela prezentująca wybrane oferty:

Nazwa produktu Ilość Kwota Rata Odsetki Oproc.
mies. (w zł) (w zł) (w zł) rzeczyw.

POŻYCZKA BEZ OPŁAT 36 1000,00 37,44 347,86 22,54 %
POŻYCZKA BEZ OPŁAT 36 5000,00 187,20 1739,20 22,54 %
POŻYCZKA WIOSENNA 36 1000,00 33,85 218,67 14,14 %
POŻYCZKA WIOSENNA 36 5000,00 169,26 1093,19 14,14 %
POŻYCZKA NA DOBRY
POCZĄTEK 36 1000,00 34,58 244,96 15,85 %
POŻYCZKA NA DOBRY
POCZĄTEK 36 5000,00 172,91 1224,70 15,85 %

Każda z w/w pożyczek ma swój wyjątkowy charakter. POŻYCZKA BEZ OPŁAT
ma wyższe oprocentowanie, jednak klient nie płaci dodatkowych opłat związa-
nych z jej zaciągnięciem. POŻYCZKA WIOSENNA jest pożyczką promocyjną, a jej
główna zaleta to niskie oprocentowanie. POŻYCZKA NA DOBRY POCZĄTEK
skierowana jest do osób nowo zapisujących się do SKOK Ziemi Rybnickiej, a jej
zaletą jest również niskie oprocentowanie, a także prowizja mniejsza o 50%.
Ponadto posiadamy w swojej ofercie wyjątkową i niepowtarzalną OFERTĘ JU-
BILEUSZOWĄ dostępną tylko w wybranych placówkach SKOK Ziemi Rybnic-
kiej, zatem zachęcamy do odwiedzania naszych punktów obsługi klienta i wy-
patrywania oferty jubileuszowej. Pragniemy przypomnieć, że według rankingu
�Gazety Prawnej� z dnia 4 grudnia 2007 r.  jesteśmy na 3jesteśmy na 3jesteśmy na 3jesteśmy na 3jesteśmy na 3 miejscu wśród SKmiejscu wśród SKmiejscu wśród SKmiejscu wśród SKmiejscu wśród SKOKOKOKOKOK-----
ów w Pów w Pów w Pów w Pów w Polsce pod względem najniższych kolsce pod względem najniższych kolsce pod względem najniższych kolsce pod względem najniższych kolsce pod względem najniższych kosztów kredytówosztów kredytówosztów kredytówosztów kredytówosztów kredytów.

Dla osób chcących lokować swój kapitał w formie lokat terminowych czy też
innych rachunkach oszczędnościowych dostępnych w naszej Kasie, przedsta-
wiamy ciekawy zestaw różnych form oszczędzania z opisem ich działania. Lo-
kata wiosenna � najczęściej wybierana przez naszych klientów � ma oprocento-
wanie do 5,95%
Przykład I:Przykład I:Przykład I:Przykład I:Przykład I: 5.000,00 zł na 12 miesięcy � zysk na lokacie 234,90 zł
Przykład II: Przykład II: Przykład II: Przykład II: Przykład II: 15.000,00 zł na 12 miesięcy � zysk 704,70 zł

Ciekawą propozycją są również rachunki systematycznego oszczędzania, gdzie
wpłacając comiesięcznie niewiielkie kwoty pieniężne można uzbierać dość po-
tężne sumy, by móc później realizować swoje marzenia.
Jeśli kwota wpłat będzie stała, polecamy RACHUNEK MAGICZNA 7, gdzie wno-
sząc systematyczne wpłaty przez okres 12 do 60 miesięcy zyskują państwo atrak-
cyjne oprocentowanie w wysokości aż 7%!
Przykład I:Przykład I:Przykład I:Przykład I:Przykład I: wpłata przez 3 lata kwoty 150 zł � uzbiera się suma 5.871,07 zł
Przykład II:Przykład II:Przykład II:Przykład II:Przykład II: wpłata przez 3 lata kwoty 300 zł � uzbiera się suma11.742,32 zł

Kolejną ciekawą propozycją dla osób, które dokonują różnych wpłat i możliwo-
ścią wypłaty bez utraty odsetek jest RACHUNEK GROSZ DO GROSZA. Tu moż-
na wpłacać różne kwoty, a co najważniejsze istnieje możliwośc wypłaty zgro-
madzonych środków przed terminem bez utraty odsetekbez utraty odsetekbez utraty odsetekbez utraty odsetekbez utraty odsetek.

Oprócz w/w produktów mamy w swojej ofercie wiele innych, jak np. przelewy
pieniężne krajowe i zagraniczne, konta osobiste, ubezpieczenia� Aby nas spraw-
dzić odwiedź najbliższą placówkę lub zadzwoń 0 801 081 155. Nie trać czasu, by
szukać daleko � Twój SKOK Ziemi Rybnickiej jest blisko Ciebie. (MK)(MK)(MK)(MK)(MK)

Tabela op³at i prowizji dot. kart VISA
PAJ*D? .0(6-.360
K0?$2$ &$ .6*$#() A$126 \ Y`H
O()%(,4&#$ -0?$2$ &$ -+%?D8, L$126 \ Y`H
K0?$2$ &$ .&#-.()#() A$126 \ Y`H
K0?$2$ &$ 0-#-.#) .6*$#() A$126 / D?4 .*4?4 +H40(04B
269 %$969 YFHB #$ #-.6 -A1)% .$I#-C4( \ /D+ g Y`HWP

K0?$2$ &$ 0-#-.#) .6*$#() A$126 / +36?4 +H40(04B
#-.69 YFHB #$ #-.6 -A1)% .$I#-C4(P \ /D+ g Y`HWP

K0?$2$ &$ 0-#-.#) .68)#)1-.$#() YFH3D \ Y`H

Q(36-/G0 3L D(*+.*1,G-
Y1-.(&N$ &$ .60?$2, 8-2Q.A( . +$#A-9$4() <LKLST ! & .6*1DA()9 \ Y`H
Y1-.(&N$ &$ .60?$2, 8-2Q.A( . +$#A-9$4() <LKLST ! +)& .6*1DAD \ Y`H
Y1-.(&N$ &$ &$062$#() - %$/*- . +$#A-9$4() <LKLST ! & .6*1DA()9 \ Y`H
Y1-.(&N$ &$ &$062$#() - %$/*- . +$#A-9$4() <LKLST ! +)& .6*1DAD \ Y`H
Y1-.(&N$ &$ &$062$#() - %$/*- #$ 2)1)#() Y-/%A(
M. +$#A-9$4() #() #$/)I'469 *- %()4( <LKLSTP /D+ &$ 81$#(4' SBc\ Y`H
K0?$2$ &$ .60?$2, 8-2Q.A( . +$#A-9$4() #$ 2)1)#() Y-/%A(
! #() #$/)I'469 *-  %()4( <LKLST TB\\ Y`H
K0?$2$ &$ .60?$2, 8-2Q.A( . +$#A-9$4() &$ 81$#(4' Y-/%A( Xh

9(#= W\B\\ Y`H
K0?$2$ &$ .60?$2, 8-2Q.A( . 1$9$4@ D%?D8( 4$%@+$4A \ Y`H
WP g Y`H . 01&60$*ADB 8*6 0-#-.#) .6*$#() #$%2,0DN) & 01&64&6# /)I'464@ 0- %21-#()

Y-%($*$4&$aiI62A-.#(A$ L$126                                                                          -+-.('&DN) -* WT 9$14$ S\\_
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4,+ JO/&+,)-$1"L> G%)*0 C+-:HD>:H+ JE+/&'/&L> I=0 C:0%0 J:<"$-,)6&L> J0#=)90 B0-#01 J:-'$-,)&6L> /">H*0 K"LH JE+/&=
'/&L> J$0**0 <)$1)+ JK+2$4,L> G**0 <)1:>:,+ JC2+2L> 5,*-H+ <$-">:*)+ JD"<-,)6&L> !0&08 E8$#$ JG-("$)&6L> 7),>:H180=0
(0%>:H+ JG-("$)&6L> E-:,9$-: B"%:0 JQ8H$)6&L> G**0 <$M0 JG-("$)&6L> J0*)*0 C;0*)1:,=1+0 JG-("$)&6L> 30-40-0 KN4)O1+0
JKR%/)$L> JP:,& 7)8$Q JM,)&+1N"$2L> 5,*-H+ C;$%;*H JO?,"(-,)6&L> I%L4),;0 B0>:60->:H+ JD"<-,)6&L> 5,*-H+ C:)*#%,- JS"=
%N)$L> 50%)*0 706>0->:H+ JA8+/"L> 70-)0 <"1;,%*H JS2H$)1L> 70-)0 <0-#,%0 JO/&+,)-$1"L ) I=0 B">R0-1+0 JD"<-,)6&LF
T" 1-N&7$& +-/,)0/"$)" 6/&1"52 %- 1-U6" 5"7"> *+/2*-5)$"706 7&%$-6/&V$)&> )3 ,2'<"+6/2 *+/&'("W N8H '<"+6/2W %- $"7HN)3'/&.-
*8$1<8 7&%2$)& ?"'(- +-/,)0/"$)"> H&/ *-<+/&H2 ,26)$"$)" ) %-1N&7"$)" 7"1)&.-1-N,)&1 &N&5&$<8 .+"@)6/$&.- 1+/234,1)F

W tym miejscu jak zwykle
przedstawiamy naszą załogę.

Powyższej obsada punktu ka-
sowego z Wodzisławia Śl. � od
lewej BeataBeataBeataBeataBeata SowulewskSowulewskSowulewskSowulewskSowulewskaaaaa (dys-
ponent � kasjer) i Wioleta Bo-Wioleta Bo-Wioleta Bo-Wioleta Bo-Wioleta Bo-
berberberberber (kierownik). Na zdjęciu
obok pracownice punktu kaso-
wego w Szczucinie � od lewej
LLLLLucyna Rucyna Rucyna Rucyna Rucyna Rybakybakybakybakybak (dysponent�ka-
sjer) i AgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszka Legiecka Legiecka Legiecka Legiecka Legieckaaaaa
(kierownik).
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WWP A-/)8$ 0-%?$B WTP 0-2)#2$2B 9-I#-.?$*4$B WbP 0-8-^ &$ &+()8()9B WfP 0?6.$/#($B
W_P 0$12#)1 %$0)1$B WcP 81)4A$ +-8(#( 9'*1-C4(B SWP 1-*&$N N)*.$+#64@ #(4( *- @$d2-3
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BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ


