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Szanowny Czytelniku

Oferta jubileuszowa
dobiega końca
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Doroczne Zebranie
Przedstawicieli Członków
SKOK Ziemi Rybnickiej

Po kartach i bankomatach,
czas na internetowe konta�
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Z OSTATNIEJ CHWILI

Dotacje z Unii Europejskiej
Już niedługo w wybranych placówkach SKOK Ziemi Rybnickiej pomo-
żemy przedsiębiorcom i rolnikom w uzyskaniu dotacji z Unii Europej-
skiej w możliwie tani, szybki i skuteczny sposób z wykorzystaniem wspar-
cia kredytowego naszej Kasy.
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Zakończenie
budowy

Obiekt naszej centrali staje się już wspólną chlubą, toteż trudno ukrywać płynącą
z tego satysfakcję. Wszak jeszcze bardziej polepszy się komfort obsługi członków
naszej Kasy, ale też znacznie poprawią się warunki pracy, bowiem będziemy wresz-
cie pod jednym dachem. Jednak w tym ważnym dla nas czasie ani na chwilę nie
spoczęliśmy nad czynieniem naszej oferty wyjątkowo atrakcyjną na rynku usług
finansowych; wręcz przeciwnie, o czym z łatwością można się przekonać przeglą-
dając niniejsze wydania naszego biuletynu. Zatem zapraszamy do lektury i naszych
placówek � czekamy na każdego, życząc przy tej okazji udanych wakacji i urlopów.

FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski

Oto jak prezentuje się nasz biurowiec w chwili dokonywania ostatnich
odbiorów technicznych. Wewnątrz budynku urządzamy już stanowiska
pracy i miejsca obsługi członków naszej Kasy. Wszystko powinno być
gotowe najdalej na początku lipca, tymczasem już dziś zapraszamy w na-
sze progi każdego. Na uroczyste otwarcie przyjdzie jeszcze pora, planu-
je je bowiem na wrzesień. Wówczas zgodnie z obietnicą przypomnimy
etapy budowy i zrelacjonujemy całą uroczystość.

SKOK Ziemi Rybnickiej
na piłkarskich koszulkach
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Pierwszy
nowy bankomat
już działa
Zgodnie ze złożoną przez nas obietnicą,Zgodnie ze złożoną przez nas obietnicą,Zgodnie ze złożoną przez nas obietnicą,Zgodnie ze złożoną przez nas obietnicą,Zgodnie ze złożoną przez nas obietnicą,
od kod kod kod kod końca kwietnia bieżącego rokońca kwietnia bieżącego rokońca kwietnia bieżącego rokońca kwietnia bieżącego rokońca kwietnia bieżącego roku dzia-u dzia-u dzia-u dzia-u dzia-
ła pierła pierła pierła pierła pierwszy bankwszy bankwszy bankwszy bankwszy bankomat w sieci �SKomat w sieci �SKomat w sieci �SKomat w sieci �SKomat w sieci �SKOKOKOKOKOK
24�. Bank24�. Bank24�. Bank24�. Bank24�. Bankomat ten zastąpił �stare� urzą-omat ten zastąpił �stare� urzą-omat ten zastąpił �stare� urzą-omat ten zastąpił �stare� urzą-omat ten zastąpił �stare� urzą-
dzenie zainstalowane w naszej placów-dzenie zainstalowane w naszej placów-dzenie zainstalowane w naszej placów-dzenie zainstalowane w naszej placów-dzenie zainstalowane w naszej placów-
ce w Leszczynach przy ul. Ks. Pce w Leszczynach przy ul. Ks. Pce w Leszczynach przy ul. Ks. Pce w Leszczynach przy ul. Ks. Pce w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy 35Bojdy 35Bojdy 35Bojdy 35Bojdy 35B
(obok PL(obok PL(obok PL(obok PL(obok PLUSUSUSUSUSA).A).A).A).A).
Zapraszamy wszystkich (nie tylko członków
SKOK Ziemi Rybnickiej) do korzystania z nie-
go. Dobra lokalizacja oraz duży parking i bar-
dzo dobre oświetlenie wokół bankomatu � to
atuty, które na pewno wpłyną na wybór przez
Państwa z naszego bankomatu. Jak już wcze-
śniej informowaliśmy oprócz bankomatu, któ-
ry już funkcjonuje, w niedługim czasie zain-
stalujemy kolejne bankomaty, natomiast o ich
lokalizacji będziemy informować na bieżąco.
Obok podajemy adresy działających już ban-
komatów w sieci �SKOK 24�, zainstalowanych
przez inne SKOK-i, a także planowane nowe
lokalizacje. Docelowo liczba bankomatów
w sieci �SKOK 24� ma wynieść około 600
sztuk. Bankomaty będą zlokalizowane na te-
renie całej Polski.
Przypominamy, że we wszystkich bankoma-
tach �SKOK 24�, członkowie Spółdzielczych
Kas pobierają gotówkę bezpłatnie.
Osoby które nie zdążyły jeszcze zamówić kar-
ty VISA, a posiadają �stare� karty bankoma-
towe informujemy, że mogą ciągle korzystać
z naszego �starego� bankomatu, który znajdu-
je się w punkcie kasowym przy ul. Powstań-
ców 9 w Rybniku.

WYKAZ BANKOMATÓW:
Elbl¹g, ul. Czerwonego Krzy¿a 5
Gdañsk, ul. Grunwaldzka 75
Gdañsk, ul. Rajska 1/5
Gdynia, ul. Legionów 126-128
Gdynia, ul. Abrahama 48
Gorzów Wielkopolski, ul. Wodna 13-14
Jastrzêbie Zdrój, ul. Pi³sudskiego 2B
Ko³obrzeg, ul. Zapleczna 1
Radomsko, ul. Reymonta 4
Sopot, ul. W³adys³awa IV 22
�winouj�cie, ul. Boh. Wrze�nia 9
Warszawa, Al. Jerozolimskie 25/1
Warszawa, ul. Rudnickiego 10
Zawiercie, ul. 3 Maja 13
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W poprzednim numerze przybliżony został sam początek roku.
Teraz przyszła pora, by pokazać, jak w kolejnych dwóch mie-
siącach wyglądała działalność naszej Kasy. A dodać trzeba,
że czas ten nie został zmarnowany i zarysowane niedawno,
pozytywne trendy zdają się umacniać. Tradycyjnie już, zawar-
te tutaj informacje rozszerzone zostały o dane charakteryzu-
jące zmiany w bazie członkowskiej.

CZŁONKOWIE
W czasie od stycznia do kwietnia bieżącego roku w poczet człon-
ków Kasy zdecydowało się przystąpić 859 nowych klientów.
To poprawa aż o 26% w porównaniu z tym samem okresem
roku ubiegłego. Baza członkowska wzrosła w tym czasie o 543
osoby, a to nie wnikając w szczegóły jest wynik ponad dwa

razy lepszy niż rok temu. Na koniec kwietnia mieliśmy już
29.563 członków. Wszystko to jest bezpośrednim i obiecującym
potwierdzeniem, że oferta SKOK Ziemi Rybnickiej coraz lepiej
spełnia oczekiwania naszych członków, a w tym nowych osób,
które na bieżąco decydują się z korzystanie z niej. Jedynie do-
pasowane i atrakcyjne produkty są w stanie wytworzyć trwa-
łe zainteresowanie, generujące tak niezbędny w dzisiejszych
czasach rozwój.

LOKATY
Ostatnio sporo się dzieje na rynku, jeśli chodzi o ofertę lokat
terminowych. Dla większości instytucji finansowych obecny
rok jest czasem podnoszenia oprocentowania i kuszenia klien-
ta coraz lepszymi warunkami. SKOK Ziemi Rybnickiej
w pierwszych czterech miesiącach (a także później) nie po-
zostawał w tyle za tymi zmianami. Nasi członkowie zdepo-
nowali od stycznia do kwietnia środki o wartości o 55% wy-
ższej niż na tym samym etapie 2007 r. Jest to po części po-
chodną popularności oferty jubileuszowej. O jej atrakcyjno-
ści z każdym kolejnym miesiącem przekonuje się nowa gru-
pa klientów z okolic, gdzie akcja aktualnie obowiązuje. Nie
oznacza to osłabienia konkurencyjności oferty w pozostałych
punktach kasowych. Takie produkty jak �Lokata Stokrotka�
czy �Lokata majowa� z powodzeniem plasują się wśród czo-
łowych, dostępnych na rynku lokat terminowych, już nie

wspominając o wachlarzu wielu wariantów rachunków sys-
tematycznego oszczędzania.

POŻYCZKI
Co pokazały styczeń i luty, sezonowość popytu na kredyty i po-
życzki może być skorygowana odpowiednio dobraną propo-
zycją w tym zakresie. Początek roku rodził pytanie, na ile
dobry start przełoży się na udaną kontynuację. Nadeszła wio-
sna i jak dotąd wszystko układa się pomyślnie. Po czterech
miesiącach sprzedaż ogólna wszystkich rodzajów kredytów
i pożyczek prezentowała się aż o 38% lepiej niż rok temu. Osią-
gnięcie takiego przyrostu na coraz bardziej konkurencyjnym
rynku jest z pewnością także znakiem jakości wystawionym
Kasie przez jej własnych klientów. W górę poszła nie tylko
wartość, ale również ilość zaciąganych zobowiązań, nie li-
cząc �chwilówek� o 11%.
W tym miejscu też należy wspomnieć o ofercie jubileuszowej.
Podobnie jak przy okazji lokat, również w obszarze pożyczek
konsumenckich do 5 lat jest ona nie bez powodu postrzegana
przez członków za korzystną. Świadczyć może o tym wyso-
kość wnioskowanych kwot. Jak wynika z obliczeń, średnia
wartość wypłaconych dotąd �Pożyczek jubileuszowych� była
o ponad 1800 zł wyższa niż średnia kwota pozostałych poży-
czek w tej grupie. Dogodne warunki, obniżające całkowity koszt
kredytu, skłaniają członków do wykorzystania okazji i zacią-
gania większym sum. Dodatkowo swój udział mają � i to nie-
mały! � wzbudzające coraz szersze zainteresowanie pożyczki
długoterminowe, jak i specjalne kredyty skierowane m.in. do
przedsiębiorców, hodowców i farmerów.
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Przenosimy
w Katowicach
i Łaziskach
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Zapraszamy naszych obecnych członków,
a także wszystkich, którzy ciągle wahają się,
aby podjąć słuszną decyzję o wstąpieniu do
SKOK, aby odwiedzili naszą placówkę, która
jest czynna codziennie od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 9.30-17.00.
Kolejną w tym roku (po Pszowie i Katowicach)
placówką, której lokalizacja ulegnie zmianie

(w chwili oddania biuletynu do druku trwają
przygotowania do przeprowadzki) jest punkt
kasowy w Łaziskach przy ul. Pstrowskiego 12.
Zmiana ta jest niezauważalna jeśli chodzi
o numer budynku, albowiem w dalszym ciągu
pozostajemy w budynku kopalni �Bolesław
Śmiały�; z tą różnicą, że dotychczas obsługa
odbywała się na terenie tego zakładu. Powo-
dowało to pewne utrudnienia, m.in. brak moż-
liwości wydłużenia godzin pracy, a także
utrudniony dostęp dla mieszkańców miasta
niezwiązanych z kopalnią. Obecnie wejście
znajduję się od strony ulicy, co przyczyni się
do usunięcia opisanych powyżej utrudnień.
Zapraszamy więc do złożenia wizyty w punk-
cie kasowym w Łaziskach przy ul. Pstrowskie-
go (budynek KWK �Bolesław Śmiały�), w pn.-
śr.-pt 7.00-14.30, zaś wt.-czw. 8.30-16.00.
Korzystając z okazji chcielibyśmy gorąco po-
dziękować za współpracę  naszym dotychcza-
sowym sąsiadom - organizacjom związkowym
działającym przy KWK �Bolesław Śmiały� �
a także przeprosić za ewentualne utrudnienia
wynikające z naszego sąsiedztwa.

NIEKTÓRE PLANOWANE
LOKALIZACJE BANKOMATÓW
Warszawa, Al. Dzieci Polskich 21
Bielsko-Bia³a, ul. Barlickiego 5
Bieruñ, ul. Granitowa 16
Brzeszcze, ul. Narutowicza 1
Lêdziny, ul. Pokoju 4
Pszczyna, ul. Dworcowa 13
Tychy, ul. Grota Roweckiego 69
Braniewo, ul. Gdañska 20
D¹browa Górnicza, ul. Pi³sudskiego 32
Chocianów, Plac Wolno�ci 16
Lubin, Rynek 11
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Przedstawiciele, którzy wybrani zostali podczas Zebrań Grup
Członkowskich spotkali się już po raz 14., by podsumować i oce-
nić miniony rok obrotowy. Tylko oni mają prawo skwitować
Zarząd, udzielając mu absolutorium z wykonywanych obowiąz-
ków, rozpatrywać i zatwierdzać roczne sprawozdania finan-
sowe oraz sprawozdania z działalności pozostałych organów
Kasy. Coroczne Zebranie Przedstawicieli odbyć się musi do dnia
30 czerwca, a tematyka, którą zajmować się mają wybrani
przez członków SKOK Przedstawiciele znana jest im wcześniej
w postaci porządku obrad. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały je-
dynie w sprawach objętych podanym wcześniej do wiadomo-
ści porządkiem obrad.
Członków SKOK Ziemi Rybnickiej reprezentuje obecnie 25
Przedstawicieli. Wszyscy oni otrzymali zaproszenia na Zebra-
nie, które informowały dokładnie o przewidzianym porządku
obrad. 6 czerwca rozpoczynający Zebranie Przewodniczący
Rady Nadzorczej SKOK Józef Kula powitał 22 obecnych Przed-
stawicieli. Jest to dowód na to, iż wybrani przez członków Kasy
przedstawiciele traktują swoje obowiązki w sposób niezwy-
kle odpowiedzialny i godny uznania. Bardzo wysoka frekwen-
cja wśród przedstawicieli miała bezpośredni wpływ na wy-
skoki poziom i sprawny przebieg samego Zebrania.
Rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia przewodniczącego
Rady Nadzorczej, który zwrócił się do przedstawicieli o wy-
bór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania. Przewodni-
czącym został Rajmund Kowol, a sekretarzem Danuta Tyrol.
Zaraz potem dokonano wyboru dwóch istotnych dla Zebrania

komisji. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną utworzyli Krystian
Brudny, Erwin Kołodziej i Zdzisław Piątkowski, natomiast
w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli Jerzy Herman, Zbi-
gniew Gałąska i Katarzyna Tańczyk.
Istotnym elementem każdego Zwyczajnego Zebrania Przedsta-
wicieli jest przedstawienie sprawozdań z pracy Zarządu oraz
Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy. W imieniu Zarzą-
du sprawozdanie przedstawił jego prezes Franciszek Barakom-
ski. W jego wystąpieniu szczególny nacisk położony został na
realizację tzw. programu naprawczego, którego realizacja do-
biega końca. Prezes Barakomski podkreślił dobre wyniki
w osiągnięciu celów nakreślonych w programie naprawczym.
Zwrócił uwagę na poprawę wskaźnika przeterminowania po-
życzek i kredytów, omówił prowadzoną w SKOK politykę ka-
drową (na koniec okresu obrachunkowego w naszej Kasie za-
trudnienie miało 125 osób), nawiązał też do budowy i jak się
okazuje niezbędnej obecnie siedziby centrum biurowo-admini-
stracyjnego (obecny �biurowiec� zostanie bowiem wyburzony
w niedalekiej przyszłości), a także omówił rychłe wdrożenie
systemu bankowości elektronicznej w SKOK Ziemi Rybnickiej.
W dalszej części Zebrania jego uczestnicy zapoznani zostali
z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2007 r. Przewodniczący Rady przedstawił podstawowe te-
maty, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w minionym
roku obrotowym oraz statystykę związaną z odbytymi zebra-
niami i podejmowanymi uchwałami. Przewodniczący Rady
zwrócił też uwagę na to, że ten organ sprawuje swe funkcje
nadzorcze w imieniu wszystkich członków Kasy i dokonując

oceny działalności Zarządu wnioskuje o udzielenie absoluto-
rium wszystkim jego poszczególnym członkom, którzy spra-
wowali funkcje zarządcze w roku 2007.
Przyszła pora na przedstawienie wyniku finansowego oraz
zaprezentowanie bilansu za 2007 r. Informacje te przekazała
wiceprezes Katarzyna Jaróg. Miniony rok obrotowy zamknię-
ty został dodatnim wynikiem. Sprawozdanie finansowe, które
przedstawiono, ocenione było wcześniej przez niezależną
biegłą rewident, która sporządziła Raport i Opinię z jego ba-
dania.
Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący Zebrania ze-
zwolił na zadawanie pytań, które w stronę stołu prezydialne-
go kierowali Przedstawiciele. Pytania dotyczyły zagadnień
poruszonych w sprawozdaniach Zarządu i Rady Nadzorczej
oraz rachunku kosztów. Jedną z podjętych kwestii była możli-
wość zapoznawania się przez Przedstawicieli ze sprawozda-
niami organów SKOK bez konieczności osobistego odwiedza-
nia siedziby Kasy. Postawiono bowiem wniosek o przekazywa-
nie tych danych drogą pocztową wraz z zaproszeniem na Ze-
branie Przedstawicieli. Wniosek poddano głosowaniu, w wy-
niku czego zaakceptowano nową formę udzielania informacji
sprawozdawczych Przedstawicielom SKOK.
Obecna na zebraniu pani Tatiana Karwot przedstawiła uczest-
nikom Zebrania proponowane zmiany w treści Regulaminu
Obrad Zebrania Przedstawicieli Członków SKOK Ziemi Ryb-
nickiej. Zmiany te ujęte zostały w jednej z kilku uchwał, które
Zebranie Przedstawicieli przyjęło drogą głosowania jawnego.
Wśród najważniejszych bez wątpienia wymienić należy uchwa-
ły przyjęcia sprawozdań organów Kasy działalności w 2007 r.
oraz udzielania absolutorium dla Zarządu SKOK. Wszystkie
uchwały przyjęto zdecydowaną większością głosów, a uchwa-
ły dotyczące zatwierdzenia wyniku finansowego oraz w spra-
wie przekazania nadwyżki bilansowej na zwiększenie fundu-
szu zasobowego przyjęte zostały ze 100-procentową akceptacją
Przedstawicieli.
W czasie Zebrania dokonano także wyboru Delegata na Zjazd
Spółdzielczy, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Sala
wytypowała na to stanowisko prezesa Zarządu, który po prze-
głosowaniu stosownej uchwały reprezentować będzie nasz
SKOK w trakcie tegorocznego Zjazdu Spółdzielczego.
Zebranie zakończyło się burzliwą dyskusją, w której m. in.
spierano się o wybór instrumentów finansowych, jakie mogą
uczynić Kasę bardziej konkurencyjną w stosunku do banków.
Dyskutowano także na temat udzielonych przez SKOK kredy-
tów hipotecznych. Warto dodać, iż gorąca dyskusja nie wyga-
sła nawet po oficjalnym zakończeniu obrad, które nastąpiło
po 2,5 godzinach intensywnej pracy. Czternaste w historii
SKOK Ziemi Rybnickiej Zebranie Przedstawicieli podsumowu-
jące miniony rok obrotowy za nami. Następne � za rok.
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Doroczne Zebranie
Przedstawicieli Członków
SKOK Ziemi Rybnickiej

Piłkarski turniej
ze SKOK-iem
1 czerwca odbył się Turniej Piłki Halowej, którego głównym spon-
sorem był SKOK Ziemi Rybnickiej. Całodzienna impreza uatrakcyj-
niona była mini turniejem pomiędzy drużyną mistrza ligi JOGA
SQUAD zespołem Gwiazd Ligi oraz zaproszonym gościem, wystę-
pującym w pierwszej lidze futsalu, Gwiazdą Ruda Śląska. Dodat-
kowo rozegrano pokazowy mecz koszykówki pomiędzy UKS Zryw
Dębieńsko (pierwsza liga kobiet) a naszą drużyną amatorską SKOK
Ziemi Rybnickiej. Puchar za zwycięstwo z rąk prezesa SKOK Ziemi
Rybnickiej  Franciszka Barakomskiego odebrała drużyna JOGA
SQUAD, drugie miejsce zajął zespół Tomsatu, a trzecie KP Karlik.
Nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika odebrał Paweł
Śmiałek (Tomsat), Przemek Zagórski został najlepszym strzelcem,
a Bartek Gocyk bramkarzem (obaj JOGA). Przy okazji Prezes Bara-
komski wręczył nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika
naszej drużyny koszykarskiej, którym był Bartosz Majewski.

Przewodniczący zebrania Rajmund Kowol przejmuje
prowadzenie obrad

Wspólne zdjęcie Zarządu, Rady Nadzorczej i Przedstawicieli po zakończeniu obrad

Pamiątkowa fotografia na koniec piłkarskiego turnieju
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SKOKI NA ŚWIECIE

Stowarzyszenie FULM
� macedoński SKOK
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SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK-u. K-u. K-u. K-u. K-u. Kasa oszczędnościowa FULMasa oszczędnościowa FULMasa oszczędnościowa FULMasa oszczędnościowa FULMasa oszczędnościowa FULM
powstała wpowstała wpowstała wpowstała wpowstała w 19991999199919991999 rrrrr., ale zanim dok., ale zanim dok., ale zanim dok., ale zanim dok., ale zanim dokonanoonanoonanoonanoonano
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Podstawami aktywności tych organizacji jest
wspólny rozwój unii kredytowych, jako nowe-
go spojrzenia na instytucje finansowe na ma-
cedońskim rynku. Działalność jest realizowa-
na z pomocą agencji z USA do spraw między-
narodowego rozwoju (USAID). Technicznej
pomocy udziela Światowa Rada Unii Kredy-

towej (WOCCU). Kasa oszczędnościowa FULM
oznacza to samo, co Unia Kredytowa FULM.
Ciekawostką jest tu nazwa Kasy, albowiem
w nazwie jest tylko część dotycząca oszczędza-
nia tj. �kasa oszczędnościowa�, choć macedoń-
ski SKOK nie tylko przyjmuje depozyty człon-
ków, ale także � z resztą jak wszystkie Unie
Kredytowe na świecie � udziela również po-
życzek. W Macedonii nie istnieje żadne prawo
regulujące zasady działalności Unii Kredyto-
wych. Właśnie z tego powodu Kasa FULM
działa jako Oszczędnościowo-Kredytowa Unia,
a jest zarejestrowana jako Kasa Oszczędno-

ściowa. Kolejną ciekawostką jest fakt,
iż w Macedonii działa tylko jedna Kasa. Po-
siada ona centralę w stolicy Skopje, a ponad-
to siedem filii, m.in. w miejscowościach Mur-
tino, Strumica Polog, Tetowo, Kavadarci, Bi-
tola oraz kilka małych punktów kasowych
o znaczeniu regionalnym, np. w Ochrydzie,
Probistip i Bogdańci.
Macedonia liczy dwa miliony mieszkańców,
natomiast na koniec roku 2007, do SKOK-u
w Macedonii należało 8000 osób. Podobnie jak
w Polsce, członkami mogą być tylko osoby fi-
zyczne. Średni kredyt w FULM to 1000 euro,
natomiast średnia wartość depozytu wynosi
800 euro. Oszczędności członków deponowa-
ne w Kasie są ubezpieczone do równowarto-
ści kwoty 10.000 euro (przypominamy, że
SKOK-i w Polsce gwarantują ubezpieczenie
o równowartości 22.500 euro). Aby zostać
członkiem Kasy należy wpłacić 30 euro, czyli
w przeliczeniu na złotówki, mniej więcej tyle
samo, co w naszej spółdzielni. Porównując
płace, można stwierdzić, że średnie wynagro-
dzenie w Macedonii kształtuje się na poziomie
około 300 euro, natomiast w Polsce � około 920
euro. Kasa zatrudnia 25 osób (SKOK Ziemi
Rybnickiej zatrudnia 125 pracowników).
Członkami macedońskiej Unii Kredytowej
mogą zostać osoby, których łączy więź społecz-
na, terytorialna lub regionalna. FULM jest de-
mokratyczną instytucją finansową, gdzie
członkowie (tak jak u nas) są współwłaści-
cielami. Spółdzielczo-oszczędnościowe motto
które propaguje Kasa Oszczędnościowa FULM
brzmi: �ludzie pomagają ludziom�. Unikatowy

wizerunek FULM został stworzony jako rezul-
tat przyjęcia międzynarodowych wzorców do-
tyczących Unii Kredytowych: otwarte i dobro-
wolne członkostwo, demokratyczna kontrola
nad Kasą, brak dyskryminacji rasowej i na-
rodowościowej, wolność religijna i polityczna.
Macedoński SKOK proponuje następujące
usługi kredytowe: kredyty dla mikroprzedsię-
biorstw, kredyty rolnicze, kredyty zabezpieczo-
ne poręczeniem, kredyty dla emerytów, otwar-
te linie kredytowe, kredyty na konkretne cele,
szybkie kredyty, studenckie kredyty, kredyty na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, kredy-
ty członkowskie. Jeśli chodzi o usługi depo-
zytowe to FULM umożliwia zakładanie lokat
członkowskich i rodzinnych, lokat termino-
wych, lokat z promocyjnym oprocentowaniem,
młodzieżowych klubów oszczędnościowych,
lokat indeksowanych, dobrowolnych wkładów
i depozytów oraz lokat płatnych na żądanie.
W 2003 r. Kasa Oszczędnościowa FULM roz-
poczęła realizację programu partnerskiego
z Ligą Unii Kredytowych w Michigan (USA).
Celem tego programu jest szkolenie pracow-
ników, działalność marketingowa oraz wspie-
ranie działalności dotyczącej modernizacji
regulacji prawnych dla małych instytucji fi-
nansowych. Oprócz macedońskiego odpowied-
nika SKOK-u przedstawionego przez panią
prezes Zarządu, odwiedziliśmy jeden z punk-
tów kasowych FULM w miejscowości Ochryd,
gdzie na miejscu na zadawane pytania odpo-
wiedzi udzielały pracownice i kierownik punk-
tu kasowego. Ostatnim elementem wizyty
w Macedonii było podpisanie w siedzibie ma-
cedońskiej Kasy umowy o współpracy pomię-
dzy Kasą Oszczędnościową FULM a Krajową
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredy-
tową w Sopocie (KSKOK).
Dodać należy, że Kasa Oszczędnościowa FULM
została uznana za jedną z najlepiej rozwija-
jących się małych instytucji finansowych na
macedońskim rynku.
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AKCJA ZAKOŃCZONA

Fundujemy dzieciom wakacje
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Organizacje, o których mowa obejmują pro-
fesjonalną opieką oraz pomocą dzieci,
zwłaszcza wywodzące się z rodzin o niskich
dochodach, których sytuacja finansowa nie
pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb,
nie mówiąc już o jakichkolwiek dodatkowych
atrakcjach. Cieszymy się, iż będziemy mieli
swój udział w zapewnieniu wakacji dla tych
dzieci.
W związku z faktem, iż obecnie trwa oblicza-
nie pieniędzy uzyskanych z tej akcji, na temat
ostatecznego rozliczenia poinformujemy w

numerze �Skoczka�, który ukaże się po waka-
cjach. Wówczas podane zostaną kwoty wpła-
cone na rzecz poszczególnych instytucji. Mamy
nadzieję, że uda się nam także przekazać in-
formację na temat miejsc, w których najmłodsi
spędzili wymarzone wakacje.
Już dziś pragniemy złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy korzystając z po-
życzek w SKOK Ziemi Rybnickiej, przyczynili
się do sfinansowania wakacyjnego wyjazdu
dla dzieci. Do podziękowań przyłączają się
dzieci, które skorzystają z pomocy.

Przed punktem kasowym w miejscowości Ochryd

Moment podpisania umowy o współpracy pomiędzy KSKOK a FULM



5Nr 16/2008  CZERWIEC 2008 SKSKSKSKSKOCOCOCOCOCZEKZEKZEKZEKZEK

Dla posiadaczy linii  pożyczkDla posiadaczy linii  pożyczkDla posiadaczy linii  pożyczkDla posiadaczy linii  pożyczkDla posiadaczy linii  pożyczkowejowejowejowejowej
na kna kna kna kna karcie płatniczej SKarcie płatniczej SKarcie płatniczej SKarcie płatniczej SKarcie płatniczej SKOKOKOKOKOK

Ubezpieczenie na ŻycieUbezpieczenie na ŻycieUbezpieczenie na ŻycieUbezpieczenie na ŻycieUbezpieczenie na Życie
Ubezpieczenie grupowe, przeznaczone spe-
cjalnie dla członków SKOK, posiadających
kartę płatniczą SKOK z uruchomioną na niej
linią pożyczkową.

Jest to ubezpieczenie ochronne, pozwalające na
zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci po-
życzkobiorcy.

! Atrakcyjna składka miesięczna � uzależnio-
na od rzeczywistego zadłużenia.

! Niezależnie od wysokości posiadanego zadłu-
żenia na karcie płatniczej SKOK.

!  W przypadku śmierci naturalnej wypłata
świadczenia równa jest kwocie zadłużenia na
linii pożyczkowej, a w przypadku zgonu w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku � równa
2-krotości zadłużenia.

Za małe pieniądze masz pewność, że najbliżsi
są zabezpieczeni na wypadek Twojej śmierci!

Wielu z nas pewnie nie słyszało wcześniej
o istnieniu Śląskiego Klubu Sportowego Nie-
słyszących w Rybniku, a jest to klub, który
działa w środowisku niesłyszących nieprze-
rwanie od 1928 r.! Klub zrzesza niesłyszącą
młodzież z całego naszego województwa �
działa w oparciu o dwa centra, tj. Ośrodki
Szkolno-Wychowawcze z siedzibą w Racibo-
rzu i Lublińcu.
Najsilniejszą sekcją Klubu jest sekcja szacho-
wa, zdobywająca często tytuły Drużynowego
Mistrza Polski wśród niesłyszących. Trenerem
szachistów i animatorem turniejów integra-
cyjnych jest mistrz FIDE, międzynarodowy sę-
dzia szachowy StanisławStanisławStanisławStanisławStanisław KKKKKornasiewiczornasiewiczornasiewiczornasiewiczornasiewicz.
Do czołowych sportowców w kraju wśród nie-
słyszących zaliczają się także piłkarze. Trene-
rem młodych piłkarzy jest mieszkający w Czer-
wionce Alfred GłąbAlfred GłąbAlfred GłąbAlfred GłąbAlfred Głąb, który doprowadził swych
podopiecznych do tytułu aktualnych wicemi-
strzów Polski wśród drużyn dla niesłyszących.
Młodzi zawodnicy z powodzeniem startują tak-
że w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Halowej,
gdzie przychodzi im mierzyć się z drużynami
złożonymi z pełnosprawnych zawodników.

J.K. � PJ.K. � PJ.K. � PJ.K. � PJ.K. � Panie Alfredzie, zanim zapytam Panie Alfredzie, zanim zapytam Panie Alfredzie, zanim zapytam Panie Alfredzie, zanim zapytam Panie Alfredzie, zanim zapytam Panaanaanaanaana
ooooo sprawy najważniejsze, proszę mi powie-sprawy najważniejsze, proszę mi powie-sprawy najważniejsze, proszę mi powie-sprawy najważniejsze, proszę mi powie-sprawy najważniejsze, proszę mi powie-
dzieć od kiedy jest Pdzieć od kiedy jest Pdzieć od kiedy jest Pdzieć od kiedy jest Pdzieć od kiedy jest Pan członkiem naszej Spół-an członkiem naszej Spół-an członkiem naszej Spół-an członkiem naszej Spół-an członkiem naszej Spół-
dzielczej Kdzielczej Kdzielczej Kdzielczej Kdzielczej Kasy?asy?asy?asy?asy?
A.G. � Ze SKOK-iem Ziemi Rybnickiej związa-
ny już jestem od prawie 9 lat. Zapisałem się
do SKOK-u w 1999 r. jako górniczy emeryt,
który swoje zawodowe życie spędził na kopal-
niach w Czerwionce, Szczygłowicach i Ryduł-
towach. No, ale od 18 lat już jestem emerytem.
J.K. � AJ.K. � AJ.K. � AJ.K. � AJ.K. � A czym się Pczym się Pczym się Pczym się Pczym się Pan teraz zajmuje?an teraz zajmuje?an teraz zajmuje?an teraz zajmuje?an teraz zajmuje?
A.G. � Sportem! A ściślej mówiąc, zajmuję się
trenowaniem piłkarzy. Robię to już od wielu lat,
ale dopiero od roku pracuję jako trener piłkar-
skich drużyn osób niesłyszących. Pamiętam, że
ponad rok temu skontaktował się ze mną pan
Aleksander Kubin, prezes Śląskiego Klubu
Sportowego Niesłyszących w Rybniku i zapro-
ponował mi ciekawą pracę � miałem przejąć
obowiązki trenera drużyn piłkarskich. Oczywi-
ście piłkarze, których od tamtej pory trenuję,
są osobami niesłyszącymi, zrzeszonymi w Ślą-
skim Klubie Sportowym Niesłyszących.
J.K. � Domyślam się jak odpowiedzialnaJ.K. � Domyślam się jak odpowiedzialnaJ.K. � Domyślam się jak odpowiedzialnaJ.K. � Domyślam się jak odpowiedzialnaJ.K. � Domyślam się jak odpowiedzialna
iiiii trudna to praca�trudna to praca�trudna to praca�trudna to praca�trudna to praca�
A.G. � Powiem tak: jest to praca bardzo trud-
na, ale zarazem dająca mi przeogromną sa-
tysfakcję, a wręcz radość. Chłopcy, którzy są
moimi podopiecznymi podchodzą do swych
zajęć klubowych w sposób niesamowicie od-
powiedzialny. Sumiennie trenują i nie stwa-
rzają mi problemów dyscyplinarnych. Mało
tego; oni dojeżdżają na treningi nieraz z odle-
głych miejscowości, bo niektórzy mieszkają
daleko od Rybnika, a na treningach dają z sie-
bie wszystko, aż miło patrzeć.
J.K. � AJ.K. � AJ.K. � AJ.K. � AJ.K. � A ile jest wile jest wile jest wile jest wile jest w PPPPPolsce drużyn piłkolsce drużyn piłkolsce drużyn piłkolsce drużyn piłkolsce drużyn piłkarskich,arskich,arskich,arskich,arskich,
wwwww którktórktórktórktórych grają zawodnicy niesłyszący?ych grają zawodnicy niesłyszący?ych grają zawodnicy niesłyszący?ych grają zawodnicy niesłyszący?ych grają zawodnicy niesłyszący?
A.G. � No jest tego trochę. Według mojego ro-
zeznania w tej chwili w rozgrywkach krajo-
wych uczestniczy 18 zespołów.
J.K. � Czyli, żeby odnieść sukces wJ.K. � Czyli, żeby odnieść sukces wJ.K. � Czyli, żeby odnieść sukces wJ.K. � Czyli, żeby odnieść sukces wJ.K. � Czyli, żeby odnieść sukces w PPPPPolsceolsceolsceolsceolsce
musicie ograć kilkmusicie ograć kilkmusicie ograć kilkmusicie ograć kilkmusicie ograć kilkunastu kunastu kunastu kunastu kunastu konkonkonkonkonkurentówurentówurentówurentówurentów, tak?, tak?, tak?, tak?, tak?
A.G. � Można tak powiedzieć, chociaż nasze
rozgrywki nie odbywają się w ramach jednej
ligi; one mają charakter rozgrywek grupo-
wych. W tym roku na przykład podzielono nas
na cztery grupy po cztery zespoły. Rozgrywki
w naszej grupie już się odbyły�
J.K. � IJ.K. � IJ.K. � IJ.K. � IJ.K. � I co?co?co?co?co?
A.G. � No i wygraliśmy je! Ograliśmy piłka-
rzy ze Wrocławia, gospodarzy turnieju oraz
drużyny z Bydgoszczy i Gdańska. Teraz przed
nami turniej finałowy, a spotkają się w nim
zwycięzcy grup eliminacyjnych, czyli my, dru-
żyny z Olsztyna, Łodzi i Rzeszowa. Znaleźli-
śmy się w ścisłej krajowej czołówce, w gru-
pie czterech najlepszych drużyn w Polsce. To
sukces, ale powiem nieskromnie, że do takich
sukcesów już jesteśmy przyzwyczajeni � w ze-
szłym roku też nam świetnie poszło.
J.K. � No właśnie, może parę słów oJ.K. � No właśnie, może parę słów oJ.K. � No właśnie, może parę słów oJ.K. � No właśnie, może parę słów oJ.K. � No właśnie, może parę słów o ubiegło-ubiegło-ubiegło-ubiegło-ubiegło-
rocznych osiągnięciach.rocznych osiągnięciach.rocznych osiągnięciach.rocznych osiągnięciach.rocznych osiągnięciach.

W gronie sponsorów Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących w RW gronie sponsorów Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących w RW gronie sponsorów Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących w RW gronie sponsorów Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących w RW gronie sponsorów Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących w Rybnikybnikybnikybnikybniku znajdu-u znajdu-u znajdu-u znajdu-u znajdu-
je się m.in. SKje się m.in. SKje się m.in. SKje się m.in. SKje się m.in. SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej. Udział naszej Kybnickiej. Udział naszej Kybnickiej. Udział naszej Kybnickiej. Udział naszej Kybnickiej. Udział naszej Kasy w sponsoringu Śląskiegoasy w sponsoringu Śląskiegoasy w sponsoringu Śląskiegoasy w sponsoringu Śląskiegoasy w sponsoringu Śląskiego
KSN polega na zakKSN polega na zakKSN polega na zakKSN polega na zakKSN polega na zakupie strojów dla drużyny piłkupie strojów dla drużyny piłkupie strojów dla drużyny piłkupie strojów dla drużyny piłkupie strojów dla drużyny piłkarskiej, na którarskiej, na którarskiej, na którarskiej, na którarskiej, na których widnieje wyraź-ych widnieje wyraź-ych widnieje wyraź-ych widnieje wyraź-ych widnieje wyraź-
ne logo SKne logo SKne logo SKne logo SKne logo SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej. Jest to więc zarazem forma reklamy naszej Kybnickiej. Jest to więc zarazem forma reklamy naszej Kybnickiej. Jest to więc zarazem forma reklamy naszej Kybnickiej. Jest to więc zarazem forma reklamy naszej Kybnickiej. Jest to więc zarazem forma reklamy naszej Kasyasyasyasyasy.....

SKOK Ziemi Rybnickiej
na piłkarskich koszulkach

Obok sukcesów odnoszonych przez drużyny
szachowe i piłkarskie, nie sposób nie wspo-
mnieć o indywidualnych osiągnięciach w in-
nych dziedzinach. W ubiegłym roku, w odby-
wających się w Szwecji Mistrzostwach Eu-
ropy w tenisie stołowym, brązowy medal wy-
walczył Ireneusz KIreneusz KIreneusz KIreneusz KIreneusz Kopiecopiecopiecopiecopiec, a Sabina SkrzypiecSabina SkrzypiecSabina SkrzypiecSabina SkrzypiecSabina Skrzypiec
zajęła piąte miejsce w Mistrzostwach Świa-
ta Niesłyszących w pływaniu, mimo że star-
towała walcząc dodatkowo z chorobą. Zna-
komicie spisują się także niesłyszący siatka-
rze, którzy debiutując w 2007 r. w Mistrzo-
stwach Polski zajęli od razu czwarte miej-
sce. Siatkarzami opiekuje się ArkArkArkArkArkadiusz Kadiusz Kadiusz Kadiusz Kadiusz Kul-ul-ul-ul-ul-
pokpokpokpokpok, a nad całością sprawnego funkcjonowa-
nia Klubu czuwa jego prezes AleksanderAleksanderAleksanderAleksanderAleksander
KKKKKubinubinubinubinubin. Od niego to zaczerpnęliśmy większość
informacji, z którymi obecnie się dzielimy. Od
prezesa wiemy też, że w bieżącym roku Klub
świętować będzie 80-lecie istnienia. Z tej oka-
zji w październiku zorganizowany zostanie
festyn sportowy z udziałem niesłyszących
sportowców z Barcelony, Hamburga, Londy-
nu i Moskwy!

A.G. � Proszę bardzo. W zeszłym roku moi pił-
karze zdobyli srebrny medal i tytuł wicemistrza
Polski na boisku pełnowymiarowym oraz drugie
miejsce w Polsce w piłce halowej. To dotyczy
drużyn seniorskich, ale juniorzy też swoje wy-
walczyli. Zdobyli bowiem trzecie miejsce w kra-
ju w młodzieżowych mistrzostwach w piłce
7-osobowej. To są osiągnięcia, które mogą zro-
bić wrażenie i są w kraju dostrzegane.
J.K. � Wiem, że sukcesy te dostrzeżonoJ.K. � Wiem, że sukcesy te dostrzeżonoJ.K. � Wiem, że sukcesy te dostrzeżonoJ.K. � Wiem, że sukcesy te dostrzeżonoJ.K. � Wiem, że sukcesy te dostrzeżono, jak, jak, jak, jak, jak
również osobę, która za tymi sukcesami stoi,również osobę, która za tymi sukcesami stoi,również osobę, która za tymi sukcesami stoi,również osobę, która za tymi sukcesami stoi,również osobę, która za tymi sukcesami stoi,
czyli Pczyli Pczyli Pczyli Pczyli Pana. Mam rację?ana. Mam rację?ana. Mam rację?ana. Mam rację?ana. Mam rację?
A.G. � Chyba tak, bo działacze Polskiej Fede-
racji Sportu Niesłyszących zwrócili się do
mnie z bardzo interesującą propozycją.
J.K. � KJ.K. � KJ.K. � KJ.K. � KJ.K. � Konkretnie oonkretnie oonkretnie oonkretnie oonkretnie o co chodzi, Pco chodzi, Pco chodzi, Pco chodzi, Pco chodzi, Panie Alfredzie?anie Alfredzie?anie Alfredzie?anie Alfredzie?anie Alfredzie?
A.G. � Zaproponowano mi prowadzenie piłkar-
skiej kadry Polski. Zgodziłem się i zostałem
trenerem reprezentacji naszego kraju piłka-
rzy niesłyszących. Jeżeli Polska Federacja
Sportu Niesłyszących upora się z problema-
mi finansowymi, to jest duża szansa wyjazdu
na mistrzostwa świata, które odbędą się
w Grecji. Sportowo jesteśmy przygotowani;
problem tylko w tym, czy centrala znajdzie
środki, by sfinansować nasz wyjazd.
J.K. � Jest więc PJ.K. � Jest więc PJ.K. � Jest więc PJ.K. � Jest więc PJ.K. � Jest więc Pan trenerem kan trenerem kan trenerem kan trenerem kan trenerem kadradradradradryyyyy, ale by, ale by, ale by, ale by, ale by
objąć takobjąć takobjąć takobjąć takobjąć taką funkcjęą funkcjęą funkcjęą funkcjęą funkcję nie wystarczają chyba je-nie wystarczają chyba je-nie wystarczają chyba je-nie wystarczają chyba je-nie wystarczają chyba je-
dynie sukcesy osiągane zdynie sukcesy osiągane zdynie sukcesy osiągane zdynie sukcesy osiągane zdynie sukcesy osiągane z rrrrrybnickybnickybnickybnickybnicką drużyną.ą drużyną.ą drużyną.ą drużyną.ą drużyną.
PPPPPotrzeba czegoś więcej, prawda?otrzeba czegoś więcej, prawda?otrzeba czegoś więcej, prawda?otrzeba czegoś więcej, prawda?otrzeba czegoś więcej, prawda?
A.G. � Oczywiście. Potrzebne są, jak to się mówi,
odpowiednie �papiery� oraz doświadczenie.
Uprawnienia trenerskie posiadam już od
1971 r., czyli już od 37 lat zajmuję się w mniej-
szym lub większym stopniu szkoleniem piłka-
rzy. Mam m.in. za sobą trenerską pracę w klu-
bie �Górnika� Czerwionka i �Piast� Leszczy-
ny. Trzy lata temu za swą sportową i trenerską
pracę zostałem wyróżniony statuetką �Karo-
linki�. Posiadam też cenne wyróżnienia w po-
staci odznak przyznanych mi przez Polski
Związek Piłki Nożnej i jego odpowiednik re-
gionalny, czyli Śląski Związek Piłki Nożnej.
Wysoko sobie też cenię Złotą i Srebrną Odzna-
kę, które wręczył mi minister sportu.
J.K. � PJ.K. � PJ.K. � PJ.K. � PJ.K. � Panie Alfredzie, jestem pod wrażeniem.anie Alfredzie, jestem pod wrażeniem.anie Alfredzie, jestem pod wrażeniem.anie Alfredzie, jestem pod wrażeniem.anie Alfredzie, jestem pod wrażeniem.
Cieszę się, że wśród członków SKCieszę się, że wśród członków SKCieszę się, że wśród członków SKCieszę się, że wśród członków SKCieszę się, że wśród członków SKOK ZiemiOK ZiemiOK ZiemiOK ZiemiOK Ziemi
RRRRRybnickiej znalazł się człowiek tak interesu-ybnickiej znalazł się człowiek tak interesu-ybnickiej znalazł się człowiek tak interesu-ybnickiej znalazł się człowiek tak interesu-ybnickiej znalazł się człowiek tak interesu-
jącyjącyjącyjącyjący, posiadający niezwykłe zdolności wycho-, posiadający niezwykłe zdolności wycho-, posiadający niezwykłe zdolności wycho-, posiadający niezwykłe zdolności wycho-, posiadający niezwykłe zdolności wycho-
wawcze iwawcze iwawcze iwawcze iwawcze i trenerskie, które wyktrenerskie, które wyktrenerskie, które wyktrenerskie, które wyktrenerskie, które wykorzystywaneorzystywaneorzystywaneorzystywaneorzystywane
są obecnie do prowadzenia zajęć zsą obecnie do prowadzenia zajęć zsą obecnie do prowadzenia zajęć zsą obecnie do prowadzenia zajęć zsą obecnie do prowadzenia zajęć z piłkpiłkpiłkpiłkpiłkarski-arski-arski-arski-arski-
mi drużynami osób niesłyszących, ami drużynami osób niesłyszących, ami drużynami osób niesłyszących, ami drużynami osób niesłyszących, ami drużynami osób niesłyszących, a w tymw tymw tymw tymw tym
piłkpiłkpiłkpiłkpiłkarskiej karskiej karskiej karskiej karskiej kadradradradradry Py Py Py Py Polski. Cieszę się niezmierolski. Cieszę się niezmierolski. Cieszę się niezmierolski. Cieszę się niezmierolski. Cieszę się niezmier-----
nie, że zgodził się Pnie, że zgodził się Pnie, że zgodził się Pnie, że zgodził się Pnie, że zgodził się Pan na tę chwilę rozmowyan na tę chwilę rozmowyan na tę chwilę rozmowyan na tę chwilę rozmowyan na tę chwilę rozmowy.....
DziękDziękDziękDziękDziękuję iuję iuję iuję iuję i życzę dużo zdrowia oraz samychżyczę dużo zdrowia oraz samychżyczę dużo zdrowia oraz samychżyczę dużo zdrowia oraz samychżyczę dużo zdrowia oraz samych
zwycięstw swoich podopiecznych.zwycięstw swoich podopiecznych.zwycięstw swoich podopiecznych.zwycięstw swoich podopiecznych.zwycięstw swoich podopiecznych.
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K¥CIK LUDZI CIEKAWYCH

Jesteśmy przygotowani
na mistrzostwa świata
Rozmowa z ALFREDEM GŁĄBEMALFREDEM GŁĄBEMALFREDEM GŁĄBEMALFREDEM GŁĄBEMALFREDEM GŁĄBEM � trenerem
polskiej reprezentacji piłkarzy niesłyszących
Wśród licznej rzeszy naszych członków znaleźć moż-
na ludzi, o których zwykło się mówić, że są nietu-
zinkowi. Niejeden z nas posiada niezwykły życiorys
lub zajmuje się ciekawą działalnością, mogącą wzbu-
dzić nasze zainteresowanie. Postaramy się wyszu-
kiwać takich ludzi. Chętnie też skorzystamy z pod-
powiedzi naszych Czytelników, którzy wskażą nam
osoby, które zasługują na to, by zaprosić je do nasze-
go �Kącika Ludzi Ciekawych�. Tym razem przedsta-
wiamy Alfreda Głąba, niezwykle aktywnego, starsze-
go pana, który zgodził się na rozmowę z nami na te-
mat swojej pasji i działalności sportowej.

Z OSTZ OSTZ OSTZ OSTZ OSTAAAAATNIEJ CHWILITNIEJ CHWILITNIEJ CHWILITNIEJ CHWILITNIEJ CHWILI
Tuż przed oddaniem naszego �Skoczka� do dru-
ku otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość � pod-
czas finałowego turnieju podopieczni Pana Al-
freda wywalczyli I miejsce, zatem Mistrzostwo
Polski! Gratulujemy!
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Po kartach i bankomatach,
czas na internetowe konta�

PPPPPodziękodziękodziękodziękodziękowaniaowaniaowaniaowaniaowania
Na adres Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej Ziemi Rybnickiej niemal każdego dnia
przekazywane są podziękowania za udzieloną po-
moc finansową i rzeczową. Od dawna staramy się
nieść pomoc w wymiarze finansowym, w miarę ist-
niejących w tym zakresie możliwości naszej firmy.
Choć czynimy to bezinteresownie, to jednak przy-
jemnie jest usłyszeć lub przeczytać, że nasze sta-
rania przynoszą oczekiwane efekty.
Poniżej pragniemy zaprezentować podziękowania,
które skierowali do nas wychowankowie Szkoły
Specjalnej Troski, ze specjalną dedykacją dla
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomagają,
bądź w najbliższym czasie zechcą pomóc dzieciom,
w szczególności dzieciom wymagającym specjal-
nej troski�

Wakacje ze �Skoczkiem�
WWWWWakakakakakacje tuż, tuż� Większość z nas uda się na zasłużony wypoczynek. Planujemy zacje tuż, tuż� Większość z nas uda się na zasłużony wypoczynek. Planujemy zacje tuż, tuż� Większość z nas uda się na zasłużony wypoczynek. Planujemy zacje tuż, tuż� Większość z nas uda się na zasłużony wypoczynek. Planujemy zacje tuż, tuż� Większość z nas uda się na zasłużony wypoczynek. Planujemy z pew-pew-pew-pew-pew-
nością pobyt w górach, nad morzem, nad jeziorami, w kraju lub zagranicą. Wiele osóbnością pobyt w górach, nad morzem, nad jeziorami, w kraju lub zagranicą. Wiele osóbnością pobyt w górach, nad morzem, nad jeziorami, w kraju lub zagranicą. Wiele osóbnością pobyt w górach, nad morzem, nad jeziorami, w kraju lub zagranicą. Wiele osóbnością pobyt w górach, nad morzem, nad jeziorami, w kraju lub zagranicą. Wiele osób
bierze również pod uwagę urlop na działce. Życząc wszystkim dobrej zabawy i udanegobierze również pod uwagę urlop na działce. Życząc wszystkim dobrej zabawy i udanegobierze również pod uwagę urlop na działce. Życząc wszystkim dobrej zabawy i udanegobierze również pod uwagę urlop na działce. Życząc wszystkim dobrej zabawy i udanegobierze również pod uwagę urlop na działce. Życząc wszystkim dobrej zabawy i udanego
wypoczynkwypoczynkwypoczynkwypoczynkwypoczynku przypominamyu przypominamyu przypominamyu przypominamyu przypominamy, że SK, że SK, że SK, że SK, że SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej posiada wybnickiej posiada wybnickiej posiada wybnickiej posiada wybnickiej posiada w ofercie atrakcyjneofercie atrakcyjneofercie atrakcyjneofercie atrakcyjneofercie atrakcyjne
usługi, mogące stanowić wygodne źródło finansowania letnich wakusługi, mogące stanowić wygodne źródło finansowania letnich wakusługi, mogące stanowić wygodne źródło finansowania letnich wakusługi, mogące stanowić wygodne źródło finansowania letnich wakusługi, mogące stanowić wygodne źródło finansowania letnich wakacji.acji.acji.acji.acji.

Tym razem z nieukrywaną radością pragnie-
my poinformować, że została podpisana umo-
wa z firmą H&S (która jest autorem i admini-
stratorem programu komputerowego, którym
posługuje się SKOK przy obsłudze członków),
na mocy której najpóźniej jesienią bieżącego
roku będziemy zapraszać naszych członków
do korzystania z obsługi konta w SKOK Zie-
mi Rybnickiej przez internet. Dostęp do wła-
snego konta będzie możliwy zarówno przez
Internet, jak i przez telefon. Na początek w ra-
mach dostępu do konta zaproponujemy Pań-
stwu następujące funkcje:
� realizacja przelewów,
� dodawanie zdefiniowanych odbiorców,
� realizacja przelewów do ZUS i Urzędu Skar-

bowego,
� obsługa rachunków systematycznego

oszczędzania (a�vista),
� podgląd informacji o posiadanych lokatach,

pożyczkach/ kredytach, ubezpieczeniach,
� zakładanie lokat,
� przesyłanie powiadomień na telefon komór-

kowy (SMS) i pocztę elektroniczną (e-mail).

Gwarancję bezpieczeństwa posiadania oraz
korzystania z konta przez internet zapewnia-
my między innymi poprzez szyfrowanie połą-
czenia internetowego, a także poprzez koniecz-

ność potwierdzania każdej operacji zlecenia
jednorazowymi hasłami. Każdy posiadacz
konta internetowego będzie miał możliwość
korzystania z pomocy przy jego obsłudze. Po-
nadto użytkownicy kont będą uprawnieni do
składania reklamacji odnoszących się do wy-
konanych operacji. Reklamacje będą składa-
ne do czynnego 24 godziny na dobę Centrum
Obsługi Kart i Terminali.
Już dziś zapraszamy Państwa do korzystania
z nowych możliwości bieżącego podglądu oraz
dysponowania środkami pieniędzmi, bez wy-
chodzenia z domu, z dowolnego miejsca na
świecie oraz w dogodnym dla Was terminie.
Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej usługi
w pełni zadowoli tę część naszych członków,
którzy cenią sobie czas i wygodę.
W sektorze usług finansowych pozostało nie-
wiele produktów, których nie możemy Pań-
stwu zaoferować ze względu na ograniczenia
prawne lub funkcjonalne. SKOK Ziemi Ryb-
nickiej należy do grona nielicznych Kas po-
siadających w ofercie wszystkie usługi, któ-
re na dzień dzisiejszy mogą być oferowane
przez Spółdzielcze Kasy.

CzłonkCzłonkCzłonkCzłonkCzłonkostwo wostwo wostwo wostwo wostwo w naszej SKnaszej SKnaszej SKnaszej SKnaszej SKOKOKOKOKOK
naprawdę się opłaca!naprawdę się opłaca!naprawdę się opłaca!naprawdę się opłaca!naprawdę się opłaca!

Proponujemy Państwu szereg pożyczek na ko-
rzystnych warunkach, a także uzyskanie kar-
ty kredytowej, umożliwiającej dokonywanie
płatności w placówkach handlowo-usługo-
wych. Dzięki ofercie naszej Kasy, uzyskacie
Państwo możliwość beztroskiego spędzenia
czasu na wymarzonych wakacjach.
Ponadto pragniemy zaprosić Państwa do
udziału w konkursie pod nazwą �Wakacje ze
Skoczkiem�. W terminie do 30 września brdo 30 września brdo 30 września brdo 30 września brdo 30 września br.....
oczekujemy na przesyłane przez Państwa zdję-
cia z wakacji, przy czym warunkiem zakwali-
fikowania zdjęcia do konkursu będzie zamiesz-
czenie w jego tle naszego biuletynu �Skoczek�.

Powyższe będzie stanowiło potwierdzenie, że
nawet podczas najdalszych podróży wakacyj-
nych towarzyszy Wam gazetka wydawana
przez naszą Kasę.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie
proszone są o podpisanie oraz przesłanie wraz
ze zdjęciem podpisanego Oświadczenia, o wy-
rażeniu zgody na jego publikację oraz na po-
danie danych osobowych autora (wzór oświad-
czenia zamieszczamy poniżej). Za najlepsze
prace fotograficzne, które zostaną opubliko-
wane na łamach �Skoczka�, przygotowane
zostały nagrody.

Od marca prowadzimy akcję wydawania kOd marca prowadzimy akcję wydawania kOd marca prowadzimy akcję wydawania kOd marca prowadzimy akcję wydawania kOd marca prowadzimy akcję wydawania karty VISarty VISarty VISarty VISarty VISA zA zA zA zA z funkcją bankfunkcją bankfunkcją bankfunkcją bankfunkcją bankomatową iomatową iomatową iomatową iomatową i płat-płat-płat-płat-płat-
niczą dla członków SKniczą dla członków SKniczą dla członków SKniczą dla członków SKniczą dla członków SKOK. Na temat walorów tej kOK. Na temat walorów tej kOK. Na temat walorów tej kOK. Na temat walorów tej kOK. Na temat walorów tej karty pisaliśmy warty pisaliśmy warty pisaliśmy warty pisaliśmy warty pisaliśmy w poprzednim wy-poprzednim wy-poprzednim wy-poprzednim wy-poprzednim wy-
daniu naszej gazetki, natomiast obecnie pragniemy zwrócić Pdaniu naszej gazetki, natomiast obecnie pragniemy zwrócić Pdaniu naszej gazetki, natomiast obecnie pragniemy zwrócić Pdaniu naszej gazetki, natomiast obecnie pragniemy zwrócić Pdaniu naszej gazetki, natomiast obecnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na inneaństwa uwagę na inneaństwa uwagę na inneaństwa uwagę na inneaństwa uwagę na inne
aspekty zaspekty zaspekty zaspekty zaspekty z nimi związane.nimi związane.nimi związane.nimi związane.nimi związane.

Pieniądze w karcie
� to się opłaca!
Do tej pory karty VISA mogli otrzymać oraz
korzystać z nich tylko posiadacze konta ROR
w naszym SKOK. Tym razem mamy propozy-
cję także dla osób nie posiadających u nas
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
(ROR). Zapraszamy wszystkich członków do
odwiedzenia placówek naszej Kasy, gdzie
otrzymacie Państwo karty kredytowe VISA.
Dzięki tej karcie pożyczamy Państwu pienią-
dze w wysokości od 1.000 do 10.000 zł w ra-
mach preferencyjnej linii pożyczkowej. Każdy
kto podpisze umowę o taką linię, będzie miał
500 zł oprocentowane na poziomie 0% przez
cały okres trwania umowy. W zamian oczeku-
jemy dokonania zapłaty kartą za kupiony ja-
kikolwiek towar czy usługę, za minimum
200 zł w ciągu jednego miesiąca.
Każdy z nas wydaje z pewnością zdecydowa-
nie większe kwoty na bieżące potrzeby, dlate-
go jesteśmy pewni, że spełnianie tego wymo-
gu nie sprawi nikomu problemu.
Dzięki karcie SKOK uzyskacie Państwo moż-
liwość wypłacania gotówki z bankomatu, do-
konywania płatności w sklepach, punktach
usługowych, na stacjach benzynowych, jak
również w internecie. Zaletą nowej karty jest

brak opłat za jej wydanie i użytkowanie.
Cechą Karty SKOK jest wysoki stopień bez-
pieczeństwa realizowanych transakcji poprzez
zastosowanie poniższych wymogów:
� transakcję w sklepie czy bankomacie posia-

dacz potwierdza osobistym kodem PIN,
� pieniądze są ubezpieczone,
� posiadacz karty sam określa dzienny limit

wydatków,
� SKOK odpowiada za transakcje nieupraw-

nione,
� ubezpieczenie od utraty dokumentów,
� w razie zagubienia lub kradzieży karty, po-

siadacz karty w każdej chwili może za-
strzec jej użycie dzwoniąc pod nr telefonu:
0-801 800-805.

Podsumowując, każdy członek SKOK Ziemi
Rybnickiej może mieć od tej chwili własną
kartę VISA, dzięki której nie będzie musiał
nosić narażonej na kradzież gotówki, a ponad-
to będzie mógł nią dokonywać płatności za
wszystkie zakupy i usługi, ciesząc się z życia.

Pieniądze wPieniądze wPieniądze wPieniądze wPieniądze w KKKKKarciearciearciearciearcie
� to się opłaca!� to się opłaca!� to się opłaca!� to się opłaca!� to się opłaca!
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�My także chcemy
wznosić latawce
I tak jak zdrowi
biegać pod wiatr
Niepełnosprawną ręką
zrywać dmuchawce
I z krótką nogą poznawać
świat
Zróbcie nam miejsce
nie patrzcie wrogo
Niepełnosprawni i chcą
i mogą
Darować serce � czujesz? � gorące
Otwórzcie okno po nocy dzwonku
Nie chcemy ciągle sterczeć
w przedsionku.�

Chcesz kupiæ dom lub mieszkanie?
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TU SKOK ŻYCIE S.A. 
wyróżnione!
Przyzwyczailiśmy już Was, Drodzy Czytelni-
cy, do informacji o naszych wyróżnieniach, któ-
re otrzymujemy co jakiś czas. Tym razem cie-
szymy się razem z TTTTTowarzystwem Ubezpiecze-owarzystwem Ubezpiecze-owarzystwem Ubezpiecze-owarzystwem Ubezpiecze-owarzystwem Ubezpiecze-
niowym SKniowym SKniowym SKniowym SKniowym SKOK Życie S.AOK Życie S.AOK Życie S.AOK Życie S.AOK Życie S.A....., które zostało uho-
norowane tytułem �Pierwszy wśród równych

� firma roku Primus Inter Pares�. Jest to pre-
stiżowe wyróżnienie, które przyznawane jest
firmom i instytucjom inwestującym w kapitał
ludzki, nowe technologie, dbających o utrzy-
manie dobrych relacji z pracownikami oraz
cieszących się uznaniem na rynku. Można by
rzec: skąd my to znamy� Niemniej cieszymy
się i gratulujemy Towarzystwu Ubezpieczenio-
wemu SKOK Życie S.A.
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W następnym numerze �Skoczka� podsumuje-
my całą, trwającą już od listopada ubiegłego
roku akcję, ale już dziś wyprzedzająco może-
my stwierdzić, iż bez względu na wynik ostat-
nich miesięcy obowiązywania oferty jubile-
uszowej, tak dużego zainteresowania w jed-
nym czasie wszystkimi naszymi produktami
nie mieliśmy już od dłuższego czasu. Jedynie
w pierwszym roku działalności popularność
oferowanych przez nas produktów była porów-
nywalna, ale wówczas z 4 możliwych produk-
tów � tj. lokat terminowych, pożyczek, chwi-
lówek i ubezpieczeń � największą popularno-
ścią cieszyły się chwilówki.
Zapotrzebowanie na oferowane usługi spowo-
dowało, iż w przeciągu niespełna 10 miesięcy
roku 1994, do SKOK-u wstąpiło ponad 25%
załogi działającej wówczas Kopalni Węgla Ka-
miennego �Dębieńsko�. W tamtym czasie uda-
ło się nam zapełnić lukę istniejącą pomiędzy
kasą zapomogowo-pożyczkową i kopalnią
a bankami, zajmującymi się profesjonalnie
udzielaniem pożyczek.
Tak jak w PKZP, jak również na Kopalni, okres
oczekiwania na udzielenie pożyczki był dosyć
długi, natomiast kwoty pożyczek daleko odbie-
gały od oczekiwań pracowników kopalni.
W SKOK okres oczekiwania wynosił i nadal
wynosi na chwilówkę 15 minut, a na pożyczkę
maksymalnie 24 godziny. Z obecnie propono-
wanej oferty jubileuszowej wyłączone są chwi-
lówki. Znajdują się w niej natomiast lokaty
oprocentowane najwyżej na rynku finanso-
wym oraz pożyczki, których oprocentowanie
jest niższe niż standardowe. Oprocentowanie
standardowych pożyczek SKOK Ziemi Rybnic-
kiej jest � według rankingu opublikowanego
ostatnio przez �Gazetę Prawną� � na trzecim
miejscu, w aspekcie najniższego oprocentowa-
nia. Zatem możecie się Państwo jedynie domy-
ślać, na którym miejscu znalazłoby się opro-
centowanie naszych pożyczek jubileuszowych,
które zawsze posiadają oprocentowanie niż-
sze od standardowego, uwzględnianego w ran-
kingach i zestawieniach.
Na łamach naszej gazetki nie podajemy wyso-

kości oprocentowania, bądź innych walorów
naszych produktów jubileuszowych. Czynimy
tak mając nadzieję na wzbudzenie Państwa
zainteresowania w tym zakresie oraz odwie-
dzenia naszych punktów kasowych. Oczywi-
ście nie tylko lokaty terminowe i pożyczki są
warte zainteresowania. Pozostałe usługi tak-
że wyróżniają się wysokim poziomem atrak-
cyjności; tj. konta osobiste, karty VISA, debet,
rachunki systematycznego-oszczędzania
i ubezpieczenia.
Tak więc zapraszamy Państwa do odwiedze-
nia naszych placówek, szczególnie w miesią-
cu prowadzenia w nich akcji jubileuszowej.
Czasu zostało bardzo niewiele, bowiem jesz-
cze tylko do końca czerwca oferta obowiązuje
w punktach kasowych:
!      Busko Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27
!      Boguszowice, ul. Jastrzębska 13
!      Orzesze, ul. Rybnicka 19
!      Chwałowice, ul.1 Maja 93
!      Katowice, ul. Plebiscytowa 9/1 (po przenie-
sieniu punktu kasowego z ul. Pocztowej 10).
We wrześniu, w ostatnim miesiącu obowiązy-
wania �jubileuszówki�, zapraszamy do punk-
tów kasowych:
!      Rybnik, ul. Podmiejska 42,
!      Radlin, ul. Korfantego 3,
!      Rybnik, ul. Powstańców 9.
PrzypominamyPrzypominamyPrzypominamyPrzypominamyPrzypominamy, że dla pier, że dla pier, że dla pier, że dla pier, że dla pierwszych 50 osóbwszych 50 osóbwszych 50 osóbwszych 50 osóbwszych 50 osób
przewidziano miłe upominki.przewidziano miłe upominki.przewidziano miłe upominki.przewidziano miłe upominki.przewidziano miłe upominki.

Poniżej prezentujemy zestawienie porównaw-
cze miesiąca �jubileuszowego� do tego same-
go miesiąca roku poprzedniego w poszczegól-
nych punktach kasowych.
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Niemodlin:asowy Niemodlin:asowy Niemodlin:asowy Niemodlin:asowy Niemodlin:
� pożyczki wzrost o 253%
� lokaty wzrost o 314%314%314%314%314%

Oferta jubileuszowa
dobiega końca

� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 200%
� zapisy wzrost o 23%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Chorzów:asowy Chorzów:asowy Chorzów:asowy Chorzów:asowy Chorzów:
� pożyczki wzrost o 273%
� lokaty wzrost o 274%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 400%400%400%400%400%
� zapisy wzrost o 33%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Kietrz:asowy Kietrz:asowy Kietrz:asowy Kietrz:asowy Kietrz:
� pożyczki wzrost o 105%
� lokaty wzrost o 78%
� ROR-y wzrost o 600%600%600%600%600%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 400%
� zapisy wzrost o 9%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Kasowy Kasowy Kasowy Kasowy Katowice � Szopienickatowice � Szopienickatowice � Szopienickatowice � Szopienickatowice � Szopienicka:a:a:a:a:
� pożyczki wzrost o 174%
� lokaty wzrost o 464%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 1100%1100%1100%1100%1100%
� zapisy wzrost o 300%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Pasowy Pasowy Pasowy Pasowy Pszów:szów:szów:szów:szów:
� pożyczki wzrost o 10%
� lokaty wzrost o 344%344%344%344%344%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 100%
� zapisy wzrost o 300%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Pasowy Pasowy Pasowy Pasowy Połaniec:ołaniec:ołaniec:ołaniec:ołaniec:
� pożyczki wzrost o 355%
� lokaty wzrost o 568%568%568%568%568%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 200%
� zapisy wzrost o 288%

!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Gliwice � Młodzieżowa:asowy Gliwice � Młodzieżowa:asowy Gliwice � Młodzieżowa:asowy Gliwice � Młodzieżowa:asowy Gliwice � Młodzieżowa:
� pożyczki wzrost o 227%
� lokaty wzrost o 467%467%467%467%467%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 0%
� zapisy wzrost o 100%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Gliwice � Błonie:asowy Gliwice � Błonie:asowy Gliwice � Błonie:asowy Gliwice � Błonie:asowy Gliwice � Błonie:
� pożyczki wzrost o 8%
� lokaty wzrost o 265%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 400%400%400%400%400%
� zapisy wzrost o 100%
!!!!!  punkt k  punkt k  punkt k  punkt k  punkt kasowy Gliwice � Bytomskasowy Gliwice � Bytomskasowy Gliwice � Bytomskasowy Gliwice � Bytomskasowy Gliwice � Bytomska:a:a:a:a:
� pożyczki wzrost o 250%
� lokaty wzrost o 395%395%395%395%395%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 100%
� zapisy wzrost o 0%
!!!!!  punkt k  punkt k  punkt k  punkt k  punkt kasowy Wasowy Wasowy Wasowy Wasowy Wodzisław Śląski:odzisław Śląski:odzisław Śląski:odzisław Śląski:odzisław Śląski:
� pożyczki wzrost o 163%
� lokaty wzrost o 1030%1030%1030%1030%1030%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 900%
� zapisy wzrost o 100%
!!!!!   punkt k   punkt k   punkt k   punkt k   punkt kasowy Pasowy Pasowy Pasowy Pasowy Pyskyskyskyskyskowice:owice:owice:owice:owice:
� pożyczki wzrost o 219%
� lokaty wzrost o 334%334%334%334%334%
� ROR-y wzrost o 100%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 0%
� zapisy wzrost o 14%
!!!!!  punkt k  punkt k  punkt k  punkt k  punkt kasowy Racibórz:asowy Racibórz:asowy Racibórz:asowy Racibórz:asowy Racibórz:
� pożyczki wzrost o 218%
� lokaty wzrost o 706%706%706%706%706%
� ROR-y wzrost o 0%
� rachunki systematycznego oszczędzania

wzrost o 200%
� zapisy wzrost o 33%

Podsumowując dotychczasowy przebieg akcji
jubileuszowej, można się pokusić o stwierdze-
nie oparte na reklamie jednej z sieci supermar-
ketów: �SK�SK�SK�SK�SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej nie dla��ybnickiej nie dla��ybnickiej nie dla��ybnickiej nie dla��ybnickiej nie dla��

Z OSTATNIEJ CHWILI

Dotacje z Unii Europejskiej
W latach 2007�2013 polskie małe iW latach 2007�2013 polskie małe iW latach 2007�2013 polskie małe iW latach 2007�2013 polskie małe iW latach 2007�2013 polskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy będąśrednie przedsiębiorstwa oraz rolnicy będąśrednie przedsiębiorstwa oraz rolnicy będąśrednie przedsiębiorstwa oraz rolnicy będąśrednie przedsiębiorstwa oraz rolnicy będą
mogli ubiegać się omogli ubiegać się omogli ubiegać się omogli ubiegać się omogli ubiegać się o pomoc finansową wpomoc finansową wpomoc finansową wpomoc finansową wpomoc finansową w formie dotacji zformie dotacji zformie dotacji zformie dotacji zformie dotacji z Unii EuropejskiejUnii EuropejskiejUnii EuropejskiejUnii EuropejskiejUnii Europejskiej
wwwww łącznej wysokłącznej wysokłącznej wysokłącznej wysokłącznej wysokości aż 9.795.298.777 euroości aż 9.795.298.777 euroości aż 9.795.298.777 euroości aż 9.795.298.777 euroości aż 9.795.298.777 euro, z, z, z, z, z tego 2.957.453.176 euro dla przed-tego 2.957.453.176 euro dla przed-tego 2.957.453.176 euro dla przed-tego 2.957.453.176 euro dla przed-tego 2.957.453.176 euro dla przed-
siębiorców isiębiorców isiębiorców isiębiorców isiębiorców i aż 6.837.845.600 euro dla rolnikóważ 6.837.845.600 euro dla rolnikóważ 6.837.845.600 euro dla rolnikóważ 6.837.845.600 euro dla rolnikóważ 6.837.845.600 euro dla rolników.....
Jeśli chodzi o województwa to wielkość
pomocy UE na lata 2007�2013 wynosi od-
powiednio: opolskie 284.745.748, śląskie
453.271.059, świętokrzyskie 292.030.688,
małopolskie 931.394.723 euro (podajemy
tylko województwa, w których posiadamy
swoje oddziały).
SKOK Ziemi Rybnickiej jak zawsze wycho-
dzi naprzeciw swoim członkom, dlatego też
już tego latajuż tego latajuż tego latajuż tego latajuż tego lata w wybranych punktach na-
szej spółdzielczej Kasy będzie można uzy-
skać pomoc w pozyskaniu dotacji z UE.
Zarówno w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego (RPO) bądź w oparciu
o Regionalny Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW).
Po uruchomieniu programu SKOK-Dotacje
(tak on się będzie nazywał) członek SKOK
otrzyma w naszych oddziałach możliwość
skorzystania z oferty kredytu, tak na stwo-
rzenie wkładu własnego, jak i na zasile-
nie pomostowe, niezbędne firmie czy rol-
nikowi do czasu uzyskania dotacji z UE.
Regułą jest bowiem, że dotacje są wypła-
cone po zrealizowaniu objętego programem
zadania oraz po dokonaniu jego ostatecz-
nego rozliczenia.
Biorąc pod uwagę generalną sytuację fi-
nansową polskiego sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, można założyć, że
niewielu przedsiębiorców, a także rolników
będzie w stanie wyłożyć własne środki na

finansowanie swoich projektów. Koniecz-
ne będzie wsparcie finansowe� I tu wła-
śnie SKOK Ziemi Rybnickiej wychodzi na-
przeciw, przygotowując wkrótce specjalny
kredyt dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, jak i dla rolników. Oprócz
kredytu, dzięki współpracującej z nami fir-
mie wyspecjalizowanej w obsłudze dotacji
z Unii Europejskiej, zaproponujemy Wam
profesjonalną pomoc w pisaniu wniosku
o wsparcie unijne. Ponadto doradcy tej fir-
my dokonają wstępnej oceny projektu pod
kątem możliwości uzyskania dofinansowa-
nia ze środków unijnych.
Na dzień dzisiejszy ubiegający się o dota-
cje przedsiębiorca czy rolnik musi kierować
się do dwóch podmiotów, z których każdy
ma swoje wymagania. W pierwszym będzie
składał wniosek o dotacje, a w drugim
o kredyt. Reasumując proponujemy prowa-
dzącym działalność gospodarczą i rolniczą
połączenie w jednym okienku (SKOK-
owskim) możliwości uzyskania pomocy
w przygotowaniu w pełni profesjonalnie
napisanego wniosku o dotację unijną oraz
uzyskania kredytu na sfinansowanie pro-
jektu przed otrzymaniem refundacji ze
środków pomocowych.

Pamiętaj � SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej
to Tto Tto Tto Tto Twój partner finansowywój partner finansowywój partner finansowywój partner finansowywój partner finansowy.....
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K R Z YŻÓ W K A  Skoczka 16 PPPPPoznajmy sięoznajmy sięoznajmy sięoznajmy sięoznajmy się
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Po odbiór upominków za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania �Skoczka� proszeni są: WładysławWładysławWładysławWładysławWładysław BatorBatorBatorBatorBator (Łubnice), KrKrKrKrKrysty-ysty-ysty-ysty-ysty-
na Morozna Morozna Morozna Morozna Moroz (Pyskowice), Halina GłowaHalina GłowaHalina GłowaHalina GłowaHalina Głowa (Radlin), Hildegarda PHildegarda PHildegarda PHildegarda PHildegarda Porucznikorucznikorucznikorucznikorucznik (Katowice), Maria WMaria WMaria WMaria WMaria Walczyk-Łalczyk-Łalczyk-Łalczyk-Łalczyk-Łysiakysiakysiakysiakysiak (Osiek), Grzegorz MamcarczykGrzegorz MamcarczykGrzegorz MamcarczykGrzegorz MamcarczykGrzegorz Mamcarczyk (Tarnów), Olaf Brzezi-Olaf Brzezi-Olaf Brzezi-Olaf Brzezi-Olaf Brzezi-
nanananana (Rybnik), Zbigniew AZbigniew AZbigniew AZbigniew AZbigniew Adamczykdamczykdamczykdamczykdamczyk (Turza Śląska), Ewa KEwa KEwa KEwa KEwa Kucharskucharskucharskucharskucharskaaaaa (Katowice), JanJanJanJanJan GębarowskiGębarowskiGębarowskiGębarowskiGębarowski (Racibórz), Krzysztof MłynarczykKrzysztof MłynarczykKrzysztof MłynarczykKrzysztof MłynarczykKrzysztof Młynarczyk (Połaniec), WładysławWładysławWładysławWładysławWładysław Rab-Rab-Rab-Rab-Rab-
czukczukczukczukczuk (Kietrz), Albert LiszkAlbert LiszkAlbert LiszkAlbert LiszkAlbert Liszkaaaaa (Katowice), Jan RJan RJan RJan RJan Rybakybakybakybakybak (Połaniec), Renata KrólRenata KrólRenata KrólRenata KrólRenata Król (Rybnik), Bronisław KrBronisław KrBronisław KrBronisław KrBronisław Krymerymerymerymerymer (Gostyń), Otylia LiszkOtylia LiszkOtylia LiszkOtylia LiszkOtylia Liszkaaaaa (Katowice), Ewa WEwa WEwa WEwa WEwa Warzeszkarzeszkarzeszkarzeszkarzeszkaaaaa
(Radlin), Anna PAnna PAnna PAnna PAnna Pojaojaojaojaoja (Połaniec), MirelaMirelaMirelaMirelaMirela CzerCzerCzerCzerCzerwińskwińskwińskwińskwińskaaaaa (Rybnik), Danuta SuchaDanuta SuchaDanuta SuchaDanuta SuchaDanuta Sucha (Szczucin), Zbigniew SzewczukZbigniew SzewczukZbigniew SzewczukZbigniew SzewczukZbigniew Szewczuk (Kietrz), Maria JachniewiczMaria JachniewiczMaria JachniewiczMaria JachniewiczMaria Jachniewicz (Grodków), IngaIngaIngaIngaInga
MamcarczykMamcarczykMamcarczykMamcarczykMamcarczyk (Turza Śląska), ŁŁŁŁŁukukukukukasz Włodarekasz Włodarekasz Włodarekasz Włodarekasz Włodarek (Gliwice), Anna ZieburaAnna ZieburaAnna ZieburaAnna ZieburaAnna Ziebura (Pyskowice), ŁŁŁŁŁucja Lucja Lucja Lucja Lucja Lukukukukukoszekoszekoszekoszekoszek (Racibórz), Wiesława DzikWiesława DzikWiesława DzikWiesława DzikWiesława Dzikowskowskowskowskowskaaaaa (Czyżowice), ZofiaZofiaZofiaZofiaZofia
SadłochaSadłochaSadłochaSadłochaSadłocha (Połaniec), TTTTTomasz Boberomasz Boberomasz Boberomasz Boberomasz Bober (Radlin), Mieczysław GrabdaMieczysław GrabdaMieczysław GrabdaMieczysław GrabdaMieczysław Grabda (Staszów), Urszula StrzelbickUrszula StrzelbickUrszula StrzelbickUrszula StrzelbickUrszula Strzelbickaaaaa (Gliwice), Iwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona Stawiarskaaaaa (Orzesze), Helena SkHelena SkHelena SkHelena SkHelena Skorupaorupaorupaorupaorupa
(Niemodlin), Jarosław GrądkJarosław GrądkJarosław GrądkJarosław GrądkJarosław Grądkowskiowskiowskiowskiowski (Gliwice), Jadwiga MłynarczykJadwiga MłynarczykJadwiga MłynarczykJadwiga MłynarczykJadwiga Młynarczyk (Połaniec), KrKrKrKrKrystyna Rasałaystyna Rasałaystyna Rasałaystyna Rasałaystyna Rasała (Rybnik), Elżbieta KElżbieta KElżbieta KElżbieta KElżbieta Kaczmarczykaczmarczykaczmarczykaczmarczykaczmarczyk (Katowice), Sebastian Bud-Sebastian Bud-Sebastian Bud-Sebastian Bud-Sebastian Bud-
niokniokniokniokniok (Tychy), Jan PJan PJan PJan PJan Pawłowskiawłowskiawłowskiawłowskiawłowski (Gliwice), Grażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna Naidek (Żory), JolantaJolantaJolantaJolantaJolanta KKKKKostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskaaaaa (Łaziska Górne), Andrzej OgrodnikAndrzej OgrodnikAndrzej OgrodnikAndrzej OgrodnikAndrzej Ogrodnik (Rybnik), RomanRomanRomanRomanRoman MiklusMiklusMiklusMiklusMiklus (Niemodlin),
Grzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz Brzezina (Rybnik). Upominki można odebrać w najbliższym punkcie kasowym, a ich fundatorem jest tradycyjnie TUW SKOK. Tym razem na kolejne
rozwiązania (hasło) czekamy do końca sierpnia.

Oto nasza załoga w kolejnej odsłonie tego
stałego cyklu. Tym razem obie fotografie do-
tyczącą punktów kasowych w Katowicach.
Powyżej przedstawiamy pracownice placów-
ki przy ul. Szopienickiej, od lewej: MonikMonikMonikMonikMonikaaaaa
FFFFFerencerencerencerencerenc (kasjer-dysponent), BogusławaBogusławaBogusławaBogusławaBogusława
CzerCzerCzerCzerCzerwińskwińskwińskwińskwińskaaaaa (kierownik punktu) oraz KKKKKata-ata-ata-ata-ata-
rzyna Krzyna Krzyna Krzyna Krzyna Karparparparparp (kasjer-dysponent). Na zdjęciu
obok, załoga punktu przy ul. Plebiscytowej;
od lewej MarzenaMarzenaMarzenaMarzenaMarzena GodlewskGodlewskGodlewskGodlewskGodlewskaaaaa (kierownik
punktu) i Justyna SkJustyna SkJustyna SkJustyna SkJustyna Skorekorekorekorekorek (kasjer-dyspo-
nent).

PUNKTY KASOWE TELEFON GODZINY OTWARCIA
44-230 Czerwionka, ul. Rynek 8 032-4318238 9:00 - 16:30
44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 13 032-4330662 7:15 - 14:45
44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44 032-4329401 8:00 -15:45
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 42 E 032-4251143 8:30 -16:00
44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93 032-4217334 pon.-wt.-śr. 7:30 - 15:00

czw.-pt. 8:30 - 16:00
44-370 Pszów, ul. Traugutta 5 032-4530300 pon.-wt.-czw. 9:00 - 16:30

śr.-pt. 7:30 - 15:00
44-230 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B 032-4229702 9:00-16:30
44-310 Radlin, ul. Korfantego 3 032-4530157 pon. 7:30-15:00

wt.-pt. 8:30-16:00
44-240 Żory, ul. Folwarecka 1 L 032-4751241 8:30 - 16:00
44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A 032-4547004 pon.-czw. 7:30 - 15:00

wt.-śr.-pt. 8:30 - 16:00
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13 032-3022470 9:00 - 16:30
47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2 032-4172506 9:00 - 16:30
44-100 Gliwice, ul. Bytomska 15 032-3374310 9:00 - 16:30
48-130 Kietrz, ul. Głubczycka 16 077-4711770 8:30 - 16:00
44-222 Orzesze, ul. Rybnicka 19 032-2213053 8:30 - 16:00
49-100 Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4 077-4023355 9:00 - 16:30
49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1 077-4042967 pon.-wt.-śr.pt. 8:30 - 16:00

czw. 7:30 - 15:00
44-200 Rybnik, ul. Powstańców 9 032-4331402 9:00 - 16:30
43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12 032-2248481 7:00 - 14:45
43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D 032-7389515 wt.-śr.-czw.-pt. 8:30 - 16:15

pon. 8:00 - 15:45
28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 4 015-8652270 8:30 - 16:00
48-120 Baborów, ul. Rynek 15 077-4036814 8:30 - 16:00
44-103 Gliwice, ul. Błonie 6 032-3317434 7:30 - 15:00
44-119 Gliwice, ul. Młodzieżowa 8 032-2797316 8:00 - 15:30
40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58 032-7075978 7:00 - 14:45
28-200 Staszów, ul. Opatowska 24 015-8642868 8:30 - 16:00
28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27 041-3782519 8:00 - 15:30
40-002 Katowice, ul.Plebiscytowa 9/1 032-6071423 9:30 - 17:00
41-516 Chorzów, ul. Gałeczki 40 032-3461615 8:30 - 16:00
33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1 014-6436869 pn.-wt. -czw. -pt 8:30 - 16:00

śr. 7:30 - 15:00

TU NAS ZNAJDZIECIE...
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