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Karty VISA dla każdego!
ZAPRASZAMY PO PREZENTY
W NOWYM 2009 ROKU

�Fundujemy dzieciom wakcje�
Podsumowanie akcji

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Nastał wreszcie ten wyjątkowy dla nas wszystkich moment! � uroczy-
ste otwarcie nowej siedziby naszej Kasy, połączone z jubileuszem
15-lecia SKOK Ziemi Rybnickiej. Gwoli ścisłości, nasza nowa centrala
funkcjonuje już od kilkunastu tygodni, jednak z samą uroczystością
nie spieszyliśmy zbytnio, wszak mimo potrzeb lokalowych nie nasze
biura były najpilniejszą sprawą. Za to priorytetowa zawsze była, jest
i będzie przede wszystkim atrakcyjność naszej oferty, to bowiem
w pierwszym rzędzie ma nas wyróżniać. I tak też jest, czego dowodzi
lektura niniejszego wydania �Skoczka�. Mimo to pozwalamy sobie też
na nieco szerszą relację ze wspomnianej uroczystości, bo przecież to
chluba nas wszystkich. Prócz tego na naszych łamach spieszymy z bie-
żącymi informacjami � wprost z Kasy Krajowej! � na temat kryzysu
finansowego, jaki ogarnął sporą część światowej finansjery. Co naj-
ważniejsze � przy tych wszystkich perturbacjach, o których co dzień
donoszą media � członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej mogą spać spo-
kojnie! Czyż trzeba lepszej rekomendacji idei Spółdzielczych Kas, któ-
re bez powiązania z polityką finansową banków rządzą się własnymi
prawami? Teraz oto zaufanie, jakim darzą nas członkowie i sympatycy
SKOK procentuje. Tych, którzy jeszcze dotąd mieli wątpliwości, ser-
decznie zapraszamy w nasze szeregi.
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Nowa siedziba centrali
na jubileusz 15-lecia
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Dlaczego Polacy trzymają
swoje oszczędności w SKOK-u?
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W poprzednim numerze �Skoczka� omówione zostały pierw-
sze cztery miesiące bieżącego roku. Były wówczas powody do
pochwalenia się dobrymi wynikami. Tym razem podłożem do
analizy jest już okres dwa razy dłuższy, czyli od stycznia do
sierpnia. I od razu na starcie trzeba zaznaczyć, że wszystkie
pozytywne trendy, wówczas tylko zaakcentowane, umocniły się
i stanowią podstawę do oceny dotychczasowych ośmiu mie-
sięcy jako dobrych i prawie pod każdym względem bardziej
udanych, niż miało to miejsce o tym samym czasie rok temu.

CZŁONKOWIE
Od stycznia do sierpnia 2008 r. poczet członków SKOK Ziemi
Rybnickiej zasiliło 1.836 osób. To o 400 nowych członków wię-
cej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, co stanowi po-
prawę o 28%. Jeszcze lepiej wygląda przyrost bazy członkow-
skiej. Po ośmiu miesiącach br. wyniósł on aż 1.166 osób. To
blisko o połowę lepiej niż w całym 2007 r., co pokazuje skalę

postępu. Porównanie, umożliwiające ocenę dynamiki wzrostu
roku bieżącego i minionego, znajduje się na jednym z załączo-
nych wykresów. Z końcem sierpnia Kasa zrzeszała 30.186
członków, a poziom 30 tys. klientów został przekroczony w lip-
cu. Tak duża poprawa wynika nie tylko z większej liczby zapi-
sów, o czym wspomniano wyżej, ale również � a może przede
wszystkim � z malejącej liczby rezygnacji. Każda instytucja
finansowa liczy się z sytuacją, iż naturalnym zjawiskiem jest
pewna stała cyrkulacja klientów przychodzących i odchodzą-
cych. Jednak fakt, iż ostatnimi czasy mniej osób rezygnuje z na-
szych usług i produktów, jest niewątpliwie pozytywnie nastra-
jającą informacją; dodatkową informacją, która wskazuje, że
w dziedzinie zaspokajania potrzeb klientów podążamy wła-
ściwie wytyczonym kursem.

LOKATY
Na rynku trwa intensywne kuszenie potencjalnych klientów
coraz bardziej atrakcyjnym oprocentowaniem depozytów.
Chcąc zapewnić swym członkom zawsze konkurencyjny wy-
bór, SKOK Ziemi Rybnickiej nie zostaje w tyle za innymi insty-
tucjami, często nawet je wyprzedzając. Dotyczy to nie tylko
lokat terminowych, ale również popularnych produktów z grupy
rachunków systematycznego oszczędzania. Wartość tych
pierwszych, założonych w omawianych ośmiu miesiącach,
wyniosła aż o 65% więcej niż w analogicznym czasie roku 2007.
Przyczyniła się do tego w sporej mierze specjalna oferta zwią-
zana z obchodami jubileuszu 15-lecia Kasy, ale również po-
wszechnie dostępne �Lokata Stokrotka�, �Lokata majowa�,

�Lokata na wakacje� czy �Mega lokata�. Z kolei zwiększone
zainteresowanie rachunkami systematycznego oszczędzania
(otwarto ich o 66% więcej) można przypisać głównie produk-
towi �Gwarantowany zysk�, który łączy atrakcyjne warunki
oszczędzania z możliwością dokonywania wpłat o zmiennej
wysokości, zależnie od własnych planów i potrzeb.

POŻYCZKI
Działalność kredytowa/pożyczkowa, obok lokat, stanowi naj-
ważniejsze ogniwo, składające się na ogólny, pożądany wynik
całości funkcjonowania SKOK Ziemi Rybnickiej. Jak zostało
zauważone we wstępie, nie można by mówić o poprawie we
wszystkich dziedzinach, gdyby nie mieścił się w tym progres
także we wspomnianej działalności. Zwiększają się kwoty,
jakie członkowie naszej Kasy są skłonni pożyczać, a co za tym
idzie � sprzedaż ogółem. Na przestrzeni ośmiu pierwszych
miesięcy udzielono wartościowo łącznie o 31% więcej wszyst-
kich rodzajów kredytów i pożyczek, zarówno tych do 5 lat, jak
i długoterminowych, a także �chwilówek�. Jeśli odjąć ten ostat-
ni produkt, którego sprzedaż wykazuje dość małe wahania, to
wzrost na wartości samych pożyczek traktowanych jako ra-
talne wyniósł 42%. Jeszcze większe zasługi niż w przypadku
lokat, należy przypisać tutaj produktom z gamy jubileuszowej,
które cieszyły się dużą popularnością wśród klientów kolej-
nych punktów kasowych, w których prowadzono akcję promo-
cyjną. Wzięciem cieszyła się też �Pożyczka wiosenna�
� w kwietniu i maju połączona z przekazaniem środków na
ufundowanie dzieciom wakacyjnego wypoczynku. Jak zwykle
w przypadku udanych wyników, miarą osiągniętego sukcesu
będzie umiejętność podtrzymania dobrej passy, w czym pomóc
ma uruchomiona niedawno akcja, premiująca członków o dłuż-
szym stażu i dobrej historii kredytowej.
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Przewodniczący krajowej �Solidarności� Jan Śniadek (w środku) w rozmowie z przewodniczącym
Rady Nadzorczej Józefem Kulą. Od lewej: poseł Krzysztof Tchórzowski, przewodniczący KK NSZZ
�Solidarność� Janusz Śniadek oraz Józef Kula � przewodniczący RN SKOK Ziemi Rybnickiej

Prestiżowa statuetka �Feniksa�, jaką prezes
SKOK Ziemi Rybnickiej Franciszek Barakom-
ski otrzymał w Warszawie

W Konferencji uczestniczyli m.in. goście ze
Stanów Zjednoczonych na czele z Pete Cre-
arem � prezesem Światowej Rady Związków
Kredytowych, Andryj Olenczyk z Ukrainy � ko-
misarz Ukraińskiej Państwowej Komisji Nad-
zoru nad Rynkami Finansowymi, byli także
przedstawiciele krajowych władz unii kredy-
towej z Macedonii, Rumunii, Irlandii, Biało-
rusi i Azerbejdżanu.
Centralnym punktem XVI Konferencji SKOK
była dwugodzinna sesja plenarna, która sta-
ła się okazją do wystąpień polityków, działa-
czy społecznych i związkowych, którzy dzieli-
li się swoimi opiniami, doświadczeniami,
a nieraz i wspomnieniami dotyczącymi dzia-
łalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych.

Kulminacyjnym momentem sesji plenarnej
było wręczenie prestiżowych nagród Funda-
cji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych
za rok 2007. Nagrodami były statuetki � �Fe-
niksy�, symbole pracy i osiągnięć w dziedzi-
nie rozwoju systemu SKOK.
Z ogromną satysfakcją informujemy, że �Fenik-
sa� w kategorii Manager Roku otrzymał prezes
naszej Kasy FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że była to jedyna nagroda
w tej kategorii i stanowi bez wątpienia najwyż-
sze wyróżnienie w systemie SKOK dla najlepsze-

go managera w polskim ruchu SKOK-owskim.
Zespół redakcyjny �Skoczka� serdecznie gratu-
luje panu prezesowi tej zasłużonej nagrody!
Prezes Kasy Krajowej Grzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz Bierecki, zabie-
rając głos przed wręczeniem �Feniksów�, pod-
kreślił, że SKOK zawsze miał szczęście groma-
dzić znakomitych i oddanych sprawie ludzi, któ-
rych aktywność i zdolność do inicjowania zmian
wzbudza szczery podziw. Mówił też o tym, że
powodzenie ruchu Kas Spółdzielczych w Polsce
nikogo nie pozostawia obojętnym. Są ludzie, któ-
rzy nam �kibicują�, ale są też zazdrośni konku-
renci, którzy nie pojmują zasad stosowanych
w SKOK-ach: służebności, pomocniczości, demo-
kracji, niezależności. Stara zasada rzymska �
mówił prezes Bielecki � powiada: �Dobrego nie
ruszać�, o tym powinni pamiętać przeciwnicy
polityczni naszego ruchu, który nieuchronnie
zmierza do liczby 2 milionów członków.

XVI Konferencja SKOK zgromadziła przede
wszystkim władze terenowych spółdzielczych
Kas, ale również polityków i działaczy, którzy
wspierają rozwój systemu SKOK. Jednym
z nich był przewodniczący krajowej �Solidar-
ności� Janusz ŚniadekJanusz ŚniadekJanusz ŚniadekJanusz ŚniadekJanusz Śniadek. Przypomniał on zebra-
nym, że to właśnie �Solidarność� stała u za-
rania tworzących się kas i była siłą społeczną
umożliwiającą rozwój ruchu w pierwszych,
jakże trudnych latach działalności SKOK.
Przewodniczący Śniadek podkreślił, że Spół-
dzielcze Kasy wnoszą w polską, niełatwą rze-
czywistość poczucie bezpieczeństwa i wspól-
nego działania we wspólnym interesie. �Soli-
darność� może być dumna � powiedział � że
od początku aktywnie wspierała rozwój sys-
temu Kas Spółdzielczych. Wszystkim człon-
kom SKOK Ziemi Rybnickiej przekazał, gorą-
ce pozdrowienia.

W programie XVI Konferencji SKOK poza sesją
plenarną odbyły się także liczne panele dysku-
syjne, które prowadzili naukowcy (prawnicy)
oraz praktycy ruchu SKOK-owskiego. Tematyką
paneli były m.in. projekt zmian w ustawie
o spółdzielniach i w ustawie o SKOK, systemy
zarządzania ryzykiem, współpraca spółdziel-
czych kas, wspólne projekty marketingowe, za-
sady kodeksu dobrych praktyk i zasad działa-
nia SKOK w świetle Kanonu Dobrych Praktyk
Rynku Finansowego. Tematyka paneli była
o wiele szersza, uczestniczyła w nich spora
grupa osób obecnych na XVI Konferencji SKOK,
była to bowiem znakomita okazja do poszerze-
nia i uregulowania swojej wiedzy z dziedziny
systemu SKOK w Polsce i na świecie.
I na koniec krótki cytat z wystąpienia posła
KrzysztofaKrzysztofaKrzysztofaKrzysztofaKrzysztofa TTTTTchórzewskiegochórzewskiegochórzewskiegochórzewskiegochórzewskiego (PiS): �Spółdziel-
cza Kasa wychodzi naprzeciw ludzkim potrze-
bom, w SKOK człowiek czuje się jak u siebie,
a w banku zawsze jest kimś obcym�.
XVI Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych przeszła do
historii, uczestnicy konferencji� rozjechali
się do pracy. /Q//Q//Q//Q//Q/
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Obecnie w Polsce działają 62 spółdzielcze kasy, zrzeszają-
ce 1,8 mln członków. Kasy prowadzą działalność w 1712
placówkach. Całkowite aktywa SKOK wynoszą 8,7 mld zł,
z czego 7,9 mld zł to depozyty i inne rachunki oszczędno-
ściowe. Saldo udzielonych pożyczek i kredytów wynosi 6,2
mld zł. Aktywa kas stanowią zatem około 1% sumy bilan-
sowej sektora bankowego i gromadzą około 2,6% depozy-
tów gospodarstw domowych.

SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK-i nie są bank-i nie są bank-i nie są bank-i nie są bank-i nie są bankami ani parabankami ani parabankami ani parabankami ani parabankami ani parabankamiamiamiamiami
Zacznijmy od tego, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowe nie są bankami ani parabankami, jak często próbuje je
nazywać konkurencja. Ich funkcjonowanie regulowane jest
odrębną ustawą, nie prawem bankowym, lecz ustawą o s.k.o.k.
z grudnia 1995 r. Kasy objęte są odrębnym systemem nadzoru,
który reguluje ich działalność odmiennie od nadzoru banko-
wego. Działalność nadzorów bankowych w krajach, w których
występuje kryzys jest jedną z jego przyczyn.
Kasy nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzy-
kowne instrumenty finansowe. Normy ustawowe oraz ostroż-
nościowe nie dają po temu żadnych możliwości.
Kasy nie są powiązane kapitałowo z zagranicznymi banka-
mi ani innymi instytucjami kredytowymi. Kasy są wyłączną
własnością swoich członków � osób fizycznych. Należy przy-
pomnieć, że kasy nie tylko nie mogą ryzykownie inwestować,
ale także same nie mogą stać się własnością żadnego ze-
wnętrznego inwestora. Innymi słowy SKOK upadłości ban-
ków zachodnioeuropejskich czy amerykańskich nie dotyczą,
bo dotyczyć z zasady nie mogą.

Bardzo dobra płynność finansowaBardzo dobra płynność finansowaBardzo dobra płynność finansowaBardzo dobra płynność finansowaBardzo dobra płynność finansowa
Dzięki swojej specyfice i realizowanemu od lat modelowi eko-
nomicznemu, SKOK-i mają bardzo dobrą płynność. Żadna
kasa nie stanęła wobec jakichkolwiek problemów w tym ob-
szarze. Kasy tworzą rezerwy płynne w równowartości nie
niższej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego
(w praktyce jest to 10% depozytów) ulokowane tak, aby środki
te były łatwo zamienne na gotówkę. Część tych środków lo-
kowana jest wspólnie, w Kasie Krajowej, jako swego rodza-
ju fundusz wzajemnościowy. Dzięki temu, kasa, która byłaby
zagrożona utratą płynności ma dostęp do środków znacznie
większych, niż jej własna rezerwa.
Kasy lokują także w Kasie Krajowej w formie lokat, swoje
fundusze własne, czyli kapitał. W odróżnieniu od banków,
kasy nie mogą udzielać kredytów i pożyczek ze swojego kapi-
tału, a zatem środki te, które służą pokrywaniu strat bilan-
sowych, są lokowane w Kasie Krajowej. Stanowią one do-
datkowe źródło funduszy na potrzeby wzajemnego kredyto-
wania. Kasy mogą zaciągać w Kasie Krajowej kredyty na cele
inwestycyjne, czy też zwiększenie akcji kredytowej lub uzu-
pełnienie płynności. Jednak poziom tych kredytów nie prze-
kracza zazwyczaj kilku procent sumy bilansowej SKOK.

SkSkSkSkSkuteczne zmniejszanie ruteczne zmniejszanie ruteczne zmniejszanie ruteczne zmniejszanie ruteczne zmniejszanie ryzykyzykyzykyzykyzykaaaaa
Jak ocenia Główny Urząd Statystyczny (zob.: Wyniki finan-
sowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych:
www.stat.gov.pl) za I półrocze 2008 r., Warszawa, dnia
25 września 2008 r.) ryzyko utraty płynności finansowej
w przypadku SKOK ogranicza się do relatywnie niewielkie-
go kręgu członków, a w razie zagrożenia płynności finanso-
wej lub w innych szczególnych sytuacjach, kasy mogą liczyć

na różne formy wsparcia z Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej. RRRRRyzykyzykyzykyzykyzyko finansowe SKo finansowe SKo finansowe SKo finansowe SKo finansowe SKOK naj-OK naj-OK naj-OK naj-OK naj-
skskskskskuteczniej zmniejsza � kuteczniej zmniejsza � kuteczniej zmniejsza � kuteczniej zmniejsza � kuteczniej zmniejsza � konsekwentnie realizowana od wie-onsekwentnie realizowana od wie-onsekwentnie realizowana od wie-onsekwentnie realizowana od wie-onsekwentnie realizowana od wie-
lu lat � strategia wzmocnienia potencjału klu lat � strategia wzmocnienia potencjału klu lat � strategia wzmocnienia potencjału klu lat � strategia wzmocnienia potencjału klu lat � strategia wzmocnienia potencjału kapitałowego kapitałowego kapitałowego kapitałowego kapitałowego kas,as,as,as,as,
nie tylknie tylknie tylknie tylknie tylko wo wo wo wo w drodze kdrodze kdrodze kdrodze kdrodze konsolidacji ich zasobów finansowych,onsolidacji ich zasobów finansowych,onsolidacji ich zasobów finansowych,onsolidacji ich zasobów finansowych,onsolidacji ich zasobów finansowych,
ale także dzięki napływowi nowych członków iale także dzięki napływowi nowych członków iale także dzięki napływowi nowych członków iale także dzięki napływowi nowych członków iale także dzięki napływowi nowych członków i utrzymywa-utrzymywa-utrzymywa-utrzymywa-utrzymywa-
niu stopy emisji nowych pożyczek poniżej stopy przyrostuniu stopy emisji nowych pożyczek poniżej stopy przyrostuniu stopy emisji nowych pożyczek poniżej stopy przyrostuniu stopy emisji nowych pożyczek poniżej stopy przyrostuniu stopy emisji nowych pożyczek poniżej stopy przyrostu
nowych inowych inowych inowych inowych i odnawianych depozytówodnawianych depozytówodnawianych depozytówodnawianych depozytówodnawianych depozytów. Obok dochodów z. Obok dochodów z. Obok dochodów z. Obok dochodów z. Obok dochodów z podsta-podsta-podsta-podsta-podsta-
wowej działalności, kwowej działalności, kwowej działalności, kwowej działalności, kwowej działalności, kasy zdobywają dodatkasy zdobywają dodatkasy zdobywają dodatkasy zdobywają dodatkasy zdobywają dodatkowe wpływyowe wpływyowe wpływyowe wpływyowe wpływy
świadcząc różne usługi wświadcząc różne usługi wświadcząc różne usługi wświadcząc różne usługi wświadcząc różne usługi w niszowych obszarach rniszowych obszarach rniszowych obszarach rniszowych obszarach rniszowych obszarach rynkynkynkynkynku pie-u pie-u pie-u pie-u pie-
niężnegoniężnegoniężnegoniężnegoniężnego.....

KKKKKasy mają zdywersyfikasy mają zdywersyfikasy mają zdywersyfikasy mają zdywersyfikasy mają zdywersyfikowanyowanyowanyowanyowany
portfel kredytowy iportfel kredytowy iportfel kredytowy iportfel kredytowy iportfel kredytowy i depozytowydepozytowydepozytowydepozytowydepozytowy
Na bardzo dobrą płynność kas ma wpływ zróżnicowana struk-
tura depozytów i kredytów. Kasy opierają swoją działalność
na dużej liczbie niewielkich depozytów (przeciętna wartość

Pomocowy i Fundusz Restrukturyzacji Banków Spółdziel-
czych w BFG ma wartość 3.234.143.980 zł, co stanowi 1,51%
depozytów osób fizycznych zgromadzonych w systemie ban-
kowym, wynoszących 214.000.000.000 zł. Oznacza to, że środ-
ki zgromadzone w Funduszu Stabilizacyjnym są proporcjo-
nalnie ponad 3 razy wyższe niż odpowiednie środki w syste-
mie bankowym.

Ubezpieczenie depozytówUbezpieczenie depozytówUbezpieczenie depozytówUbezpieczenie depozytówUbezpieczenie depozytów
System gwarantowania depozytów w SKOK spełnia wymaga-
nia określone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/
19/WE z dnia 30 maja 1994 roku w sprawie systemów gwa-
rancji depozytów. Dyrektywa stanowi, że działające w krajach
członkowskich różne systemy gwarancji depozytów powinny
oferować taki sam poziom ochrony konsumenta. Środki TUW
SKOK gwarantujące bezpieczeństwo depozytów wynoszą
179.569.126 zł, co stanowi 2,67% depozytów zgromadzonych

Dlaczego Polacy trzymają
swoje oszczędności w SKOK-u?
oszczędności przypadających na jednego członka oscyluje
obecnie wokół 4 tys. zł) oraz podobnej strukturze kredytów
(około 3,5 tys. zł). Pożyczki i kredyty konsumpcyjne stano-
wią ponad 83% portfela, udzielone na cele mieszkaniowe to
około 14% portfela, pozostałe to kredyty na działalność go-
spodarczą. Jak zatem widać, ryzyko związane z rodzajem kre-
dytowania nie jest duże. Pożyczki udzielone na okresy powy-
żej 10 lat to około 6% portfela. Zatem nie ma tu znaczącej
koncentracji ryzyka.
Należy także zauważyć, że Kasy udzielają pożyczek i kredy-
tów wyłącznie osobom fizycznym. Nie kredytują np. firm de-
weloperskich ani też nie nabywają udziałów czy akcji w spół-
kach. A zatem znowu możemy napisać, że nie dotyczy ich ani
ryzyko związane z branżą budowlaną, ani też ryzyko utraty
wartości jakichkolwiek akcji czy udziałów.
Kasy przyjmują depozyty (przechowują środki) wyłącznie
osób fizycznych, a cieszą się dobrą reputacją i oferują korzyst-
ne warunki swoim członkom. To pomaga utrzymać bardzo
dobrą płynność płatniczą.

Bardzo bezpieczne pieniądzeBardzo bezpieczne pieniądzeBardzo bezpieczne pieniądzeBardzo bezpieczne pieniądzeBardzo bezpieczne pieniądze
A jak zabezpieczone są oszczędności składane przez człon-
ków w kasach? Oprócz tak oczywistych elementów systemu
bezpieczeństwa, jak nadzór Kasy Krajowej czy normy dopusz-
czalnego ryzyka, należy wskazać dwa składniki finansowe:
fundusz stabilizacyjny oraz ubezpieczenie depozytów.
Wszystkie kasy oraz Kasa Krajowa obowiązkowo uczestniczą
w budowaniu specjalnego funduszu, tzw. funduszu stabili-
zacyjnego. Kasy wnoszą do niego co najmniej 1% swoich ak-
tywów, a Kasa Krajowa co roku przeznacza całą nadwyżkę
bilansową. W sytuacji, kiedy kasa może być zagrożona nie-
wypłacalnością, istnieją możliwości realizowania programu
naprawczego w oparciu o jego środki.
Według stanu na koniec 2007 roku Fundusz Stabilizacyjny
miał wartość 321.239.914 zł, co stanowi 4,79% depozytów
złożonych w SKOK. Jego odpowiednik dla banków � Fundusz

w systemie SKOK; odpowiednie środki Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego wynoszą 2.356.609.635 zł, co stanowi 1,1%
depozytów osób fizycznych zgromadzonych w systemie banko-
wym. Zarówno banki jak i SKOK-i są zobowiązane do dokona-
nia dopłat na poczet gwarancji depozytów, jeżeli środki już zgro-
madzone w BFG lub TUW SKOK okażą się niewystarczające;
banki zobowiązuje do tego ustawa o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, SKOK-i umowa o wzajemności członkowskiej
programu ochrony depozytów TUW SKOK.

AmerAmerAmerAmerAmerykykykykykańskie SKańskie SKańskie SKańskie SKańskie SKOKOKOKOKOK-i-i-i-i-i
też mają się bardzo dobrzeteż mają się bardzo dobrzeteż mają się bardzo dobrzeteż mają się bardzo dobrzeteż mają się bardzo dobrze
I na koniec warto przypomnieć, że SKOK-i w okresie wiel-
kiego kryzysu w USA, który przeniósł się do Europy (lata
30-te ubiegłego stulecia) znakomicie się rozwijały, stano-
wiąc dla wielu ludzi bezpieczne schronienie ich oszczędno-
ści. A jak jest dzisiaj? Unie kredytowe znajdują się w do-
brej sytuacji dzięki swojemu tradycyjnie konserwatywne-
mu podejściu do pożyczania. Kasy zawsze obsługiwały
przede wszystkim osoby o niskich lub średnich dochodach,
jednak historia pokazuje, że robią to w sposób odpowiedzial-
ny. Kasy nigdy nie odnotowały jako branża większych pro-
blemów (w odróżnieniu od banków, w tym takich jak tzw.
Savings and Loans) a wręcz w okresach trudności gospo-
darczych bardzo dobrze się rozwijają. Baza płynności unii
kredytowych, w ogromnej większości zbudowana z depozy-
tów członkowskich, rośnie obecnie także dzięki bojaźliwym
inwestorom, którzy wycofują pieniądze z rynku akcji i lo-
kują je na rachunkach wkładów oszczędnościowych.
Brak problemów z płynnością oraz średni poziom kapitału
netto wynoszący 11,4% w porównaniu do średniego pozio-
mu kapitału w bankach 7,8%, pozwala kasom na większą
elastyczność, zarówno jeśli chodzi o oprocentowanie kre-
dytów, jak i standardy. Te czynniki są szczególnie znaczące
w odniesieniu do kredytów hipotecznych, których liczba
wzrastała w wielu uniach kredytowych, których silna płyn-
ność instytucjonalna umożliwia im oferowanie bardziej ela-
stycznych stawek i warunków spłaty. Unie kredytowe ogra-
niczyły ryzyko kredytowe, ponieważ nie angażowały się
w kredyty �subprime�, co skutkuje niższymi rezerwami na
stracone kredyty niż to ma miejsce w wielu bankach. Niż-
sze rezerwy uwalniają więcej kapitału, umożliwiając mniej
restrykcyjne kredytowanie i stymulowanie wydatków kon-
sumpcyjnych członków Kas.

Andrzej DunajskiAndrzej DunajskiAndrzej DunajskiAndrzej DunajskiAndrzej Dunajski
rzecznik prasowy Krajowej SKOK

KKKKKonkonkonkonkonkurencja nie śpi, stara to prawda. Prawdą jest teżurencja nie śpi, stara to prawda. Prawdą jest teżurencja nie śpi, stara to prawda. Prawdą jest teżurencja nie śpi, stara to prawda. Prawdą jest teżurencja nie śpi, stara to prawda. Prawdą jest też
sentencja, że nie wszystksentencja, że nie wszystksentencja, że nie wszystksentencja, że nie wszystksentencja, że nie wszystko złotoo złotoo złotoo złotoo złoto, co się świeci�, co się świeci�, co się świeci�, co się świeci�, co się świeci�

Nie wszystko złoto
co się świeci�
No właśnie, nie ma dziś ograniczeń w reklamie, a szkoda,
bo to co się ostatnio dzieje na rynku instytucji finansowych
wprawić może człowieka o szczere zdumienie. No bo każdy
bank, każda agencja finansowa, każde biuro szybkiego kre-
dytu atakuje nas reklamami najlepszych, najcudowniej-
szych i sypiących złotem kont, funduszy, lokat, pożyczek,
polis� A wszystko na super procent i na super prostych za-
sadach. W końcu okazuje się � wystarczy tylko na chłodno prze-
analizować zareklamowaną usługę � że owe super procenty,
to nic innego jak zwykła oferta, tyle że atrakcyjnie przedsta-
wiona. Znakomicie (rzadziej) oprocentowane i agresywne (czę-
ściej) reklamy, którymi walczą o klienta coraz liczniejsze in-
stytucje finansowe potrafią nieźle namieszać w głowach.
Zanim jednak bez reszty ulegniemy reklamowym zachętom,
pamiętajmy o nieprzemijającej prawdzie, którą użyliśmy
jako tytuł krótkiego felietonu. /Q//Q//Q//Q//Q/

NASZ SUKCES
Chcieliśmy się z PChcieliśmy się z PChcieliśmy się z PChcieliśmy się z PChcieliśmy się z Państwem podzielić naszymi osiągnię-aństwem podzielić naszymi osiągnię-aństwem podzielić naszymi osiągnię-aństwem podzielić naszymi osiągnię-aństwem podzielić naszymi osiągnię-
ciami w dziedzinie kredytów gospodarczych, tym barciami w dziedzinie kredytów gospodarczych, tym barciami w dziedzinie kredytów gospodarczych, tym barciami w dziedzinie kredytów gospodarczych, tym barciami w dziedzinie kredytów gospodarczych, tym bar-----
dziej, że jest czym się chwalić.dziej, że jest czym się chwalić.dziej, że jest czym się chwalić.dziej, że jest czym się chwalić.dziej, że jest czym się chwalić.
SKOK Ziemi Rybnickiej wprowadził kredyty dla podmiotów
gospodarczych w czwartym kwartale 2002 r. Z czasem coraz
lepiej poznawaliśmy Państwa potrzeby, co pozwalało nam
wciąż doskonalić ofertę i dopasować ją do oczekiwań klien-
tów. Efektem tego było rosnące z roku na rok zainteresowanie
tym produktem. Obrazuje to najlepiej poniższy wykres.
Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z ofertą prze-
znaczoną dla firm. Kontakt: dział kredytów, tel. 0-32 43-27-427,tel. 0-32 43-27-427,tel. 0-32 43-27-427,tel. 0-32 43-27-427,tel. 0-32 43-27-427,
0-32 43-27-4280-32 43-27-4280-32 43-27-4280-32 43-27-4280-32 43-27-428
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Chwilę po poświęceniu obiektu, którego dokonał ks. dziekan
Antoni SzczypkAntoni SzczypkAntoni SzczypkAntoni SzczypkAntoni Szczypkaaaaa, prezes FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski zaprosił licz-
nie przybyłych gości do zwiedzenia okazałej centrali SKOK
Ziemi Rybnickiej, a następnie na oficjalną i artystyczną część
tej uroczystość, którą przygotowano w sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Spotkanie to było oczywiście okazją
do złożenia życzeń i gratulacji kierowanych do wszystkich
członków SKOK Ziemi Rybnickiej, a składanych na ręce pre-
zesa Barakomskiego oraz Jolanty TkJolanty TkJolanty TkJolanty TkJolanty Tkoczoczoczoczocz i KKKKKatarzyny Jarógatarzyny Jarógatarzyny Jarógatarzyny Jarógatarzyny Jaróg,
które pełnią funkcję wiceprezesów. Ciepłych słów nie szczę-
dzili zarówno ŁŁŁŁŁukukukukukaszaszaszaszasz FFFFFalgieralgieralgieralgieralgier (w zastępstwie wojewody ślą-
skiego), jak i starosta rybnicki Damian MrowiecDamian MrowiecDamian MrowiecDamian MrowiecDamian Mrowiec, czy też naj-
ważniejsze osoby w miejscowym samorządzie, czyli burmistrz
WiesławWiesławWiesławWiesławWiesław JaniszewskiJaniszewskiJaniszewskiJaniszewskiJaniszewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Marek ProsfaskMarek ProsfaskMarek ProsfaskMarek ProsfaskMarek Prosfaskaaaaa. Przybyło też sze-
reg osobistości reprezentujących SKOK-owkiego struktury; po-
cząwszy od przedstawiciela Zarządu Kasy Krajowej JanaJanaJanaJanaJana
ChmielewskiegoChmielewskiegoChmielewskiegoChmielewskiegoChmielewskiego, prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego

Nowa siedziba centrali
na jubileusz 15-lecia

Oszczędnościowo-Kredytowych, które ustanowiła Kasa Kra-
jowa za zgodą Prezydenta RP. Złotymi medalami uhonoro-
wano starostę rybnickiego Damiana MrowcaDamiana MrowcaDamiana MrowcaDamiana MrowcaDamiana Mrowca, burmistrza
Czerwionki-Leszczyn Wiesława JaniszewskiegoWiesława JaniszewskiegoWiesława JaniszewskiegoWiesława JaniszewskiegoWiesława Janiszewskiego oraz jego po-
przednika na tym stanowisku MarkMarkMarkMarkMarka Ka Ka Ka Ka Kornasaornasaornasaornasaornasa. W gronie wy-
różnionych srebrnymi medalami znaleźli się: Janina Biłas,Janina Biłas,Janina Biłas,Janina Biłas,Janina Biłas,
Barbara BotorBarbara BotorBarbara BotorBarbara BotorBarbara Botor, W, W, W, W, Wacław Brózda, Joanna Buchta, Romanacław Brózda, Joanna Buchta, Romanacław Brózda, Joanna Buchta, Romanacław Brózda, Joanna Buchta, Romanacław Brózda, Joanna Buchta, Roman
Chlubek, AChlubek, AChlubek, AChlubek, AChlubek, Adam Cieśla, Mirosław Hiszpański, Kdam Cieśla, Mirosław Hiszpański, Kdam Cieśla, Mirosław Hiszpański, Kdam Cieśla, Mirosław Hiszpański, Kdam Cieśla, Mirosław Hiszpański, Katarzynaatarzynaatarzynaatarzynaatarzyna
Jaróg, Danuta KJaróg, Danuta KJaróg, Danuta KJaróg, Danuta KJaróg, Danuta Kańczok, Tańczok, Tańczok, Tańczok, Tańczok, Tatiana Katiana Katiana Katiana Katiana Karararararwot, Jerzy Kwot, Jerzy Kwot, Jerzy Kwot, Jerzy Kwot, Jerzy Kowalczuk,owalczuk,owalczuk,owalczuk,owalczuk,
Rajmund KRajmund KRajmund KRajmund KRajmund Kowol, Zdzisław Kowol, Zdzisław Kowol, Zdzisław Kowol, Zdzisław Kowol, Zdzisław Kuczma, Józef Kuczma, Józef Kuczma, Józef Kuczma, Józef Kuczma, Józef Kula, Zygmuntula, Zygmuntula, Zygmuntula, Zygmuntula, Zygmunt
ŁŁŁŁŁukukukukukaszczyk, Józef Miłoś, Izabela Paszczyk, Józef Miłoś, Izabela Paszczyk, Józef Miłoś, Izabela Paszczyk, Józef Miłoś, Izabela Paszczyk, Józef Miłoś, Izabela Pakakakakakuła, Zdzisław Piątkuła, Zdzisław Piątkuła, Zdzisław Piątkuła, Zdzisław Piątkuła, Zdzisław Piątkow-ow-ow-ow-ow-
ski, Władysława Rogalskski, Władysława Rogalskski, Władysława Rogalskski, Władysława Rogalskski, Władysława Rogalska, Fa, Fa, Fa, Fa, Franciszek Rola, Jerzy Rranciszek Rola, Jerzy Rranciszek Rola, Jerzy Rranciszek Rola, Jerzy Rranciszek Rola, Jerzy Rygiel,ygiel,ygiel,ygiel,ygiel,
Sławomir Sałbut, Janina Śmigiel, Jolanta TkSławomir Sałbut, Janina Śmigiel, Jolanta TkSławomir Sałbut, Janina Śmigiel, Jolanta TkSławomir Sałbut, Janina Śmigiel, Jolanta TkSławomir Sałbut, Janina Śmigiel, Jolanta Tkocz, Irenaocz, Irenaocz, Irenaocz, Irenaocz, Irena
WWWWWoźnica, Angelikoźnica, Angelikoźnica, Angelikoźnica, Angelikoźnica, Angelika Wa Wa Wa Wa Wrona,rona,rona,rona,rona, Jerzy Zieleń, KrJerzy Zieleń, KrJerzy Zieleń, KrJerzy Zieleń, KrJerzy Zieleń, Krystyna Breza,ystyna Breza,ystyna Breza,ystyna Breza,ystyna Breza,
Marek KlucewiczMarek KlucewiczMarek KlucewiczMarek KlucewiczMarek Klucewicz i Anna PiskAnna PiskAnna PiskAnna PiskAnna Piskułaułaułaułauła. Z kolei brązowe medale
otrzymali: AgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszka Bednarz, Wioleta Bobera Bednarz, Wioleta Bobera Bednarz, Wioleta Bobera Bednarz, Wioleta Bobera Bednarz, Wioleta Bober, Jolanta Bu-, Jolanta Bu-, Jolanta Bu-, Jolanta Bu-, Jolanta Bu-
jak, Bogusława Czerjak, Bogusława Czerjak, Bogusława Czerjak, Bogusława Czerjak, Bogusława Czerwińskwińskwińskwińskwińska, Dorota Czuluk, Izabela Hisz-a, Dorota Czuluk, Izabela Hisz-a, Dorota Czuluk, Izabela Hisz-a, Dorota Czuluk, Izabela Hisz-a, Dorota Czuluk, Izabela Hisz-
pańskpańskpańskpańskpańska, Rafał Jaworski, Ewa Ka, Rafał Jaworski, Ewa Ka, Rafał Jaworski, Ewa Ka, Rafał Jaworski, Ewa Ka, Rafał Jaworski, Ewa Kamieniak, Monikamieniak, Monikamieniak, Monikamieniak, Monikamieniak, Monika Liptak,a Liptak,a Liptak,a Liptak,a Liptak,
Sylwia MacełkSylwia MacełkSylwia MacełkSylwia MacełkSylwia Macełkooooo, Barbara Misiło, Barbara Misiło, Barbara Misiło, Barbara Misiło, Barbara Misiło, Jolanta Nowick, Jolanta Nowick, Jolanta Nowick, Jolanta Nowick, Jolanta Nowicka, Małgo-a, Małgo-a, Małgo-a, Małgo-a, Małgo-
rzata Przata Przata Przata Przata Pośpiech, Anna Rojek, Mirosława Rola, Monikośpiech, Anna Rojek, Mirosława Rola, Monikośpiech, Anna Rojek, Mirosława Rola, Monikośpiech, Anna Rojek, Mirosława Rola, Monikośpiech, Anna Rojek, Mirosława Rola, Monika Sura Sura Sura Sura Sur-----
ma, Izabela Szcześniak, Kma, Izabela Szcześniak, Kma, Izabela Szcześniak, Kma, Izabela Szcześniak, Kma, Izabela Szcześniak, Katarzyna Tatarzyna Tatarzyna Tatarzyna Tatarzyna Tańczyk, Gabriela Tańczyk, Gabriela Tańczyk, Gabriela Tańczyk, Gabriela Tańczyk, Gabriela Te-e-e-e-e-
mich, Danuta Tmich, Danuta Tmich, Danuta Tmich, Danuta Tmich, Danuta Tyrol, Hanna Wyrol, Hanna Wyrol, Hanna Wyrol, Hanna Wyrol, Hanna Warzecha,arzecha,arzecha,arzecha,arzecha, Ewa WEwa WEwa WEwa WEwa Warzecha, Mi-arzecha, Mi-arzecha, Mi-arzecha, Mi-arzecha, Mi-
chał Kieś chał Kieś chał Kieś chał Kieś chał Kieś i Rafał KRafał KRafał KRafał KRafał Kułagaułagaułagaułagaułaga.

SKOK AAAAAdama Melleradama Melleradama Melleradama Melleradama Mellera i wiceprezes Ewy Bereśniewicz-KEwy Bereśniewicz-KEwy Bereśniewicz-KEwy Bereśniewicz-KEwy Bereśniewicz-Kozłow-ozłow-ozłow-ozłow-ozłow-
skiejskiejskiejskiejskiej oraz Jędrzeja JędrJędrzeja JędrJędrzeja JędrJędrzeja JędrJędrzeja Jędrychaychaychaychaycha z Towarzystwa Ubezpieczeń Wza-
jemnych SKOK, po przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych
wielu innych Spółdzielczych Kas (SKOK Jaworzno, SKOK Ko-
pernik, SKOK Powszechna, SKOK Silesia Centrum, SKOK We-
soła, SKOK Śląsk, Południowo-Zachodnia SKOK, SKOK w HPR
Dąbrowa Górnicza).
Ważnym akcentem tej uroczystości były wyróżniania w po-
staci odznak honorowych za Zasługi dla Spółdzielczych Kas
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Serdeczne pozdrowienia
z wakacji przesyłają�
Zazwyczaj takimi słowami większość zZazwyczaj takimi słowami większość zZazwyczaj takimi słowami większość zZazwyczaj takimi słowami większość zZazwyczaj takimi słowami większość z nas rozpoczyna treść pozdrowień znas rozpoczyna treść pozdrowień znas rozpoczyna treść pozdrowień znas rozpoczyna treść pozdrowień znas rozpoczyna treść pozdrowień z wakwakwakwakwakacji przesyłanych swoimacji przesyłanych swoimacji przesyłanych swoimacji przesyłanych swoimacji przesyłanych swoim
nananananajbliższym ijbliższym ijbliższym ijbliższym ijbliższym i znajomym zznajomym zznajomym zznajomym zznajomym z wakwakwakwakwakacji. Wacji. Wacji. Wacji. Wacji. W podobny sposób zaczynały się listy bądź kpodobny sposób zaczynały się listy bądź kpodobny sposób zaczynały się listy bądź kpodobny sposób zaczynały się listy bądź kpodobny sposób zaczynały się listy bądź kartki adresowane do SKartki adresowane do SKartki adresowane do SKartki adresowane do SKartki adresowane do SKOKOKOKOKOK-u,-u,-u,-u,-u,
zawierające pozdrowienia od naszych członkówzawierające pozdrowienia od naszych członkówzawierające pozdrowienia od naszych członkówzawierające pozdrowienia od naszych członkówzawierające pozdrowienia od naszych członków, za które serdecznie dzięk, za które serdecznie dzięk, za które serdecznie dzięk, za które serdecznie dzięk, za które serdecznie dziękujemyujemyujemyujemyujemy. Wśród nich niezwykle miłe. Wśród nich niezwykle miłe. Wśród nich niezwykle miłe. Wśród nich niezwykle miłe. Wśród nich niezwykle miłe
pozdrowienia ipozdrowienia ipozdrowienia ipozdrowienia ipozdrowienia i podziękpodziękpodziękpodziękpodziękowania otrzymaliśmy od opiekowania otrzymaliśmy od opiekowania otrzymaliśmy od opiekowania otrzymaliśmy od opiekowania otrzymaliśmy od opiekunów dzieci iunów dzieci iunów dzieci iunów dzieci iunów dzieci i młodzieżymłodzieżymłodzieżymłodzieżymłodzieży, k, k, k, k, korzystających zorzystających zorzystających zorzystających zorzystających z wakwakwakwakwakacyjne-acyjne-acyjne-acyjne-acyjne-
go wypoczynkgo wypoczynkgo wypoczynkgo wypoczynkgo wypoczynku dzięki środku dzięki środku dzięki środku dzięki środku dzięki środkom finansowym uzyskom finansowym uzyskom finansowym uzyskom finansowym uzyskom finansowym uzyskanym od SKanym od SKanym od SKanym od SKanym od SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej wybnickiej wybnickiej wybnickiej wybnickiej w ramach akcji �Fundu-ramach akcji �Fundu-ramach akcji �Fundu-ramach akcji �Fundu-ramach akcji �Fundu-
jemy dzieciom wakjemy dzieciom wakjemy dzieciom wakjemy dzieciom wakjemy dzieciom wakacje�.acje�.acje�.acje�.acje�.
Przypomnijmy, że od kwietnia do połowy czerwca bieżącego
roku, z każdej wypłaconej pożyczki w ramach tej akcji, 1/4
części prowizji przeznaczaliśmy na sfinansowanie wakacji dla
dzieci z rodzin, których sytuacja ekonomiczna nie pozwala na
zapewnienie wakacyjnego wyjazdu.
Dokładaliśmy wszelkich starań, aby środki pieniężne uzyska-
ne w ramach tej akcji zostały przekazane do instytucji, które
w sposób profesjonalny zorganizują wypoczynek najmłod-
szych. W założeniu, do współpracy w tym zakresie zostały
wybrane placówki opieki społecznej, stowarzyszenia oraz inne
instytucje prowadzące działalność o charakterze społecznym,
znajdujące się w miejscowościach, w których SKOK posiada
swoje punkty kasowe.
Niestety z żalem musimy stwierdzić, że pomimo naszych wie-
lokrotnych telefonów i próśb o przyjęcie darowizn pochodzą-
cych z prowadzonej akcji, w niektórych przypadkach spotka-

liśmy się z odmową ze strony wybranej instytucji. Nie znamy
powodów odmowy tych kilku instytucji, mamy jednak nadzie-
ję, iż tylko względy formalno-prawne były przyczyną braku ich
zainteresowania w tym zakresie.
Nie wyobrażamy sobie bowiem takiej sytuacji, w której osoby
odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, bez poważnej przyczyny,
nie wykazały zainteresowania naszą propozycją. Wszak jej ce-
lem była poprawa warunków ich życia oraz umożliwienie sko-
rzystania z uroków wakacyjnego wyjazdu. Na szczęście zdecy-
dowana większość instytucji podpisała z nami umowy, dzięki
temu kilkadziesiąt dzieci mogło cieszyć się wakacjami.

Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty z kilku listów oraz
zdjęcia przesłane przez dzieci z wakacji.
��Dzięki udzielonemu nam przez SKOK Ziemi Rybnickiej
wsparciu finansowemu mogliśmy zrealizować wyjazd dla na-
szych najmłodszych �pociech� � dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
Grupa 20 �maluchów� przebywała przez trzy dni nad Zale-
wem Rybnickim w domkach kempingowych ośrodka �Kotwi-
ca�. Uczestnicy biwaku bawili się na terenie ośrodka, pły-
wali na rowerkach wodnych pod opieką wychowawczyń, od-
byli rejs statkiem, wieczorami śpiewali przy kominku i oglą-
dali filmy. Dla większości z nich był to pierwszy w życiu
wyjazd �bez mamy�.
Serdecznie dziękujemy i �nie ukrywamy, że mamy nadzieję,
iż nasza współpraca będzie trwać nadal dla dobra tych, któ-
rzy z efektów tej współpracy korzystają � Dzieci��

��W dniach od 16 do 29 lipca 2008 roku zorganizowaliśmy
letni wypoczynek dzieci i młodzieży, w którym uczestniczyły
osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekuna-
mi � ogółem 26 osób. Turnus Rehabilitacyjny odbył się w Bia-

łowieży w Domu Pomocy Społecznej �Rokitnik�. Dzieci i mło-
dzież z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Staszowie mogły wyjechać na wy-
marzone wakacje dzięki życzliwości Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce,
która dofinansowała organizację wypoczynku.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ten wy-
jazd poznały jak funkcjonować w nowym środowisku, mogły
w praktyce zastosować wcześniej poznane umiejętności. Or-
ganizowane spotkania integracyjne oraz wycieczki krajoznaw-
cze dostarczyły uczestnikom silnych wrażeń i pozytywnych
emocji. Niezwykły i urokliwy klimat Puszczy Białowieskiej
wzbudził w nich chęć poznawania świata.
Poza odpoczynkiem, doznaniami estetyczno-duchowymi uczest-
nicy mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji ruchowej.
Sprawność fizyczną pogłębiali biorąc udział w fizjoterapeu-
tycznych zajęciach indywidualnych oraz gimnastyce grupowej.
Jacuzzi, kąpiel perełkowa czy sauna były dla nich nowością
i jednocześnie niezwykłą przyjemnością, z której niewielu mo-
głoby skorzystać.
Zadowolone i uśmiechnięte twarze są dowodem udanego
wypoczynku i motywacją do organizowania tego typu wy-
jazdów��

��Dzięki finansowej pomocy otrzymanej z akcji jaką przepro-
wadziła Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Zie-
mi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach dzieci
wraz z opiekunami Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z Rybnika
mogli spędzić siedmiodniowe wakacje na Helu, podczas, któ-
rych bawili się w morzu i na plaży oraz przeżyli niezapomnia-
ne chwile na szybkiej motorowej łodzi. Dzięki otrzymanym
środkom mogli również płynąć tramwajem morskim do Gdań-
ska, a także na własne oczy zobaczyć kutry rybackie i olbrzy-
mie transportowce.
Wakacje nad morzem to niezapomniana frajda � morze, wiatr,
słoneczna plaża, dzięki Wam mogliśmy tam być i spędzić cu-
downe wakacje. DZIĘKUJEMY!��

�Tylko ten, kto innym pomaga i czyni z tego największą ra-
dość swego życia zostaje zawsze we wdzięcznej pamięci.
Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne Nadzieja dzięku-
je SKOK-u Ziemi Rybnickiej za pomoc i wsparcie okazane na-
szemu Stowarzyszeniu. Otrzymane fundusze pozwoliły nam
na dofinansowanie wyjazdu dzieci niepełnosprawnych na Fe-
styn Kwiatów w Otmuchowie, gdzie wystawiały swoje prace
wykonane w ramach warsztatów terapeutycznych. Poszerzy-
liśmy ofertę dla uczestników akcji letniej (w ramach akcji let-
niej uczestniczyło 38 dzieci), dzieci wyjechały do zoo i miały
wejścia na basen��

Przyglądając się pozytywnym efektom, jakie przyniosła pro-
wadzona przez nas akcja, możemy zapewnić, że również
w przyszłości SKOK Ziemi Rybnickiej będzie organizatorem
podobnych przedsięwzięć.

Placówki, które otrzymały pieniądzePlacówki, które otrzymały pieniądzePlacówki, które otrzymały pieniądzePlacówki, które otrzymały pieniądzePlacówki, które otrzymały pieniądze
z akcji �Fundujemy dzieciom wakz akcji �Fundujemy dzieciom wakz akcji �Fundujemy dzieciom wakz akcji �Fundujemy dzieciom wakz akcji �Fundujemy dzieciom wakacje�acje�acje�acje�acje�

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce;
2. Rodzinny Dom Dziecka w Rybniku;
3. Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne

�NADZIEJA� w Niemodlinie;
4. Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie;
5. Powiatowy Dom Dziecka Gorzyce;
6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic

�17-tka� w Rybniku;
7. PSOUU �KOŁO� w Staszowie;
8. Kieleckie Stowarzyszenie Charytatywne Daleszyce.
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KOSZYKÓWKA

12 października startuje już XI edycja Rybnickiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki. Podobnie jak w zeszłym roku, w rozgryw-
kach wystartuje drużyna sponsorowana przez naszą Kasę, czy-
li SKOK Ziemi Rybnickiej. W porównaniu z poprzednim sezo-
nem w drużynie doszło do sporych zmian. Odeszło kilku za-
wodników, lecz na ich miejsce udało się pozyskać bardzo war-
tościowych graczy, między innymi najlepszego zawodnika te-
gorocznego turnieju Street Basket 3na3, Dawida Salamona
oraz byłego zawodnika MAKS-u Rybnik, Bartosza Glińskiego.
Liderem, podobnie jak w zeszłym sezonie, będzie Bartosz Ma-
jewski, jeden z najlepszych zawodników całej ligi. Bardzo li-
czymy też na Andrzeja Szymurę, który wraca do gry po po-
ważnej kontuzji. Pozostali zawodnicy to Piotr Patoła, Łukasz
Hanak, Rafał Nowicki, Marcin Malich, Mariusz Gamza, Tomasz
Gliński oraz Mateusz Tkocz.
Celem drużyny, w poprzednim sezonie, było zakwalifikowa-
nie się do rundy Play Off i udało się go zrealizować. W nad-
chodzącym zakładamy progres o minimum dwie pozycje, czyli
VI miejsce, co dzięki nowym zawodnikom i doświadczeniu
z zeszłorocznych rozgrywek powinno być w zasięgu naszej
drużyny. Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.

SIATKÓWKA

Drużyna SKOK Ziemi Rybnickiej Czerwionka-Leszczyny to
młody skład, debiutujący w Amatorskiej Lidze Rybnickiej Siat-
kówki. Z początkiem października drużyna rozegrała dwa
mecze eliminacji ligowych przed podziałem na Klasy rozgryw-
kowe. Na inauguracje rozgrywek SKOK gościł wicemistrza ligi,
Dwójkę Świerklany. Niestety po bardzo emocjonującym i wy-
równanym meczu nasi chłopcy przegrali 1:3. Po tym jednak
meczu ambicje zawodników wzrosły, gdyż przekonali się
o swym niemałym potencjale i tydzień później jechali na wy-
jazdowe spotkanie do Chałupek. Mecz rozpoczął się bardzo
optymistycznie, gdyż po 2 setach prowadziliśmy 2:0. Rozprę-
żenie w drużynie spowodowało, że drużyna z Chałupek wy-
równała i doprowadziła do tie breka, w którym SKOK poka-
zał, że jego reprezentacja przyjechała to spotkanie wygrać i tak
się stało. Odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo w lidze 3:2.
Z optymizmem patrzymy w przyszłość i liczymy, że nasi pod-
opieczni będą wygrywać. Najbliższe spotkania odbędą się na
hali Zespołu Szkół w Czerwionce 24 październik24 październik24 październik24 październik24 październikaaaaa z Impacto
Chałupki, 14 listopada14 listopada14 listopada14 listopada14 listopada z Rafbol Sernica oraz 21 listopada21 listopada21 listopada21 listopada21 listopada
z Top Ten Rybnik. Wszystkie mecze rozpoczynają się o godz.
19.15. Chętnych do zobaczenie naszej drużyny w akcji, zapra-
szamy!

Stoją od lewej: Damian Saczka, Kamil Saczka, Łukasz Liszka,
Dawid Paszek, Łukasz Tkocz, Tomasz Stokłosa, Mateusz Caba-
ła, Klęczą od lewej: Paweł Gaszka, Michał Konsek, Robert Ka-
biesz, Wojtek Wczasek, Marcin Hanak, Artur Hanak

SKOK w SPORT PIŁNA NOŻNA

Od 6 do 8 czerwca rozgrywano w Rzeszowie finał Turnieju
o Mistrzostwo Polski Niesłyszących w piłce nożnej, w którym
uczestniczyły cztery drużyny, zwycięzcy turniejów eliminacyj-
nych. Wśród nich znalazły się zespoły z Łodzi, Olsztyna i Ryb-
nika (w barwach SKOK Ziemi Rybnickiej) oraz gospodarz tur-
nieju i obrońca tytułu � drużyna z Rzeszowa.
W finałowym turnieju przeprowadzonym systemem �każdy
z każdym�, najlepszym zespołem okazał się �śląski� Rybnik,
który pomimo porażki poniesionej w pierwszym meczu z dru-
żyną Olsztyna 0:2, zdołał wywalczyć mistrzostwo Polski. Wi-
cemistrzem polski została drużyna z Łodzi, trzecie miejsce
zajęli obrońcy tytułu �Res-Gest� Rzeszów. Najlepszym zawod-
nikiem finałowego turnieju został nasz reprezentant � Dawid
Laska. Oprócz złotych medali przyznano i wręczono puchary:
Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz puchar przechodni PFSN
w Lublinie.
Kolejny turniej rozegrano w dniach 19-21 września w Olszty-
nie. Były nim młodzieżowe mistrzostwa Polski w piłce nożnej
drużyn 7-osobowych do lat 22 na trawie. W zawodach wzięły
udział zespoły z Lublina, Poznania, Warszawy, Olsztyna, Ryb-
nika, Radomia, Gdańska, Kielc, Rzeszowa i Bydgoszczy. Tym
razem �naszym� nie poszło tak dobrze jak w Rzeszowie. Do
finału awansowały drużyny z Rzeszowa, Warszawy, Lublina
i Olsztyna. Mistrzem Polski została drużyna z Lublina, wice-
mistrzem Olsztyn, zaś III miejsce wywalczył Rzeszów. Śląski
Rybnik zajął V miejsce.
Słabszy wynik spowodowany został nie tyle słabszą postawą
naszych zawodników, co brakiem możliwości udziału w tur-
nieju trzech podstawowych zawodników. Ponadto w pierwszym
meczu nasz bramkarz doznał kontuzji. W rezultacie jego miej-
sce między słupkami bramki zajął zawodnik z pola.
Przed nami Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej, które
odbędą się w dniach 21-23 listopada w Lublinie. Drużyna jest
pełna optymizmu i obiecuje, że powalczy o kolejne mistrzostwo.
Korzystając z okazji kieruję słowa podziękowania do Zarządu
SKOK Ziemi Rybnickiej za to, że są z nami i wspierają naszą
drużynę.

Alfred GłąbAlfred GłąbAlfred GłąbAlfred GłąbAlfred Głąb
trener Reprezentacji Polski

i Śląskiego Klubu Sportowego
Niesłyszących w Rybniku

Mistrz Polski Niesłyszących w piłce nożnej � Śląski Klub Spor-
towy Niesłyszących w barwach SKOK Ziemi Rybnickiej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, płatnik składek
ubezpieczenia społecznego musi opłacać swoje zobowiązania
w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku banko-
wego lub rachunkrachunkrachunkrachunkrachunku w spółdzielczej ku w spółdzielczej ku w spółdzielczej ku w spółdzielczej ku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-asie oszczędnościowo-asie oszczędnościowo-asie oszczędnościowo-asie oszczędnościowo-
kredytowej.kredytowej.kredytowej.kredytowej.kredytowej. Dotyczy to wszystkich osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Z wyjątkiem więc osób opłaca-
jących ZUS, które nie prowadzą działalności, pozostali muszą
regulować swoje zobowiązania ZUS-owskie poprzez obciąże-
nie swojego rachunku bankowego albo za pośrednictwem ra-za pośrednictwem ra-za pośrednictwem ra-za pośrednictwem ra-za pośrednictwem ra-
chunkchunkchunkchunkchunku w SKu w SKu w SKu w SKu w SKOK, którego płatnik jest członkiem.OK, którego płatnik jest członkiem.OK, którego płatnik jest członkiem.OK, którego płatnik jest członkiem.OK, którego płatnik jest członkiem.
Ustawa nie przewiduje co prawda sankcji za to, że przedsię-
biorca korzysta z usług agencji finansowych, jednakże takie

postępowanie niesie za sobą spore ryzyko. ZUS często neguje
terminowość dokonania takich wpłat, a nawet wnosi zastrze-
żenia co do ich rzeczywistego wpływu.
Inaczej wygląda to, kiedy płatnik reguluje składki prawidło-
wo, czyli przelewem. ZUS w takim przypadku nie wnosi żad-
nych zastrzeżeń. Nie zdarza się, by bank lub SKOK popełnia-
li karygodne błędy lub zaniedbania w czasie przelewania
składek. Natomiast przy korzystaniu z agencji finansowych,
nawet gdy błąd popełniła agencja, to skutki z tego tytułu po-
nosi wyłącznie płatnik. Radzimy o tym pamiętać. Z taką też
przestrogą spotykamy się w cytowanym, artykule z �Rzecz-
pospolitej�. /oprac. QQQQQ/

PRZEDSIĘBIORCO,
wpłaty do ZUS rób tylko
przez bank lub SKOK
W W W W W Dobrej FirmieDobrej FirmieDobrej FirmieDobrej FirmieDobrej Firmie, dodatk, dodatk, dodatk, dodatk, dodatku do �Rzeczpospolitej� z 6 sierpnia bru do �Rzeczpospolitej� z 6 sierpnia bru do �Rzeczpospolitej� z 6 sierpnia bru do �Rzeczpospolitej� z 6 sierpnia bru do �Rzeczpospolitej� z 6 sierpnia br. znalazł się ciek. znalazł się ciek. znalazł się ciek. znalazł się ciek. znalazł się ciekawy i pouczający artykawy i pouczający artykawy i pouczający artykawy i pouczający artykawy i pouczający artykuł, któruł, któruł, któruł, któruł, któryyyyy
ostrzega wszystkich tych, którzy opłacają składki ZUS-owskie za pośrednictwem agencji finansowych, gdyż jestostrzega wszystkich tych, którzy opłacają składki ZUS-owskie za pośrednictwem agencji finansowych, gdyż jestostrzega wszystkich tych, którzy opłacają składki ZUS-owskie za pośrednictwem agencji finansowych, gdyż jestostrzega wszystkich tych, którzy opłacają składki ZUS-owskie za pośrednictwem agencji finansowych, gdyż jestostrzega wszystkich tych, którzy opłacają składki ZUS-owskie za pośrednictwem agencji finansowych, gdyż jest
ono nie tylkono nie tylkono nie tylkono nie tylkono nie tylko ro ro ro ro ryzykyzykyzykyzykyzykowne, ale i sprzeczne z przepisami.owne, ale i sprzeczne z przepisami.owne, ale i sprzeczne z przepisami.owne, ale i sprzeczne z przepisami.owne, ale i sprzeczne z przepisami.

SKOK w liczbach
Obecnie już ponad 30 000 osób korzysta z usług oferowanych
przez SKOK Ziemi Rybnickiej. W aspekcie finansowym działal-
ności naszej Kasy, niedawno wyrażaliśmy zadowolenie z prze-
kroczenia pułapu 100.000.000 zł w zakresie osiąganego pozio-
mu aktywów. Obecnie daje się zauważyć wyraźna tendencja
wzrostowa w tym zakresie. W stosunku do poziomu sprzed kil-
ku miesięcy, poziom aktywów wzrósł o ponad 20.000.000 zł.
Odnotowany wzrost bazy członkowskiej daje zarówno powo-
dy do satysfakcji z pozytywnych efektów pracy dla pracow-
ników oraz Zarządu, jak również stwarza perspektywę dal-
szego dynamicznego rozwoju Spółdzielczej Kasy Oszczędno-
ściowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej.
Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli
okazję do podzielenia się z Państwem informacjami o kolej-
nych sukcesach naszej Kasy. Nie byłyby one możliwe bez człon-
ków SKOK korzystających z oferowanych przez nas usług.
Dziękujemy wszystkim za okazane zaufanie.

Konto przez internet
już możliwe
W poprzednim numerze �Skoczka� informowaliśmy, że jesienią
będziemy mogli Państwu zaproponować obsługę kont osobistych
przez internet. No i stało się� W chwili wydawania gazety do
druku, rozpoczęliśmy wewnętrzne testowanie kont interneto-
wych. Jeśli testy zakończymy z wynikiem pozytywnym, to na
przełomie roku będziecie Państwo mogli przekonać się o walo-
rach takiego rozwiązania, pozwalającego na w pełni profesjo-
nalne korzystanie z konta osobistego przez internet.
Umożliwi to wykonywanie zleceń bez konieczności odwiedza-
nia placówki SKOK z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym
warunkiem będzie posiadanie dostępu do internetu. Na temat
innych korzyści związanych z posiadaniem konta interneto-
wego, pisaliśmy obszerniej w ostatnim numerze naszego biu-
letynu.

Kolejny bankomat!
Zapraszamy wszystkich do korzysta-
nia z kolejnego już bankomatu w sieci
�SKOK 24�, tym razem w budynku na-
szej nowej siedziby w CzerCzerCzerCzerCzerwionce przywionce przywionce przywionce przywionce przy
ul. 3 Maja 1a.ul. 3 Maja 1a.ul. 3 Maja 1a.ul. 3 Maja 1a.ul. 3 Maja 1a.
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Nie odnosząc się do szczegółów tych ofert,
zwracamy uwagę, że dla celów reklamowych
nie zawsze odnoszą się one do pełnego opisu
faktycznych wymogów, których spełnienie wa-
runkuje uzyskanie pożyczki lub kredytu.
Jednocześnie przypominamy, że w SKOK
Ziemi Rybnickiej od dawna istnieje możli-
wość uzyskania kredytu na podstawie do-
wodu osobistego przedstawianego łącznie
z oświadczeniem (a nie zaświadczeniem)
członka o wysokości uzyskiwanych przez
niego dochodów.
Mając na względzie konieczność zachowania
rzetelności podawanych informacji nadmie-
niamy, iż powyższe zasady dotyczą wyłącznie
członków posiadających w SKOK dobre histo-
rie pożyczkowe, natomiast okres jaki upłynął

od uzyskania przez nich ostatniej pożyczki lub
kredytu nie przekracza 12 miesięcy. Dla uzy-
skania pożyczek w ramach różnych produk-
tów oferowanych przez naszą Kasę konieczne
jest ponadto spełnienie innych warunków,
o których możecie Państwo zasięgnąć wyczer-
pującej informacji w każdej placówce SKOK
Ziemi Rybnickiej.
Dziś inni oferują to, co my proponujemy na-
szym członkom już od dawna. Czynimy to z
myślą o stałym podnoszeniu jakości naszych
usług, przy jednoczesnym zachowaniu troski
o zapewnienie ich dostępności dla wszystkich
zainteresowanych w myśl zasady:

SKOK Ziemi Rybnickiej
� Twój partner finansowy

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele reklam zachęcających do zaciąga-W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele reklam zachęcających do zaciąga-W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele reklam zachęcających do zaciąga-W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele reklam zachęcających do zaciąga-W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele reklam zachęcających do zaciąga-
nia kredytów i pożyczek, przy spełnieniu przez pożyczknia kredytów i pożyczek, przy spełnieniu przez pożyczknia kredytów i pożyczek, przy spełnieniu przez pożyczknia kredytów i pożyczek, przy spełnieniu przez pożyczknia kredytów i pożyczek, przy spełnieniu przez pożyczkobiorcę minimalnych formal-obiorcę minimalnych formal-obiorcę minimalnych formal-obiorcę minimalnych formal-obiorcę minimalnych formal-
ności polegających na okności polegających na okności polegających na okności polegających na okności polegających na okazaniu jedynie dowodu osobistegoazaniu jedynie dowodu osobistegoazaniu jedynie dowodu osobistegoazaniu jedynie dowodu osobistegoazaniu jedynie dowodu osobistego. Zgodnie z treścią emito-. Zgodnie z treścią emito-. Zgodnie z treścią emito-. Zgodnie z treścią emito-. Zgodnie z treścią emito-
wanych ogłoszeń reklamowych, brak jest kwanych ogłoszeń reklamowych, brak jest kwanych ogłoszeń reklamowych, brak jest kwanych ogłoszeń reklamowych, brak jest kwanych ogłoszeń reklamowych, brak jest konieczności przedstawiania przez przy-onieczności przedstawiania przez przy-onieczności przedstawiania przez przy-onieczności przedstawiania przez przy-onieczności przedstawiania przez przy-
szłego pożyczkszłego pożyczkszłego pożyczkszłego pożyczkszłego pożyczkobiorcę zaświadczenia o zarobkobiorcę zaświadczenia o zarobkobiorcę zaświadczenia o zarobkobiorcę zaświadczenia o zarobkobiorcę zaświadczenia o zarobkach lub innego rodzaju dokach lub innego rodzaju dokach lub innego rodzaju dokach lub innego rodzaju dokach lub innego rodzaju dokumentówumentówumentówumentówumentów
potwierdzających wysokpotwierdzających wysokpotwierdzających wysokpotwierdzających wysokpotwierdzających wysokość oraz stałość osiąganych dochodówość oraz stałość osiąganych dochodówość oraz stałość osiąganych dochodówość oraz stałość osiąganych dochodówość oraz stałość osiąganych dochodów.....

KREDYT NA DOWÓD

W NOWYM 2009 ROKU
ZAPRASZAMY
PO PREZENTY
Już dziś zapraszamy wszystkich obecnych oraz przyszłych członków SKJuż dziś zapraszamy wszystkich obecnych oraz przyszłych członków SKJuż dziś zapraszamy wszystkich obecnych oraz przyszłych członków SKJuż dziś zapraszamy wszystkich obecnych oraz przyszłych członków SKJuż dziś zapraszamy wszystkich obecnych oraz przyszłych członków SKOK do skOK do skOK do skOK do skOK do sko-o-o-o-o-
rzystania ze specjalnej ofertyrzystania ze specjalnej ofertyrzystania ze specjalnej ofertyrzystania ze specjalnej ofertyrzystania ze specjalnej oferty, której promocja będzie prowadzona od stycznia do, której promocja będzie prowadzona od stycznia do, której promocja będzie prowadzona od stycznia do, której promocja będzie prowadzona od stycznia do, której promocja będzie prowadzona od stycznia do
grudnia 2009 rokgrudnia 2009 rokgrudnia 2009 rokgrudnia 2009 rokgrudnia 2009 roku. Nowa promocja będzie posiadała wiele cech wspólnych z zaku. Nowa promocja będzie posiadała wiele cech wspólnych z zaku. Nowa promocja będzie posiadała wiele cech wspólnych z zaku. Nowa promocja będzie posiadała wiele cech wspólnych z zaku. Nowa promocja będzie posiadała wiele cech wspólnych z zakoń-oń-oń-oń-oń-
czoną w ostatnim czasie �Ofertą Jubileuszową� związaną z obchodami 15-lecia dzia-czoną w ostatnim czasie �Ofertą Jubileuszową� związaną z obchodami 15-lecia dzia-czoną w ostatnim czasie �Ofertą Jubileuszową� związaną z obchodami 15-lecia dzia-czoną w ostatnim czasie �Ofertą Jubileuszową� związaną z obchodami 15-lecia dzia-czoną w ostatnim czasie �Ofertą Jubileuszową� związaną z obchodami 15-lecia dzia-
łalności Spółdzielczej Kłalności Spółdzielczej Kłalności Spółdzielczej Kłalności Spółdzielczej Kłalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.

Pragniemy przypomnieć, że �Oferta Jubile-
uszowa� cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem ze strony naszych członków, o czym in-
formowaliśmy na bieżąco w kolejnych wyda-
niach �Skoczka�. Jesteśmy przekonani, że
nowa propozycja SKOK skłoni Państwa do
skorzystania z tej oferty, w ramach której za-
proponujemy szereg promocji oferowanych
przez nas usług, obejmujących w szczególno-
ści pożyczki, lokaty itp.
Powyższe usługi należeć będą�- pod względem
oprocentowania � do najkorzystniejszych w
porównaniu do aktualnie obowiązującej w
SKOK oferty standardowej. Możemy także za-
pewnić, że będziemy obserwować naszą kon-
kurencję i na bazie poczynionych obserwacji
będziemy przygotowywać dla Was szczególnie
korzystne usługi. Zaproponujemy Wam pożycz-
ki i kredyty z najniższym oprocentowaniem
oraz lokaty � z najwyższym oprocentowaniem.
Jeśli chodzi natomiast o pozostałe usługi ob-
jęte nową promocją, to możemy zapewnić, że
one również swoją atrakcyjnością będą skła-
niały naszych członków do zainteresowania
się nimi i skorzystania z okazji, zwłaszcza, że
mogą się one okazać ciekiekiekiekiekawym, opłacalnymawym, opłacalnymawym, opłacalnymawym, opłacalnymawym, opłacalnym
iiiii pożądanym prezentem urodzinowym.pożądanym prezentem urodzinowym.pożądanym prezentem urodzinowym.pożądanym prezentem urodzinowym.pożądanym prezentem urodzinowym.

Dlaczego prezentem urodzinowym? Otóż tak
wyjątkowe nasze produkty finansowe propo-
nować będziemy naszym członkom w miesią-
cu, w którym każdy z nich obchodzi rocznicę
swoich urodzin. Przywołując słowa biesiad-
nej melodii: ��Kto urodzony w styczniu jest -
powstań, powstań i do SKOK-u po prezenty
wstąp; kto w lutym�� itd. Tak więc w mie-
siącu Waszych urodzin wypada koniecznie
odwiedzić jedną z 30 placówek SKOK Ziemi
Rybnickiej.
Zapewniamy, że każdy z Państwa zostanie ob-
darowany urodzinowym prezentem w postaci
niezwykle atrakcyjnych produktów oferowa-
nych w �promocji urodzinowej�, do których do-
łączymy drobny upominek w postaci firmowe-
go kubka. Powyższe jest także doskonałą
okazją, aby skusić się na miły prezent dla Pań-
stwa Rodziny bądź znajomych, u których bę-
dziecie gościć na urodzinowych spotkaniach.
Wystarczy poinformować o możliwości skorzy-
stania przez Jubilatów z tej niezwykłej oferty
w miesiącu, w którym obchodzą rocznicę swo-
ich urodzin.
O szczegóły �Oferty Urodzinowej� już niedłu-
go będziecie mogli Państwo zapytać w każdym
punkcie obsługi SKOK.

Zapamiętaj: masz urodziny � nie zapomnijZapamiętaj: masz urodziny � nie zapomnijZapamiętaj: masz urodziny � nie zapomnijZapamiętaj: masz urodziny � nie zapomnijZapamiętaj: masz urodziny � nie zapomnij
o odwiedzeniu SKo odwiedzeniu SKo odwiedzeniu SKo odwiedzeniu SKo odwiedzeniu SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej!ybnickiej!ybnickiej!ybnickiej!ybnickiej!

Karty VISA dla każdego!
O zaletach posiadania kO zaletach posiadania kO zaletach posiadania kO zaletach posiadania kO zaletach posiadania karty płatniczej przekarty płatniczej przekarty płatniczej przekarty płatniczej przekarty płatniczej przekonało się już wielu naszych członkówonało się już wielu naszych członkówonało się już wielu naszych członkówonało się już wielu naszych członkówonało się już wielu naszych członków.....
Dzięki kDzięki kDzięki kDzięki kDzięki karcie mamy dostęp do swoich pieniędzy 24 godziny na dobę, bez karcie mamy dostęp do swoich pieniędzy 24 godziny na dobę, bez karcie mamy dostęp do swoich pieniędzy 24 godziny na dobę, bez karcie mamy dostęp do swoich pieniędzy 24 godziny na dobę, bez karcie mamy dostęp do swoich pieniędzy 24 godziny na dobę, bez koniecznościoniecznościoniecznościoniecznościonieczności
posiadania gotówki w portfelu.posiadania gotówki w portfelu.posiadania gotówki w portfelu.posiadania gotówki w portfelu.posiadania gotówki w portfelu.
Płacenie kartą za zakupy jest wygodne i jed-
nocześnie bezpieczne, a dodatkowo w oznaczo-
nych punktach można skorzystać z usługi ca-
shback, polegającej na wypłacie gotówki do
200 zł. Karta daje możliwość wypłaty gotów-
ki w bankomacie (sieć bankomatów SKOK24
oraz wszystkie oznaczone logo VISA) oraz
zapłatę za zakupy w internecie. VISA jest
kartą międzynarodową, dlatego transakcje są
możliwe bez względu na kraj i walutę.
W przypadku zagubienia lub kradzieży karty
należy ją niezwłocznie zastrzec, wystarczy za-
dzwonić do Centrum Kart SKOK, które jest
czynne całą dobę. Każdy pracownik punktu ka-
sowego SKOK Ziemi Rybnickiej pomoże skon-
taktować się z Centrum Kart SKOK, aby za-
strzec kartę.

W SKOK Ziemi Rybnickiej taką kartę mogą
otrzymać nie tylko osoby posiadające rachu-
nek osobisty (ROR) w SKOK Ziemi Rybnic-
kiej, ale także pozostali nasi członkowie.
Jest to możliwe dzięki uruchomieniu nowej
usługi � preferencyjna linia pożyczkowa
(o szczegóły prosimy pytać w punktach ob-
sługi). Każdy posiadacz tej linii oprócz kar-
ty otrzymuje do swojej dyspozycji nieopro-
centowaną kwotę 500 zł. Spłata wykorzysta-
nego limitu w ramach linii pożyczkowej jest
bardzo wygodna � wystarczy wpłacić mini-
malną kwotę ustaloną w umowie. Zaprasza-
my do odwiedzenia naszych punktów kaso-
wych i zamówienia karty VISA. Warto dołą-
czyć do tych, którzy ułatwili sobie dostęp do
swoich pieniędzy.

NumerNumerNumerNumerNumery telefonu do Centrum Ky telefonu do Centrum Ky telefonu do Centrum Ky telefonu do Centrum Ky telefonu do Centrum Kart SKart SKart SKart SKart SKOKOKOKOKOK
0 801 800 805 lub (48) 58 511 20 700 801 800 805 lub (48) 58 511 20 700 801 800 805 lub (48) 58 511 20 700 801 800 805 lub (48) 58 511 20 700 801 800 805 lub (48) 58 511 20 70
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K R Z YŻÓ W K A  Skoczka 17 PPPPPoznajmy sięoznajmy sięoznajmy sięoznajmy sięoznajmy się
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PUNKTY KASOWE TELEFON GODZINY OTWARCIA
44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A 032-4318238 7:30 - 17:00
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 pon.-wt.-czw. 9:30 - 17:00

śr.-pt. 8:00 - 15:30
47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2 032-4172506 pon.-wt. 8:30 - 16:00

śr.-czw.-pt. 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 pon.-śr.-pt. 7:00 - 14:30

wt.-czw. 8:30 - 16:00
43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D 032-7389515 wt.-śr.-czw.-pt. 8:45 - 16:30

pon. 8:00 - 15:30
28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 4 015-8652270 pon.-czw. 8:30 - 16:00

pt. 8:00 - 15:30
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 7:15 - 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 pon.-śr.-pt. 9:30 - 17:00

wt.-czw. 8:30 - 16:00
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. 7:00 - 14:30

TU NAS ZNAJDZIECIE...
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BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ

Stoją od lewej: Małgorzata PMałgorzata PMałgorzata PMałgorzata PMałgorzata Podkodkodkodkodkowaowaowaowaowa (dyspo-
nent-kasjer), AnnaAnnaAnnaAnnaAnna SikSikSikSikSikoraoraoraoraora (dysponent-ka-
sjer), Rafał NowickiRafał NowickiRafał NowickiRafał NowickiRafał Nowicki (kierownik punktu ka-
sowego), Justyna DudekJustyna DudekJustyna DudekJustyna DudekJustyna Dudek (zastępca kierow-
nika punktu kasowego), MonikMonikMonikMonikMonika Górka Górka Górka Górka Górkaaaaa (dys-
ponent-kasjer) � to załoga punktu kasowego
przy nowej siedzibie SKOK w Czerwionce-
Leszczynach.

W naszym stałym cyklu przedstawiamy rów-
nież pracownice z Buska-Zdroju: od lewej
Emilia WEmilia WEmilia WEmilia WEmilia Wachachachachach (dysponent-kasjer) oraz kierow-
nik punktu Renata Mącznik.Renata Mącznik.Renata Mącznik.Renata Mącznik.Renata Mącznik.

POZIOMO: 1) ciągła lub przerywana, 5) metalowy szew, 8) król z szopki, 10) przychylność
władz, 12) łąkowa roślina o żółtych kwiatach, 13) żal po stracie żony, 16) remis w szachach,
17) na głowie szejka, 20) romb, 23) pracownia z rajzbretem, 24) nieudane zagrania piłkarza,
25) cenna kuzynka łososia, 26) wiecznie zielone zarośla śródziemnomorskie
PIONOWO: 1) przydatny na plaży, 2) cukierek śmietankowy, 3) zmiana �c� dla górnika,
4) Dorota, nasza pięcioboistka, 6) pierwszy etap Touru de Pologne, 7) zwrot do Zagłoby,
9) korsarz, kaper, 11) tapczan bez oparcia, 14) odgłos spod kół furmanki, 15) genealogicz-
ne, rodowe, 16) imię Brazylijki, 18) narzędzie drwala, 19) jezioro w Afryce (Malawi),
21) groźny delfin, 22) �Lauda, kierowca Formuły I

Po odbiór upominków za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania �Skoczka� proszeni są: TTTTTeodezjaeodezjaeodezjaeodezjaeodezja ZielińskZielińskZielińskZielińskZielińskaaaaa (Połaniec), TTTTTeresaeresaeresaeresaeresa
OsieckOsieckOsieckOsieckOsieckaaaaa (Czerwionka), MariannaMariannaMariannaMariannaMarianna KwapiszKwapiszKwapiszKwapiszKwapisz (Połaniec), RRRRRyszard Fulderyszard Fulderyszard Fulderyszard Fulderyszard Fulder (Rybnik), Norbert FurNorbert FurNorbert FurNorbert FurNorbert Furgołgołgołgołgoł (Łaziska Górne), Grażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna Naidek (Żory), Maria JuchniewiczMaria JuchniewiczMaria JuchniewiczMaria JuchniewiczMaria Juchniewicz
(Grodków), Jolanta KJolanta KJolanta KJolanta KJolanta Kostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskaaaaa (Wyry), AgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszka Ta Ta Ta Ta Terkerkerkerkerkaaaaa (Wodzisław Śl.), Roman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman Miklus (Niemodlin), Zbigniew RZbigniew RZbigniew RZbigniew RZbigniew Rybakybakybakybakybak (Połaniec), Aleksandra ZyszczakAleksandra ZyszczakAleksandra ZyszczakAleksandra ZyszczakAleksandra Zyszczak
(Żory), Zbigniew WinterZbigniew WinterZbigniew WinterZbigniew WinterZbigniew Winter (Katowice), MieczysławMieczysławMieczysławMieczysławMieczysław GrabdaGrabdaGrabdaGrabdaGrabda (Staszów), Stanisław ChwazikStanisław ChwazikStanisław ChwazikStanisław ChwazikStanisław Chwazik (Tuczępy), TTTTTadeusz Domągałaadeusz Domągałaadeusz Domągałaadeusz Domągałaadeusz Domągała (Połaniec), WWWWWanda Budniokanda Budniokanda Budniokanda Budniokanda Budniok (Orzesze),
Ewa KEwa KEwa KEwa KEwa Kucharskucharskucharskucharskucharskaaaaa (Katowice), Regina MikRegina MikRegina MikRegina MikRegina Mikaaaaa (Krzyżanowice), Anna BelusiakAnna BelusiakAnna BelusiakAnna BelusiakAnna Belusiak (Staszów), Jerzy CzaplaJerzy CzaplaJerzy CzaplaJerzy CzaplaJerzy Czapla (Stopnica), Anna ZieburaAnna ZieburaAnna ZieburaAnna ZieburaAnna Ziebura (Pyskowice), Ernest BasiakErnest BasiakErnest BasiakErnest BasiakErnest Basiak (Gli-
wice), KrKrKrKrKrystyna Kystyna Kystyna Kystyna Kystyna Kornilukornilukornilukornilukorniluk (Wodzisław Śl.), Olaf BrzezinaOlaf BrzezinaOlaf BrzezinaOlaf BrzezinaOlaf Brzezina (Rybnik-Chwałowice), Maria PradelaMaria PradelaMaria PradelaMaria PradelaMaria Pradela (Czerwionka), Helena SkHelena SkHelena SkHelena SkHelena Skorupaorupaorupaorupaorupa (Niemodlin), Zdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław Zioło
(Żory), Jan PrJan PrJan PrJan PrJan Prychałaychałaychałaychałaychała (Czerwionka), Grzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz Brzezina (Rybnik-Chwałowice), Andrzej SacałaAndrzej SacałaAndrzej SacałaAndrzej SacałaAndrzej Sacała (Katowice), Barbara PBarbara PBarbara PBarbara PBarbara Pająkająkająkająkająk (Wodzisław Śl.), KKKKKazimierz Najdaazimierz Najdaazimierz Najdaazimierz Najdaazimierz Najda
(Pszów), Maria KMaria KMaria KMaria KMaria Kojojojojoj (Łaziska Górne), Jadwiga BanasiewiczJadwiga BanasiewiczJadwiga BanasiewiczJadwiga BanasiewiczJadwiga Banasiewicz (Staszów), Zofia LeśniowskZofia LeśniowskZofia LeśniowskZofia LeśniowskZofia Leśniowskaaaaa (Stopnica k./Buska), Barbara PBarbara PBarbara PBarbara PBarbara Pawłowskawłowskawłowskawłowskawłowskaaaaa (Staszów), Maria Miśkie-Maria Miśkie-Maria Miśkie-Maria Miśkie-Maria Miśkie-
wiczwiczwiczwiczwicz (Staszów), RRRRRudolf Wudolf Wudolf Wudolf Wudolf Wawersigawersigawersigawersigawersig (Racibórz), Sebastian BudwiołSebastian BudwiołSebastian BudwiołSebastian BudwiołSebastian Budwioł (Tychy), Andrzej OgrodnikAndrzej OgrodnikAndrzej OgrodnikAndrzej OgrodnikAndrzej Ogrodnik (Rybnik), Jarosław GrądkJarosław GrądkJarosław GrądkJarosław GrądkJarosław Grądkowskiowskiowskiowskiowski (Gliwice), Janina KJanina KJanina KJanina KJanina Kaczorowskaczorowskaczorowskaczorowskaczorowskaaaaa
(Gliwice), Iwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona Stawiarskaaaaa (Orzesze), Ewa ZaródEwa ZaródEwa ZaródEwa ZaródEwa Zaród (Gliwice). Upominki można odebrać w najbliższym punkcie kasowym, a ich fundatorem jest tradycyjnie TUW
SKOK. Na kolejne rozwiązania czekamy do końca roku.
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Jak bezpiecznie
korzystać z karty?
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