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Jak świętować urodziny,
to tylko ze SKOK Ziemi Rybnickiej
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Co nieco zmian w SKOK Ziemi Rybnickiej� � można o nich przeczytać
w niniejszym wydaniu �Skoczka�, choć nie chodzi tylko o poprawę wa-
runków lokalowych do obsługi członków naszej Kasy. Zmiany to również
wdrażanie nowoczesnych technologii, a przede wszystkim nieustanne
dopasowanie i wzbogacanie oferty. Jak się okazje, w przeciwieństwie do
wielu innych instytucji finansowych, oferta SKOK Ziemi Rybnickiej naj-
częściej nie ma sobie równych; co więcej - jest lepsza, rzetelna i czytelna
nawet wtedy, gdy posiłkujemy się reklamą. O naszej konkurencji nie za-
wsze można tak powiedzieć, o czym przekonują media i bardzo licznie
przekazywane nam sygnały. Nie pozostaje więc nic innego, jak podzięko-
wać tym, którzy przekonali się właśnie do naszej oferty, jak i zaprosić
w szeregi SKOK Ziemi Rybnickiej tych, którzy zawiedli się na innych. Z dru-
giej strony to satysfakcjonujące, że dokładane przez nas wysiłki cieszą
się tak dużym uznaniem. Świadczą o tym wymierne fakty i różne cieka-
wostki, o których zresztą także wspominamy w tym wydaniu �Skoczka�.
Tak więc wszystkim Członkom i Sympatykom SKOK Ziemi Rybnickiej
życzymy miłej lektury, ale także wielu osobistych zmian; zmian na lepsze
przy udziale naszej Kasy!
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Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!
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CZŁONKOWIE
W ciągu całego roku 2008 do SKOK Ziemi Rybnickiej zapisało
się 2.796 osób. To o 32% więcej niż w całym roku poprzedzają-
cym. Baza członkowska wzrosła w omawianym okresie aż
o 1.853 osoby. Żeby pokazać skalę postępu, warto przytoczyć
analogiczny wynik z 2007 r., który wyniósł na tym tle tylko
skromne 798 osób. Procentowo 2008 r. wypadł więc aż o 132%
lepiej! Czego było to wynikiem, skoro zwiększenie liczby zapi-
sów nie było przecież aż tak spektakularne w porównaniu ze
wzrostem całej bazy? Odpowiedź tkwi w dużym spadku liczby
składanych rezygnacji. Jak wynika z tych obserwacji, nasi człon-
kowie coraz rzadziej decydują się na wystąpienie z Kasy, dając
tym samym dowód atrakcyjności naszej oferty. Coraz częściej
spłata ostatniej raty pożyczki (czy koniec lokaty) wcale nie ozna-
cza końca kontaktów. Klienci doceniają wartość już posiadane-
go członkostwa i chętnie dalej korzystają z usług SKOK Ziemi
Rybnickiej. Tym bardziej, że wydłużanie stażu sprzyja wzajem-
nemu zaufaniu, a tym samym otwiera drogę do coraz to ko-
rzystniejszych warunków, np. pożyczkowych. Podsumowując

ten rozdział, trzeba jednoznacznie ocenić miniony rok jako
zdecydowany krok na drodze tak potrzebnego rozwoju.

LOKATY
Rok 2008 był niewątpliwie czasem ogromnych zmian, a przy-
najmniej wielkiej aktywności na rynku lokat terminowych. Nie-
pewność instytucji finansowych sprawiła, że nastąpił gwałtow-
ny, wyraźnie postępujący z miesiąca na miesiąc, wzrost opro-
centowania depozytów we właściwie wszystkich liczących się
bankach. W tej sytuacji przeważnie poszukiwane były oferty lo-
kat 3-miesięcznych i również takie najczęściej były promowane
i reklamowane. SKOK Ziemi Rybnickiej zawsze zamierzał być
konkurencyjny na tym polu i tym razem także nie pozostawał
w tyle za propozycją nie tylko banków, ale także innych Spół-
dzielczych Kas, również stopniowo podnosząc atrakcyjność lo-
kat terminowych. Członkowie mogli się przekonać, że Kasa ofe-
ruje nie tylko podniesione kwoty gwarancji (jak banki), lecz
i równie dobre, a nierzadko lepsze, warunki oprocentowania. Re-
zultatem tych działań był wzrost wartości przyjętych w ciągu
całego minionego roku lokat terminowych aż o 50% w porów-
naniu z 2007 r. Dokładnie każdy miesiąc był lepszy niż jego od-
powiednik sprzed roku. Na sukces ten pracowały kolejne pro-
dukty. Poczynając m.in. od �Lokaty Stokrotka�, �Lokaty majo-
wej�, przez �Mega lokatę� i ofertę związaną z jubileuszem 15-
lecia Kasy, a na �Max lokacie� kończąc. Odnotowano również
wzrost zainteresowania rachunkami systematycznego oszczę-
dzania, których ilościowo otwarto prawie dwa razy więcej niż
w roku poprzedzającym.

POŻYCZKI
W ciągu kolejnych miesięcy niezmiennie aktualny był temat,
czy tak dobrze zapoczątkowany rok, może mieć równie dobre
rozwinięcie i zakończenie. Okazało się, że tak. Dobrze dobra-
na oferta i odpowiednio zaakcentowane promocje sprawiły,
że spadła zależność od notowanych wcześniej rok w rok ty-
powych sezonowych odchyleń. Łączna wartość wszystkich
udzielonych w 2008 r. w SKOK Ziemi Rybnickiej kredytów
i pożyczek (razem z �chwilówkami�) była o 32% wyższa niż
w 2007 r. Wzrost odnotowano oczywiście w ilości zaciągnię-
tych zobowiązań ratalnych, ale w większej mierze na wynik
wpłynął fakt, że pożyczano wyższe kwoty. Największą zasłu-
gę w tym sukcesie mają produkty, które oferowano w kolej-
nych miesiącach w różnych punktach kasowych w ramach
obchodów 15-lecia istnienia Kasy. Ich atrakcyjne warunki
wydatnie wpłynęły na podniesienie kwot, o jakie przeciętnie
wnioskowano. Warto jednak dodać, że nie zapominano o tzw.
standardowych produktach, proponowanych klientom w od-
działach aktualnie nie objętych ofertą jubileuszową. One rów-
nież odznaczały się na rynku, gwarantując konkurencyjność
względem banków. Swój niemały udział w ogólnym wyniku
miały bez wątpienia też mniej powszechne kredyty, znajdu-
jące się w asortymencie SKOK Ziemi Rybnickiej. Chodzi tu-
taj przede wszystkim o pożyczki długoterminowe, ale rów-
nież o kredyty dla osób prowadzących działalność gospo-
darczą, hodowców oraz farmerów.

PPPPPaweł Paweł Paweł Paweł Paweł Polnikolnikolnikolnikolnik

Przenosiny
w �Sośnicy�
W najbliższym czasie (na przełomie lutego iW najbliższym czasie (na przełomie lutego iW najbliższym czasie (na przełomie lutego iW najbliższym czasie (na przełomie lutego iW najbliższym czasie (na przełomie lutego i marca) dwiemarca) dwiemarca) dwiemarca) dwiemarca) dwie
istniejące obecnie placówki wistniejące obecnie placówki wistniejące obecnie placówki wistniejące obecnie placówki wistniejące obecnie placówki w dzielnicy Gliwice-Sośni-dzielnicy Gliwice-Sośni-dzielnicy Gliwice-Sośni-dzielnicy Gliwice-Sośni-dzielnicy Gliwice-Sośni-
ca, tj. punktu znajdującego się wca, tj. punktu znajdującego się wca, tj. punktu znajdującego się wca, tj. punktu znajdującego się wca, tj. punktu znajdującego się w budynkbudynkbudynkbudynkbudynku Spółdzielniu Spółdzielniu Spółdzielniu Spółdzielniu Spółdzielni
MieszkMieszkMieszkMieszkMieszkaniowej �DOMAaniowej �DOMAaniowej �DOMAaniowej �DOMAaniowej �DOMATORTORTORTORTOR� przy ul.� przy ul.� przy ul.� przy ul.� przy ul. Młodzieżowej orazMłodzieżowej orazMłodzieżowej orazMłodzieżowej orazMłodzieżowej oraz
punktu obsługi członków SKpunktu obsługi członków SKpunktu obsługi członków SKpunktu obsługi członków SKpunktu obsługi członków SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej wybnickiej wybnickiej wybnickiej wybnickiej w bu-bu-bu-bu-bu-
dynkdynkdynkdynkdynku Przychodni Zdrowia, tuż obok Ku Przychodni Zdrowia, tuż obok Ku Przychodni Zdrowia, tuż obok Ku Przychodni Zdrowia, tuż obok Ku Przychodni Zdrowia, tuż obok Kopalni �Sośnica-opalni �Sośnica-opalni �Sośnica-opalni �Sośnica-opalni �Sośnica-
MakMakMakMakMakoszowy�, zostaną zamknięte. Wszyscy koszowy�, zostaną zamknięte. Wszyscy koszowy�, zostaną zamknięte. Wszyscy koszowy�, zostaną zamknięte. Wszyscy koszowy�, zostaną zamknięte. Wszyscy korzystającyorzystającyorzystającyorzystającyorzystający
zzzzz tych placówek będą obsługiwani wtych placówek będą obsługiwani wtych placówek będą obsługiwani wtych placówek będą obsługiwani wtych placówek będą obsługiwani w nowym loknowym loknowym loknowym loknowym lokalu, któ-alu, któ-alu, któ-alu, któ-alu, któ-
rrrrry znajduje się wy znajduje się wy znajduje się wy znajduje się wy znajduje się w budynkbudynkbudynkbudynkbudynku przy ul.u przy ul.u przy ul.u przy ul.u przy ul. Jedności 8.Jedności 8.Jedności 8.Jedności 8.Jedności 8.
Nowy lokal jest ponad trzykrotnie większy niż dotychczaso-
we. Znajduje się on w samym centrum dzielnicy Sośnica, więc
dostęp do niego nie powinien sprawiać większego problemu �
zarówno dla korzystających obecnie z punktu przy ul. Młodzie-
żowej, jak i przy ul. Błonie. Decyzja o zmianie lokalizacji zo-
stała podjęta znacznie wcześniej, głównie ze względu na pa-
nującą ciasnotę w obu punktach, jednakże ze względu na brak
lokalu spełniającego odpowiednie standardy, jej realizacja
musiała zostać czasowo wstrzymana.
Jesteśmy przekonani, że każda osoba odwiedzająca nasz nowy
punkt kasowy przyzna, że warto było przenieść się do nowego
miejsca, zapewniającego znacznie lepsze warunki obsługi.
Różnice z pewnością Państwo zauważą�
Wobec powyższego już dziś zapraszamy do nowego punktu
w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Jedności 8, w dniach od ponie-
działku do piątku.

Zmiana adresu także wŻorach

NASZE BANKOMATY
Mamy coraz więcej bankomatów w sieci SKOK 24, a tym sa-
mym coraz więcej miejsc, w których nasi członkowie mogą
pobrać bezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatniebezpłatnie gotówkę. W sumie ma zostać usadowio-
nych prawie 600 bankomatów na terenie całego kraju. Obec-
nie funkcjonuje ich ponad 100 (dokładnie 128). Najwięcej ma
ich województwo śląskie (27), potem pomorskie (18) i zaraz
za nim mazowieckie (17); najmniej � na razie � podlaskie
(1) i lubuskie oraz opolskie (2). Jeśli chodzi o pozostałe woje-
wództwa, w których mamy zaszczyt obsługiwać naszych człon-
ków, to w woj. świętokrzyskim są 4 bankomaty, a w woj. mało-
polskim 9. Wykaz wszystkich bankomatów, tj. ich lokalizacje,
znaleźć można na stronie internetowej naszej Spółdzielczej Kasy,
a mianowicie www.skokziemryb.pl oraz www.tfskok.pl, a tak-
że w każdej naszej placówce.

Podobnie jak obok opisana sytuacja w Gliwicach-Sośnicy, do-
tycząca zbyt małej powierzchni przeznaczonej na obsługę
Klienta, stała się przyczyną podjęcia decyzji o przeniesieniu
placówki zlokalizowanej obecnie w Żorach przy ul. Folwarec-
kiej 1 do znacznie większego i wygodniejszego lokalu znajdu-
jącego się przy Alei Niepodległości 2.
Dodatkową przesłanką przemawiająca za zmianą lokalizacji
punktu kasowego były uwagi zgłaszane przez naszych człon-
ków, poruszających właśnie te problemy.
Jesteśmy przekonani, że również tutaj dokonana zmiana wpły-
nie w bezpośredni sposób na poprawę warunków obsługi, pod-

nosząc komfort korzystania z oferowanych przez nas usług.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż fachowość i miła obsłu-
ga pozostaną na niezmienionym poziomie.
Wobec powyższego, wszystkich dotychczasowych członków
korzystających z punktu kasowego w Żorach, a także inne oso-
by rozważające możliwość podjęcia decyzji o wstąpieniu w sze-
regi naszej Kasy, zapraszamy do nowej placówki.
Wszelkie przeprowadzane zmiany dokonywane są z myślą
o Was � drodzy członkowie SKOK. Mamy nadzieję, że spełnią
one Wasze oczekiwania w tym zakresie.
Planowana przeprowadzka � kwiecień 2009 r.
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Nowości w podatkach
6 listopada 20086 listopada 20086 listopada 20086 listopada 20086 listopada 2008 rrrrr. uchwalona została ustawa o. uchwalona została ustawa o. uchwalona została ustawa o. uchwalona została ustawa o. uchwalona została ustawa o zmia-zmia-zmia-zmia-zmia-
nie ustawy onie ustawy onie ustawy onie ustawy onie ustawy o podatkpodatkpodatkpodatkpodatku dochodowym od osób fizycznych,u dochodowym od osób fizycznych,u dochodowym od osób fizycznych,u dochodowym od osób fizycznych,u dochodowym od osób fizycznych,
ustawy oustawy oustawy oustawy oustawy o podatkpodatkpodatkpodatkpodatku dochodowym od osób prawnych orazu dochodowym od osób prawnych orazu dochodowym od osób prawnych orazu dochodowym od osób prawnych orazu dochodowym od osób prawnych oraz
niektórniektórniektórniektórniektórych innych ustaw (Dz.U. zych innych ustaw (Dz.U. zych innych ustaw (Dz.U. zych innych ustaw (Dz.U. zych innych ustaw (Dz.U. z 20082008200820082008 rrrrr., nr 209, poz.., nr 209, poz.., nr 209, poz.., nr 209, poz.., nr 209, poz.
1316). Wprowadza ona szereg zmian istotnych z1316). Wprowadza ona szereg zmian istotnych z1316). Wprowadza ona szereg zmian istotnych z1316). Wprowadza ona szereg zmian istotnych z1316). Wprowadza ona szereg zmian istotnych z punk-punk-punk-punk-punk-
tu widzenia działalności spółdzielczych ktu widzenia działalności spółdzielczych ktu widzenia działalności spółdzielczych ktu widzenia działalności spółdzielczych ktu widzenia działalności spółdzielczych kas oszczędno-as oszczędno-as oszczędno-as oszczędno-as oszczędno-
ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.
Do najważniejszych skutków wprowadzonych nowelizacji za-
liczyć należy zrównanie � w płaszczyźnie skutków podatko-
wych dla Kredytobiorców � kredytów mieszkaniowych oraz
kredytów udzielanych na spłatę takich kredytów, udzielanych
przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe � z kre-
dytami udzielanymi na te cele przez banki.
Powyższe zmiany wpłyną w znaczący sposób na poprawę sytu-
acji podatkowej członków SKOK korzystających z kredytów
przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a tym samym stanowią
istotny krok w kierunku równoprawnego traktowania SKOK-
ów względem banków w zakresie rodzaju świadczonych usług.

Skąd takie zadowolenie? Otóż dokonując analizy (porówna-
nia) poszczególnych usług proponowanych w ramach �oferty
urodzinowej� do takich samych usług dostępnych dla wszyst-
kich pozostałych Spółdzielców, tylko w tak krótkim okresie po-
równawczym pozwala przypuszczać, że do końca roku (bo wte-
dy kończy się oferta urodzinowa) liczba osób obchodzących
razem ze SKOK Ziemi Rybnickiej swoje urodziny przekroczy
grubo ponad 30 tysięcy. Na pewno na bieżąco będziemy infor-
mować Was � Drodzy Czytelnicy � o przebiegu akcji w następ-
nych numerach naszego biuletynu �Skoczek�, przedstawiając
porównanie w opisie i w liczbach, co na pewno zachęci Was
do przynajmniej zainteresowania się tą specjalną ofertą. W tym
miejscu pozwolimy sobie przypomnieć, na czym polega oferta
skierowana do osób, które w najbliższych miesiącach będą
obchodzić swoje urodzinyswoje urodzinyswoje urodzinyswoje urodzinyswoje urodziny.....
A więc jeżeli masz urodziny, to w miesiącu Twoich urodzin
i następującym po nim możesz (naszym zdaniem powinieneś)
zgłosić się do najbliższej placówki naszej Kasy. Zaproponuje-
my Ci pożyczkę, ze znacznie niższym oprocentowaniem i niższą
prowizją niż standardowe pożyczki.
Zważywszy, że SKOK Ziemi Rybnickiej w wielu rankingach
znajduje się na czołowych miejscach, jeżeli chodzi o najniższe
oprocentowanie i to porównując nie tylko banki, ale także po-
zostałe SKOK-i. Jesteśmy pewni, że skorzystacie z naszej ofer-
ty, a że działamy uczciwie i konkurencji się nie boimy, propo-
nujemy przed odwiedzeniem naszych punktów obsługi, aby po-

Za nami prawie pierZa nami prawie pierZa nami prawie pierZa nami prawie pierZa nami prawie pierwszy miesiąc obowiązywania specjalnej �oferty urodzinowej�, awszy miesiąc obowiązywania specjalnej �oferty urodzinowej�, awszy miesiąc obowiązywania specjalnej �oferty urodzinowej�, awszy miesiąc obowiązywania specjalnej �oferty urodzinowej�, awszy miesiąc obowiązywania specjalnej �oferty urodzinowej�, a już ten krótki okresjuż ten krótki okresjuż ten krótki okresjuż ten krótki okresjuż ten krótki okres
pokpokpokpokpokazał jak dobrze (kazał jak dobrze (kazał jak dobrze (kazał jak dobrze (kazał jak dobrze (kolejny raz) dopasowaliśmy usługi pod gusta naszych członkówolejny raz) dopasowaliśmy usługi pod gusta naszych członkówolejny raz) dopasowaliśmy usługi pod gusta naszych członkówolejny raz) dopasowaliśmy usługi pod gusta naszych członkówolejny raz) dopasowaliśmy usługi pod gusta naszych członków, a, a, a, a, a co nas najbardziejco nas najbardziejco nas najbardziejco nas najbardziejco nas najbardziej
cieszycieszycieszycieszycieszy, także osób które dotychczas nie k, także osób które dotychczas nie k, także osób które dotychczas nie k, także osób które dotychczas nie k, także osób które dotychczas nie korzystały zorzystały zorzystały zorzystały zorzystały z dobrodziejstw wynikdobrodziejstw wynikdobrodziejstw wynikdobrodziejstw wynikdobrodziejstw wynikających zających zających zających zających z członkczłonkczłonkczłonkczłonkostwa wostwa wostwa wostwa wostwa w Spół-Spół-Spół-Spół-Spół-
dzielczej Kdzielczej Kdzielczej Kdzielczej Kdzielczej Kasie Ziemi Rasie Ziemi Rasie Ziemi Rasie Ziemi Rasie Ziemi Rybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.

Jak świętować urodziny,
to tylko ze SKOK Ziemi Rybnickiej

równać konkurencję, tj. banki oraz inne SKOK-i. Po takim po-
równaniu nie będziecie mieć problemów z dokonaniem wybo-
ru. Jak bowiem wiadomo, oprócz najniższego oprocentowania,
proponujemy minimum formalności, krótki okres rozpatrywa-
nia wniosku oraz profesjonalną i miłą obsługę. Ponadto za-
pewniamy lokaty na wyższym oprocentowaniu niż najwyższe
w danym okresie proponowanym pozostałym członkom.
Główna zasadą akcji związanej z urodzinami naszych człon-
ków i osób mających zamiar dopiero wstąpić w szeregi Spół-
dzielczej Kasy, jest to, że oferta urodzinowa musi być zawsze
atrakcyjniejsza niż najlepsze usługi znajdujące się w urodzi-
nowej ofercie. Poza pożyczkami i lokatami proponujemy jesz-
cze �specjalną� ofertę ROR-ów, kart płatniczych czy Rachun-
ków Systematycznego Oszczędzania.
Wartą przypomnienia jest także możliwość korzystania z tej
oferty przez członka w miesiącu swoich urodzin i następnym
po nim, ale także przez 2 miesiące w okresie urodzin współ-
małżonka, nawet jeśli współmałżonek nie jest członkiem
SKOK-u. Wtedy z usług korzysta członek, przedstawiając ja-
kikolwiek dokument świadczący o dacie urodzin małżonka
i możecie Państwo wybrać coś z naszej oferty w innych mie-
siącach tego roku. Poza usługami przygotowaliśmy dla Was
mały upominek, który otrzymacie niezależnie od tego, z której
usługi skorzystacie.
Nie zapomnij � masz urodziny, odwiedź najbliższą placówkę
SKOK Ziemi Rybnickiej!

Projekt ustawy przewiduje, że SKOK-i będą miały dostęp do
płynności w ramach ewentualnej pomocy udzielonej przez pań-
stwo polskie, zaś Kasa Krajowa jako właściwy organ nadzoru
będzie przekazywać informacje niezbędne do wyrażenia opi-
nii w tym przedmiocie.
�Celem projektu ustawy, która jest wyrazem troski rządu o sta-
bilność finansową naszego kraju jest, aby jak najwięcej pod-
miotów mogło skorzystać ze wsparcia finansowego, gdyby ta-
kiego wsparcia one wymagały� � powiedziała w piątek w Sej-
mie przed głosowaniem KKKKKatarzyna Zajdel-Katarzyna Zajdel-Katarzyna Zajdel-Katarzyna Zajdel-Katarzyna Zajdel-Kurowskurowskurowskurowskurowskaaaaa, wicemi-
nister finansów (wypowiedź za Polską Agencją Prasową).
Zaznaczyła jednocześnie, że obecnie żadna z instytucji finan-
sowych nie potrzebuje takiego wsparcia.
Ze swej strony informujemy, iż SKOK Ziemi Rybnickiej znaj-
duje się w dobrej kondycji finansowej i mamy nadzieję, że nie
zajdą żadne okoliczności, które zmuszą nas do skorzystania
z pomocy, o której mowa w wyżej w wymienionej ustawie.
Ustawa przewiduje bowiem, że wsparcie może być udzielane
nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

* źródło: Rzecznik Prasowy KSKOK 12.01.2009 r.

SKOK Ziemi Rybnickiej
wśród instytucji finansowych
objętych wsparciem Skarbu Państwa
9 stycznia br9 stycznia br9 stycznia br9 stycznia br9 stycznia br. Sejm RP przyjął ustawę o. Sejm RP przyjął ustawę o. Sejm RP przyjął ustawę o. Sejm RP przyjął ustawę o. Sejm RP przyjął ustawę o udzielaniu przez Skudzielaniu przez Skudzielaniu przez Skudzielaniu przez Skudzielaniu przez Skarb Parb Parb Parb Parb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.aństwa wsparcia instytucjom finansowym.aństwa wsparcia instytucjom finansowym.aństwa wsparcia instytucjom finansowym.aństwa wsparcia instytucjom finansowym.
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Kredytowe. Ustawa ta wpływa na poprawę płynności na rKredytowe. Ustawa ta wpływa na poprawę płynności na rKredytowe. Ustawa ta wpływa na poprawę płynności na rKredytowe. Ustawa ta wpływa na poprawę płynności na rKredytowe. Ustawa ta wpływa na poprawę płynności na rynkynkynkynkynku finansowym.u finansowym.u finansowym.u finansowym.u finansowym.

To niewątpliwie sukces Kasy Krajowej, albowiem w trakcie prac
nad tym ważnym dla instytucji finansowych w dobie światowe-
go kryzysu projektem pominięte zostały SKOK-i. Dopiero szero-
ko zakrojone działania i interwencje Kasy Krajowej � zarów-
no w Ministerstwie Finansów, jak i u samego premiera RP �
doprowadziły do włączenia Spółdzielczych Kas, jako ważnych
instytucji finansowych, które właśnie dzięki tym interwencjom
nie zostały pominięte w redakcjach projektu ustawy dotyczą-
cej wsparcia finansowego przez państwo polskie w ramach
działań pomocowych. Szczególnie ważne jest to dla zachowa-
nia zaufania do Kas, jako instytucji rynku finansowego.
�Mechanizmy zawarte w Ustawie, aby były skuteczne, muszą
mieć charakter systemowy i powinny oddziaływać stabilizu-
jąco na całość rynku finansowego. Adresowanie rozwiązań
zawartych w Ustawie tylko do wybranych kategorii podmio-
tów, z pominięciem innych istotnych uczestników tego rynku,
nie tylko prowadziłoby do zakłóceń mechanizmów konkuren-
cji, lecz także do zniweczenia stabilizującej roli Ustawy� �
napisał w październiku ub.r. Grzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz Bierecki, prezes Kasy
Krajowej w piśmie do premiera Donalda Tuska.

LO K ATA
� wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz

� bez utraty odsetek
Nie jesteś w stanie przewidzieć kiedy będziesz
potrzebował swoich pieniędzy? Nie wiesz jaka
kwota będzie Ci potrzebna?
Na te pytania odpowiedź jest jedna � lokata
w SKOK Ziemi Rybnickiej z oprocentowaniem
6,5% oraz  możliwością dokonywania  wpłat
i wypłat dowolnych kwot bez utraty naliczo-
nych odsetek - zapewni najwyższy komfort ko-
rzystania z własnych oszczędności!

Nowe możliwości
dla kas spółdzielczych
22 grudnia 200822 grudnia 200822 grudnia 200822 grudnia 200822 grudnia 2008 rrrrr. weszła w. weszła w. weszła w. weszła w. weszła w życie ustawa zżycie ustawa zżycie ustawa zżycie ustawa zżycie ustawa z dnia 24 paź-dnia 24 paź-dnia 24 paź-dnia 24 paź-dnia 24 paź-
dziernikdziernikdziernikdziernikdziernika 2008a 2008a 2008a 2008a 2008 rrrrr. o. o. o. o. o zmianie ustawy ozmianie ustawy ozmianie ustawy ozmianie ustawy ozmianie ustawy o służbie wojsksłużbie wojsksłużbie wojsksłużbie wojsksłużbie wojskowejowejowejowejowej
żołnierzy zawodowych oraz ożołnierzy zawodowych oraz ożołnierzy zawodowych oraz ożołnierzy zawodowych oraz ożołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórzmianie niektórzmianie niektórzmianie niektórzmianie niektórych innychych innychych innychych innychych innych
ustaw (Dz.U. zustaw (Dz.U. zustaw (Dz.U. zustaw (Dz.U. zustaw (Dz.U. z 20082008200820082008 rrrrr. Nr 206, poz. 1288), wprowadzają-. Nr 206, poz. 1288), wprowadzają-. Nr 206, poz. 1288), wprowadzają-. Nr 206, poz. 1288), wprowadzają-. Nr 206, poz. 1288), wprowadzają-
ca wca wca wca wca w dotychczasowym stanie prawnym zmianydotychczasowym stanie prawnym zmianydotychczasowym stanie prawnym zmianydotychczasowym stanie prawnym zmianydotychczasowym stanie prawnym zmiany, które do-, które do-, które do-, które do-, które do-
tyczą spółdzielczych ktyczą spółdzielczych ktyczą spółdzielczych ktyczą spółdzielczych ktyczą spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.as oszczędnościowo-kredytowych.as oszczędnościowo-kredytowych.as oszczędnościowo-kredytowych.as oszczędnościowo-kredytowych.
Zasadniczy zakres modyfikacji odnosi się do wprowadzenia
możliwości dokonywania wypłat świadczeń emerytalno-ren-
towych na wniosek osób uprawnionych (pobierających renty
oraz emerytury wojskowe) poprzez rachunki prowadzone
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Dotychczas organy emerytalne Ministerstwa Obrony Narodo-
wej odmawiały przekazywania emerytur i rent wojskowych na
rachunki prowadzone przez SKOK-i ze względu na fakt, iż obo-
wiązujące przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za-
wodowych (�) stanowiły o możliwości przekazywania tych
środków na rachunek wyłącznie w banku lub bezpośrednio do
rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem osób prawnych upo-
ważnionych do prowadzenia działalności w zakresie doręcza-
nia świadczeń (np. za pośrednictwem Poczty).
Powyższa zmiana stanowi znaczne udogodnienie dla członków
spółdzielczych kas, którzy ze względu na rodzaj pobieranego
świadczenia emerytalnego lub rentowego byli pozbawieni moż-
liwości pełnego korzystania z rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych w SKOK.

Trudne pytania
� szybka odpowiedź
Czy to prawda, że zaufanie do SKCzy to prawda, że zaufanie do SKCzy to prawda, że zaufanie do SKCzy to prawda, że zaufanie do SKCzy to prawda, że zaufanie do SKOKOKOKOKOK-ów-ów-ów-ów-ów, podobnie jak do ban-, podobnie jak do ban-, podobnie jak do ban-, podobnie jak do ban-, podobnie jak do ban-
ków kków kków kków kków komercyjnych, uległo ostatnio dużemu osłabieniu?omercyjnych, uległo ostatnio dużemu osłabieniu?omercyjnych, uległo ostatnio dużemu osłabieniu?omercyjnych, uległo ostatnio dużemu osłabieniu?omercyjnych, uległo ostatnio dużemu osłabieniu?

� Nie. To nieprawda. W październiku 2008 roku, kiedy wyda-
wało się, że kryzys finansowy spowoduje bankructwo wielu
banków w Polsce, klienci Spółdzielczych Kas Oszczędnościo-
wo-Kredytowych wykazali się dużym spokojem i rozwagą. Nie
było masowych, bezpodstawnych ucieczek z pieniędzmi z lo-
kat, ani totalnego odwrócenia się od ofert proponowanych przez
SKOK-i. Nie można więc w żaden sposób mówić o utracie za-
ufania do Kas Spółdzielczych, niczego takiego nie zaobserwo-
wano i � co więcej � nie ma żadnych podstaw do tego, by tak
się działo.

Czy najbliższe miesiące przyniosą SKCzy najbliższe miesiące przyniosą SKCzy najbliższe miesiące przyniosą SKCzy najbliższe miesiące przyniosą SKCzy najbliższe miesiące przyniosą SKOKOKOKOKOK-om jakieś realne za--om jakieś realne za--om jakieś realne za--om jakieś realne za--om jakieś realne za-
grożenia?grożenia?grożenia?grożenia?grożenia?

� Nie, ruch SKOK-owski w naszym kraju rozwija się wciąż
dynamicznie. W ciągu ostatnich 16 lat nie było u nas żadnego
spektakularnego bankructwa. Wśród Kas bardzo sprawnie
działa tzw. system wzajemnościowy, asekuracyjny. Problem
jednej z Kas jest problemem wszystkich pozostałych Spółdziel-
ni. Obecnie nie ma mowy o tym, by kryzys zagroził realnie któ-
rejkolwiek z Kas. Wypłacalność SKOK-ów opiera się o wspo-
mniany system wzajemnościowy, czyli o utrzymanie wspólnych
rezerw płynnych, rezerwy kapitałowe i istnienie funduszu sta-
bilizacyjnego.

Nasz system KNasz system KNasz system KNasz system KNasz system Kas Spółdzielczych czerpie wiele z ras Spółdzielczych czerpie wiele z ras Spółdzielczych czerpie wiele z ras Spółdzielczych czerpie wiele z ras Spółdzielczych czerpie wiele z rynkynkynkynkynku ame-u ame-u ame-u ame-u ame-
rrrrrykykykykykańskiegoańskiegoańskiegoańskiegoańskiego. Czy amer. Czy amer. Czy amer. Czy amer. Czy amerykykykykykański system unii kredytowych zdo-ański system unii kredytowych zdo-ański system unii kredytowych zdo-ański system unii kredytowych zdo-ański system unii kredytowych zdo-
łał się oprzeć silnemu krłał się oprzeć silnemu krłał się oprzeć silnemu krłał się oprzeć silnemu krłał się oprzeć silnemu kryzysowi finansowemu?yzysowi finansowemu?yzysowi finansowemu?yzysowi finansowemu?yzysowi finansowemu?

� Rząd amerykański ratuje swoje finanse, ale głównie poprzez
dotacje dla banków. Unie kredytowe nie będą bezpośrednio
korzystać z dofinansowania. Dlaczego? - bo nie ma takiej po-
trzeby. Byt unii kredytowych nie jest w USA zagrożony, ist-
nieją tam bowiem sprawne systemy gwarancji depozytów.
W Polsce, na szczęście, sytuacja jest bardzo zbliżona � Kasy
są bezpieczne. Ubiegłoroczna �wojna na depozyty� wykazała,
że zaufanie do SKOK-ów jest o wiele większe od wiary w moce
bankowe, które � jak się okazuje � mają o wiele więcej sła-
bych punktów. /Q//Q//Q//Q//Q/



4 Nr 18/2009  LUTY 2009SKSKSKSKSKOCOCOCOCOCZEKZEKZEKZEKZEK

SKOK W SKOK PRZEZ INTERNET
dokończenie ze str. 1
Obecnie w Polsce jest aktywnych już ponad 6 mln kont inter-
netowych. �Według raportu TNS OBOP na zlecenie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów >Gdzie Polacy najchęt-
niej opłacają rachunki � stan obecny i kierunki rozwoju<
wynika, że Polacy powoli, ale stopniowo przekonują się do
bankowości elektronicznej w swym codziennym życiu. We-
dług badań największa popularnością w zakresie regulowa-
nia opłat za rachunki cieszą się wciąż tradycyjne sposoby,
czyli poczta, oddział banku, inkasent oraz punkty obsługi klien-
ta. Zaledwie 14 proc. badanych wybiera przelew przez inter-
net. Z raportu wynika jednak, że zarówno znajomość możli-
wości opłacania rachunków przez internet jak i ich wykorzy-
stanie najbardziej popularne jest wśród ludzi młodych, wy-
kształconych, a także mieszkańców dużych miast � co dobrze
rokuje na przyszłość. Dokonywanie przelewów internetowych
regulujących należności za rachunki jest najbardziej popular-

ne wśród dwudziestolatków i trzydziestolatków � mniej wię-
cej jedna czwarta z nich zawsze wykorzystuje tę metodę.
Z elektronicznej formy płatności korzystają przede wszyst-
kim osoby z wykształceniem wyższym, prywatni przedsię-
biorcy , kierownicy i specjaliści oraz uczniowie i studenci .
Tak mówi raport. A jak będzie wyglądał rozkład korzystają-
cych z kont w naszej Kasie? Dziś na to pytanie nie jesteśmy
w stanie odpowiedzieć. Z pewnością takimi danymi pochwali-
my się w następnym numerze naszego biuletynu. Przedział
większości osób posiadających ROR w SKOK-u jest duży, nie-
mniej mamy nadzieję, że to nie wiek będzie decydował o tym
kto zdecyduje się na wykorzystanie internetu w celu �odwie-
dzenia� SKOK-u. Liczymy, że większość z Was wykorzysta nowe
możliwości, jakie zaproponowaliśmy od lutego br.
Z raportu wynika ponadto, iż respondenci płacący rachunki drogą
online w zdecydowanej większości są zadowoleni z tych usług
bankowych. Głównym powodem opłacania rachunków za pośred-
nictwem przelewów internetowych jest możliwość dokonania opłat
bez konieczności chodzenia na pocztę czy do banku oraz niski koszt
transakcji lub brak jakichkolwiek opłat. Wskazywanymi przez re-
spondentów barierami w opłacaniu rachunków przelewem przez
internet są: brak dostępu do sieci, nieumiejętność posługiwania
się komputerem oraz brak konta w banku i przyzwyczajenie do
innych sposobu regulowania płatności. O bezpieczeństwo inter-
netowych transakcji obawia się 15 proc. ankietowanych, a co dzie-
siąty nie ma zaufania, że pieniądze dotrą do wystawcy rachunku.
Prognoza zawarta w raporcie mówi, że z związku z niskimi opła-
tami oraz możliwością oszczędzania czasu nabiorą znaczenia płat-
ności bezgotówkowe w formie przelewów internetowych oraz sta-
łych zleceń na kontach.*
Nie ukrywamy, że dzięki kolejnemu elementowi, jakim jest
konto internetowe uruchomionemu w Rachunku Oszczędno-
ściowo-Rozliczeniowym (ROR) � po wcześniejszych, tj. kar-
tach bankomatowo-płatniczych Visa oraz bankomatach (wy-
kaz bankomatów znajduje się w innej części naszego biulety-
nu) � wzrośnie znacznie zainteresowanie zakładaniem w na-
szej Kasie tych rachunków.
Przypominamy, że oprócz wyżej wymienionych dodatków pro-
ponujemy atrakcyjne oprocentowanie i najniższe opłaty za
prowadzenie ROR w porównaniu do innych instytucji finan-
sowych posiadających w ofercie tę usługę.
* Źródło: na podstawie �Młode pokolenie motorem postępu� Aleksander Żywczyk;
Dziennik, dodatek specjalny NBP 18.12.2008 r.

Serwis Internetowy
Naszej Kasy!
Od 4 miesięcy nasz SKOK posiada nowy, ulepszony portal
internetowy! www.skokziemryb.pl jest serwisem, w którym
dowiesz się o aktualnej ofercie objętej wachlarzem naszych
usług. Nie  trzeba wychodzić z domu � wystarczy wejść na
stronę i zapoznać się z tym co oferujemy naszym członkom
oraz tym wszystkim, którzy chcieliby na stałe związać się
z naszym skokiem.
Witryna internetowa posiada dwa osobne okna fleszowe, co
zapewnia przejrzystość i zwiększa dynamikę prezentowanych
w niej informacji. W centralnym miejscu strony znajduje się
oferta kredytów, pożyczek, lokat, ubezpieczeń oraz kont osobi-
stych. Tuż obok zamieszczono galerię z bogatą ofertą promo-
cyjną. Odwiedzający naszą stronę mogą także skorzystać z dar-
mowego kalkulatora umiejscowionego w ofercie pożyczek, dzię-
ki temu bez trudu obliczą wysokość raty; wystarczy, że wpiszą
kwotę i okres kredytowania.

Anna TAnna TAnna TAnna TAnna Tomczykomczykomczykomczykomczyk

Zapraszamy do odwiedzenia na naszego serZapraszamy do odwiedzenia na naszego serZapraszamy do odwiedzenia na naszego serZapraszamy do odwiedzenia na naszego serZapraszamy do odwiedzenia na naszego serwisuwisuwisuwisuwisu
Wejdź i przekonaj się sam jak przyjemne

może być serwowanie po www.skokziemryb.pl
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PIŁKA NOŻNA

W sezonie 2008/09 SKOK Ziemi Rybnickiej postanowił spon-
sorować dwie drużyny piłkarskiej ligi halowej: w Czerwion-
ce jest to Artek Znicze SKOK SQUAD oraz ŚKSN SKOK Ryb-
nik. Biorą one udział w Gminnej Lidze Piłki Halowej na te-
renie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Zespół AZSS w
zeszłym sezonie wygrał ligę oraz zdobył Puchar Ligi, nato-
miast drużyna z Rybnika debiutuje w drugiej edycji GLPH.
Poziom drużyn znacznie się podniósł w porównaniu do pierw-
szego roku. Pomimo tego, w bieżących rozgrywkach AZSS
radzi sobie równie dobrze, co w poprzednich. Po 9 kolejkach
zajmuje III miejsce i ma 5 punktów straty do lidera, z któ-
rym jeszcze nie grał.
Warto podkreślić, iż w lidze uczestniczą zespoły z różnych miast
i grają zawodnicy z takich klubów, jak np. Górnik Zabrze, Piast
Gliwice czy ROW Rybnik.

KOSZYKÓWKA

Aktualnie drużyna SKOK Ziemi Rybnickiej znajduje się na
dziewiątym miejscu ligowej tabeli, czyli oczko poniżej miejsca
premiowanego awansem do Play Off. Niska pozycja naszego
zespołu spowodowana była wieloma kontuzjami, przez co ka-
dra meczowa ograniczała się często do sześciu, a nawet tylko
pięciu zawodników. Aby poprawić miejsce w tabeli, drużynę
wzmocniło kilku nowych graczy. Są to Grzegorz Palenga, Ja-
cek Thomann oraz Wojtek Trałka. Szczególnie ten ostatni sta-
nowi poważne wzmocnienie, gdyż jest on byłym królem strzel-
ców ligi, a w zeszłym sezonie reprezentował II-ligowe �Ha-
wajskie Koszule� Żory. Do końca rundy zasadniczej zostało
jeszcze sporo meczów, więc mamy nadzieję na awans do dru-
giej rundy.

SKOK w SPORT U nas pożyczki
najtańsze
FFFFF.B. � Została P.B. � Została P.B. � Została P.B. � Została P.B. � Została Pani 31.000 członkiem SKani 31.000 członkiem SKani 31.000 członkiem SKani 31.000 członkiem SKani 31.000 członkiem SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnic-ybnic-ybnic-ybnic-ybnic-
kiej. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji. Co skłoniło Pkiej. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji. Co skłoniło Pkiej. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji. Co skłoniło Pkiej. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji. Co skłoniło Pkiej. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji. Co skłoniło Paniąaniąaniąaniąanią
do wstąpienia wdo wstąpienia wdo wstąpienia wdo wstąpienia wdo wstąpienia w szeregi naszej klasy?szeregi naszej klasy?szeregi naszej klasy?szeregi naszej klasy?szeregi naszej klasy?

PPPPPani Marzena:ani Marzena:ani Marzena:ani Marzena:ani Marzena: � Dziękuję, za gratulacje. Ma Pan rację, to traf-
na decyzja, a dlaczego już powiem. Otóż niedawno, dokładnie
kilka dni temu, pobrałam pożyczkę w jednym z banków. Dwa
dni później, przypadkowo wpadła mi do rąk ulotka waszej Kasy.

FFFFF.B. � T.B. � T.B. � T.B. � T.B. � Tak? Iak? Iak? Iak? Iak? I co dalej?co dalej?co dalej?co dalej?co dalej?

PPPPPani Marzena:ani Marzena:ani Marzena:ani Marzena:ani Marzena: � No właśnie, zaskoczyła mnie informacja
o oprocentowaniu pożyczek i wysokości rat. Postanowiłam
sprawdzić to w waszym punkcie kasowym, znajdującym się
w mojej miejscowości zamieszkania, czyli w Katowicach.
To co wydawało mi się tylko chwytem reklamowym, okazało
się prawdą.

FFFFF.B. � Czyli atrakcyjne oprocentowanie pożyczek skłoni-.B. � Czyli atrakcyjne oprocentowanie pożyczek skłoni-.B. � Czyli atrakcyjne oprocentowanie pożyczek skłoni-.B. � Czyli atrakcyjne oprocentowanie pożyczek skłoni-.B. � Czyli atrakcyjne oprocentowanie pożyczek skłoni-
ło Pło Pło Pło Pło Panią do podjęcia decyzji oanią do podjęcia decyzji oanią do podjęcia decyzji oanią do podjęcia decyzji oanią do podjęcia decyzji o wstąpieniu do SKwstąpieniu do SKwstąpieniu do SKwstąpieniu do SKwstąpieniu do SKOK Zie-OK Zie-OK Zie-OK Zie-OK Zie-
mi Rmi Rmi Rmi Rmi Rybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?

PPPPPani Marzena: ani Marzena: ani Marzena: ani Marzena: ani Marzena: � � � � � Tak, dostałam u was pożyczkę, a tamtą od-
dałam i dzięki tej operacji � przy tej samej kwocie, przy tym
samym okresie � płacę 150 zł mniej niż bym płaciła w tamtym
innym SKOK-u, a to już są konkretne pieniądze. Oczywiście
oprócz super oferty pożyczkowej natknęłam się na miłą, ale
przede wszystkim kompetentną obsługę. To również utwier-
dziło mnie, że podjęłam trafną decyzję.

FFFFF.B. � Zatem jest P.B. � Zatem jest P.B. � Zatem jest P.B. � Zatem jest P.B. � Zatem jest Pani zadowolona?ani zadowolona?ani zadowolona?ani zadowolona?ani zadowolona?

PPPPPani Marzena:ani Marzena:ani Marzena:ani Marzena:ani Marzena: � Bardzo zadowolona! Korzystając z okazji,
życzę całej firmie utrzymania się na tym trudnym rynku fi-
nansowym w czołówce instytucji, które proponują swoim
członkom najlepsze usługi. Myślę tu o najtańszych pożyczkach,
a także � co również porównałam � najlepiej oprocentowa-
nych lokatach. A to na pewno nie jest łatwe, albowiem zanim
odwiedziłam punkt SKOK Ziemi Rybnickiej, za pomocą inter-
netu prześledziłam oferty kilku innych SKOK-ów. Wasza ofer-
ta jest najkorzystniejsza.

FFFFF.B.: � Dzięk.B.: � Dzięk.B.: � Dzięk.B.: � Dzięk.B.: � Dziękuję. Obiecujemyuję. Obiecujemyuję. Obiecujemyuję. Obiecujemyuję. Obiecujemy, że będziemy starać się, aby po-, że będziemy starać się, aby po-, że będziemy starać się, aby po-, że będziemy starać się, aby po-, że będziemy starać się, aby po-
zytywne opinie zawsze były oparte na faktach, azytywne opinie zawsze były oparte na faktach, azytywne opinie zawsze były oparte na faktach, azytywne opinie zawsze były oparte na faktach, azytywne opinie zawsze były oparte na faktach, a nie tylknie tylknie tylknie tylknie tylko nao nao nao nao na
reklamie.reklamie.reklamie.reklamie.reklamie.

Nazwisko Pani Marzeny do wiadomości tylko Redakcji.

POŻYPOŻYPOŻYPOŻYPOŻYCZKCZKCZKCZKCZKAAAAA
NOWOROCZNANOWOROCZNANOWOROCZNANOWOROCZNANOWOROCZNA

POŻYCZKA PROMOCYJNA OPROCENTOWANIE OD 12,90%

Na wyróżnienia w naszym zespole zasługują Bartosz Majew-
ski i Bartłomiej Gliński, którzy należą do czołowych strzel-
ców ligi (pierwszy zajmuje III, a drugi VI miejsce).
Jeden z decydujących o awansie do Play Off meczów, nasza
drużyna SKOK Ziemi Rybnickiej rozegra 1 marca o godz.
16.00 w Hali Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, przy
ul. 3-go Maja, a przeciwnikiem będzie AKS Tygodnik Rybnicki
z Leszczyn. Zapowiadają się więc emocjonujące derby, na któ-
re serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i miłośników
koszykówki. Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.Ł.H.

SIATKÓWKA

Nasza drużyna siatkówki awansowała po eliminacjach do II li-
gi rybnickiej. Rozegrała w niej (do dnia 31.12.2008) dwa mecze.
W pierwszym spotkaniu po bardzo dobrym początku musiała
jednak uznać wyższość bardziej doświadczonej drużyny z Gole-
jowa, przegrywając 1:3. W drugim meczu podejmowała druży-
nę z Gorzyczek - tym razem �nasi chłopcy� wyciągnęli wnioski
po pierwszym meczu i nie byli tak gościnni wygrywając 3:1.
W okresie międzyświątecznym drużyna SKOK-u wzięła udział
w prestiżowym turnieju siatkówki w Suszcu. Wzięły w nim
udział również drużyny m.in. z Jastrzębia, Tych, Czechowic,
Żor, Rybnika i Pszczyny. W sumie 15 zespołów. SKOK bez pro-
blemu wygrał swoją grupę eliminacyjną i z I miejsca awanso-
wał do  półfinału, gdzie spotkał się z drużynami z Jastrzębia
i Tych. Po bardzo zaciętych meczach, które zakończyły się re-
misami o awansie decydowały małe punkty poszczególnych se-
tów. Odpadła drużyna z Tych, a SKOK zagrał z liderem żor-
skiej ligi o III miejsce w turnieju. Pierwszy set przegraliśmy
na przewagi 15:17, następnym secie odwróciły się role i nasz
team wygrał 15:12. O zdobyciu  brązowego medalu decydował
trzeci set. Niestety nie udało się i ulegliśmy 12:15. Jednak za-
jęcie IV miejsca w takim turnieju to spory sukces i liczymy na
dalsze dobre wieści z parkietu. Wszystkie informacje o wyni-
kach oraz terminarz ligi znajduje się na oficjalnej stronie:
www.efekt-projekty.pl/als

INFORMACJA
Dział kredytów: TEL. (0-32) 43-27-427

TEL. (0-32) 43-27-428

RACHUNKI BIEŻĄCE
�TANDEM�

MIESIĘCZNA OPŁATA OD 10ZŁ
BRAK OPŁATY ZA ZAŁOŻENIE RACHUNKU

 JUŻ WKRÓTCE � MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI KONTA
PRZEZ INTERNET

Przykładowe wyliczenie rat:
kwota okres oprocentowanie miesięczna rata

10 000 36 m-cy 9,00% 317 zł
50 000 60 m-cy 10,50% 1 074 zł

300 000 120 m-cy 12,00% 4 304 zł

KREDYTY
NA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
MAX OKRES SPŁATY 10 LAT

OPROCENTOWANIE OD 9,00%
MAX KWOTA 500 000 ZŁ

INFORMACJA 0 801 081 155

POŻYPOŻYPOŻYPOŻYPOŻYCZKCZKCZKCZKCZKAAAAA
NA DOBRNA DOBRNA DOBRNA DOBRNA DOBRY POCZĄY POCZĄY POCZĄY POCZĄY POCZĄTEKTEKTEKTEKTEK

PRZYGOTOWANA DLA SPECJALNIE Z MYŚLĄ O NOWYCH CZŁONKACH
OPROCENTOWANIE OD 7,49%

kwota okres rata miesięczna

2 500 24 M-CE 120,47 ZŁ
5 000 36 M-CY 174,26 ZŁ
10 000 36 M-CY 384,50 ZŁ
20 000 36 M-CY 697,00 ZŁ

Przykładowe wyliczenie rat:

kwota okres rata miesięczna

2 500 24 M-CE 121,06 ZŁ
5 000 36 M-CY 173,03 ZŁ
10 000 60 M-CY 242,60 ZŁ
20 000 60 M-CY 485,19 ZŁ

Przykładowe wyliczenie rat:
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Nie od dziś wiadomoNie od dziś wiadomoNie od dziś wiadomoNie od dziś wiadomoNie od dziś wiadomo, że wraz z rozwojem popular, że wraz z rozwojem popular, że wraz z rozwojem popular, że wraz z rozwojem popular, że wraz z rozwojem popular-----
ności różnego rodzaju kności różnego rodzaju kności różnego rodzaju kności różnego rodzaju kności różnego rodzaju kart płatniczych, rośnie zwią-art płatniczych, rośnie zwią-art płatniczych, rośnie zwią-art płatniczych, rośnie zwią-art płatniczych, rośnie zwią-
zana z nimi przestępczość. W ciągu ostatnich kilkzana z nimi przestępczość. W ciągu ostatnich kilkzana z nimi przestępczość. W ciągu ostatnich kilkzana z nimi przestępczość. W ciągu ostatnich kilkzana z nimi przestępczość. W ciągu ostatnich kilkuuuuu
lat banki wielokrotnie informowały o oszustwachlat banki wielokrotnie informowały o oszustwachlat banki wielokrotnie informowały o oszustwachlat banki wielokrotnie informowały o oszustwachlat banki wielokrotnie informowały o oszustwach
na kna kna kna kna kartach płatniczych.artach płatniczych.artach płatniczych.artach płatniczych.artach płatniczych.
Często za pomocą mediów (bo banki niechętnie o tym z wiado-
mych przyczyn informują) dowiadujemy się o kradzieży da-
nych z kart bądź okradaniu kont klientów tych banków za po-
mocą kart. Chociażby ostatnia głośna sprawa szajki, która
opróżniła przy użyciu technologicznie zaawansowanych czyt-
ników zainstalowanych nielegalnie w bankomatach i po ska-
nowaniu kart klientów jednego z największych banków w Pol-
sce, pobrała pieniądze w bankomatach w Bułgarii. Czy jest
nadzieja, że przestępców można pokonać?!
Historia naszej cywilizacji pokazuje, że nie, ale na pewno
nowe technologie bezstykowe mogą skutecznie ograniczyć
tego rodzaju przestępczość, ale nie tylko tego rodzaju do
minimum. Technologie bezstykowe dla większości Polaków
są z pewnością nowością, gdy na świecie wchodzą już w no-
wy etap bezpieczeństwa. W celu ograniczenia szans powo-
dzenia �przestępców kartowych� wprowadza się technolo-
gię biometryczną. Wykorzystanie metody zabezpieczeń da-
nych przy pomocy wyjątkowych i niepowtarzalnych cech
osobowych rozpoczęto w Europie kilka lat wcześniej. Moda
na przenośne dyski i pamięci masowe typu flash, udostęp-
niające zapisane na nich pliki po przyłożeniu kciuka wła-
ściciela, znalazła praktyczne zastosowanie w komputerach
przenośnych i choć nie jest to jeszcze codziennością, coraz

Bioidentyfikacja
receptą na złodziei

więcej osób interesuje się możliwością zabudowy w swoich
urządzeniach takich właśnie zabezpieczeń. Na Polskim ryn-
ku możemy już dziś spotkać urządzenia biometryczne, któ-
re są dostępne do klientów indywidualnych. Bez problemu
można zakupić przynajmniej 20 typów chroniących kompu-
ter osobisty przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz,
np. wyposażone w skanery linii papilarnych klawiatury,
myszki i karty PCMCIA.

Niektóre z urządzeń służące do organizowania telekonferencji
mają nawet skanery tęczówek oczu. Coraz częściej urządzenia
biometryczne montowane są zamiast tradycyjnych zamków
w drzwiach. Osoby, które zdecydowały się i korzystają z zabez-
pieczeń biometrycznych, w znakomitej większości uważają me-
tody te za najskuteczniejsze. Wiele osób korzystających z usług
sektora finansowego dla poprawy bezpieczeństwa transakcji
gotowych jest na kontrole tożsamości wymagające od nich skła-
dania odcisków palców czy rozpoznawania głosu i geometrii
twarzy. Tą ostatnią wprowadzono w Polsce w związku z wej-
ściem do strefy Schengen i dotyczy na razie dokumentów tożsa-
mości. Z kolei 2/3 badanych konsumentów w Europie Zachod-
niej deklaruje, że bioidentyfikacja jest ich zdaniem dużo bar-

dziej skuteczna niż kody PIN czy stosowane w bankach tokeny.
Co dalej? Na dzień dzisiejszy organizacje finansowe zastana-
wiają się coraz poważniej nad koniecznością wprowadzenia
do kart płatniczych danych bioidentyfikacyjnych. Najprostszym
i najtańszym rozwiązaniem wydaje się zeskanowanie odcisku
palca. Niepowtarzalny dla każdego człowieka wzór linii papi-
larnych jest praktycznie nie do podrobienia i może być prze-
chowywany w chipie karty płatniczej. Czy uda się to wprowa-

dzić w naszym kraju? Polacy � zdaniem sektora bankowego �
nieufnie podchodzą do urządzeń rejestrujących ich biologicz-
ne dane.
Faktem jest także, że zbudowanie wspólnej bazy danych bio-
metrycznych klientów sektora finansowego w Polsce jest
sprawą kilku lat. Na pytanie, czy uda się to wprowadzić i kie-
dy, dziś trudno odpowiedzieć. Na razie możemy jedynie przy-
glądać się świetnie funkcjonującym rozwiązaniom biometrycz-
nym bankowości w USA, Meksyku, Niemczech i Chinach kon-
tynentalnych.

Na podstawie artykułu �Przyszłością transakcji bezgotówkowych jest bio-
identyfikacja;� Aleksander Żywczyk, Dziennik, dodatek specjalny Twoje Fi-
nanse 18.12.2008 r.

Planujesz remont mieszkania lub domu?
Chcesz kupić sobie nowy samochód?
Musisz wymienić sprzęt AGD i RTV?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na w/w
oraz inne potrzeby mamy dla Ciebie:

POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ
DŁUGOTERMINOWĄ

z terminem spłaty do 10 lat
z przeznaczeniem na dowolny cel

DO 40 000 ZŁ BEZ ZABEZPIECZENIA *
MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI DO 150 000 ZŁ
* w zależności od uzyskiwanego dochodu, stażu członkowskiego oraz posiadanego aktywnego ROR w SKOK

W 2008 r. w Systemie Informacji BIK Klient In-
dywidualny zarejestrowanych było 51 instytu-
cji, które pobrały łącznie ponad 19,8 mln Ra-
portów BIK, w tym ponad 5,2 mln Raportów
Monitorujących. Było to 31% więcej Raportów
niż w 2007 r.

Biuro Informacji Kredytowej
informuje

Udostępnione Raporty BIK (mln szt.)

Rowerem do Santiago de Compostela
Bardzo osobista, miejscami refleksyjna opowieść o wyprawie
do grobu św. Jakuba, jednego z apostołów Chrystusa. Staro-
dawny szlak tej wędrówki, określany mianem camino, cieszy
się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród pielgrzymów
z Europy Zachodniej. Z jednej strony książka stanowi niejako
dziennik z podróży, z drugiej zaś posłużyć może jako swoisty
przewodnik. Prócz wielu trafnych spostrzeżeń i praktycznych
wskazówek, autor nie stroni od własnych wynurzeń, które zdra-
dzają jego życiowy bagaż, częstokroć zdrowy dystans do rze-
czywistości, ale też skłaniają do przemyśleń. W poczuciu nie-
pewności, w zderzeniu z własnymi słabościami, autentyczność
jego przeżyć na Szlaku św. Jakuba uczy również pokory.
Do nabycia w księgarniach. Więcej na wwwwwwwwwwwwwww.ar.ar.ar.ar.arw-vectra.plw-vectra.plw-vectra.plw-vectra.plw-vectra.pl

�Popiełuszko�
Film �Popiełuszko� to największa polska produkcja
2009 roku: 7 tysięcy aktorów i statystów, 7 miesięcy
zdjęć, 14 miast. SKSKSKSKSKOK jest oficjalnym sponsorem fil-OK jest oficjalnym sponsorem fil-OK jest oficjalnym sponsorem fil-OK jest oficjalnym sponsorem fil-OK jest oficjalnym sponsorem fil-
mumumumumu, którego premiera odbędzie się 16 lutego w War-
szawie.
Film w reżyserii Rafała Wieczyńskiego jest pierw-
szym filmem pokazującym z takim rozmachem stan
wojenny. Scenariusz powstał na podstawie wielo-
letnich badań prowadzonych przez reżysera w po-
rozumieniu z Trybunałem Beatyfikacyjnym Sługi Bo-
żego ks. Jerzego Popiełuszki.
Obraz przedstawia życie księdza Jerzego od lat dzie-
ciństwa na polskiej prowincji, poprzez okres kształ-
towania się jego powołania w wojsku, proces rodze-
nia się jego legendy w czasie ciężkiej próby stanu wo-
jennego, aż po jego bestialski mord i gromadzący bli-
sko pół miliona ludzi pogrzeb.

WARTO ZOBACZYĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Przykładowe wyliczenie rat:
Kwota Ilość Wysokość

kredytu spłat miesięcznej raty

40 000,00 zł 240 334,40 zł

80 000,00 zł 240 668,81 zł

120 000,00 zł 240 836,01 zł

Kwota kredytu 40 000 zł na okres 240 m-y, oprocentowanie rzeczywiste 8,18%

Oprocentowanie kredytu od 7,49%
Prowizja od 0%
Okres spłaty do 20 lat
Do 100% wartości nieruchomości
Wypłata do 10 dni od momentu skompletowania dokumentów

Przyjdź do SKOK Ziemi Rybnickiej!!!

Przykładowe wyliczenie rat:

     Kwota pożyczki Ilość spłat Wysokość miesięcznej raty

10 000 zł 96 181,78 zł

20 000 zł 96 363,55 zł

40 000 zł 120 555,35 zł

60 000 zł 120 833,03 zł

Kwota pożyczki 10 000 zł na okres 96 m-y, oprocentowanie rzeczywiste 16,53%
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Pyskowice, 17.11.2008 r.
Szanowny Panie Prezesie

Na Pana ręce składam serdeczne podziękowania dla Pani Iza-
beli Flasińskiej � kierowniczki placówki SKOK Ziemi Rybnic-
kiej przy ul. Wojska Polskiego w Pyskowicach. Kredyt otrzy-
małam w niecałe dwie godziny, które zadecydowały o moim
być albo nie być. O tym punkcie wyrażam się w samych super-
latywach, zresztą nie tylko ja.

Życzę Panu, aby wszystkie Wasze Placówki miały tak miłych,
uczynnych i przyjaznych pracowników. Jeszcze raz stokrot-
ne dzięki dla Pani Izy Flasińskiej i pracujących tam Pań.

Z poważaniem
(imię i nazwisko

do wiadomości redakcji)

O kO kO kO kO korzyściach płynących z faktu posiadania korzyściach płynących z faktu posiadania korzyściach płynących z faktu posiadania korzyściach płynących z faktu posiadania korzyściach płynących z faktu posiadania karty VISarty VISarty VISarty VISarty VISA oferowanej przez SKA oferowanej przez SKA oferowanej przez SKA oferowanej przez SKA oferowanej przez SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej pisaliśmyybnickiej pisaliśmyybnickiej pisaliśmyybnickiej pisaliśmyybnickiej pisaliśmy
już wielokrotnie i jesteśmy przekjuż wielokrotnie i jesteśmy przekjuż wielokrotnie i jesteśmy przekjuż wielokrotnie i jesteśmy przekjuż wielokrotnie i jesteśmy przekonani, że pieronani, że pieronani, że pieronani, że pieronani, że pierwsze 1000 osób, które są już w posiadaniu nowych kwsze 1000 osób, które są już w posiadaniu nowych kwsze 1000 osób, które są już w posiadaniu nowych kwsze 1000 osób, które są już w posiadaniu nowych kwsze 1000 osób, które są już w posiadaniu nowych kartartartartart
zauważa na co dzień te kzauważa na co dzień te kzauważa na co dzień te kzauważa na co dzień te kzauważa na co dzień te korzyści. Mamy nadzieję, że jedynie kwestią czasu jest poszerzenie kręgu osóborzyści. Mamy nadzieję, że jedynie kwestią czasu jest poszerzenie kręgu osóborzyści. Mamy nadzieję, że jedynie kwestią czasu jest poszerzenie kręgu osóborzyści. Mamy nadzieję, że jedynie kwestią czasu jest poszerzenie kręgu osóborzyści. Mamy nadzieję, że jedynie kwestią czasu jest poszerzenie kręgu osób
kkkkkorzystających z przysłowiowego �plastikorzystających z przysłowiowego �plastikorzystających z przysłowiowego �plastikorzystających z przysłowiowego �plastikorzystających z przysłowiowego �plastiku�.u�.u�.u�.u�.

Warto posiadać i płacić kartą

Z NASZEJ POCZTY

UCZCIWOŚĆ POPŁACA
Jak donosi Jak donosi Jak donosi Jak donosi Jak donosi The WThe WThe WThe WThe Wall Street Journal Pall Street Journal Pall Street Journal Pall Street Journal Pall Street Journal Polskolskolskolskolskaaaaa z 19 grudnia 2008 r z 19 grudnia 2008 r z 19 grudnia 2008 r z 19 grudnia 2008 r z 19 grudnia 2008 r., Urząd Ochrony K., Urząd Ochrony K., Urząd Ochrony K., Urząd Ochrony K., Urząd Ochrony Konkonkonkonkonkurencji i Kurencji i Kurencji i Kurencji i Kurencji i Konsumentówonsumentówonsumentówonsumentówonsumentów
uznał, że jeden z największych banków w Puznał, że jeden z największych banków w Puznał, że jeden z największych banków w Puznał, że jeden z największych banków w Puznał, że jeden z największych banków w Polsce wprowadził kolsce wprowadził kolsce wprowadził kolsce wprowadził kolsce wprowadził konsumentów w błąd przy konsumentów w błąd przy konsumentów w błąd przy konsumentów w błąd przy konsumentów w błąd przy kampanii reklamo-ampanii reklamo-ampanii reklamo-ampanii reklamo-ampanii reklamo-
wej oferowanej przez siebie lokwej oferowanej przez siebie lokwej oferowanej przez siebie lokwej oferowanej przez siebie lokwej oferowanej przez siebie lokatyatyatyatyaty.....

Dobry wynik SKOK Ubezpieczeń
w ogólnopolskim rankingu ubezpieczycieli

Klient właściwie traktowany
Średnio dwie i pół godziny � tyle czasu potrzebowali pracownicy TUW
SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA � na udzielenie precyzyjnych, e-mailowych
odpowiedzi na zapytania ze strony tzw. �tajemniczych klientów�. Dzięki
temu wynikowi, TUW SKOK uplasowało się na 8 miejscu (na 24 tow.
ubezpieczeń majątkowo-osobowych), a TU SKOK ŻYCIE SA na 5 (na 19
tow. życiowych) w ogólnopolskim rankingu, który na zlecenie �Home &
Market� przeprowadził Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych
z Warszawy.

Badaniem sprawdzono poziom komunikacji pracowników towarzystw ubez-
pieczeniowych z klientem, a przede wszystkim w jakim stopniu i w jakim czasie są
oni w stanie odpowiedzieć na jego pytania.

Badanie polegało na przesłaniu przez anonimowego klienta zapytania doty-
czącego posiadanego przez dane Towarzystwo produktu lub usługi. Adres e-ma-
ilowy lub formularz kontaktowy pochodził z informacji zamieszczonej na otwartej
stronie internetowej ubezpieczyciela, czyli w przypadku SKOK Ubezpieczeń
z www.skok.pl

Osiągnięcie przez SKOK Ubezpieczenia bardzo dobrego wyniku w zestawie-
niu, tym bardziej warte jest docenienia, że jak podał Instytut Analiz �na 43 przeba-
dane instytucje tylko 27 towarzystw w ogóle udzieliło odpowiedzi�. A zważywszy
na fakt, że ubezpieczyciele, to instytucje, dla których wysoka jakość kontaktów
z klientami powinna być najważniejsza, to osiągnięty przez SKOK Ubezpieczenia
wynik badania wydaje się być satysfakcjonującym.

Masz pytanie o produkty SKOK Ubezpieczeń: ubezpieczenia na życie, majątkowe,
osobowe, inwestycyjne? Zapytaj w swojej Kasie lub zadaj pytanie przez
www.skok.pl.

Jak pokazują wyniki rankingu � szanujemy naszych Klientów i tych,
którzy chcą się nimi stać!

Reklama lokaty nie zawierała bowiem informacji o dacie
rozpoczęcia naliczania odsetek od zdeponowanych kwot.
W ocenie Urzędu, nieuczciwe wobec klientów było pomi-
nięcie informacji o tym, że odsetki od lokaty będą nali-
czane od dnia 18 marca, podczas gdy oszczędności były
wpłacane przez nich już pod koniec stycznia. Naganność
opisanego działania była tym większa, iż w spotach re-
klamowych znalazła się zapewnienie, że produkt nie kry-
je żadnych pułapek� Kara jaka grozi bankowi za stoso-
wanie nieuczciwych praktyk marketingowych to � baga-
tela � 5,7 mln zł.
Nasza Kasa zawsze podaje wiarygodne informacje w swo-
ich reklamach. Czynimy tak nie tylko z obawy o konse-

kwencje finansowe nieuczciwości związanej z wprowa-
dzaniem w błąd naszych Klientów, ale przede wszystkim
ze względu na szacunek dla naszych obecnych i przyszłych
członków.
Ponadto oferujemy przecież jedne z najlepszych warun-
ków sprzedaży proponowanych usług, co skłania nas do
zachęcania wszystkich, aby porównywali oferowane przez
nas produkty do oferty naszych konkurentów: banków oraz
innych SKOK-ów. Warto to zrobić przed odwiedzeniem na-
szych placówek. O to kogo Państwo wybierzecie � jeste-
śmy spokojni�

Naszej reklamie możecie zaufaćNaszej reklamie możecie zaufaćNaszej reklamie możecie zaufaćNaszej reklamie możecie zaufaćNaszej reklamie możecie zaufać

Przypominamy, że karty VISA mogą otrzymać nie tylko
członkowie posiadający u nas ROR, ale także wszyscy po-
zostali członkowie. W tym miejscu pragniemy zaprosić
obecnych oraz przyszłych posiadaczy kart do udziału
w �Programie lojalnościowym� naszej Kasy, przeznaczo-
nym dla posiadaczy kart VISA. Płacąc kartą wydaną przez
SKOK Ziemi Rybnickiej za transakcje - np. w placówkach
handlowo-usługowych - członek SKOK będzie otrzymywał
punkty, które będzie można zamienić na nagrody. Za każde
wydane (zapłacone kartą) 100 zł przyznawany jest 1 punkt.
Wszystkie transakcje bezgotówkowe podlegają sumowaniu
i przeliczaniu na punkty. Punkty te są przeliczane automa-
tycznie, co nie wymaga podejmowania działań ze strony
uczestnika programu. Członek SKOK Ziemi Rybnickiej
w każdej chwili może sprawdzać stan konta, w ramach któ-
rego gromadzone są punkty podlegające wymianie na upo-
minki przedstawiamy poniżej.

Z treścią Regulaminu programu lojalnościowego wraz z wy-
kazem nagród można zapoznać się w każdym punkcie ob-
sługi naszego SKOK-u bądź na stronie internetowej
www.skokziemryb.pl
Im więcej płacisz kartą, tym więcej zyskujesz. A oto skró-
towy wykaz nagród:
! 50 punktów � kubek firmowy lub smycz,
! 100 punktów � t-shirt,
! 150 punktów � parasol,
! 200 punktów � torba na ramię,
! 250 punktów � portfel skórzany,
! 300 punktów � torba turystyczna,
! 350 punktów � sprzęt AGD.

Program lojalnościowy planujemy rozpocząć od marca br.,
ale już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy.
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PUNKTY KASOWE TELEFON GODZINY OTWARCIA

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A 032-4329400÷9 7:30 - 17:00

44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 13 032-4330662 7:15 - 14:45

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44 032-4330677 8:00 -15:30

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 42 032-4396370 8:30 -16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93 032-4217334 pon. - śr. 7:30 - 15:00
czw. - pt. 8:30 - 16:00

44-370 Pszów, ul. Traugutta 5 032-4530300 9:00 - 16:30

44-230 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B 032-4229702 9:00-16:30

44-310 Radlin, ul. Korfantego 3 032-4530157 9:00-16:30

44-240 Żory, ul. Folwarecka 1 L 032-4751240 8:30 - 16:00

44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A 032-4547004 9:00 - 16:30

44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13 032-3022470 9:00 - 16:30

47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2 032-4172506 8:30 - 16:00

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 8:45 - 16:15

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1 077-4042967 8:45 - 16:15

44-200 Rybnik, ul. Powstańców 9 032-4331401 9:00 - 16:30

43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12 032-2248481 7:30 - 15:00

43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D 032-7389515 pon. 8:00 - 15:00
wt. - pt. 8:45 - 16:15

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

48-120 Baborów, ul. Rynek 15 077-4036815 8:30 - 16:00

44-103 Gliwice, ul. Błonie 3 032-3317434 8:30 - 16:00

44-119 Gliwice, ul. Młodzieżowa 8 032-2797316 8:30 - 16:00

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58 032-7075978 7:15 - 14:45

28-200 Staszów, ul. Opatowska 24 015-8643815 8:30 - 16:00

28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27 041-3782519 8:30 - 16:00

40-002 Katowice, ul. Plebiscytowa 9/1 032-6071423 9:00 - 16:30

41-516 Chorzów, ul. Gałeczki 40 032-3461615 8:30 - 16:00

33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1 014-6436869 8:30 - 16:00

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

Po odbiór upominków za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania �Skocz-
ka� proszeni są: AntoniAntoniAntoniAntoniAntoni FijałFijałFijałFijałFijał (Szczucin), Grażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna NaidekGrażyna Naidek (Żory), Janusz KJanusz KJanusz KJanusz KJanusz Kostrzewskiostrzewskiostrzewskiostrzewskiostrzewski (Wyry), JakJakJakJakJakububububub
SzybkiSzybkiSzybkiSzybkiSzybki (Kietrz), MonikMonikMonikMonikMonika Najdaa Najdaa Najdaa Najdaa Najda (Pogrzenień), PPPPPaweławeławeławeławeł Lelonek (Niemodlin), Jan MamczarczykJan MamczarczykJan MamczarczykJan MamczarczykJan Mamczarczyk (Turza Ślą-
ska), Maria KMaria KMaria KMaria KMaria Kojojojojoj (Łaziska Górne), Roman MikRoman MikRoman MikRoman MikRoman Mikususususus (Niemodlin), Iwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona Stawiarskaaaaa (Orzesze), Halina PHalina PHalina PHalina PHalina Pogo-ogo-ogo-ogo-ogo-
rzelskrzelskrzelskrzelskrzelskaaaaa (Busko Zdrój), Janina KJanina KJanina KJanina KJanina Kaczorowskaczorowskaczorowskaczorowskaczorowskaaaaa (Gliwice), Zbigniew LeszczyńskiZbigniew LeszczyńskiZbigniew LeszczyńskiZbigniew LeszczyńskiZbigniew Leszczyński (Busko Zdrój), Maria Pra-Maria Pra-Maria Pra-Maria Pra-Maria Pra-
deladeladeladeladela (Czerwionka-Leszczyny), Jarosław GrądkJarosław GrądkJarosław GrądkJarosław GrądkJarosław Grądkowskiowskiowskiowskiowski (Gliwice). Upominki można odebrać w najbliższym
punkcie kasowym. Ich fundatorem jest TUW SKOK. Na kolejne rozwiązania czekamy do 15 marca br.

W naszym stałym cyklu przedstawiamy załogę punktu kasowego w Kietrzu. Stoją od lewej:
KKKKKatarzyna Golikatarzyna Golikatarzyna Golikatarzyna Golikatarzyna Golik (dysponent-kasjer), Liliana BedrLiliana BedrLiliana BedrLiliana BedrLiliana Bedryjyjyjyjyj (kierownik punktu kasowego) oraz KKKKKata-ata-ata-ata-ata-
rzyna Przyna Przyna Przyna Przyna Pyrekyrekyrekyrekyrek (dysponent-kasjer).
Poniżej przedstawiamy naszych informatyków; są to (od lewej) AAAAAdam Cieśladam Cieśladam Cieśladam Cieśladam Cieśla (administrator
sieci), Dariusz Sputek, TDariusz Sputek, TDariusz Sputek, TDariusz Sputek, TDariusz Sputek, Tomasz Chwilaomasz Chwilaomasz Chwilaomasz Chwilaomasz Chwila i TTTTTomasz Jojkomasz Jojkomasz Jojkomasz Jojkomasz Jojkooooo.

Wszelkie informacje zawarte w  niniejszym wydaniu �Skoczka� odnoszą się do daty jego oddania do druku (2.02.2009 r.)
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