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Szanowny Czytelniku

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

Z OSTATNIEJ CHWILI

PIERWSZE NAGRODY
JUŻ ODEBRANE
Z kZ kZ kZ kZ końcem maja zakońcem maja zakońcem maja zakońcem maja zakońcem maja zakończyła się pierończyła się pierończyła się pierończyła się pierończyła się pierwsza z dwóch edycji loterii orwsza z dwóch edycji loterii orwsza z dwóch edycji loterii orwsza z dwóch edycji loterii orwsza z dwóch edycji loterii organizowanej przezganizowanej przezganizowanej przezganizowanej przezganizowanej przez
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Pomoc dla powodzian
SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej ma wiele oddziałów na terenie naszego kraju. Zrzesza nieybnickiej ma wiele oddziałów na terenie naszego kraju. Zrzesza nieybnickiej ma wiele oddziałów na terenie naszego kraju. Zrzesza nieybnickiej ma wiele oddziałów na terenie naszego kraju. Zrzesza nieybnickiej ma wiele oddziałów na terenie naszego kraju. Zrzesza nie
tylktylktylktylktylko osoby zo osoby zo osoby zo osoby zo osoby z województwa śląskiegowojewództwa śląskiegowojewództwa śląskiegowojewództwa śląskiegowojewództwa śląskiego, ale także z, ale także z, ale także z, ale także z, ale także z południowej części Ppołudniowej części Ppołudniowej części Ppołudniowej części Ppołudniowej części Polski, któ-olski, któ-olski, któ-olski, któ-olski, któ-
ra wra wra wra wra w tym roktym roktym roktym roktym roku została dotknięta powodzią.u została dotknięta powodzią.u została dotknięta powodzią.u została dotknięta powodzią.u została dotknięta powodzią.

Z kartą SKOK
za darmo w bankomatach

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 18 sierpnia br. liczba
osób będących członkami naszej Kasy przekroczyła 3300033000330003300033000. Jesteśmy dumni
z okazanego nam zaufania, a także z możliwości stałego świadczenia usług
finansowych dla tak szerokiej grupy 33000 rodzin. Serdecznie zapraszamy
do dalszej współpracy!

Pierwsza pula nagród z naszej Loterii trafiła już do osób, którym nieco bar-
dziej dopisało szczęście. Z drugiej jednak strony zadowoleni powinni być
wszyscy, bowiem udział w tej zabawie wiązał się z korzyściami wynikający-
mi z atrakcyjnego oprocentowania lokat czy też konkurencyjnym oprocento-
waniem pożyczek. Co ważniejsze, do 30 listopada potrwa druga edycja Lote-
rii, toteż kolejne nagrody już czekają! Warto więc uważnie śledzić naszą
ofertę, aby mieć kolejne powody do satysfakcji, które niesie ze sobą członko-
stwo w SKOK Ziemi Rybnickiej. Tak więc zachęcam do kolejnej lektury
„Skoczka”, w którym znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji zwią-
zanych z naszą działalnością, ale też istotnych porad, jakie pozwolą ustrzec
się przed ewentualnymi kłopotami w zakresie finansów i budżetów domo-
wych. Niech zatem w tym miejscu, przy tej okazji wolno będzie przypomnieć
nasze przesłanie, że Kas jest wiele, ale taka – SKOK Ziemi Rybnickiej –
TYLKO JEDNA.

Franciszek Barakomski
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KONKURS „MAMA W PRACY”

SKOK przyjazna dla mam
Fundacja ŚwFundacja ŚwFundacja ŚwFundacja ŚwFundacja Św. Mik. Mik. Mik. Mik. Mikołaja, dziennik „Rzeczpospolita” oraz In-ołaja, dziennik „Rzeczpospolita” oraz In-ołaja, dziennik „Rzeczpospolita” oraz In-ołaja, dziennik „Rzeczpospolita” oraz In-ołaja, dziennik „Rzeczpospolita” oraz In-
stytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC wyróżniły naszstytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC wyróżniły naszstytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC wyróżniły naszstytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC wyróżniły naszstytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC wyróżniły nasz
SKSKSKSKSKOK tytułem Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkOK tytułem Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkOK tytułem Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkOK tytułem Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkOK tytułem Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matkom.om.om.om.om.
Jak zapowiadaliśmy w poprzednim wydaniu „Skoczka”, chce-
my się podzielić z naszymi Czytelnikami miłą wiadomością.
25 maja (tuż przed Dniem Matki) w budynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie rozstrzygnięto konkurs „Mama
w pracy”. Była to trzecia edycja konkursu, a Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej znalazła się
wśród jego 41 laureatów. Organizatorzy przyznali nam tytuł
Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkFirmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkFirmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkFirmy Nieprzeciętnie Przyjaznej MatkFirmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matkomomomomom. Jesteśmy jedną
z dwóch instytucji finansowych w Polsce wyróżnionych tym
tytułem i jedyną z powiatu rybnickiego, która otrzymała go aż
trzy razy. To prestiżowe wyróżnienie dla pracodawcy za wpro-
wadzanie w swojej firmie rozwiązań sprzyjających połącze-
niu przez kobiety macierzyństwa z pracą zawodową. Mamy
ogromne powody do zadowolenia i satysfakcję, ponieważ ju-
rorami w konkursie, którzy zweryfikowali działania szefostwa
firmy były osoby najbardziej zainteresowane, a więc… nasze
pracownice będące mamami małych dzieci oraz przyszłe mamy.
Konkurs „Mama w pracy” był prowadzony od listopada 2009 r.
do połowy marca br. Z całej Polski zgłosiło się do niego 118 firm.
Pracownice tych firm przysłały organizatorom 3575 konkurso-
wych ankiet (anonimowych) oceniając w nich, jak pracodawca
dba o ich potrzeby jako mam oraz jakie wprowadza dla nich
udogodnienia. Uwagi, jakie znalazły się w tych anonimowych
ankietach, są ważnym wyznacznikiem kierunku działań na przy-
szłość dotyczących stałej poprawy warunków pracy (szczegól-
nie dla pań). W naszej firmie nie ma mowy o dyskryminowaniu
kobiet w ciąży i młodych mamy. Po urlopie macierzyńskim czy
wychowawczym panie bez problemu mogą wrócić do pracy.
W trakcie dnia są przerwy na karmienie. Z kolei mamy, które
zgłoszą taką potrzebę mogą wcześniej wyjść z pracy.

– Otrzymanie tytułu Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matkom
to ogromna satysfakcja. To nas upewnia, że działania jakie
podejmujemy są przez nasze pracownice dobrze postrzegane
i odnoszą zamierzony efekt. Panie to zdecydowana większość
pracowników i nie wyobrażam sobie, by nie dostosować wa-
runków pracy firmy do potrzeb kobiet oczekujących potomstwa
oraz tych, które już są mamami. Przy okazji realizujemy starą,
sprawdzoną zasadę – gdy pracownik jest zadowolony z wa-
runków pracy, to wydajniej pracuje i silniej jest związany
z firmą. Wszystko to składa się na sukces firmy – mówi pre-
zes SKOK Ziemi Rybnickiej.

Poniższe opracowanie omawia okres od stycznia do lipca
2010 r. Ten czas i zmiany, jakie w nim zaszły, został przedsta-
wiony w trzech ujęciach: lokat, pożyczek i liczebności naszej
bazy członkowskiej.

CZŁONKOWIE
W ciągu siedmiu miesięcy br. w poczet członków SKOK Ziemi
Rybnickiej wstąpiło 1.116 nowych osób, a z końcem lipca za-
pisanych do Kasy było 32.971. Choć w zapisach nie wystąpił
spektakularny postęp, to jednocześnie w dalszym ciągu spa-
dała liczba składanych rezygnacji. Osób, które decydowały się
na wystąpienie z Kasy, było o 21% mniej. W obliczu konkuren-
cji (która przecież nie maleje, a wręcz przeciwnie), zmieniają-
cych się przepisów i doniesień o rosnących problemach Pola-
ków ze spłatą swoich zobowiązań, naszemu SKOK-owi uda-

wało się utrzymywać zadowalające, dodatnie tempo na naj-
ważniejszym polu, jakim jest w pierwszej kolejności pozyski-
wanie nowych klientów, którym można zaoferować albo za-
strzyk finansowy w perspektywie planowanych wydatków, albo
sposobność ulokowania oszczędności. Każdy kolejny miesiąc
przynosił wzrost wielkości bazy członkowskiej, co bez przerw
trwa już od kilku lat.

LOKATY
Od początku 2010 r. SKOK Ziemi Rybnickiej przez cały czas
starał się oferować swoim obecnym, jak i potencjalnym klien-
tom oprocentowanie lokat na poziomie konkurencyjnym wzglę-
dem innych instytucji. Wśród głównych propozycji znalazły się
takie lokaty jak: „Zima”, „Loteryjna”, „Kwartał” czy „Zielo-
na”. W tej grupie dominowała lokata, której założenie dawało
szansę na wzięcie udziału w Loterii. Tego typu akcję, o takim
rozmachu, Kasa przeprowadza (bo ciągle trwa II edycja) po
raz pierwszy. Lokata ta w widoczny sposób wpłynęła na zmia-
ny w strukturze tego typu rachunków. SKOK zaproponował do-
bre oprocentowanie i możliwość wylosowania cennych nagród
w zamian za powierzenie środków na dłuższy niż typowo okres,
bo najczęściej na pół roku. To sprawiło, że klienci mieli mniej
okazji do przenoszenia pieniędzy z rachunków kończących się

na nowe. Tym samym wartość przyjmowanych lokat termino-
wych w czasie od stycznia do lipca była o ponad 9% niższa niż
w tym samym czasie 2009 r. Jednakże nie wpłynęło to na pogor-
szenie ogólnej wielkości depozytów członków. Poza lokatami ter-
minowymi, niekwestionowaną popularnością cieszyły się też
rachunki systematycznego oszczędzania, stanowiąc interesu-
jącą alternatywę – jak np. „Gwarantowany zysk”.

POŻYCZKI
Wartość wszystkich rodzajów pożyczek ratalnych, udzielonych
w okresie będącym tematem tej analizy, wzrosła o 1,4%. Dużą
zasługą jest tutaj popularność specjalnych pożyczek dla ho-
dowców, których sprzedaż nie słabnie. Z kolei klienci Punk-
tów Kasowych mogli korzystać głównie z następujących poży-
czek: „Loteryjna”, „Zielona”, a także z odrębnych ofert dla po-
siadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy np.
osób dopiero wstępujących do Kasy. Analogicznie do lokat,
szczególnym zainteresowaniem cieszył się produkt, dający
prawo wzięcia udziału w Loterii. Pod tym względem równe
prawa zyskiwali zarówno pożyczkobiorcy, jak i depozytariu-
sze. Rosło zainteresowanie pożyczkami bardzo krótkotermi-
nowymi, tj. „chwilówkami”. W tej dziedzinie zanotowano spo-
ry wzrost, bo wynoszący aż 27%. Tak samo, jak w przypadku
depozytów, także tutaj obserwowany był pozytywny trend,
wskazujący na utrzymywanie stabilnej pozycji.
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SKOK a statystyka – kilka słów o nas

Jak wynika z przeprowadzonych ana-
liz, w latach 1994-1997 do SKOK zapi-
sywali się przede wszystkim młodzi lu-
dzie. W tamtym czasie do SKOK zapisy-
wali się głównie pracownicy nie istnie-
jącej już Kopalni Węgla Kamiennego „Dę-
bieńsko”. Osoby spoza kopalni nie miały
możliwości wstąpienia w szeregi naszej
Spółdzielni, natomiast emeryci i renci-
ści stanowili zaledwie niewielki odse-
tek wszystkich członków. Średni wiek
wynosił wówczas od 36,6 w 1994 do 38
lat w 1997 r.

Od 1998 r. SKOK Ziemi Rybnickiej zaczę-
ła otwierać placówki poza kopalniami,
umożliwiając tym samym innym grupom
zawodowym nabycie członkostwa w Ka-
sie. Od 2003 r. sukcesywnie wiek naszych
spółdzielców rośnie. Rekordowym pod
tym względem był 2003 r., kiedy średnia
wieku wzrosła do 52 lat…
Od 2004 r. do dnia dzisiejszego następu-
je sukcesywne wyrównywanie do śred-
niej wieku za cały okres 17 lat działal-
ności SKOK wynoszącej 44 lata.

W ostatnim numerze naszego „SkW ostatnim numerze naszego „SkW ostatnim numerze naszego „SkW ostatnim numerze naszego „SkW ostatnim numerze naszego „Skoczkoczkoczkoczkoczka” przedstawiona została strukturaa” przedstawiona została strukturaa” przedstawiona została strukturaa” przedstawiona została strukturaa” przedstawiona została struktura
osób będących członkosób będących członkosób będących członkosób będących członkosób będących członkami naszej Kami naszej Kami naszej Kami naszej Kami naszej Kasy opracowana w oparciu o krasy opracowana w oparciu o krasy opracowana w oparciu o krasy opracowana w oparciu o krasy opracowana w oparciu o kryteriumyteriumyteriumyteriumyterium
płci, w odniesieniu do 17 lat naszej działalności. Tpłci, w odniesieniu do 17 lat naszej działalności. Tpłci, w odniesieniu do 17 lat naszej działalności. Tpłci, w odniesieniu do 17 lat naszej działalności. Tpłci, w odniesieniu do 17 lat naszej działalności. Tym razem prezentujemyym razem prezentujemyym razem prezentujemyym razem prezentujemyym razem prezentujemy
ciekciekciekciekciekawą statystykawą statystykawą statystykawą statystykawą statystykę odnoszącą się do wiekę odnoszącą się do wiekę odnoszącą się do wiekę odnoszącą się do wiekę odnoszącą się do wieku naszych członkówu naszych członkówu naszych członkówu naszych członkówu naszych członków.....

Wiek osób przystępujących
do SKOK Ziemi Rybnickiej
w latach 1993-2010 (stan na 06.05.2010 r.)

     średni wiek
1993 47,8
1994 36,6
1995 36,7
1996 37,3
1997 38,0
1998 40,3
1999 39,3
2000 40,6
2001 43,5
2002 50,5
2003 52,4
2004 45,1
2005 45,6
2006 44,7
2007 44,7
2008 43,2
2009 44,5
2010 45,7

ŚREDNIO 44,6

Człowiek i wirus komputerowy
Dr Mark Gason, brytyjski naukowiec z University of Reading
jest pierwszym człowiekiem zaatakowanym przez komputero-
wy wirus. Jak podaje Rzeczpospolita, Brytyjczyk dał sobie wsz-
czepić w dłoń czip komputerowy, który wcześniej zainfekowa-
no wirusem. Badacz udowodnił, że zewnętrzne komputery słu-
żące do kontroli czipa zostały łatwo zainfekowane przez wiru-
sa. Dr Gason przeprowadzonym doświadczeniem chciał zwró-
cić uwagę na niebezpieczeństwo czyhające na skomplikowane
stymulatory serca oraz implanty słuchowe.

kresie ubezpieczenia sama Pani zdecyduje, ja postaram się
pomóc w dopasowaniu oferty do Pani potrzeb. Proszę pamię-
tać, że ubezpieczenie, to w Pani przypadku najlepsze zabez-
pieczenie majątku. Nie będzie Pani potrzebowała kolejnej po-
życzki na remont w sytuacji zalania, pożaru czy kradzieży,
ponieważ, ubezpieczenie to stanowi gwarancję sprawnej li-to stanowi gwarancję sprawnej li-to stanowi gwarancję sprawnej li-to stanowi gwarancję sprawnej li-to stanowi gwarancję sprawnej li-
kwidacji szkkwidacji szkkwidacji szkkwidacji szkkwidacji szkody iody iody iody iody i szybkiej wypłaty odszkszybkiej wypłaty odszkszybkiej wypłaty odszkszybkiej wypłaty odszkszybkiej wypłaty odszkodowaniaodowaniaodowaniaodowaniaodowania. Nawet
przy kolejnym zalaniu sąsiadów TUW SKOK pokryje koszty
remontu ich mieszkania.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK:COWNIK:COWNIK:COWNIK:COWNIK: – Woli Pani zapłacić gotówką w ratach, czy
żeby składkę potrącić z wypłacanej pożyczki?
Klient:Klient:Klient:Klient:Klient: – Proszę potrącić z pożyczki.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK:COWNIK:COWNIK:COWNIK:COWNIK: – Bardzo dziękuję, dokonała Pani trafnego wy-
boru! Proszę pamiętać, że w razie wątpliwości służę pomocą.

Jak Pani Basia chciała…
wziąć pożyczkę na remont łazienki,
a przy okazji ubezpieczyła mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK SKCOWNIK SKCOWNIK SKCOWNIK SKCOWNIK SKOK: OK: OK: OK: OK: – Słyszała Pani, że w ostatnim czasie
u wielu osób z naszego osiedla dochodziło do zalania miesz-
kania? Wielu z nich musiało dokonywać gruntownych napraw,
co kosztowało wiele nerwów i nakładów finansowych.
KlientKlientKlientKlientKlient (członek SKOK Ziemi Rybnickiej): – Tak, sama kiedyś
zalałam sąsiadów, ale na szczęście skończyło się na pomocy
przy remoncie.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: – To dobrze, bo mogli zażądać pokrycia wszyst-
kich kosztów remontu.
Klient: Klient: Klient: Klient: Klient: Naprawdę?
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: – Tak. Myślała Pani o zabezpieczeniu się na
wypadek zalania?
Klient: Klient: Klient: Klient: Klient: – Nawet mi to nie przyszło do głowy, a ile by to kosz-
towało?
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: – Nie jest to duży koszt, zależy od zakresu ubez-
pieczenia. Jakich ryzyk oprócz zalania mieszkania Pani się
obawia?
Klient: Klient: Klient: Klient: Klient: – No chyba jeszcze kradzieży.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: – Dobrze, w takim razie zaraz przeliczę składkę…
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: COWNIK: – Koszt ubezpieczenia zależy od Pani. O za-
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Pomoc dla
powodzian
Członkowie z Punktów w Połańcu i Szczucinie przeżyli cięż-
kie chwile. Zalane domy i utrata dorobku całego życia to ob-
raz, jaki zastaliśmy po przyjeździe na te tereny. Zniszczone
uprawy, które niejednokrotnie stanowią podstawowe źródło
utrzymania dla osób z gmin Połaniec, Łubnice i Szczucin. Wy-
ruszyliśmy tu z pomocą, jaką nasi pracownicy zebrali w odru-
chu serca. Darów było tyle, że do powodzian wysłaliśmy 6 du-
żych samochodów załadowanych środkami czystości, odzieżą,
obuwiem, pościelą, kocami, telewizorami, sprzętem AGD i me-
blami. Zarząd firmy też dołożył swoją cegiełkę, przeznaczając
pieniądze na logistykę – wynajęcie samochodów i transport.
Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych powodzianach, do któ-
rych trafiły nowe komplety szkolne: plecaki z zeszytami, książ-
kami i pomocami dydaktycznymi.
– Słowa podziękowania należą się wszystkim naszym pracow-
nikom. Szczególnie jednak tym, którzy na miejscu organizo-
wali i koordynowali tą akcją pomocową, jak dyrektor Kata-
rzyna Tańczyk, Anna i Sebastian Tkocz oraz Mirosław Hisz-
pański. Dzięki ich osobistemu zaangażowaniu pomoc szybko
trafiła tam, gdzie była potrzebna – stwierdza prezes. – Jedno-
cześnie chciałbym podziękować za słowa uznania pod moim
adresem skierowane w liście od osób pokrzywdzonych przez
powódź. Wiedzcie, że nie robiliśmy tego dla zaszczytów czy
przechwałek, lecz z potrzeby chwili.
Dla lepszego zobrazowania tego, co w skrócie staraliśmy się
naszym Czytelnikom przekazać, zamieszczamy zdjęcia, któ-
re choć w części ukazują rozmiary tragedii, z jaką zmagają
się po dziś dzień nasi członkowie ze Świętokrzyskiego i Ma-
łopolski.
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SKOK Ziemi Rybnickiej – UZNAWANY ZA NAJLEPSZY

PIERWSZE NAGRODY
JUŻ ODEBRANE

PPPPPani Alina Kani Alina Kani Alina Kani Alina Kani Alina Kuzon z Puzon z Puzon z Puzon z Puzon z Połańca została jed-ołańca została jed-ołańca została jed-ołańca została jed-ołańca została jed-
nym z wielu laureatów I edycji loterii ornym z wielu laureatów I edycji loterii ornym z wielu laureatów I edycji loterii ornym z wielu laureatów I edycji loterii ornym z wielu laureatów I edycji loterii or-----
ganizowanej przez SKganizowanej przez SKganizowanej przez SKganizowanej przez SKganizowanej przez SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnic-ybnic-ybnic-ybnic-ybnic-
kiej. Jest jednak zwycięzcą szczegól-kiej. Jest jednak zwycięzcą szczegól-kiej. Jest jednak zwycięzcą szczegól-kiej. Jest jednak zwycięzcą szczegól-kiej. Jest jednak zwycięzcą szczegól-
nym, bo otrzymuje nagrodę główną – sa-nym, bo otrzymuje nagrodę główną – sa-nym, bo otrzymuje nagrodę główną – sa-nym, bo otrzymuje nagrodę główną – sa-nym, bo otrzymuje nagrodę główną – sa-
mochód osobowy Fiat Pmochód osobowy Fiat Pmochód osobowy Fiat Pmochód osobowy Fiat Pmochód osobowy Fiat Panda. Gratulu-anda. Gratulu-anda. Gratulu-anda. Gratulu-anda. Gratulu-
jemy serdecznie!jemy serdecznie!jemy serdecznie!jemy serdecznie!jemy serdecznie!

Nie mogłam zasnąć
z nadmiaru wrażeń…
FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomski: – Mamy nadzieję,omski: – Mamy nadzieję,omski: – Mamy nadzieję,omski: – Mamy nadzieję,omski: – Mamy nadzieję,
że jest Pże jest Pże jest Pże jest Pże jest Pani usatysfakcjonowana tą nagrodą.ani usatysfakcjonowana tą nagrodą.ani usatysfakcjonowana tą nagrodą.ani usatysfakcjonowana tą nagrodą.ani usatysfakcjonowana tą nagrodą.
PPPPPani Alina Kani Alina Kani Alina Kani Alina Kani Alina Kuzon:uzon:uzon:uzon:uzon: – Usatysfakcjonowana?
(uśmiech) Byłam bardzo zaskoczona i nie do-
wierzałam, że to ja wygrałam, wszak niepo-
twierdzone informacje o różnego rodzaju wy-
granych otrzymuje się bardzo często telefo-
nicznie lub sms-em.

FFFFF.B. – T.B. – T.B. – T.B. – T.B. – To fakt, w rozmowie telefonicznej, pod-o fakt, w rozmowie telefonicznej, pod-o fakt, w rozmowie telefonicznej, pod-o fakt, w rozmowie telefonicznej, pod-o fakt, w rozmowie telefonicznej, pod-
czas której informowałem Pczas której informowałem Pczas której informowałem Pczas której informowałem Pczas której informowałem Panią o wygra-anią o wygra-anią o wygra-anią o wygra-anią o wygra-
nej, odniosłem wrażenie, że trudno Pnej, odniosłem wrażenie, że trudno Pnej, odniosłem wrażenie, że trudno Pnej, odniosłem wrażenie, że trudno Pnej, odniosłem wrażenie, że trudno Pani wani wani wani wani w tototototo
uwierzyć.uwierzyć.uwierzyć.uwierzyć.uwierzyć.
AAAAA.K..K..K..K..K. – Byłam bardzo szczęśliwa i wieczorem
nie mogłam zasnąć z nadmiaru wrażeń. Pod-
czas porannej wizyty w placówce SKOK Zie-
mi Rybnickiej znajdującej się w Połańcu, pra-
cownicy wielokrotnie upewniali mnie o tym,
że zostałam zwyciężczynią loterii. Odebra-
łam też liczne gratulacje od osób, które do-
wiedziały się o wynikach losowania.

FFFFF.B. – W jaki sposób wiadomość o wygranej.B. – W jaki sposób wiadomość o wygranej.B. – W jaki sposób wiadomość o wygranej.B. – W jaki sposób wiadomość o wygranej.B. – W jaki sposób wiadomość o wygranej
przyjęła najbliższa rodzina?przyjęła najbliższa rodzina?przyjęła najbliższa rodzina?przyjęła najbliższa rodzina?przyjęła najbliższa rodzina?
AAAAA.K.:.K.:.K.:.K.:.K.: – Z początku z niedowierzaniem, jed-
nak po ostatecznym potwierdzeniu tej infor-

macji wszyscy bardzo się ucieszyli, z niecier-
pliwością oczekując na dzień przekazania na-
grody. Moja radość była tym większa, że od
jakiegoś czasu nosiłam się z zamiarem kup-
na samochodu o małych gabarytach, które
zapewnia wygodę użytkowania w mieście.
Takim samochodem jest w moim odczuciu
Fiat Panda.

FFFFF.B.: – P.B.: – P.B.: – P.B.: – P.B.: – Pani Alinoani Alinoani Alinoani Alinoani Alino, jest P, jest P, jest P, jest P, jest Pani członkiem SKani członkiem SKani członkiem SKani członkiem SKani członkiem SKOKOKOKOKOK
Ziemi RZiemi RZiemi RZiemi RZiemi Rybnickiej od ponad rokybnickiej od ponad rokybnickiej od ponad rokybnickiej od ponad rokybnickiej od ponad roku. Czy możeu. Czy możeu. Czy możeu. Czy możeu. Czy może
PPPPPani powiedzieć kilkani powiedzieć kilkani powiedzieć kilkani powiedzieć kilkani powiedzieć kilka słów na temat współ-a słów na temat współ-a słów na temat współ-a słów na temat współ-a słów na temat współ-
pracy z naszą Kpracy z naszą Kpracy z naszą Kpracy z naszą Kpracy z naszą Kasą?asą?asą?asą?asą?
AAAAA.K.: .K.: .K.: .K.: .K.: –     Decyzja o zapisaniu się do     SKOK była
efektem     wcześniejszej analizy przeprowadzo-
nej przeze mnie w zakresie oferty różnych in-
stytucji finansowych. Szeroki wachlarz
usług oraz ich dostępność skłoniły mnie do
złożenia deklaracji członkowskiej właśnie
w SKOK Ziemi Rybnickiej. W kontekście do-
tychczasowej współpracy z Wami uważam,
że była to bardzo dobra decyzja, tym bar-
dziej, że nie spodziewałam się, iż spotka
mnie przyjemność związana z wygraniem
samochodu. Polecam wszystkim SKOK Zie-
mi Rybnickiej jako instytucję, która oferuje
usługi na najwyższym poziomie i dba o sa-
tysfakcję Klienta.

FFFFF.B. – Dzięk.B. – Dzięk.B. – Dzięk.B. – Dzięk.B. – Dziękujemy za ciepłe słowa pod naszymujemy za ciepłe słowa pod naszymujemy za ciepłe słowa pod naszymujemy za ciepłe słowa pod naszymujemy za ciepłe słowa pod naszym
adresem. Jeszcze raz gratulujemyadresem. Jeszcze raz gratulujemyadresem. Jeszcze raz gratulujemyadresem. Jeszcze raz gratulujemyadresem. Jeszcze raz gratulujemy, życzymy, życzymy, życzymy, życzymy, życzymy
szerokiej drogi i mamy nadzieję, że będzieszerokiej drogi i mamy nadzieję, że będzieszerokiej drogi i mamy nadzieję, że będzieszerokiej drogi i mamy nadzieję, że będzieszerokiej drogi i mamy nadzieję, że będzie
PPPPPani nadal kani nadal kani nadal kani nadal kani nadal korzystała z naszych usług.orzystała z naszych usług.orzystała z naszych usług.orzystała z naszych usług.orzystała z naszych usług.
AAAAA.K.: .K.: .K.: .K.: .K.: – (uśmiech) Gwarantuję, że nie tylko
będę nadal korzystała z oferowanych usług,
ale także będę polecała SKOK swoim przyja-
ciołom i znajomym.

FFFFF.B.: – Dzięk.B.: – Dzięk.B.: – Dzięk.B.: – Dzięk.B.: – Dziękujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.

Spośród dziesiątek tysięcy losów wylosowa-
no 16, które w pierwszej edycji loterii okazały
się szczęśliwe. Losowanie nagród to pierwszy
element zakończenia wspólnej zabawy. Drugim
– znacznie radośniejszym – jest ich odbiór.
Obok zamieszczamy zdjęcia przedstawiające
Laureatów.
Pierwsza edycja loterii cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Wierzymy, że druga będzie
podobna, zwłaszcza, że zyskać przy tej okazji
można znacznie więcej niż tylko szansę na wy-

granie nagrody. Warto przecież założyć lokatę
na wysokim oprocentowaniu lub wziąć tanią
pożyczkę! Przyjemnym dodatkiem do nich
mogą okazać się: samochód osobowy, wczasy
na Teneryfę lub atrakcyjny sprzęt AGD i RTV.
Druga edycja naszej loterii trwa do 30 listo-do 30 listo-do 30 listo-do 30 listo-do 30 listo-
padapadapadapadapada, natomiast losowanie nagród odbędzie
się 15 grudnia 2010 r15 grudnia 2010 r15 grudnia 2010 r15 grudnia 2010 r15 grudnia 2010 r..... Samochód w prezencie
na Święta Bożego Narodzenia – czyż może być
lepszy podarunek?

Serdecznie zapraszamy!
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POLSKA W DRODZE DO EURO
PublikPublikPublikPublikPublikujemy kujemy kujemy kujemy kujemy kolejny artykolejny artykolejny artykolejny artykolejny artykuł dotyczący mającego nastąpić wuł dotyczący mającego nastąpić wuł dotyczący mającego nastąpić wuł dotyczący mającego nastąpić wuł dotyczący mającego nastąpić w przyszłości wprowadzenia do obiegu wprzyszłości wprowadzenia do obiegu wprzyszłości wprowadzenia do obiegu wprzyszłości wprowadzenia do obiegu wprzyszłości wprowadzenia do obiegu w na-na-na-na-na-
szym kraju wspólnej europejskiej waluty – euroszym kraju wspólnej europejskiej waluty – euroszym kraju wspólnej europejskiej waluty – euroszym kraju wspólnej europejskiej waluty – euroszym kraju wspólnej europejskiej waluty – euro, zamiast naszych złotówek., zamiast naszych złotówek., zamiast naszych złotówek., zamiast naszych złotówek., zamiast naszych złotówek.

BURZLIWE DZIEJE ZŁOTEGO

Kary za manipulacje
Banki nie zawsze uczciwie traktują swoich klientówBanki nie zawsze uczciwie traktują swoich klientówBanki nie zawsze uczciwie traktują swoich klientówBanki nie zawsze uczciwie traktują swoich klientówBanki nie zawsze uczciwie traktują swoich klientów
iiiii dla własnych kdla własnych kdla własnych kdla własnych kdla własnych korzyści wprowadzają ich worzyści wprowadzają ich worzyści wprowadzają ich worzyści wprowadzają ich worzyści wprowadzają ich w błąd.błąd.błąd.błąd.błąd.
SKOK Ziemi Rybnickiej ze swoimi członkami gra w „otwarte
karty” i zawsze rzetelnie informuje ich odnośnie warunków
udzielania pożyczek i kredytów oraz zakładania lokat. Już
w momencie przedstawiania oferty klient ma szczegółowy do-
stęp do wszystkich istotnych informacji – wysokości pobiera-
nych opłat i prowizji, zasad i terminów spłaty, kosztów we-
zwań do zapłaty. Dzięki temu nasi członkowie nie są narażani
na ponoszenie w przyszłości przykrych konsekwencji.
Nie zawsze uczciwie z klientami postępują banki. Kilka tygodni
temu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna-
ła, że siedem banków narażało na problemy klientów zaciąga-
jących w nich kredyt konsumencki stosując niedozwolone i nie-
zgodne z prawem praktyki rynkowe. Jak powiedziała nam Mał-Mał-Mał-Mał-Mał-
gorzata Cielochgorzata Cielochgorzata Cielochgorzata Cielochgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK w ciągu ostatnich ośmiu
miesięcy urząd na cztery banki nałożył prawie 4,4 mln zł kar
finansowych, w stosunku do trzech wydał decyzje zobowiązu-
jące do zmiany praktyk, a wobec jednego skierował do sądu po-
zew o uznanie stosowanych przez niego postanowień za niedo-
zwolone. Wszystkie placówki bez wyjątku dla własnych korzy-
ści stosowały techniki manipulacyjne. UOKiK zakwestionował
przede wszystkim nieprawdziwe kampanie reklamowe wprowa-
dzające klientów w błąd oraz stosowanie w umowach niedozwo-
lonych i sprzecznych z prawem postanowień.

Na rNa rNa rNa rNa rynkynkynkynkynku finansowym działają firmyu finansowym działają firmyu finansowym działają firmyu finansowym działają firmyu finansowym działają firmy, które w, które w, które w, które w, które w zamianzamianzamianzamianzamian
za powierzenie im pieniędzy obiecują klientom atrak-za powierzenie im pieniędzy obiecują klientom atrak-za powierzenie im pieniędzy obiecują klientom atrak-za powierzenie im pieniędzy obiecują klientom atrak-za powierzenie im pieniędzy obiecują klientom atrak-
cyjne icyjne icyjne icyjne icyjne i super wysokie procentysuper wysokie procentysuper wysokie procentysuper wysokie procentysuper wysokie procenty. Depozyty nie są jednak. Depozyty nie są jednak. Depozyty nie są jednak. Depozyty nie są jednak. Depozyty nie są jednak
uuuuu nich bezpieczne.nich bezpieczne.nich bezpieczne.nich bezpieczne.nich bezpieczne.

Lokaty bezpieczne
tylko w SKOK lub banku
Banki i SKOK to jedyne w Polsce instytucje finansowe, któ-
rym bez obaw możemy powierzać swoje pieniądze i spać spo-
kojnie. Depozyty są w nich bezpieczne i w razie ewentualnego
bankructwa klienci tych instytucji mogą liczyć na zwrot wpła-
conych oszczędności.
Na polskim rynku finansowym działa jednak wiele instytucji
zajmujących się pośrednictwem finansowym, które przyjmują
od klientów pieniądze na depozyty i lokaty oferujące „super
wysokie odsetki”. Firmy te funkcjonują jednak nie mając sto-
sownych zezwoleń KNF na wykonywanie czynności banko-
wych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych.
Powierzone im pieniądze nie zarabiają. Firmy nie inwestują
ich, a jedynie przechowują. Taki sam efekt finansowy daje
wkładanie pieniędzy do przysłowiowej skarpety (skarpeta jest
jednak o wiele bezpieczniejsza). KNF ostrzega, że powierza-
jąc pieniądze firmom pośrednictwa finansowego, klient robi
to na własne ryzyko. Instytucje te nie dają żadnych gwarancji
bezpieczeństwa, w razie plajty pieniądze przepadną na zawsze.

W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Marcin PMarcin PMarcin PMarcin PMarcin Pachuckiachuckiachuckiachuckiachucki, dyrektor
Departamentu Postępowań KNF stwierdził, że „depozyty mogą„depozyty mogą„depozyty mogą„depozyty mogą„depozyty mogą
przyjmować tylkprzyjmować tylkprzyjmować tylkprzyjmować tylkprzyjmować tylko banki io banki io banki io banki io banki i SKSKSKSKSKOK”OK”OK”OK”OK”. – Jedynie banki i spółdziel-
cze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą prowadzić działal-
ność dotyczącą przyjmowania lokat od klientów oraz inwesto-
wania ich pieniędzy – stwierdza Pachulski. Wszystkie firmy
zajmujące się pośrednictwem finansowym, prowadzące dzia-
łalność maklerską, oferujące papiery wartościowe (nieobjęte
zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym) oraz ofe-
rujące bez zezwolenia polisy ubezpieczeniowe nie podlegają
nadzorowi KNF. Komisja nie może więc z urzędu nakazać im
zaprzestania działalności, ponieważ nie ma takich uprawnień.
Nawet w przypadku gdy klient powiadomi nadzór, że padł
ofiarą oszustwa, KNF może jedynie skierować sprawę do pro-
kuratury. Zwykle kończy się umorzeniem postępowania.

– Możemy tylko ostrzegać i uczulać potencjalnych klientów
przed lokowaniem oszczędności w tych firmach. Ludzie podej-
mując decyzję o korzystaniu z ich usług muszą być świadomi
tego, co może ich spotkać. Poczynając od obietnic bez pokrycia
dotyczących kolosalnych dywident, aż po oszustwa, bankruc-
two i bezpowrotną utratę pieniędzy. Jest to zbyt niebezpiecz-
ne. Często jest to po prostu „piramida”  – przestrzega Pachuc-
ki. By ustrzec Polaków Komisja Nadzoru Finansowego infor-
muje w mediach i prasie o sprzecznych z prawem działaniach
takich firm i instytucji. Ogłoszona została też „lista ostrzeżeń
publicznych”, na której obecnie znajduje się 35 firm (10 z nich
wykonuje czynności bankowe bez zezwolenia). Jest ona do-
stępna na stronie internetowej KNF – www.knf.gov.pl

Działalność firm monitoruje też Ministerstwo Gospodarki.
Resort może skreślić firmę z rejestru i zakazać jej prowadze-
nia działalności (w czerwcu br. MG takie sankcje zastosowało
wobec firmy Amber Gold).

– Wśród nieuczciwych praktyk stosowanych przez banki za-
strzeżenia wzbudziły: niedozwolone zapisy pozwalające dowol-
nie zmieniać regulamin, stosowanie postanowień wpisanych
do Rejestru klauzul niedozwolonych oraz sprzecznych z ustawą
o kredycie konsumenckim, pobieranie opłat za obsługę nieter-
minowej spłaty zadłużenia, wprowadzanie klientów w błąd co
do faktycznych wysokości oprocentowania lokat, zapisy zobo-
wiązujące klienta do wyrażenia zgody na przekazywanie
wszystkich informacji będących tajemnicą bankową do Biura
Informacji Gospodarczych, bezpłatne e-konto jako prezent przy
założeniu lokaty internetowej – wylicza rzeczniczka. Jak do-
daje, w przypadku konta internetowego nie mogło być mowy
o żadnym prezencie. – Bo jeśli na lokacie nie było minimum
1 tys. zł, bank potrącał sobie od kwoty lokaty 1 proc. prowizję
– wyjaśnia Małgorzata Cieloch.

      
     

      
      
     

        
    

       
   

Starsi Polacy przeżyli już kilka reform walutowych.
W historii było ich jeszcze więcej.

Pierwsze polskie pieniądze papierowe „przyniosła” Insurek-
cja Kościuszkowska. Kiedy jednak po 123 latach zaborów Pol-
ska odzyskała niepodległość, wciąż w obrocie znajdowały się
pieniądze zaborców, czyli marki, korony i ruble. Walutą obo-
wiązującą na terenie nowego europejskiego państwa stała
się marka polska. W latach 1919-1923 w Polsce inflacja ro-
sła w zastraszającym tempie, przechodząc w hiperinflację.
Za jednego dolara płacono prawie 10 mln marek polskich,
a do obiegu wszedł bilet o nominale 10 mln marek. Niezbęd-
na stała się reforma walutowa i skarbowa. Podjął się jej
w 1924 r. Władysław Grabski, premier i minister skarbu do
1925 r. Zamieniono wtedy markę polska na złotego polskie-
go, funkcjonującego z modyfikacjami w postaci nowych wzo-
rów i przeprowadzonych denominacji do dziś – z przerwą
w czasie II wojny światowej.
Nowa waluta została oparta na parytecie złota. Wartość 1 zło-
tego ustalono na równoważną 0,1687 grama złota, a to ozna-
cza, że ówczesny złoty był wart około 12 dzisiejszych. Refor-
ma walutowa Władysława Grabskiego stworzyła podstawy
nowego systemu pieniężnego i pozwoliła zrównoważyć budżet,
a złoty polski aż do 1939 r. pozostał jedną z najsilniejszych
walut europejskich. Powołano także Bank Polski S.A. Emito-
wał on złote (dzielące się na 100 groszy), mające pokrycie
w złocie i obcych walutach.
W czasie II wojny światowej bank został ewakuowany na Za-
chód wraz z zapasami złota, gdzie przygotowano emisję bank-
notów, mających wejść do obiegu po wojnie. W tym czasie
w Krakowie Niemcy utworzyli bank emisyjny w Polsce, które-
go prezesem został Feliks Młynarski. Uzyskał on tajną zgodę
Rządu RP na uchodźstwie na objęcie tego stanowiska. Emito-
wane banknoty miały napisy po polsku, ale nie było na nich
polskich symboli narodowych. Zyskały sobie potoczną nazwę
„młynarki” i obowiązywały tylko na terenie Generalnej Guber-
ni. Na terenach przyłączonych do Rzeszy w obiegu była Reich-
smarka, a zajętych przez ZSRR – rubel. Przedwojenne bank-
noty złotowe Banku Polskiego zostały ostemplowane i w roku
1940 wymienione na banknoty okupacyjne. Dopiero w 1944 r.
władze komunistyczne wprowadziły na terenach wyzwolonych
banknoty Narodowego Banku Polskiego. Co ciekawe sam NBP
miał powstać dopiero pół roku później.

Bank Polski powrócił do kraju, ale został postawiony w stan
likwidacji, a przygotowane przez niego banknoty oddano na
przemiał. Przez kilka pierwszych powojennych lat stopa in-
flacji w Polsce utrzymywała się na wysokim poziomie,
a w obiegu były wyłącznie banknoty. 30 października 1950 r.
przeprowadzono drakońską wymianę pieniądza w stosunku
100:3 dla płac i 100:1 dla banknotów w obiegu i depozytów ban-
kowych (skonfiskowano tym samym 2/3 oszczędności ludno-
ści). Banknoty wprowadzone wówczas do obiegu nosiły datę
1948 i utrzymały się do połowy lat 70, kiedy to stopniowo wy-
mieniono je na jednostki nowego wzoru. Wprowadzone do obie-
gu monety miały wartości, 1, 2, 5, 10, 20, 50 gr i 1 zł, banknoty
zaś 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł. Wszystkie przedstawiały ludzi
pracy. Banknoty 2 i 5 złoty zostały w 1960 r. wymienione na
monety, banknot 10 zł został wymieniony w 1965 r. W 1966 r.
dodano banknot o nominale 1000 zł. W 1975 r. ponownie do-
szło do wymiany banknotów: ludzi pracy zamieniono na wiel-
kich Polaków. W 1976 r. dodano banknot 200 zł, w 1977 r.
2000 zł, zaś 20 zł zmieniono na monetę. W stanie wojennym
w 1982 r. z powodu inflacji dodano banknot 5000 zł, natomiast
monety 10 i 20 zł zostały tymczasowo zastąpione banknotami
z powodu braku metalu.
Na przełomie lat 80 i 90. XX wieku hiperinflacja doprowadzi-
ła do dodrukowania nominałów 10 000 zł (1987), 20 000 zł
(1989), 100 000 zł (1990), 200 000 zł (1989), 500 000 zł (1990),
1 000 000 zł (1991) i 2 000 000 zł (1993). Wówczas Narodowy
Bank Polski postanowił dokonać denominacji złotego w sto-
sunku 10 000 starych złotych na 1 nowy złoty. Stało się to
możliwe dzięki stabilizacji gospodarczej, będącej efektem pla-
nu Balcerowicza z 1989 r. Weszły wówczas do obiegu bankno-
ty serii „królewskiej”, którymi posługujemy się do dziś. Deno-
minacja została wprowadzona 1 stycznia 1995 r. i kosztowa-
ła 300 mln nowych zł.
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje z biegiem cza-
su przyjęcie wspólnej waluty europejskiej. Oznacza to, że w nie-
długim czasie będziemy świadkami kolejnej reformy waluto-
wej, zmieniającej tym razem polskiego złotego na euro. Jed-
nak elementy polskości pozostaną na nowych pieniądzach –
bo chodź wszystkie banknoty euro są jednakowe, to monety
mają różne rewersy. Tam poszczególne kraje mogą umieścić
swoje symbole. Zwykle są to trzy logotypy. Są jednak państwa,
które na wszystkich umieściły ten sam znak, inne zdecydowa-
ły się na 8 symboli – na każdej monecie różny.

Źródło: Dziennik, dodatek specjalny NBP, 19.03.2009

Z kartą SKOK
za darmo w bankomatach
Trzy miesiące temu wprowadziliśmy nową usługę. Nasi człon-
kowie mogą za darmo wypłacać gotówkę kartą wydaną przez
SKOK Ziemi Rybnickiej ze wszystkich bankomatów w Polsce.
Na razie za darmo są dwie wypłaty pieniędzy w ciągu jednego
miesiąca (w każdym obcym bankomacie na terenie całego kra-
ju). W miarę możliwości będziemy chcieli zwiększyć tę liczbę.
Wprowadzenie usługi, jaką jest umożliwienie bezpłatnego po-
bierania gotówki kartą wydaną przez SKOK z obcych banko-
matów, to dobry powód, by założyć u nas ROR (pieniądze będą
dostępne każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy, w każdym
miejscu w kraju, a w dodatku bez opłat). Obecnie tylko 11 ban-
ków w kraju zrezygnowało z prowizji od wypłaty pieniędzy.
Natomiast SKOK Ziemi Rybnickiej – jak nam wiadomo – jest
pierwszą i jedyną Kasą w Polsce, która nie pobiera od swoich
członków opłat za korzystanie z obcych bankomatów (w na-
szych bankomatach SKOK24 wszystkie operacje bankomato-
we są za darmo).

Pełny wykaz bankomatów jest dostępny na stronach interne-
towych: www.skok24.com.pl; www.ecard.pl oraz www.tfskok.pl

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!
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Ich służbą jest niesienie pomocy
Zgodnie ze swoją dewizą „Bogu na chwałę – ludziom naZgodnie ze swoją dewizą „Bogu na chwałę – ludziom naZgodnie ze swoją dewizą „Bogu na chwałę – ludziom naZgodnie ze swoją dewizą „Bogu na chwałę – ludziom naZgodnie ze swoją dewizą „Bogu na chwałę – ludziom na
pożytek” ratują życie, zdrowie ipożytek” ratują życie, zdrowie ipożytek” ratują życie, zdrowie ipożytek” ratują życie, zdrowie ipożytek” ratują życie, zdrowie i mienie swoich sąsia-mienie swoich sąsia-mienie swoich sąsia-mienie swoich sąsia-mienie swoich sąsia-
dówdówdówdówdów. I. I. I. I. I tak od… 125 lat.tak od… 125 lat.tak od… 125 lat.tak od… 125 lat.tak od… 125 lat.
Rok 2010 jest jubileuszowym rokiem dla strażaków ze szczu-
cińskiej jednostki OSP. Gdy w gminie lub okolicy dzieje się coś
złego, od razu biegną pod remizę w pełnej gotowości do akcji.
Tak działają od czasów cesarza Franciszka Józefa I – dokład-
nie od 10 lipca 1885 r. Bo już wtedy, 125 lat temu w Szczucinie
wiedzieli, że jest potrzebna zorganizowana grupa, która bę-
dzie pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Przede wszystkim do obrony pokrytych słomą drewnianych
domów. 20 pierwszych ochotników zaczynało skromnie. Ich
całym sprzętem były sikawka, wóz konny, drabiny, węże, to-
porki, mundury. Jednostka weszła do Krajowego Związku OSP
Królestwa Galicji i Ludomerii z Wielkim Księstwem Krakow-
skim. Dwie wojny światowe spustoszyły szeregi szczucińskich
ochotników. W czasie pierwszej stacjonujące w miasteczku
ruskie wojska rozszabrowały też cały sprzęt. Niemcy pozwoli-
li jednostce działać, ale wielu strażaków spotkały represje
(dwaj, będący policjantami zostali zamordowani w Ostaszko-
wie). Po wojnie jednostka zaczęła się odbudowywać. Pojawił
się pierwszy samochód, nowa remiza, pierwsza motopompa.
Dzisiaj OSP Szczucin to prawie 90 druhów, z czego 32 czyn-
nych i przeszkolonych ratowników. Jednostka należy do Kra-

jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ma do dyspozycji no-
woczesny sprzęt oraz 5 samochodów. Może się pochwalić dru-
żyną kobiecą i strażacką orkiestrą.
W straży służyły całe rodziny – ojcowie, synowie, wnukowie
nie raz ramię w ramię wspólnie gasili pożary. Tradycja wstę-
powania do straży przekazywana jest z pokolenia na pokole-
nie i nie ma w Szczucinie rodziny, która obecnie bądź dawniej
nie miałaby kogoś w straży. Bo bycie ochotnikiem od wieków
jest wielkim zaszczytem. Jednostka jest zaprawiona w bojach.
Swój pierwszy chrzest przeszła w 1888 r., gasząc ogromny
pożar w Żabnie (spłonął wtedy kościół, 25 stodół i 125 domów).
Współcześnie druhowie pamiętają walkę z powodzią stulecia
w 1997 r. W tym roku natura znów wystawiła ochotników na
ciężką próbę. Tegoroczne obchody jubileuszu odbywały się
w cieniu powodzi, które w maju i czerwcu nawiedziły m.in.
Kotlinę Sandomierską. Wielka woda nie ominęła miasteczek
i wsi gminy Szczucin. Do walki z powodzią szczucińscy stra-
żacy stanęli na pierwszej linii. Bronili pękniętego Wału w Mie-
niowie oraz morderczym wysiłkiem przez dwa dni – ramię
w ramię z wojskiem, policją i cywilami – budowali opaski wału
na Wiśle w Słupcu. Nieśli pomoc wszystkim, którzy zostali do-
tknięci kataklizmem, a potem pomagali w likwidacji jego skut-
ków. Bo na strażaków ochotników liczyć można w każdej chwi-
li, o każdej porze dnia i nocy, i każdych warunkach.

Mistrzowie
„Orlika”
PiłkPiłkPiłkPiłkPiłkarze nożni warze nożni warze nożni warze nożni warze nożni w barbarbarbarbarwach SKwach SKwach SKwach SKwach SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej wy-ybnickiej wy-ybnickiej wy-ybnickiej wy-ybnickiej wy-
grali Letnią Ligę Orlik. Już wgrali Letnią Ligę Orlik. Już wgrali Letnią Ligę Orlik. Już wgrali Letnią Ligę Orlik. Już wgrali Letnią Ligę Orlik. Już w listopadzie zawodnicy roz-listopadzie zawodnicy roz-listopadzie zawodnicy roz-listopadzie zawodnicy roz-listopadzie zawodnicy roz-
poczynają rpoczynają rpoczynają rpoczynają rpoczynają rywalizację wywalizację wywalizację wywalizację wywalizację w Gminnej Lidze Piłki Halowej.Gminnej Lidze Piłki Halowej.Gminnej Lidze Piłki Halowej.Gminnej Lidze Piłki Halowej.Gminnej Lidze Piłki Halowej.
13 września zakończyła się pierwsza edycja Letniej Ligi Or-
lik. Mistrzem LLO został zespół SKOK Ziemi Rybnickiej. Liga
wystartowała 19 kwietnia, a nasza drużyna od razu weszła
w rozgrywki mocnym uderzeniem i w pierwszym spotkaniu
rozgromiła 11:2 zespół FC Czerwionka. Zwycięstwo w całej
lidze zespół przypieczętował pokonując 1:0 wicelidera tabeli
OMiP Team. W LLO startowało 10 piłkarskich ekip (w tym
dwie z Rybnika). Mecze były rozgrywane na kompleksie spor-
towym Orlik 2012. Każda z drużyn rozegrała 18 spotkań (sys-
temem każdy z każdym plus mecze rewanżowe). Dzięki temu,
że połowę zespołów stanowili uczestnicy rozgrywek Gmin-
nej Ligii Piłki Halowej, mecze stały na wysokim poziomie.
Na boisku królował futbol dobry, szybki oraz skuteczny, a ki-
bice na brak emocji i goli narzekać nie mogli; m.in. zawod-
nik SKOK Ziemi Rybnickiej Tomasz Michalski z dorobkiem

Siatkarze zaczynają nowy sezon

Zawodnicy TS Euroskok SKOK Ziemi Rybnickiej
uczestniczący w rozgrywkach sezonu 2008/2009

Zespół TS Euroskok SKOK Ziemi Rybnickiej
w sezonie 2009/2010
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27 września startują rozgr27 września startują rozgr27 września startują rozgr27 września startują rozgr27 września startują rozgrywki dwunastej edycji Ama-ywki dwunastej edycji Ama-ywki dwunastej edycji Ama-ywki dwunastej edycji Ama-ywki dwunastej edycji Ama-
torskiej Ligi Siatkówki. Wśród 12 ekip ztorskiej Ligi Siatkówki. Wśród 12 ekip ztorskiej Ligi Siatkówki. Wśród 12 ekip ztorskiej Ligi Siatkówki. Wśród 12 ekip ztorskiej Ligi Siatkówki. Wśród 12 ekip z siedmiu powia-siedmiu powia-siedmiu powia-siedmiu powia-siedmiu powia-
tów jest drużyna TS Eurosktów jest drużyna TS Eurosktów jest drużyna TS Eurosktów jest drużyna TS Eurosktów jest drużyna TS Euroskok SKok SKok SKok SKok SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.
Nowy sezon siatkarski ALS w II lidze drużyna TS Euroskok
SKOK Ziemi Rybnickiej rozpoczyna 28 września, meczem wy-
jazdowym w Żernicy, gdzie spotka się z miejscowym Rafbo-
lem. Tydzień później, 8 października przed własną publiczno-
ścią ich przeciwnikiem będzie zespół Strzelca Gorzyczki. Mecz
zaczyna się o godz. 18.00 na hali sportowej Gimnazjum nr 2
w Leszczynach, a zawodnicy liczą na pełną widownię i gło-
śny doping.
Ubiegły sezon drużyna SKOK zakończyła na 5 miejscu w ta-
beli (na 15 zespołów startujących w rozgrywkach). Rundę re-

wanżową II ligi siatkarze zakończyli dorobkiem 50 pkt, wy-
grywając 64 sety. Piątą lokatę naszym siatkarzom dała wy-
grana podczas turnieju finałowego nad zespołem Impacto LKS
Chałupki 2:1 (w setach do: 18, 15 i 8). Statystycznie, w oby-
dwu nadchodzących pojedynkach SKOK Ziemi Rybnickiej wy-
stępuje w roli faworyta, bo ich rywale rozgrywki zakończyli
odpowiednio na 10 i 8 miejscu.
Zespół SKOK w ALS gra dwa pełne sezony i z zakończeniem
każdego pnie się wyżej w tabeli. Obecnie drużyna liczy 16 za-
wodników. To ludzie młodzi o średniej wieku 21 lat. Zespół ma
też w swoim składzie „rodzynka” – jedyną przedstawicielkę
płci pięknej, Oliwię Cygnarowicz. Niedawno do życia powoła-
no klub sportowy i od tego sezonu zespół będzie występował
w II lidze ALS jako ekipa zrzeszona w organizacji sportowej.

27 bramek uplasował się na 9 miejscu wśród najlepszych
strzelców Ligii.
Zespół SKOK Ziemi Rybnickiej to 15 zawodników. Głównie
uczniowie liceów oraz studenci. Ekipa od początku, już czwarty
sezon z rzędu, bierze udział w rozgrywkach Ligii Piłki Halo-
wej. W pierwszych dwóch zespół wywalczył mistrzostwo
GLPH, a w minionym zajął trzecie miejsce. Aktualnie zawod-
nicy przygotowują się do nowego sezonu, którego rozgrywki
startują już w listopadzie.

Reprezentacja SKOK Ziemi Rybnickiej, która w sezonie
2009/2010 wywalczyła 3 miejsce w GLPH
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BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (16.06.2010 r.)

PUNKTY KASOWE TELEFON GODZINY OTWARCIA

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A 32-4329401 7:30 - 17:00

44-253 Rybnik-Jankowice, ul. Jastrzębska 13 32-4330662 7:15 - 14:45

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44 32-4330677 8:00 -15:30

44-207 Rybnik-Elektrownia, ul. Podmiejska 42 32-4251143 8:30 -16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93 32-4217334 pon. - śr. 7:30 - 15:00
czw. - pt. 8:30 - 16:00

44-370 Pszów, ul. Traugutta 5 32-4530300 9:00 - 16:30

44-238 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B 32-4229702 9:00 -16:30

44-310 Radlin, ul. Korfantego 3 32-4530157 9:00 -16:30

44-240 Żory, Aleja Niepodległości 2 32-4751240 9:00 - 16:30

44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A 32-4547004 9:00 - 16:30

44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13 32-3022470 9:00 - 16:30

47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2 32-4172506 8:30 - 16:00

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 15 32-3374310 9:00 - 16:30

48-130 Kietrz, ul. Głubczycka 16 77-4711770 8:30 - 16:00

43-180 Orzesze, ul. Rybnicka 19 32-2213053 8:30 - 16:00

49-100 Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4 77-4023355 8:45 - 16:15

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1 77-4042967 8:45 - 16:15

43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12 32-2248481 7:30 - 15:00

43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D 32-7389515 pon. 8:00 - 15:30
wt. - pt. 8:45 - 16:15

28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 8 A 509-365-416 8:30 - 16:00

48-120 Baborów, ul. Rynek 15 77-4036814 8:30 - 16:00

44-119 Gliwice, ul. Jedności 8 32-2797316 9:00 - 16:30

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58 32-7075978 7:15 - 14:45

28-200 Staszów, ul. Opatowska 24 15-8642868 8:30 - 16:00

28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27 41-3782519 8:30 - 16:00

41-150 Chorzów, ul. Gałeczki 40 32-3461615 8:30 - 16:00

33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1 14-6436869 8:30 - 16:00

TU NAS ZNAJDZIECIE...

           
           
            

          
             

             
             

              
 

Ubezpieczenie Mieszkań
i Domów Jednorodzinnych:
Zalety Ubezpieczenia:

 szeroki zakres Ubezpieczenia według
indywidualnych Potrzeb Klienta,

 szybka i sprawna likwidacja szkód,
 możliwość płatności składki w ratach,
 minimalna składka, rozpoczynająca się
od 50 zł,

 możliwość zawarcia umowy
Ubezpieczenia poprzez pracownika
oddziału SKOK,

 możliwość Ubezpieczenia mienia
w mieszkaniu na parterze i ostatnim
piętrze bez konieczności stosowania
dodatkowych zabezpieczeń,

 wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu i dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów,

 Ubezpieczenie mieszkań i domów może
być jedną z form zabezpieczenia kredytu
hipotecznego,

 zniżka dla posiadacza ważnej karty
zawierającej logo SKOK

Ubezpiecz swoje mieszkanie lub dom przed
pożarem i pozostałymi zdarzeniami losowymi.

Całodobowe zgłaszanie szkód:
(058) 550 97 33

Spośród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania
„Skoczka”, po odbiór upominków w postaci firmowych t-shirtów zaproszeni są: WładysławaWładysławaWładysławaWładysławaWładysława
MazurMazurMazurMazurMazur (Łubnice), Bolesław HoszekBolesław HoszekBolesław HoszekBolesław HoszekBolesław Hoszek (Stanowice), Rajmund SzymańskiRajmund SzymańskiRajmund SzymańskiRajmund SzymańskiRajmund Szymański (Staszów), AndrzejAndrzejAndrzejAndrzejAndrzej
KKKKKostrzewskiostrzewskiostrzewskiostrzewskiostrzewski (Czerwionka-Leszczyny), Aleksandra WtodarekAleksandra WtodarekAleksandra WtodarekAleksandra WtodarekAleksandra Wtodarek (Gliwice), Jerzy PrusińskiJerzy PrusińskiJerzy PrusińskiJerzy PrusińskiJerzy Prusiński (Gli-
wice), Maria JachniewiczMaria JachniewiczMaria JachniewiczMaria JachniewiczMaria Jachniewicz (Grodków), BogusławaBogusławaBogusławaBogusławaBogusława KKKKKocurocurocurocurocur (Rybnik), Jan RJan RJan RJan RJan Rybakybakybakybakybak (Połaniec), ErErErErEr-----
nest Basiaknest Basiaknest Basiaknest Basiaknest Basiak (Gliwice). Upominki można odebrać w najbliższym punkcie kasowym, zaś na ko-
lejne rozwiązania czekamy do końca listopada.


