Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

Nr 25/2010
Szanowny Czytelniku
Z wydaniem niniejszego wydania „Skoczka” czekaliśmy do ostatniej chwili,
do losowania nagród II edycji tegorocznej edycji loterii. Słowo „tegorocznej”
jest w pełni uzasadnione, bowiem z uwagi na olbrzymią popularność możemy już mówić o… „przyszłorocznej” loterii SKOK Ziemi Rybnickiej i jeszcze
atrakcyjniejszych nagrodach! To już niebawem! Póki co – tak zupełnie na
gorąco – publikujemy nazwiska tych, którym nieco bardziej dopisało szczęście w loterii, choć w rzeczywistości o dużym powodzeniu może mówić każdy, kto przy tej okazji wygrał u nas na wyjątkowo atrakcyjnym oprocentowaniu lokat i pożyczek. Wystarczy tylko wspomnieć o olbrzymiej górze loteryjnych kuponów, aby zdać sobie sprawę, jak wielka jest rzesza tych, których
do naszej oferty w gruncie rzeczy nie trzeba już przekonywać. Mimo to zachęcamy wszystkich, tym bardziej nowych członków naszej Kasy, aby dołączyli właśnie do nas! Bowiem jak łatwo się przekonać, „Kas jest wiele, ale
taka – SKOK Ziemi Rybnickiej – TYLKO JEDNA!”. Życząc gwarantowanej
satysfakcji w nowej edycji naszej loterii, życzymy zdrowia i pomyślności na
cały nadchodzący Nowy Rok 2011, przede wszystkim w sferze prywatnej,
bowiem sprawy finansowe wystarczy powierzyć nam…
Barakomski
Franciszek Barak
omski

Fiat Panda

pod choinkę!
anicz z Gliwic właśnie
Pani Rosemarie P
Panicz
stała się właścicielem samochodu osobowego Fiat Panda, który 15 grudnia br. został publicznie wylosowany jako jedna
z nagród II edycji loterii SKOK Ziemi Rybnickiej. Z tego samego powodu Pani Teresa Jakóbczyk z Rybnika może już planować termin wyprawy na Wyspy Kanaryjskie… O szczegółach związanych z tym
losowaniem informujemy na STR. 4
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SKOK Ziemi Rybnickiej
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– To podziękowanie dla przedsiębiorców za długoletnią i efektywną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Za to, że
tworzą nowe miejsca pracy i w ten sposób przeciwdziałają
Bierza dyrektor rybnickiego
bezrobociu – wyjaśnia Teresa Bierza,
pośredniaka. Rozdanie nagród odbyło się 28 października br.
podczas zorganizowanego w Rybniku Forum Przedsiębiorczości. „Złote Jabłko” z rąk szefowej rybnickiego pośredniaka,
a także starosty rybnickiego Damiana Mrowca i prezydenta
Rybnika Adama Fudalego odebrał prezes SKOK Ziemi Rybomski
nickiej Franciszek Barak
Barakomski
omski. Dodatkowo otrzymaliśmy podziękowania od władz samorządowych miasta Rybnika i powiatu rybnickiego za wspieranie działań PUP w Rybniku.
– Nasz urząd systematycznie współpracuje z przedsiębiorcami
i ta współpraca przynosi efekty. Nie zaprzestawajcie współpracy
z PUP, bo my bez was niewiele znaczymy. Mam nadzieję, że przyznane dziś nagrody i wyróżnienia będą motywacją dla innych
przedsiębiorców w regionie, by podjąć z nami współpracę –
stwierdziła podczas gali wręczenia nagród dyrektor T. Bierza. Jak
podkreśla prezes SKOK, przedsiębiorcy nie mieliby możliwo-

ści dobrej współpracy i pomocy bezrobotnym, gdyby nie wola
i chęci ze strony PUP. – Współpraca SKOK-u i Powiatowego
Urzędu Pracy w Rybniku od lat układa się bardzo dobrze. Rybnicki PUP jest jednym z nielicznych urzędów, z którym dobrze
robi się nam interesy – mówi prezes Barakomski.
Powiatowy Urząd Pracy „Złotym Jabłkiem” nagrodził w sumie 13 firm z powiatu rybnickiego. Dziesięciu przedsiębiorców otrzymało wyróżnienia.

Prezes Franciszek Barakomski odbiera nagrodę
z rąk starosty rybnickiego Damiana Mrowca
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SKOK Ziemi Rybnickiej jako pierwsza, i jak nam wiadomo jedyna Kasa w Polsce oferuje swoim członkom kartę VISA umożliwiającą bezpłatne pobierania gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce (na razie dwie bezpłatne operacje w ciągu
miesiąca w każdym obcym bankomacie). W bankomatach
SKOK24 (których ilość wciąż rośnie) wszystkie operacje pobierania gotówki kartą SKOK Ziemi Rybnickiej są darmowe.
Wydanie karty nic nie kosztuje i przez rok nie pobieramy też

DZIA£ ANALIZ

opłaty za jej obsługę. To tylko jeden z powodów, dla których
warto w naszym SKOK-u założyć ROR. Są też inne:
– brak opłaty za założenie ROR-u,
– niskie opłaty za prowadzenie rachunku,
– wysokie oprocentowanie,
– najtańsze na rynku opłaty za przelewy,
– bezpłatne prowadzenie konta e-SKOK.
Jak widać, posiadanie u nas rachunku po prostu się opłaca,
a dodatkową korzyścią dla każdego członka mającego ROR
w SKOK Ziemi Rybnickiej jest możliwość uzyskania pożyczki
z mniejszą prowizją.
Pełny wykaz bankomatów znajdziecie Państwo na stronach:
www.skok24.com.pl www.ecard.pl www.tfskok.pl

Tradycyjnie już w poniższym opracowaniu skomentowano od
strony wyników działania Kasy w trzech podstawowych obszarach jej funkcjonowania – tym razem za czas od stycznia
do października 2010 r. A są to: udzielanie kredytów i pożyczek, przyjmowanie depozytów członkowskich oraz pozyskiwanie nowych odbiorców produktów i usług, czyli w skrócie
zmiany bazy członkowskiej.
W przeciągu omawianego okresu do SKOK Ziemi Rybnickiej
zapisało się 1.565 osób, powiększając tym samym ogólny stan
do poziomu 33.258 członków. Już w starszych analizach, prezentowanych w poprzednich wydaniach „Skoczka” zaznaczano, iż pod względem zapisów sytuacja w obliczu sporej konkurencji względnie się ustabilizowała. Postęp na tym polu nie
jest już tak spektakularny jak w czasie najszybszego wzrostu.
Niemniej nowi członkowie stale zapisują się do Kasy, a i z każdym rokiem coraz lepiej dba się o tych, którzy już w niej są.
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Dla przeciętnego Kowalskiego Rekomendacja T jest terminem,
z którego mało co wynika. W praktyce jednak oznacza on ograniczenie w udzielaniu kredytów przez banki komercyjne. Wprowadzone jesienią przepisy Rekomendacji T zmusiły banki do
zaostrzenia warunków udzielania kredytów. Banki będą teraz
bardziej rygorystycznie sprawdzać zdolność kredytową klienta chętnego na kredyt – sprawdzać jego wiarygodność w Biurze Informacji Kredytowej, lepiej prześwietlać dochody, rzetelniej sprawdzać wszystkie zobowiązania finansowe, wyciągając na wierzch wszystko, co mogłoby budzić wątpliwości
w kwestii prawidłowej obsługi kredytu.
W założeniu Rekomendacja T ma chronić interesy instytucji finansowych i kredytobiorców. W rzeczywistości utrudnia jednak
dostęp do kredytów i pożyczek osobom mniej zamożnym, młodym, nie mającym historii kredytowej. Przepisy Rekomendacji T
nakładają duże obostrzenia odnośnie sumy rat kredytowych.
Łączna suma wszystkich kredytów nie będzie mogła przekroczyć połowy comiesięcznego wynagrodzenia netto (dla osób,
które zarabiają więcej niż średnia krajowa zwiększono pułap
do 65 proc. miesięcznych dochodów). Od kredytów odcięte zostaną osoby, które miesięcznie zarabiają poniżej 1129 zł.
Na całe szczęście Rekomendacja T nie dotyczy Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. SKOK-i walczą z wykluczeniem finansowym (utrudnieniem w dostępie do usług finansowych osobom nie posiadającym wysokich dochodów).
SKOK Ziemi Rybnickiej od lat prowadzi politykę odpowiedzialnego pożyczania, oferując atrakcyjną ofertę kredytową
mniej zamożnej części społeczeństwa. Efektem tego są bardzo dobre rezultaty zarówno w sferze ryzyka, jak i bezpieczeństwa wkładów. Jeśli nie możesz więc dostać kredytu
w banku komercyjnym, zapraszamy do SKOK Ziemi Rybnickiej – u Nas nie obowiązuje zasada, że jeśli ktoś zarabia
mniej, tym trudniej jest mu uzyskać atrakcyjny produkt.
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SKOK-ów nie dotyczy

Świadczy o tym spadająca liczba rezygnacji, która jak dotąd
była o 20% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku,
co oznacza kontynuację tego korzystnego trendu. W tym kontekście nie trzeba dodawać, że baza członkowska z każdym
kolejnym miesiącem ulegała powiększeniu, co ilustruje jeden
z wykresów. Warto dodać, iż niezmiennie większość, bo około
80% nowych członków, wstąpienie do Kasy traktuje jako możliwość zaciągnięcia pożyczki. Dla pozostałych osób przeważającym motywem jest z kolei okazja do ulokowania pieniędzy
na któryś z oferowanych sposobów, np. na lokacie czy poprzez
wykorzystanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do
obsługi swoich dochodów.

LOKATY

Od stycznia do października br. członkowie Kasy mogli korzystać z szeregu dostępnych produktów depozytowych. Podstawą
pozostawały lokaty terminowe, a szczególnie ta związana
z udziałem w Loterii. Klientom oferowano możliwość założenia tego typu depozytu na okres przynajmniej 6-miesięczny, co
skutkowało otrzymaniem kuponu loteryjnego, dającego szansę wygrać jedną z cennych nagród. Równolegle, dla członków
ceniących większy wybór dostępnych okresów, funkcjonowały
takie lokaty jak „Zima”, „Kwartał” i „Zielona”. Popularność
wspomnianej wyżej „Lokaty loteryjnej” spowodowała spadek
miesięcznych wartości otwieranych lokat, co jednak nie wpłynęło na obniżenie ogólnego poziomu środków. Ich dłuższy termin skutkował tym, że pieniądze rzadziej były przenoszone
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z kończącej się oferty na nową. A trzeba dodać, iż prawie 90%
wartości kończących się lokat jest przez depozytariuszy w ten
sposób ponownie powierzana Kasie, a niemała część trafia też
na Rachunki Systematycznego Oszczędzania. Dzięki temu
SKOK Ziemi Rybnickiej już od wielu lat może cieszyć się bardzo stabilną sytuacją na tym polu, co świadczy o zaufaniu,
jakie przejawiają w ten sposób członkowie.

POŻYCZKI

W dziedzinie kredytowo-pożyczkowej zaobserwowano i zmierzono rozwój, wynoszący 4,7% względem przedziału styczeńpaździernik 2009 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów pożyczek
w asortymencie Kasy. To poprawa w porównaniu do tego samego wskaźnika, ale prezentowanego w niniejszej rubryce
w poprzednim „Skoczku”. Analogicznie jak w przypadku lokat, również pożyczkobiorcy mogli skorzystać z produktu, dającego sposobność udziału w Loterii – „Pożyczki loteryjnej”.
Była ona głównym produktem, ale bez zmian pozostawał fakt,
iż dla nowych klientów funkcjonowała „Pożyczka na dobry początek”, a dla odbiorców ceniących większą prostotę – „Pożyczka bez opłat”. W czasie przerwy pomiędzy obiema edycjami Loterii, w ofercie była też „Pożyczka zielona”, a dodatkowo
w międzyczasie wprowadzono też specjalną propozycję dla posiadaczy ROR-ów. Niezmiennie (co widoczne od dłuższego czasu) rosła popularność szybkich „chwilówek” (poprawa o 24%),
które w dużym stopniu odpowiadały za wzrost wartości pożyczek wypłacanych przez Punkty Kasowe. Kontynuowano z sukcesem również sprzedaż wyspecjalizowanych kredytów dla
członków prowadzących działalność rolniczą i hodowlaną.
Paweł P
olnik
Polnik
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Na całym świecie Kasy kredytowe funkcjonują w 97 państwach. Należy do nich ponad 180 mln członków. Wszystkie są
zrzeszone w Światowej Radzie Związków Kredytowych (WOCCU – World Council of Credit Unions, Inc.), którego siedziba
mieści się w amerykańskim Madison. Członkiem WOCCU są
również wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w Polsce. Wiceprzewodniczącym związku jest Grzegorz
Bie
Bierecki, prezes Krajowej SKOK.
Dunajski rzecznik prasowy Krajowej
Jak wyjaśnia Andrzej Dunajski,
SKOK, organizacja współpracuje z instytucjami międzynarodowymi, lokalnymi, jak również rządami nad udoskonaleniem
prawodawstwa oraz zasad działania unii kredytowych. Efektem tej współpracy i działań Światowej Rady Związków Kredytowych są różnego rodzaju pomocowe programy, które pozwoliły wprowadzić nowe narzędzia oraz technologie wzmacniające rozwój i działanie kas. Programy te dotarły do blisko
6 mln ludzi w 17 krajach.

U nas SKOK-i

W Polsce Kasy kredytowe funkcjonują jako Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowe. Tak samo jak w innych krajach
świadczą na rzecz swoich członków usługi finansowe, oszczędnościowe, kredytowe oraz ubezpieczeniowe. SKOK-i pełnią
ważną rolę, bo ich głównym celem jest poprawa sytuacji materialnej, warunków i życiowych szans swoich członków oraz ich
rodzin. Przede wszystkim walczą z lichwą i propagują ideę samopomocy. Swoim niezamożnym członkom dostarczają tanich,
nowoczesnych i korzystnych usług finansowych (w szczególności tym, którym niskie dochody ograniczają bądź uniemożliwiają
skorzystanie z ofert komercyjnych instytucji finansowych).
System polskich Kas rozwija się w fantastyczny i bardzo dynamiczny sposób. Widoczne jest to szczególnie dzisiaj, gdy cały
świat boryka się z kryzysem gospodarczym. Okazało się jednak, że to właśnie SKOK-i są instytucjami najlepiej zarządzanymi oraz najbardziej odpornymi na ogromne zawirowania
rynków finansowych. Co więcej – stały się stabilizatorem rynków finansowych i nastrojów społecznych. Dzisiaj bardzo czę-

Międzynarodowy Dzień
Kas Kredytowych
sto polskie SKOK-i stawia się innym krajom jako wzór organizacji spółdzielczo-finansowej i symbol skutecznej walki z kryzysem ekonomicznym. – Dajemy przykład całemu światu jak
należy rozwijać profesjonalnie funkcjonujące instytucje finansowe. Kanadyjskie i amerykańskie organizacje potrzebowały
40 lat na osiągnięcie tego, co naszym kasom udało się osiągnąć w przeciągu zaledwie kilkunastu lat – mówi Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK. Na początku lat 90.,
kiedy Kasy kredytowe stawiały w Polsce pierwsze kroki korzystały z pomocy Amerykanów. Dzisiaj to polskie SKOK-i wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomagają rozwijać
się kasom kredytowym w Mołdawii, Rosji, na Ukrainie oraz
Białorusi. Nasza Spółdzielcza Kasa od ponad 8 lat wspomaga
Kasy na Ukrainie, a od tego roku objęła „opieką” również SKOK
z Białorusi.

18 lat działalności

Światowy Dzień Kas Kredytowych zbiegł się z małym jubileuszem polskich Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W tym roku SKOK-i świętują 18 lat swojej działalności. Przez ten czas dały przykład całemu światu, jak należy
rozwijać profesjonalnie funkcjonujące instytucje finansowe.
W lokalnych społecznościach Kasy wyrobiły sobie markę instytucji, kojarzących się z szybko udzielanymi pożyczkami na
godziwych warunkach oraz dobrymi odsetkami od lokat. Dzięki profesjonalności i stabilności zaufaniem obdarzyły je miliony Polaków. Dzisiaj do SKOK-ów należy już ponad 2 mln
Polaków. Każdy z nich, jako członek Kasy jest też pewnego
rodzaju współwłaścicielem SKOK, mając realny wpływ na podejmowane decyzje. Światowy Dzień Kas Kredytowych jest
więc świętem nie tylko pracowników SKOK Ziemi Rybnickiej,
ale także wszystkich naszych członków oraz pozostałych polskich Kas i ich członków.

SKOK-i charytatywnie,
kulturalnie i społecznie

Przez 18 lat swojej działalności SKOK-i w Polsce zaangażowały się w pomoc charytatywną. Na różnego rodzaju akcje
charytatywne przekazały miliony złotych, m.in. na leczenie,
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Karolina cierpi z powodu mukowiscydozy – nieuleczalnej
choroby genetycznej. Choroba ta u każdego chorego, mimo
ciągłego przyjmowania leków, ciągle postępuje. Systematycznie wyniszcza cały oraganizm, powoduje włóknienie narządów (np. płuca, trzustka). Życie każdej osoby chorującej na
mukowiscydozę, to ciągły wyścig z czasem i chorobą. Jest
bardzo mała grupa chorych, którzy przekroczyli wiek 30 lat
życia. Leczenie chorego pacjenta musi być kompleksowe i prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę, co wiąże się
z tym, że jest bardzo kosztowne. W szczególności konieczność stosowania pełnej gamy leków nie refundowanych przez
Fundusz Zdrowia.

Do pewnego czasu rodziny mogą samodzielnie sprostać kosztom leczenia ich dziecka, ale nadchodzi taki moment, że nie
nie mają już na to żadnych szans. Wydatkiem są nie tylko
leki, ale jeszcze zakup niezbędnego podstawowego sprzętu
rehabilitacyjnego, bez którego leczenie farmakologiczne nie
przynosi właściwego efektu.
Dlatego wszyscy pracownicy SKOK Ziemi Rybnickiej zwracają się do Czytelników z prośbą o wsparcie finansowe.
Można tego dokonywać poprzez wpłaty na konto Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, a także poprzez odpisanie 1% wartości podatku, który może uratować życie
Karolinie.

1% PODATKU MOŻE PRZEDŁUŻYĆ MOJE ŻYCIE
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
KRS 0000064892 z dopiskiem Karolina Zybert

lub można przekazać darowiznę na subkonto w PKOBP O/Rabka
49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 z dopiskiem Karolina Zybert
nr kierunkowy banku dla wpłat z zagranicy BIC(SWIFT):
BPKOPLW 84 1020 3466 0000 9802 0007 0128
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rehabilitacje czy zakup sprzętu medycznego dla wielu ludzi
znajdujących się w naprawdę trudnej sytuacji życiowej. Wspomagają dzieci z najbiedniejszych rodzin, Domy Dziecka, przedszkola, szkoły i niepełnosprawnych, ofiarując im pomoc rzeczową i finansową. Udzielają się kulturalnie i społecznie, sponsorując festiwale, imprezy rozrywkowe czy zawody sportowe.
SKOK Ziemi Rybnickiej również angażuje się w te działania,
pomagając chorym dzieciom, wychowankom Domów Dziecka,

sponsorując imprezy szkolne i przedszkolne, organizując
i współorganizując imprezy rozrywkowe oraz zawody sportowe. Nasza Kasa bardzo aktywnie włączyła się w pomoc powodzianom z województwa świętokrzyskiego poszkodowanym
w tegorocznych klęskach, organizując zbiórki darów i pieniędzy oraz transport tych rzeczy.

Walka z biedą i ubóstwem

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. To bardzo ważny problem,
który w Polsce dotyka aż blisko 40 proc. obywateli. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe jako jedne z nielicznych
instytucji finansowych stały się najbardziej skutecznymi podmiotami walczącymi z biedą i finansowym wykluczeniem, często nawet w obowiązkach tych zastępując państwo.

Startujemy
z nową loterią!
Z nową loterią startujemy od stycznia (czekamy już tylko na
zgodę Dyrektora Izby Celnej w Katowicach). Udział w loterii to
doskonała okazja do założenia wysoko oprocentowanych lokat
oraz wzięcia nisko oprocentowanych pożyczek. To również okazja do wygrania fantastycznych nagród oraz dobrej zabawy. Na
tych, którzy wezmą udział w naszej loteryjnej zabawie czeka
jeszcze więcej nagród niż poprzednio. Tak jak do tej pory będą
dwie edycje, gdzie do wygrania podczas każdej tury będą: samochód osobowy Fiat Punto Evo oraz wczasy do Grecji i Egiptu
tu. To jednak nie wszystko!… Do wzięcia jest też wysokiej klasy sprzęt komputerowy, RTV, AGD a także bajerancki rower.
Kto może wziąć udział w loterii SKOK Ziemi Rybnickiej? Każdy członek naszej Kasy, zgłaszając się do jakiejkolwiek placówki Kasy na terenie całej Polski. Uczestnikiem loterii może
być każdy członek SKOK Ziemi Rybnickiej (mogą do niej przystąpić nie tylko obecni członkowie, ale również osoby, które
w czasie jej trwania przystąpią do naszej Kasy). Warunkiem
uczestnictwa jest założenie Lokaty Loteryjnej lub wzięcie Pożyczki Loteryjnej albo Pożyczki Loteryjnej dla posiadaczy ROR
(minimalna kwota dla lokat i pożyczek to 1000 zł). Członek
SKOK, który skorzysta z oferty loteryjnej otrzyma (zaraz po
dopełnieniu formalności związanych z założeniem lokaty lub
wzięciem pożyczki) od pracownika ostemplowany Kupon
uprawniający do udziału w losowaniu nagród loteryjny (za
każde 1000 zł włożone na lokatę lub wziętej pożyczki wydany
zostanie 1 kupon). Kupon(y) należy wypełnić, a następnie
wrzucić do specjalnie przygotowanych, oplombowanych i wystawionych w placówkach Kasy urn.
Nasza nowa loteria rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2011 r.
Podobnie jak tegoroczna, została podzielona na dwie edycje –
I edycja będzie trwać od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.;
II edycja potrwa od 1.07.2011 r. do dnia 30.11.2011 r.
Zapraszamy członków SKOK do udziału w loterii i wszystkim
życzymy powodzenia w losowaniu! Wyniki losowań oraz Laureatów, tak jak dotychczas będziemy przedstawiać na łamach
„Skoczka”. Pełny Regulamin nowej loterii znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej www.skokziemryb.com.pl oraz
oczywiście dostaniecie go do wglądu w każdej placówce SKOK
Ziemi Rybnickiej na terenie całego kraju.
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Zakończyliśmy drugą edycję loterii
30 listopada zakończyła się druga edycja loterii, którą
SKOK Ziemi Rybnickiej zorganizował dla swoich członków. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody. Szesnastu zwycięzców wygrało m.in.: samochód osobowy Fiat
Panda, wczasy na Teneryfę oraz wysokiej klasy sprzęt
RTV i AGD. Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest liczba kuponów, jakie członkowie naszej Kasy wypełnili i wrzucili do urn we wszystkich placówkach SKOK Ziemi Rybnickiej działających na
terenie czterech województw. Choć nagrodami mogliśmy
obdarować tylko 16 osób, to na udziale w loterii wygrali
wszyscy członkowie naszej Kasy biorący w niej udział.
Przystępując do loterii każdy uzyskał bowiem atrakcyjne oprocentowanie lokat oraz konkurencyjne w stosunku do oferowanych przez inne instytucje finansowe oprocentowanie pożyczek. Zwycięzcą jesteśmy również my,
SKOK Ziemi Rybnickiej. Obdarzyliście nas Państwo
ogromnym zaufaniem, a tysiące losów loteryjnych potwierdziły, że zaufania tego nie zawiedliśmy, ale jeszcze
zwiększyliśmy jego poziom.

Lista zwycięzców drugiej edycji
loterii SKOK Ziemi Rybnickiej.
1. Fiat Panda – Rosemarie Panicz (Gliwice)
2. wczasy na Teneryfie – Teresa Jakóbczyk (Rybnik)
3. telewizor LG 32-calowy – Eugeniusz Magdziak (Łaziska)
4. chłodziarko-zamrażarka – Józef Zuber (Czerwionka)
5. rower sportowy – Krzysztof Maliszewski (Racibórz)
6. pralka Beko – Urszula Jokel (Racibórz)
7. kino domowe LG – Jerzy Witoszek (Przegędza)
8. odkurzacz Zelmer – Tomasz Kurowski (Rybnik)
9. robot kuchenny – Jacek Kowalski (Gliwice)
10. ekspres do kawy – Marek Koczy (Rybnik)
11. maszynka do mięsa Zelmer – Sebastian Zaremba (Katowice)
12. mikrofalówka Daewoo – Andrzej Kowalski (Orzesze)
13. odtwarzacz DVD Philips – Krystyna Cypa (Katowice)
14. frytkownica Moulinex – Bernard Anioł (Czerwionka)
15. krajalnica Zelmer – Zofia Cebula (Gliwice)
16. żelazko Concept – Stanisław Lalewicz (Połaniec)

SKOK Ziemi Rybnickiej – UZNAWANY ZA NAJLEPSZY
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TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH SKOK

Twoje pieniądze
w SKOK są bezpieczne!
Od 01.12.2010 rr.. wartość gwarancji depozytów wszystkich
członków SK
SKOK
OK została zwiększona do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EURO
EURO..
Oznacza to, że członkowie SKOK mają gwarancję zwrotu 100% swoich depozytów do tej wysokości, a ich pieniądze są chronione w takim samym stopniu,
co depozyty ulokowane w bankach.
Zwiększenie wartości depozytów przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
SKOK (TUW SKOK) związane jest z wdrożeniem dyrektywy 2009/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę
94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.
Przypomnijmy, że depozyty złożone w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są chronione przez Program Ochrony Depozytów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Na program ten składają się dwa
elementy: fundusz stabilizacyjny, tworzony ze składek płaconych przez wszystkie kasy, będący w dyspozycji Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej (KSKOK), oraz ubezpieczenie depozytów oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK).
KSKOK w maju 1998 r., na podstawie ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych ustaliła normę dopuszczalnego ryzyka dotyczącą bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych przez członków SKOK, która
nakłada na każdą ze SKOK obowiązek ubezpieczenia oszczędności każdego
członka Kasy.
TUW SKOK jest towarzystwem ubezpieczeniowym podlegającym nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2007 r. TUW SKOK podobnie jak Bankowy
Fundusz Gwarancyjny jest członkiem EFDI – European Forum of Deposit Insurers, organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się gwarantowaniem depozytów w krajach europejskich.
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(np. niższe oprocentowanie kredytu), skrócenia bądź uproszczenia procedur udzielania
kredytów, obniżenia opłat i prowizji.

Przetwarzanie danych
zależy od solidności

Od kilk
u lat banki oraz niektóre instytucje finansowe – w tym i nasza K
asa – przy
kilku
Kasa
udzielaniu klientom kredytów posiłk
posiłkują
ują się pomocą Biura Informacji Kredytowej (BIK).
Dla tych instytucji historia kredytowa klienta (wiar
ygodność) ma ogromne znaczenie.
(wiarygodność)
Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną
w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i SKOK-om dane na temat
wszelkich zobowiązań kredytowych klientów
indywidualnych oraz przedsiębiorców. W BIK-u
również klient starający się o kredyt może
sprawdzić sam siebie – jakie dane na jego temat znajdują się w bazie Biura. BIK nie jest
rejestrem niesolidnych dłużników
dłużników.. W bazach
BIK znajdują się dane każdego, kto kiedykolwiek złożył wniosek o kredyt, posiada kartę
kredytową lub jest poręczycielem. Są to informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne,
jednak ponad 95 proc. informacji dotyczy osób
rzetelnie spłacających swoje kredyty.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Dane klienta są przesyłane do BIK z chwilą
składania przez niego w banku lub SKOK-u
wniosku kredytowego, a następnie już po
udzieleniu kredytu. Przez cały okres spłacania kredytu bank lub SKOK przesyła do BIK
informacje dotyczące tego jak klient spłaca
swoje zobowiązania. Przynajmniej raz w miesiącu dane te są aktualizowane. W oparciu o te
dane powstaje tzw. historia kredytowa.

Historia kredytowa
to najlepsza rekomendacja

Historia kredytowa to nic innego jak obraz finansowy klienta – kronika solidności regulowania zobowiązań finansowych. To jak będzie

To jak długo dane klienta będą przetwarzane
przez BIK zależy tylko i wyłącznie od tego, jak
solidnie spłaca on swój kredyt. Jeśli zobowiązania spłaca terminowo, dane o jego kredycie
będą się znajdowały w BIK do czasu, kiedy
kredyt zostanie całkowicie spłacony. Przez ten

BIK – z czym to się je?
ona wyglądać, zależy wyłącznie od samego
klienta. Jeśli terminowo spłaca kredyt, w bazie BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli
kredyt spłacany jest z opóźnieniem (w przypadku opóźnienia dłuższego niż 60 dni), do
bazy trafiają dane negatywne. Dane trafiające do BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów
wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz
limitu debetowego w ROR. Pozytywna historia kredytowa to same plusy i działa na korzyść klienta. Dla banków i SKOK-ów staje się
on bardziej wiarygodny i cenny. Kiedy otrzymają z BIK informacje na temat klienta i jego
historii kredytowej wykorzystują je przy podejmowaniu decyzji kredytowej. W praktyce

banki lub SKOK-i za pozytywną historię kredytową – czyli rzetelność finansową klienta –
mogą nagrodzić go swego rodzaju premią
w postaci: zaoferowania lepszych warunków
finansowych przy ubieganiu się o kredyt

Masz pozytywną historię kredytową,
dostaniesz lepsze warunki finansowe
ubiegając się o kredyt

czas mogą być udostępnione bankom i SKOKom. W przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony, a klient chce, żeby pozytywna historia kredytowa była jego atutem w dalszych kontaktach z bankiem bądź SKOK-iem, powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BIK swoich danych (będą w bazie BIK przez taki czas,
na jaki została wyrażona zgoda). Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy w czasie trwania umowy kredytowej klient spóźnił się ze
spłatą raty. Jeśli spóźnienie wynosi powyżej
60 dni i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania go o zaległościach przez bank lub
SKOK, wtedy BIK dane może przetwarzać bez
zgody klienta przez 5 lat.

POLSKA W DRODZE DO EURO
To już kkolejny
olejny artyk
oczk
artykuł
„Skoczk
oczka”
uł na łamach „Sk
a” poruszający temat niewątpliwie pewnej decyzji o przystąpieniu naszego
kraju do strefy EURO
,
a
co
za
tym
idzie
wprowadzenia
nowej wspólnej europejskiej waluty
EURO,
waluty.. Zanim jednak rząd RP
podejmie tak
takąą decyzj
decyzjęę zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tejże europejskiej waluty…
Banknoty euro są jednakowe we wszystkich krajach. Miejsce
na zaznaczenie własnej narodowości jest na monetach. Banknoty euro są jednakowe we wszystkich krajach należących do
strefy euro. Przedstawiają bramy i okna na awersach oraz mosty na rewersach. Wszystkie prezentują różne okresy w sztuce europejskiej. Pozostałe elementy wzoru zawierają symbol
Unii Europejskiej, nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckim, inicjały Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w językach urzędowych państw członkowskich, symbol © wskazujący na zabezpieczenie praw autorskich oraz podpis prezesa EBC.
Monety euro mają: stronę europejską (wspólny awers) oraz
narodową (odrębny rewers, przygotowany dla poszczególnych
nominałów monet przez każdy kraj członkowski). Kiedy 1 maja
2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło 10 nowych państw,
w tym Polska, konieczna stała się zmiana awersu niektórych
monet. Rok później, 7 czerwca 2005 r. Rada Unii Europejskiej
ds. Ekonomicznych i Finansowych (Rada ECOFIN) podjęła
decyzję o zmianie wizerunku wspólnej strony monet euro na
nominałach 1 i 2 euro oraz 10, 20 i 50 centów. Pozwoliło to uwidocznić Unię Europejską po rozszerzeniu.
Pierwszym państwem strefy euro, której monety – poza
własną stroną narodową – mają również zmodyfikowaną
wspólną stronę monet euro, jest Słowenia. Od 2008 r. nowe
wspólne awersy są stosowane dla nowo wyemitowanych
monet euro we wszystkich państwach strefy euro. Monety
euro z wizerunkiem starej Unii nie zostały wycofane z obiegu i są nadal ważne. Banknoty euro drukowane są pod bezpośrednią kontrolą EBC (w 12 różnych drukarniach) i mają
jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro. Monety natomiast są produkowane przez mennice poszczególnych państw. Mają jednakowy kształt, są z identycznego stopu i mają jednakowy wygląd awersu. Na awersach od 1 do 5
centów przedstawiono Europę Zachodnią na mapie świata,
zaznaczono wszystkie kraje Europy, również te, które nie
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Choć spłaciłeś kredyty
– udziel zgody

Jeśli chcemy, by banki lub SKOK-i postrzegały
nas jako atrakcyjnych klientów powinniśmy
postarać się, żeby pozytywna historia spłat
naszych zobowiązań była dostępna dla banków i SKOK-ów nie tylko w trakcie spłacania
kredytu, ale także po jego spłaceniu. Dlatego,
aby pozytywne informacje o naszych już spłaconych zobowiązaniach były dostępne dla instytucji finansowych powinniśmy wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BIK tych informacji. Zgody możemy udzielić w każdej chwili –
w momencie podpisywania umowy kredytowej, w trakcie spłacania kredytu oraz już po
jego całkowitej spłacie. Można to zrobić w banku, w którym bierzemy lub braliśmy kredyt
oraz w Biurze Obsługi Klienta BIK. Udzielenie zgody nie jest „przymusowe”. Należy jednak pamiętać, że jeśli takiej zgody nie wyrazimy, dla banków i SKOK-ów staniemy się anonimowi i możemy mieć zdecydowanie mniejsze szanse, by w przyszłości uzyskać korzystne warunki kredytowe, np. niższą marżę, kredyt w 15 min., czy dłuższy okres kredytowania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych
zwiększamy swoje szanse na możliwość naliczenia naszej oceny punktowej.
W kolejnym numerze „Skoczka” dowiecie się Państwo wszystkiego na temat Oceny Punktowej – co
to takiego, jak jest wyliczana i jakie korzyści może
przynieść klientowi posiadanie wysokiej oceny
punktowej oraz co to jest Raport plus, kto i w jaki
sposób może go otrzymać.

CIEKAWOSTKI

222 mld dolarów
za klęski żywiołowe
Jak podaje szwajcarskie towarzystwo reasekuracyjne Swiss Re, tegoroczne klęski
żywiołowe i katastrofy spowodowane przez
człowieka kosztowały światową gospodarkę około 222 mld dolarów. To ponad trzy razy
więcej niż w 2009 r. Wtedy światowa gospodarka straciła 63 mld dolarów.

cie. Jednocześnie zostały tak zaprojektowane, by każdy mógł
w prosty sposób sprawdzić ich autentyczność dotykając
banknot, oglądając go pod światło i pod kątem. Dotknięcie
banknotu pozwala wyczuć wypukły druk i charakterystyczny, lekko szeleszczący papier. Oglądając pod światło pozwa-

NARODOWY CHARAKTER
NIE ZOSTANIE CAŁKIEM UTRACONY
należą do Unii Europejskiej. Na pierwszej wersji awersów
monet od 10 do 50 centów przedstawiono 15 państw członkowskich Unii Europejskiej w pewnej odległości od siebie,
w tym, nie należących do strefy euro: Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Na monetach o wartości 1 i 2 euro, kraje starej Unii złączone są w jedną całość, co odzwierciedla dewizę
jedności w różnorodności. Awersy monet wprowadzonych
w 2007 r. posiadają wizerunek większej części Europy. Rewersy są natomiast różne w każdym z państw. Kraje członkowskie same decydują, jakie symbole są tam zamieszczone,
ale monety euro bez względu na stronę narodową są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy euro. Oznacza to, że sklepy czy banki na terenie danego kraju nie mają
prawa do odmowy przyjęcia monet wybitych w innych krajach.Istnieją także srebrne monety 10 euro, które są wprawdzie prawnym środkiem płatniczym, ale ze względu na ich
wartość kolekcjonerską trudno znaleźć je w obiegu.
Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne państw strefy euro pod ścisłą kontrolą EBC. Co
powinno bądź może znaleźć się na rewersach polskich monet
euro? Pytanie może wydawać się bez znaczenia do czasu ustalenia daty przyjęcia euro, a wcześniej wejścia do systemu
ERM II. Wśród propozycji dla naszego narodowego rewersu
euro znalazły się m.in. orzeł biały, bocian, żubr, wizerunek Tatr,
Wars i Sawa, Logo Solidarności, zamek na Wawelu, sławni
Polacy np. Mikołaj Kopernik czy Jan Paweł II.
Banknoty euro posiadają 12 rodzajów zabezpieczeni i dzięki
temu są jednymi z najlepiej chronionych pieniędzy na świeSK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

la dostrzec znak wodny, pasek zabezpieczający i uzupełniające się cyfry. Wszystkie elementy są widoczne po obu stronach banknotów (dzięki drukowi rectoverso). Pozostaje jeszcze rzut oka na banknot ustawiony pod niewielkim kątem:
w ten sposób można sprawdzić motyw graficzny na hologramie, który zmienia się w zależności od kąta patrzenia oraz
na odwrotnej stronie złocisty pas (nominały 5,10 i 20 euro)
lub nominał zmieniający kolor (nominały 50, 100, 200 i 500
euro). Przed fałszerstwem chronione są także monety. Różnią się od siebie wzorem, średnicą, grubością, wagą, kolorem i stopem, z którego zostały wykonane. W monetach o nominałach 1 i 2 euro wykorzystano nowoczesne techniki łączenia dwóch metali (tzw. technika bimetalowa) – łatwo zauważyć na pierwszy rzut oka. Monety 2 euro część zewnętrzną
mają w kolorze srebrnym (miedzionikiel), wewnętrzną –
w kolorze żółtym (wykonana jest z trzech warstw: mosiądzu
niklowego, niklu i ponownie mosiądzu niklowego). Natomiast
w przypadku monet o nominale 1 euro jest odwrotnie – część
zewnętrzna jest żółta (mosiądz niklowy), a wewnętrzna jest
w kolorze srebrnym i wykonana jest również z trzech warstw
(miedzionikiel, nikiel, miedzionikiel). Monety o nominałach
10, 20 i 50 centów są wykonane ze specjalnego, trudno topliwego stopu (Nordic gold), który jest stosowany wyłącznie
do produkcji monet. Na rantach monet umieszczane są również litery. Spełniają one podwójną rolę: są zabezpieczeniem,
a zarazem ułatwiają rozpoznawanie nominałów osobom słabo widzącym i niewidomym.
Źródło: Dziennik, dodatek specjalny NBP, 19.03.2009
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Srebro do kolekcji
Sponsorowani przez SK
OK Ziemi R
ybnickiej niesłysząSKOK
Rybnickiej
arze zdobyli młodzieżowe wicemistrzostwo P
olpiłkarze
Polcy piłk
ski niesłyszących w halowej piłce nożnej.
W dniach 3-5 grudnia, w Kielcach odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej Halowej (do
lat 22). W zawodach startowało 10 zespołów. Wśród nich drużyna Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących Rybnik, która z Kielc wróciła ze srebrem i wicemistrzowskim tytułem.
Drogę po medal ekipa ŚKSN Rybnik rozpoczęła od przegranej z Surdusem Kielce 1:4. Potem piłkarze rozkręcili się, pokonując Świt Wrocław 7:1 oraz zaliczając dwa remisy – 2:2
z Odrą Racibórz i 1:1 z Niedźwiadkiem Przemyśl. W półfinale
znalazły się cztery ekipy: z Kielc, Rybnika, Rzeszowa i Warszawy. Naszym przyszło się zmierzyć z Mazowszem Warszawa. W regulaminowym czasie gry spotkanie zakończyło się
remisem 2:2, a o wejściu do finału musiały rozstrzygnąć rzuty
karne. Lepszymi strzelcami okazali się piłkarze Rybnika,
pokonując rywala 7:6.
W finale nasi piłkarze ponownie spotkali się z Kielcami. – Tak
się dziwnie złożyło, że zaczynaliśmy i kończyliśmy z Kielcami. Chcieliśmy więc wziąć rewanż za pierwszy mecz. Niestety
fatalna 57. minuta przekreśliła nasze marzenia o mistrzostwie
– mówi Alfred Głąb
Głąb, trener rybnickiego zespołu. Ostatecznie
Rybnik przegrał finał 0:1.
Trener Głąb przyznaje, że wicemistrzostwo to wielki sukces.
– Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, a mistrzostwo mieliśmy
w zasięgu ręki – dodaje. Z kieleckiego występu zawodnicy, trener oraz kibicujący i trzymający kciuki za swoich piłkarzy
ubin mogą być bardzo zadowoleni.
prezes klubu Aleksander K
Kubin
Oprócz drugiego miejsca na pudle, do Rybnika trafiła też naamil K
owalski został najlepszym
groda indywidualna – K
Kamil
Kowalski
bramkarzem Mistrzostw Polski.
Świeżo upieczeni wicemistrzowie Polski mówią, że zdobyty
tytuł jest dla nich mobilizacją, by za rok stanąć na najwyższym stopniu podium. – To są wspaniali, młodzi chłopcy. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, choć inaczej niż z piłkarzami słyszącymi. Słyszącym mogę w trakcie meczu podpowiadać. Tutaj się nie da, więc na boisku są zdani na własne
siły. Jestem pełen podziwu za ich zaangażowanie w to, co robią.
Dają z siebie więcej niż słyszący piłkarze. Nie obijają się na

Wicemistrzowska drużyna Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących Rybnik wystąpiła w składzie: Kamil Kowalski, Dawid Laska, Michał Moroz, Krzysztof Huwer, Robert Musiał,
Marcin Kubiak, Grzegorz Palka. Trener: Alfred Głąb. Prezes klubu: Aleksander Kubin.

treningach, zasuwają bez względu na pogodę, porę dnia i to
czy grają na trawie czy na hali. Widzę, że chcą grać, więc z nimi pracuję. A sukcesy, które przychodzą to dodatkowa satysfakcja. Zresztą, po to się szkoli, żeby uzyskiwać wyniki – chwali
zawodników trener Głąb.
Niesłyszących piłkarzy z Rybnika można zobaczyć w akcji podczas aktualnie trwających rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Halowej. Bo jak mówi trener Alfred Głąb, „chłopcy mają duże
wyszkolenie techniczne”, ale dzięki udziałowi w GLPH uczą
się od pełnosprawnych zawodników i nabierają doświadczenia. Już w lutym przyszłego roku swoje umiejętności będą mogli zaprezentować podczas trzydniowego turnieju w Monachium.
Dodać należy, iż Śląski Klub Sportowy Niesłyszących Rybnik ma trzy piłkarskie drużyny – młodzieżową, seniorów
i oldbojów. Ci ostatni od 10 do 12 grudnia uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Oldbojów z realnymi szansami na miejsce na pudle (w momencie oddawania gazety do druku zawody jeszcze trwały). Nie małe są też sukcesy piłkarskie
rybnickiego klubu. Dorobek ostatnich lat to 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale.

Jesteśmy dumni z szachistów
Przez dwa dni w Miejskim Ośrodk
uK
ultur
Ośrodku
Kultur
ulturyy młodzi szaOK
Śląskaa walczyli o Puchar Prezesa SK
SKOK
chiści z całego Śląsk
Ziemi R
ybnickiej.
Rybnickiej.
Na dwa dni (13 i 14 listopada) sala widowiskowa MOK w Czerwionce-Leszczynach stała się areną szachowych zmagań juniorów. W turnieju Szachowa Liga Miast ze SKOK-iem Ziemi
Rybnickiej, nad którym patronat objął prezes Kasy Franciszek
Barak
omski swoje umiejętności zaprezentowało 64 szachistów
Barakomski
i szachistek z całego Śląska. W sumie w turnieju wystartowało 16 drużyn. Organizatorem zawodów był MOK oraz Klub Szachowy „Skoczek” z Czerwionki-Leszczyn. Ten ostatni wystawił do zawodów aż trzy zespoły.
Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund z tempem gry wynoszącym 60 minut na zawodnika.
Poziom rozgrywek był bardzo wysoki w związku z tym, że zawodnicy zasiadający przy stolikach to tegoroczni finaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. Nasi szachiści spisali
się nieźle. Najlepiej wypadła pierwsza drużyna KSz „Skoczek”
Czerwionka-Leszczyny, plasując się w środku tabeli na ósmym
miejscu. Ostatecznie turniej wygrała drużyna MKS Rybnik I,
na drugim miejscu zawody ukończył zespół UKS Ognisko Rydułtowy I, a trzecie miejsce na podium przypadło drużynie KŚ
AZS Politechnika Śląska Gliwice.
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Trzy zwycięstwa drużyny SK
OK Ziemi R
ybnickiej na rozSKOK
Rybnickiej
poczęcie sezonu GLPH.

Mistrzowskie
„otwarcie”

Mocnym uderzeniem rozpoczęła sezon 2010/2011 w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Halowej drużyna SKOK Ziemi Rybnickiej. Piłkarze zaczęli 21 listopada. Na dzień dobry, w pierwszej kolejce zgotowali prawdziwy pogrom zespołowi Rybnicki
Alco Team i „natłukli” rywalowi na jego własnym terenie 19:3
(6:1). Tydzień później na własnym boisku nie dali szans ekipie Rymera wygrywając 9:4 (3:4). Trzecią kolejkę rozegraną
na Wilczy 5 grudnia zespół SKOK Ziemi Rybnickiej również
zakończył zwycięstwem. Piłkarze wrócili ze spotkania z tamtejszym J.D.J. MetPol z wygraną 7:1 (2:1).
Po trzech kolejkach team SKOK Ziemi Rybnickiej zajmuje
pierwsze miejsce w tabeli. Oby tak dalej...

Po 9. rozegranych meczach nowego sezonu Amatorskiej
Ligi Piłki Siatk
owej drużyna TS Eurosk
ok SK
OK Ziemi
Siatkowej
Euroskok
SKOK
Rybnickiej ma na kkoncie
oncie 14 punktów i zajmuje dobrą,
szóstą pozycję w tabeli.

Na razie
środek tabeli

Siatkarze swoje rozgrywki rozpoczęli we wrześniu. Zespół,
choć po meczu, który nie zachwycił, w nowy sezon wszedł
wygraną 3:0 z żernickim Rafbolem. Liczyły się jednak punkty
na otwarcie. Potem było już gorzej. Kolejne trzy spotkania to
trzy porażki (0:3 ze Strzelcem Gorzyczki, 2:3 z Impacto LKS
Chałupki i 2:3 z OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle). Wydawało się, że zła passa odwróciła się od siatkarzy w piątej
kolejce, kiedy z KS94 Rachowice wygrali 3:0. Nie na długo.
Rywalami w następnych spotkaniach były drużyny z czuba
tabeli. Najpierw w tie-breaku 2:3 nasz zespół uległ Edytorowi
Team. Potem, na własnym parkiecie przyszło mu się zmierzyć
z drużyną Dach Decker Wilcza. Obie ekipy stawiły się w swoich najmocniejszych składach. Nasi tylko w jednym secie stawili czoła rywalom, na koniec musieli uznać wyższość siatkarzy z Wilczy przegrywając 1:3. Szczęśliwie zespół TS Euroskok SKOK Ziemi Rybnickiej powetował sobie te porażki wygranymi w dwóch ostatnich kolejkach.
22 listopada na wyjeździe, po stojącym na dobrym poziomie
meczu, z wieloma ciekawymi i emocjonującymi wymianami
nasi siatkarze wygrali 2:3 z teamem Top Ten Rybnik. Ten mecz
przerwał też złą passę trzech kolejnych przegranych tie-breaków wyjazdowych. Ostatnie zwycięstwo chłopcy zaliczyli
3 grudnia u siebie. Choć znowu pachniało tie-breakiem, udało
się im pokonać 3:1 Jedynkę Jankowice. Trzymamy kciuki za
naszych siatkarzy i mamy nadzieję, że na koniec sezonu powalczą o I ligę.

Nagrody zwycięzcom wręczyli prezes SKOK Ziemi Rybnickiej
Franciszek Barak
omski
owsk
Barakomski
omski, dyrektor MOK Mariola Czajk
Czajkowsk
owskaa
oraz prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej Marek Profask
Profaskaa. Głównym sponsorem turnieju był nasz SKOK.
Nagrody ufundował też Marek Profaska. Tego typu turniej został zorganizowany po raz pierwszy. – W tym roku mieliśmy zawodników z całego Śląska, ale w przyszłym roku mamy nadzieCichoń, preję gościć już zespoły z całej Polski – mówi Michał Cichoń
zes KSz „Skoczek” i pomysłodawca Szachowej Ligi Miast ze
SKOK-iem Ziemi Rybnickiej. W tym roku nasi szachiści jeszcze
raz zasiądą przy stolikach – 16 grudnia w Domu Kultury w Leszczynach, gdzie rozegrają Turniej klubowy na zakończenie roku.
Na długi odpoczynek nie mają co liczyć, bo już w styczniu rozpoczyna się sezon ligowy. Juniorzy wystartują w lidze okręgowej, natomiast seniorzy w lidze wojewódzkiej i okręgowej.
– Seniorzy pierwszej drużyny wywalczyli awans do ligi wojewódzkiej. To drużyna z ogromnymi aspiracjami na II ligę, więc
w nowym sezonie powalczymy o wejście do niej – zdradza prezes Cichoń, który chwali sobie bardzo dobrą współpracę
z naszą Kasą. – SKOK nie tylko sponsoruje nagrody na ligę,
ale również na wszystkie organizowane przez nas turnieje.
Efekt dobrej współpracy zaowocuje tym, że nowy sezon wszyscy juniorzy „Skoczka” rozpoczną w koszulkach SKOK Ziemi
Rybnickiej.
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KRZYŻÓWKA

Skoczka
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TU NAS ZNAJDZIECIE...
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Spośród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania
ystyna Mi„Skoczka”, po odbiór upominków w postaci firmowych t-shirtów zaproszeni są: Kr
Krystyna
lersk
lerskaa (Bełk), Elżbieta Skroban (Połaniec), Piotr Arczewski (Połaniec), Barbara Mówińsk
Mówińskaa
(Gliwice), Krzysztof Młynarczyk (Połaniec), Zbigniew Leszczyński (Busko-Zdrój), Jerzy Geppert (Gliwice), Jerzy K
amiński (Łaziska Górne), Renata Król (Rybnik), Maria Sipowicz (PoKamiński
łaniec). Z kolei po odbiór upominków w postaci firmowych parasoli proszeni są: Herman Zeucharsk
telman (Pyskowice), Marek Słowik (Czerwionka), Lidia Stoltny (Rybnik), Ewa K
ucharskaa
Kucharsk
ostrzewsk
(Katowice), Jolanta K
Kostrzewsk
ostrzewskaa (Wyry). Upominki można odebrać w najbliższym punkcie
kasowym, zaś na kolejne rozwiązania czekamy do końca stycznia.

PUNKTY KASOWE

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A

0 801 300 803

7:30 - 17:00

44-253 Rybnik-Jankowice, ul. Jastrzębska 13

0 801 300 803

7:15 - 14:45

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44

0 801 300 803

8:00 -15:30

44-207 Rybnik-Elektrownia, ul. Podmiejska 42

0 801 300 803

8:30 -16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93

0 801 300 803

pon. - śr. 7:30 - 15:00
czw. - pt. 8:30 - 16:00

44-370 Pszów, ul. Traugutta 5

0 801 300 803

9:00 - 16:30

44-238 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B

0 801 300 803

9:00 -16:30

44-310 Radlin, ul. Korfantego 3

0 801 300 803

9:00 -16:30

44-240 Żory, Aleja Niepodległości 2

0 801 300 803

9:00 - 16:30

44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A

0 801 300 803

9:00 - 16:30

44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13

0 801 300 803

9:00 - 16:30

47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2

0 801 300 803

8:30 - 16:00

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 15

0 801 300 803

9:00 - 16:30

48-130 Kietrz, ul. Głubczycka 16

0 801 300 803

8:30 - 16:00

43-180 Orzesze, ul. Rybnicka 19

0 801 300 803

8:30 - 16:00

49-100 Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4

0 801 300 803

8:45 - 16:15

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1

0 801 300 803

8:45 - 16:15

43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12

0 801 300 803

7:30 - 15:00

43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D

0 801 300 803

pon. 8:00 - 15:30
wt. - pt. 8:45 - 16:15

28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 8 A

0 801 300 803

8:30 - 16:00

48-120 Baborów, ul. Rynek 15

0 801 300 803

8:30 - 16:00

44-119 Gliwice, ul. Jedności 8

0 801 300 803

9:00 - 16:30

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58

0 801 300 803

7:15 - 14:45

28-200 Staszów, ul. Opatowska 24

0 801 300 803

8:30 - 16:00

28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27

0 801 300 803

8:30 - 16:00

41-150 Chorzów, ul. Gałeczki 40

0 801 300 803

8:30 - 16:00

33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1

0 801 300 803

8:30 - 16:00

BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ

Skoczek

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (15.12.2010 r.)
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