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Niniejszy biuletyn nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ma on charakter wyłącznie informacyjny. Możliwość skorzystania z oferty uzależniona jest od indywidualnej oceny Klienta.
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*Przykład reprezentatywny do pożyczki Wakacyjnej: całkowita kwota kredytu: 5800 zł, czas obowiązywania umowy: 18 miesięcy, stopa oprocentowania kredytu w skali roku: 9,99% (zmienne), opłata
przygotowawcza: 0 zł prowizja: 290 zł, koszt ubezpieczenia: 0 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 18,53%, rata: 348,39 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6578,97 zł, w tym odsetki: 470,97
zł, opłata za prowadzenie konta (za 18 miesięcy): 18 zł. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia pożyczki gotówkowej,
oprocentowania, opłat i prowizji są dostępne w oddziałach SKOK „Śląsk”. Pożyczka gotówkowa udzielana jest na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawieranej z klientem. Dostępność
pożyczki uzależniona jest od wyniku przeprowadzonej przez SKOK analizy zdolności kredytowej klienta.

Pierwsza
rata
dopiero po
4 miesiącach

To już ostatni moment na skorzystanie

z WAKACYJNEJ OFERTY
w SKOK „Śląsk”

ODBIERZ SWÓJ PREZENT
Szczegóły na s. 3



2

Bezpłatny biuletyn Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK „Śląsk” nr 1/2018

www.SKOK.slask.pl

Niniejszy biuletyn nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ma on charakter wyłącznie informacyjny. Możliwość skorzystania z oferty uzależniona jest od indywidualnej oceny Klienta.

Wakacje to zwykle czas wię-
kszych wydatków. Nawet jeże-
li nie wyjeżdżamy na urlop,
bieżące zapasy finansowe
szybciej topnieją. Warto wtedy
mieć odpowiednie zabezpiecze-
nie w postaci karty Visa z linią
pożyczkową.

Jeśli jesteś posiadaczem ra-
chunku osobistego w SKOK
„Śląsk”, to masz możliwość
korzystania z karty płatniczej wy-
dawanej do tego rachunku.

Zalety karty Visa:
• płatności w punktach

handlowo-usługowych
w kraju i za granicą,

• płatności z wykorzystaniem
funkcji zbliżeniowej (w przy-
padku wybranych kart),

• płatności za towary i usługi
przez internet,

• wypłaty gotówki w bankoma-
tach na całym świecie,
a bez prowizji w wybranych
bankomatach na terenie ca-
łej Polski,

• wypłaty gotówki (do 300 zł)
przy okazji płatności za za-
kupy w punktach handlowo-
-usługowych dzięki usłudze
Visa cash back.

O zaletach karty przekonało się
już wielu naszych Członków
– przede wszystkim nie trzeba
nosić przy sobie gotówki. Za-
wsze można realizować transak-
cje bezgotówkowe w sklepach,
na stacji benzynowej itd. Ponad-
to w przypadku braku gotówki
można ją natychmiast wypłacić
z bankomatów albo otrzymać
dzięki usłudze Visa cash back
przy okazji robienia zakupów.
Karta Visa jest niezastąpiona
podczas wakacyjnych wyjazdów.
Można się nią posługiwać rów-
nież za granicą.

Posiadając kartę Visa, warto
otworzyć linię pożyczkową.

Zalety linii pożyczkowej:
• dodatkowe środki na dowol-

ny cel,
• swobodny dostęp do środ-

ków przyznanych w ramach
limitu poprzez wypłatę go-
tówki w oddziałach Kasy,
kartę Visa, przez internet
/ e-skok,

• naliczanie odsetek tylko od
wykorzystanego limitu,

• czas obowiązywania umowy
– 12 miesięcy z możliwo-
ścią automatycznego prze-
dłużenia na kolejny rok.

Linia pożyczkowa to stała moż-
liwość korzystania z dodatko-
wych pieniędzy na rachunku,
przyznanych do określonej kwo-
ty limitu. W ramach tego limitu
można wypłacić pieniądze w pla-
cówce lub w bankomacie, zapła-
cić za dokonywane zakupy za
pomocą karty Visa albo przelać
je na dowolne konto przez inter-
net. Można dysponować nimi
tak samo jak pieniędzmi zgro-
madzonymi na rachunku.

Oferta linii pożyczkowej skie-
rowana jest do Członków

SKOK „Śląsk” posiadających
również kartę Visa przypisaną
do rachunku, na który wpływa
przelew z tytułu dochodu wyna-
grodzenia lub świadczeń. Aby

uruchomić linię pożyczkową
w rachunku, należy zło-

żyć wniosek w dowolnie
przez siebie wybranym
oddziale Kasy, a po
uzyskaniu pozytywnej
decyzji kredytowej
podpisać stosowną
umowę.

Należy pamiętać, że
w przypadku kiedy nie wy-

korzystujemy środków z linii
pożyczkowej, nie są naliczane
żadne odsetki. Natomiast kiedy
skorzystamy z określonej kwoty
w ramach linii, odsetki naliczane
są tylko od tej kwoty. Zadłużenie
w linii spłacane jest automatycz-
nie w momencie, kiedy na konto
wpływają pieniądze, np. z wyna-
grodzenia. Środki te w pierwszej
kolejności pokrywają zadłużenie
z linii wraz z odsetkami.

Szczegółowe warunki linii po-
życzkowej w rachunku dostęp-
ne są w placówkach SKOK
„Śląsk”. Decyzja kredytowa
zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej.

Ekspert radzi…

Powakacyjne
ratowanie budżetu,
czyli dlaczego warto mieć linię
pożyczkową w ROR?

Masz dodatkowe wydatki?
Sprawdź linię pożyczkową z gotówką dostępną od ręki!
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Zostań członkiem
SKOK „Śląsk”,

skorzystaj z naszej oferty i odbierz

ATRAKCYJNE PREZENTY!!!
Na nowych Członków Kasy
czekają teraz atrakcyjne promocje.
Wystarczy tylko nabyć członkostwo w Kasie, a otrzyma się prezent
powitalny w postaci KOSZA PEŁNEGO SŁODYCZY.

Ponadto nowy Członek po założeniu rachunku w naszej Kasie otrzy-
muje kupon na 60 DARMOWYCH JEDNORAZOWYCH PRZELEWÓW
KRAJOWYCH.

Te same promocje dotyczą Członków Kasy, którzy nie posiadają jesz-
cze u nas konta z całością przelewu z tytułu wynagrodzenia. Po spi-
saniu umowy otrzymają kupony na darmowe zlecenia.

Członkowie Kasy poniżej 25. roku życia w momencie nabycia człon-
kostwa w SKOK „Śląsk” i po spisaniu umowy o prowadzenie konta
osobistego otrzymają w prezencie TABLET.

Posiadając kartę płatniczą do rachunku, można skorzystać z promo-
cji organizowanych przez Visa, np. z Visa Oferty, w której płacąc za
zakupy w wybranych sklepach, można odzyskać na kartę część wy-
danych pieniędzy.

Wszystkie promocje obowiązują zgodnie z Regulaminami dostępny-
mi w oddziałach naszej Kasy.

Więcej informacji na temat naszej oferty
oraz powyższych promocji można uzyskać

w oddziałach Kasy lub na stronie

www.skok.slask.pl
W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których potrzebuje-
my dodatkowej gotówki. Najlepiej sięgnąć wówczas po środki ze
sprawdzonego źródła.

W ofercie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Śląsk”
można znaleźć atrakcyjnie oprocentowane pożyczki, udzielane na
okres od 3 do nawet 120 miesięcy. Okres kredytowania dopasowa-
ny jest indywidualnie do potrzeb i możliwości finansowych naszych
Członków. Jednym z ważnych atutów naszych usług jest minimum
formalności i szybka decyzja kredytowa.

Nasza oferta to nie tylko pożyczki gotówkowe. Dostępne są rów-
nież: pożyczka konsolidacyjna, linia pożyczkowa, pożyczka hipotecz-

na czy też kredyt mieszkaniowy. Ponadto posiadamy ofertę dla osób
prowadzących działalność gospodarczą. Specjalnie dla nich posia-
damy produkty przeznaczone na sfinansowanie celów inwestycyjnych
oraz bieżącej działalności gospodarczej.

SKOK „Śląsk” posiada szeroki wachlarz kont osobistych. W naszej
ofercie można znaleźć rachunki przeznaczone specjalnie dla młodzie-
ży czy nestorów. Do rachunków wydawane są bezpłatnie karty Visa.
Kasa zapewnia swoim Członkom wygodny dostęp do pieniędzy przez
internet czy bezpłatne wypłaty gotówki w bankomatach ogólnokrajo-
wych sieci SKOK24, eCard i Global Cash.

Nasza oferta zwiera również pełną gamę produktów depozytowych
i oszczędnościowych, które cieszą się powodzeniem zarówno wśród
naszych stałych, jak i nowych Członków.
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W praktyce jest tak, że w zasadzie wszyst-
ko poza podręcznikami można kupić w pro-
mocji. Najważniejsza w przygotowaniu
wyprawki szkolnej jest dobra organizacja
i nieuleganie modzie. Można na przykład
zorganizować grupowe zakupy wraz ze zna-
jomymi rodzicami innych dzieci, a wtedy
może się okazać, że koszt hurtowych za-
kupów będzie znacznie mniejszy niż indy-
widualnych.

Najpierw planujemy na podstawie ubegłego
roku – ile zeszytów, kredek, przyborów szkol-
nych itd. jest grupie potrzebne.

Następnie można spróbować skontaktować
się z najbliżej położoną hurtownią artykułów
szkolnych i złożyć duże zamówienie. Dzięki
takim rozwiązaniom można sporo zaoszczę-
dzić.

Innym rozwiązaniem jest modna wyprawka
szkolna w danej tematyce – promującej baj-
kę lub film, ale w praktyce to całkiem spory
koszt dla każdego rodzica. Idealnym sposo-
bem na uniknięcie stresowej sytuacji z na-
szym dzieckiem jest zakup wyprawki
znacznie wcześniej, zanim zacznie się skle-
powe szaleństwo na artykuły szkolne z tak
zwanej wysokiej półki.

Jeżeli Twoje dziecko notorycznie gubi długopi-
sy, ołówki czy inne przedmioty, niestety pocią-
ga to za sobą niepotrzebne koszty. W takiej
sytuacji warto pomóc swojemu dziecku zorga-
nizować biurko. Poprzez zakup odpowiednich
pojemników na przybory szkolne albo przegró-
dek na zeszyty można pomóc dziecku w utrzy-
mywaniu porządku i dobrej organizacji, która
pozwoli mu łatwiej odnaleźć się w szkolnych

obowiązkach, a rodzicom pozwoli zaoszczę-
dzić na nieplanowanych wydatkach.

Kolejnym szkolnym tematem są szkolne
sklepiki, które mają za zadanie ułatwić ro-
dzicom przygotowanie dziecka do szkoły. Ro-
dzice oszczędzają czas na przygotowanie
kanapek, ale za to tracą pieniądze na kupo-
wane przez dziecko kanapki.

Warto przez chwilę zastanowić się nad tym,
ile wydajemy na szkolne przekąski i czy nie
będzie jednak taniej samemu przygotować
kanapkę do szkoły. Zawsze można kupić
produkty lub przekąski wcześniej i potem tyl-
ko pakować je do tornistra.

Wyprawka szkolna to znaczne obciążenie dla
domowego budżetu, dlatego aby oszczę-
dzać, należy znacznie wcześniej zaplanować
swoje wydatki.

WITAJ,
SZKOŁO
– czyli wyprawka
szkolna w promocji
Zbliża się koniec wakacji, więc większość rodziców zaczyna
prześladować myśl dotycząca kosztu szkolnej wyprawki.
Wyprawka szkolna to spory wydatek, ale okazuje się, że
w praktyce można na tym nieco zaoszczędzić. Jak to zrobić?
Odpowiedź jest prosta. Należy jak najwcześniej rozpocząć
przygotowania, tak aby wyprawka kosztowała najmniej.

Oto kilka pomysłów, jak zaoszczędzić
na szkolnych wydatkach.

Odbierz swój tablet
– sprawdź, jakie to proste

Jeśli masz skończone 13 lat i chcesz sam zarządzać swoimi wydatkami
– zostań członkiem SKOK „Śląsk”, załóż konto i odbierz swój tablet.

Regulamin dostępny w każdym oddziale Kasy.

Oferta do wyczerpania zapasów.
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Jeśli w tygodniu pracujesz do późnych godzin popołudniowych, a chętnie
skorzystałbyś z naszych usług finansowych – czekamy na Ciebie w naszej placówce
w Rudzie Śląskiej – znajdującej się na terenie

Centrum Handlowo-Rozrywkowego PLAZA
przy ulicy 1 Maja 310.
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 19:00, a w soboty od 10:00 do 17:00.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem
32 240 00 49.

Realizując ideę krzewienia samopomocy fi-
nansowej i aby troszczyć się o dobro dru-
giego człowieka, w 2011 roku powstało
Stowarzyszenie Samopomocy Finansowej
„Śląsk”, którego głównym celem jest:

• niesienie pomocy osobom potrzebującym,
• działalność charytatywna,
• wspieranie projektów edukacyjnych dla

dzieci i młodzieży,
• działanie na rzecz instytucji kulturalnych,

oświatowych i naukowych,
• promocja kultury,
• propagowanie idei samorządności.

Działalność Stowarzyszenia wspiera projek-
ty społeczne oraz akcje charytatywne od lat
wspierane przez SKOK „Śląsk” w celu nie-
sienia pomocy potrzebującym członkom na-
szego społeczeństwa.

Od początku swej działalności SKOK „Śląsk”
wraz ze Stowarzyszeniem prowadzi działal-
ność charytatywną. Swą opieką postanowił
otoczyć najuboższych i najmłodszych człon-
ków naszego społeczeństwa. Środki pienięż-
ne oraz pomoc rzeczowa przekazywane są
zarówno osobom prywatnym w celu sfinan-
sowania np. ich leczenia czy rehabilitacji, jak

i organizacjom zbierającym pieniądze na ce-
le charytatywne. Pomoc świadczymy także
poprzez przekazywanie wyprawek szkolnych,
słodyczy, zabawek i innych przedmiotów użyt-
ku codziennego do ośrodków pomocy spo-
łecznej, domów dziecka, Caritasów i świetlic
działających przy kościołach. Udzielamy się
również przy organizacji kolonii i półkolonii
organizowanych przez parafie. Wspieramy
także młodzieżowe kluby sportowe, które
zdobywają medale, grając w strojach ufundo-
wanych przez SSF i naszą Kasę. Jako orga-
nizacja non profit wspomagamy różnego
rodzaju działania i inicjatywy społeczne. Wy-
stępujemy w roli sponsora lub organizatora
podczas imprez kulturalnych, koncertów,
przedsięwzięć charytatywnych. Bierzemy
czynny udział w organizacji biesiad górniczych
oraz rodzinnych imprez plenerowych, wspie-
rając społeczność naszego regionu. Projekty
społeczne oraz akcje charytatywne od lat
wspierane przez SKOK „Śląsk” w celu nie-
sienia pomocy potrzebującym członkom na-
szego społeczeństwa wspierane są również
przez działalność Stowarzyszenia Samopo-
mocy Finansowej „Śląsk”.

Jesteśmy otwarci na każdą formę współdzia-
łania dla dobra ludzi, a zwłaszcza dzieci.

W ubiegłym roku pomogliśmy potrzebują-
cym między innymi poprzez:
• zaangażowanie w pomoc dziecku członka

stowarzyszenia,
• dofinansowanie kosztów leczenia i rehabi-

litacji członka stowarzyszenia,
• wsparcie finansowe w trudnej sytuacji zdro-

wotnej dziecka członka stowarzyszenia.

Zostań członkiem Stowarzyszenia Samopo-
mocy Finansowej „Śląsk” i razem z nami
wspieraj potrzebujących.

Numer rachunku Stowarzyszenia 30 7999 9995 0480 0784 8004 0001
Pomóż nam pomagać innym – Dołącz do nas już dziś!

Stowarzyszenie Samopomocy
Finansowej „Śląsk”

DOBRY zwyczaj
– w SKOK „Śląsk” pożyczaj!!!



6

Bezpłatny biuletyn Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK „Śląsk” nr 1/2018

www.SKOK.slask.pl

Niniejszy biuletyn nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ma on charakter wyłącznie informacyjny. Możliwość skorzystania z oferty uzależniona jest od indywidualnej oceny Klienta.

W życiu zdarzają się sytuacje, w których
możesz potrzebować dodatkowego zastrzy-
ku gotówki. Najlepiej sięgnąć wówczas po
własne środki, zgromadzone wcześniej
dzięki lokacie terminowej lub systematycz-
nemu oszczędzaniu...

Systematyczne odkładanie gotówki może prowa-
dzić do sporych oszczędności. Wystarczy regular-
nie gromadzić wolne środki,
by po pewnym czasie móc
cieszyć się z zysków.
Większość z nas oszczędza
regularnie, a nie jednorazo-
wo. To naturalny sposób
gromadzenia gotówki.
Większość oszczędności
pochodzi z wynagrodzeń
wypłacanych raz w miesią-
cu. Problem polega na tym,
że o ile zarobki są regular-
ne, o tyle niestety nie za-
wsze udaje nam się
odłożyć coś na przyszłość.
I dlatego z kilku prostych
powodów warto zadbać
o to, żeby oszczędzanie od-
bywało się z większą syste-
matycznością.

Krok pierwszy
– dzięki regularnie odkładanym oszczędno-
ściom rośnie nasze bezpieczeństwo i nieza-
leżność finansowa. Mamy do dyspozycji
dodatkowe środki, które mogą się przydać
wtedy, gdy tracimy pracę czy pojawia się jakiś
niespodziewany wydatek. To komfort znacznie
cenniejszy niż odłożenie kilku groszy, które
w danym miesiącu wędrują na rachunek na-
szych oszczędności.

Krok drugi
– największy wpływ na nasze codzienne zacho-
wanie mają nasze nawyki. Regularne oszczę-
dzanie to po prostu dobry nawyk, który
pomaga rozsądniej planować finanse i zarzą-
dzać nimi.
Czy korzystniejszym nawykiem będzie syste-
matyczne wydawanie zarobionych pieniędzy,
czy systematyczne odkładanie choćby niewiel-
kiej kwoty na czarną godzinę?

Krok trzeci
– sprzymierzeńcem regularnego oszczędzania
jest matematyka, a w szczególności oprocento-
wanie. Dzięki temu z czasem odsetki stają się
naszym kapitałem i od nich również naliczane
są w przyszłości odsetki. Jeśli każda odkłada-
na co miesiąc kwota wypracuje w ten sposób
odsetki, nasze oszczędności wzrosną dużo

szybciej, niż gdybyśmy trzymali je w domu lub
na nieoprocentowanym koncie osobistym.
Niestety regularne odkładanie pieniędzy do
skarpety nie pozwoli nam na pomnożenie swo-
jego kapitału. I właśnie tu nasuwa się ważne
pytanie: gdzie i jak możemy systematycznie
oszczędzać?
Praktycznym rozwiązaniem są lokaty termino-
we i rachunki oszczędnościowe.
Lokata terminowa to możliwość lokowania
nadwyżek finansowych poprzez zawarcie umowy
pomiędzy instytucją finansową a klientem, za-
wierana na czas określony. Kapitał wraz z odset-
kami wypłacany jest na koniec okresu umowy.
Lokata terminowa w SKOK „Śląsk” to sze-
roki wybór oferty depozytowej, dzięki której
można ulokować środki. Oprocentowanie lo-
kat terminowych stałe lub zmienne to odpo-
wiedź naszej Kasy na Państwa potrzeby.
Wysokość oprocentowania zależy od kwoty
i okresu lokowania środków.
Lokatę założysz już od 200 zł na okres od
3 do 120 miesięcy. Można wybrać lokatę do-
stępną w oddziałach Kasy oraz lokatę dostęp-

ną przez internet i wybrać dogodny sposób
przekazania środków po upływie terminu loka-
ty: na konto lub wypłatę w oddziale.
Lokata systematycznego oszczędzania to in-
teresujący produkt finansowy, który od tradycyj-
nej lokaty terminowej różni się przede wszystkim
warunkiem wpłacania w odstępach miesięcz-
nych zadeklarowanej stałej lub zmiennej kwoty
na założony wcześniej rachunek lokaty.

SKOK „Śląsk” posiada
ofertę tego typu oszczę-
dzania dostosowaną do
oczekiwań każdego
Członka Kasy. Okres, na
jaki można założyć loka-
tę, to przedział od 3 do
120 miesięcy. Składkę
ustala się indywidualnie,
a minimalna wpłata, ja-
ką możemy zadeklaro-
wać, powinna wynosić
10 zł miesięcznie.
Wpłat możemy dokony-
wać raz w miesiącu lub
częściej oraz w dowolnej
kwocie, dlatego można
wybrać lokatę systema-
tycznego oszczędzania
ze stałą lub zmienną
kwotą wpłaty.

Lokata systematycznego oszczędzania
w SKOK „Śląsk” to forma gromadzenia osz-
czędności na dany cel, na czas, kiedy będzie
potrzebna większa gotówka.
To rodzaj Skarbonki, sprawdzającej się dosko-
nale jako lokata uzupełniająca, z której może-
my przelać środki na konto bez utraty
odsetek. Przelewu lub wpłaty możemy doko-
nać w każdej chwili.
Podsumowując, rachunki systematycznego osz-
czędzania w naszej Kasie to sposób na bezpiecz-
ne i niezależne pomnażanie swojego kapitału.
Korzystanie z tego typu lokat pozwala zabezpie-
czyć bieżące finanse oraz daje nam motywację
do wyrabiania sobie pozytywnych nawyków doty-
czących wydawania i lokowania pieniędzy.

Pamiętaj
– oszczędzanie to
dobrze pomyślane

bezpieczne
planowanie.

SKOK „Śląsk”, podobnie jak banki, jest objęta gwarancjami

Ekspert radzi...

Ulokuj środki pieniężne na lokacie terminowej
lub załóż systematyczne oszczędzanie,
czyli grosz do grosza, a będzie...



Zalety naszego Kredytu:

• rozkładamy okres kredytowania
do 8 lat

• minimum formalności
• dodatkowe pakiety ubezpieczeń

Na jaki cel możesz przeznaczyć
nasz Kredyt?

• zakup nowego samochodu
• zakup używanego samochodu

Planujesz zakup samochodu?
Kredyt samochodowy w SKOK „Śląsk”
to prosty sposób na Twój wymarzony samochód
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Kredyt Mieszkaniowy
w SKOK „Śląsk”
to wymarzone mieszkanie na wyciągnięcie ręki!

Marzysz o własnym domu lub
mieszkaniu i potrzebujesz
wsparcia, żeby zamieszkać na
swoim – nasz Kredyt Mieszkaniowy
jest właśnie dla Ciebie!

Zalety naszego Kredytu:

• rozkładamy okres kredytowania do 25 lat
• finansujemy do 80% wartości nieruchomości
• dodatkowe pakiety ubezpieczeń

Na jaki cel możesz przeznaczyć nasz Kredyt?

• na dom
• mieszkanie
• działkę
• remont lub budowę
• a także na spłatę kredytów mieszkaniowych

w innych instytucjach finansowych

Dlaczego powinieneś wybrać SKOK „Śląsk”?

• Gwarantujemy wsparcie specjalistów kredytowych
w trakcie całego procesu kredytowania

• Dopasowujemy miesięczną ratę do Twoich
możliwości finansowych

• Dajemy Ci dogodne zasady spłaty
– możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty

Wszystkie formalności załatwisz w oddziałach naszej
Kasy. Przyjdź lub zadzwoń 32 24 020 98 wew. 14,
35 lub 519 528 582
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Punkty kasowe SKOK „Śląsk”

SZKOLNA KRZYŻÓWKA

Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne rozwiązanie
w dniach od 20-08-2018 r. do 31-08-2018 r. na adres:

SKOK „Śląsk”
ul. Kokota 169, 41-711 Ruda Śląska

z dopiskiem Krzyżówka „SZKOLNA”,
otrzymają słodki upominek.

BRZEG DOLNY (71) 319-98-20 ul. Osiedlowa 1 56-120 Brzeg Dolny

CHORZÓW BATORY (32) 246-04-41 ul. Batorego 16 41-503 Chorzów

CHORZÓW FASKI (32) 241-65-77 ul. Faski 2 41-500 Chorzów

GLIWICE (32) 331-30-10 ul. Zwycięstwa 59 44-100 Gliwice

INOWROCŁAW (52) 356-83-00 ul. bp. Laubitza 2A 88-100 Inowrocław

KATOWICE (32) 608-14-00 ul. Kościuszki 17 40-048 Katowice

KĘPNO (62) 782-36-72 ul. Warszawska 40 63-600 Kępno

KŁOBUCK (34) 310-05-33 Rynek Jan Pawła II 12 42-100 Kłobuck

PAJĘCZNO (34) 311-33-95 ul. Kościuszki 74 98-330 Pajęczno

RADZIONKÓW (32) 289-78-95 ul. św. Wojciecha 10 41-922 Radzionków

RUDA ŚLĄSKA (32) 244-57-39 ul. Wolności 23 41-700 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– BIELSZOWICE (32) 240-20-96 ul. Kokota 169 41-711 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– GODULA (32) 342-10-01 ul. Joanny 12 41-703 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– HALEMBA I (32) 243-23-81 ul. 1 Maja 49 41-706 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– HALEMBA II (32) 240-84-42 ul. Solidarności 9/3 41-706 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– HALEMBA III (32) 342-28-35 ul. Kłodnicka 54 41-706 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– KARMAŃSKIE (32) 342-17-21 ul. Wolności 99 41-700 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– NOWY BYTOM (32) 771-71-30 ul. Niedurnego 57 41-709 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– WIREK – CHR PLAZA (32) 240-00-49 ul. 1 Maja 310 41-710 Ruda Śląska

RYBNIK (32) 422-10-34 pl. Kopernika 3 44-200 Rybnik

SIEMIANOWICE (32) 608-27-66 ul. Powstańców 20 41-100 Siemianowice

ŚWIĘTOCHŁOWICE
– PARK HANDLOWY
ZGODA

(32) 340-54-06 ul. Śląska 9 41-600
Świętochłowice

ŚWIĘTOCHŁOWICE (32) 246-09-90 ul. Katowicka 27 41-600
Świętochłowice

WOŁÓW (71) 389-17-80 Rynek 29 56-100 Wołów

WROCŁAW (71) 783-32-20 ul. Powstańców Śl. 127A 53-317 Wrocław

ZABRZE –
CENTRUM (32) 376-25-11 ul. Wolności 294 41-800 Zabrze

ZABRZE – ZABORZE (32) 376-37-65 ul. Wolności 480 41-806 Zabrze

HASŁA DO KRZYŻÓWKI:

1. KIERUJE CAŁĄ SZKOŁĄ
2. Z GUMKĄ LUB BEZ
3. NA NIEJ TEMAT
4. TAM WYROBISZ

LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
5. PRZEDMIOT NAJCZĘŚCIEJ

WYKORZYSTUJĄCY LICZBY
6. 45-MINUTOWE SPOTKANIE

Z NAUCZYCIELEM
7. DWA W PÓŁROCZU
8. W NIEJ DUŻO KSIĄŻEK
9. LEKCYJNY LUB

TELEWIZYJNY
10. NP. PLASTYKA,

MATEMATYKA, GEOGRAFIA
11. MOŻE BYĆ WZOROWE
12. CZERWONY NA

ŚWIADECTWIE

13. UŻYWANY NA GEOGRAFII
14. MOŻE BYĆ LEKTURA,

PODRĘCZNIK LUB
PODRÓŻNICZA

15. WYCHODZI SIĘ NA NIEGO
NA PRZERWIE

16. OTRZYMYWANE PRZEZ
UCZNIA NA ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

17. PROWADZI LEKCJE
18. DO PISANIA PO TABLICY
19. WAŻNY EGZAMIN W MAJU
20. STO DNI PRZED MATURĄ
21. INACZEJ SPRAWDZIAN
22. MOŻE BYĆ SZKOLNE,

NA NIM WF
23. SPAKOWANY DO SZKOŁY
24. ZASŁUŻNONY

ODPOCZYNEK UCZNIA
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