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Zostań członkiem
SKOK „Śląsk”

I ODBIERZ SWÓJ

PREZENT
SZCZEGÓŁY str. 3

SPRAWDŹ KUPONY PROMOCYJNE !!!



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.

Potrzebujesz gotówki? A może nie byłeś jeszcze na urlopie?

Przyjdź do SKOK „Śląsk”
po POŻYCZKĘ JUBILEUSZOWĄ

* Przykład reprezentatywny do pożyczki Jubileuszowej: całkowita kwota kredytu: 1000 zł, czas obowiązywania umowy:
48 miesięcy, stopa oprocentowania kredytu w skali roku: 9,00% (zmienne), opłata przygotowawcza: 0 zł prowizja: 0 zł,

koszt ubezpieczenia: 0 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%, rata: 24,89 zł, całkowita kwota
do zapłaty: 1194,67 zł, w tym odsetki: 194,67 zł, opłata za prowadzenie konta „Na start”: 0 zł. Niniejsza

informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informację 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.

Bezpłatny biuletyn Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK „Śląsk” nr 3/2019
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Wakacje to okres, kojarzący się z dużymi
wydatkami. Dlatego już teraz przygotowaliśmy
dla Państwa Jubileuszową ofertę Wakacyjną,
dzięki której można:
• szybko uporać się z WAKACYJNYMI wydatkami oraz

z POWAKACYJNYM ratowaniem budżetu:
4 wystarczy tylko oświadczenie o dochodach
4 gotówka nawet w jeden dzień

4 cieszyć się dodatkową gotówką na wiosnę
4 na dowolny cel – podróż marzeń, wakacje na bezludnej

wyspie, a nawet remont altany na działce
4 minimum formalności
4 profesjonalna obsługa

Dzięki Jubileuszowej ofercie wszystkie swoje marzenia
możecie Państwo zrealizować już dziś!

Wystaczy tylko podejść do jednego z naszych oddziałów
z kuponem i zapytać o Wakacyjną ofertę – właśnie dla Was!!!

#
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Zostań członkiem
SKOK „Śląsk”,

skorzystaj z naszej oferty i odbierz

ATRAKCYJNE PREZENTY!!!
Na nowych Członków Kasy
czekają atrakcyjne promocje:

• KOSZ PEŁEN SŁODYCZY
dla nowego Członka

• TABLET
dla nowego Członka + rachunek
płatniczy (13-25 lat)

Wszystkie promocje obowiązują zgodnie z Regulaminami
dostępnymi 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
potrzebujemy 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 do 120 miesięcy. Okres kredytowania do-
pasowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości finanso-
wych naszych Członków. Jednym z ważnych atutów naszych
usług jest minimum formalności i szybka decyzja kredytowa.

Nasza oferta to nie tylko pożyczki gotówkowe. Dostępne są
również: pożyczka konsolidacyjna, kredyt w rachunku płatni-
czym, pożyczka hipoteczna czy też kredyt mieszkaniowy.

SKOK „Śląsk” posiada szeroki wachlarz kont osobistych.
W naszej ofercie można znaleźć rachunki przeznaczone spe-
cjalnie dla młodzieży czy nestorów. Do rachunków wydawane
są bezpłatnie karty Visa. Kasa zapewnia swoim Członkom
wygodny dostęp do pieniędzy za pośrednictwem bankowości
internetowej.

Posiadając kartę płatniczą do rachunku, można skorzy-
stać z promocji organizowanych przez Visa, np. z Visa
Oferty, w której płacąc za zakupy w wybranych
sklepach, można odzyskać na kartę część
wydanych pieniędzy.

Nasza oferta zawiera również pełną ga-
mę produktów depozytowych i osz-
czędnościowych, które cieszą
się powodzeniem zarówno
wśród naszych stałych,
jak i nowych Członków. Z
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Jesteśmy z Wami

już 25 lat!!!
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk”
to działająca nieprzerwanie od 1994 roku pewna
i przyjazna instytucja finansowa.
Od początku istnienia dynamicznie się rozwijamy, o czym świadczy
stały przyrost bazy członkowskiej. Dzięki takim wartościom jak
uczciwość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo zyskaliśmy zaufanie
niemal 25-tysięcznej bazy członkowskiej.

SKOK „Śląsk” to instytucja finansowa, oparta w 100% na polskim
kapitale, działająca na zasadzie spółdzielni. Oznacza to, że każdy
z Członków SKOK „Śląsk” jest jednocześnie jej współwłaścicielem

i ma wpływ na jej kształt i zasady funkcjonowania. Od początku
naszej działalności staramy się podkreślać kwestie istotne dla
każdego Polaka: poszanowanie tradycji, pamięć o naszych świętach
narodowych, chrześcijańskich.

Obchodząca jubileusz 25-lecia SKOK „Śląsk” to przykład zaufania,
jakim obdarzają nas Członkowie. To również przykład życzliwego
i indywidualnego podejścia do każdego naszego Członka, tak by czuł
się wyjątkowy.

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, będąc
z nami od dwudziestu pięciu lat i życzymy sobie, a także Państwu
kolejnych wspólnych jubileuszy.

Świętujemy jubileusz !!!

WIELKI KONKURS JUBILEUSZOWY
25 ROWERÓW NA 25-LECIE

Z okazji 25-lecia SKOK „Śląsk” przygotowaliśmy dla Państwa
jubileuszowy Konkurs.
Czas trwania Konkursu od 01-04-2019 r. do 31-08-2019 r.
Co miesiąc do wygrania 5 rowerów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
• Jeżeli jeszcze nie jesteś Członkiem SKOK „Śląsk”

– Dołącz do nas już dziś!
• Jesteś już naszym Członkiem? Weź udział w Konkursie

i skorzystaj z usług!
• Wypełnij kupon konkursowy dostępny w placówkach

SKOK „Śląsk”, a na nim koniecznie wpisz jedyne
i niepowtarzalne życzenia urodzinowe dla nas.

ZASADY KONKURSU
Każdy członek SKOK „Śląsk” otrzymuje minimum 1 kupon

konkursowy (za członkostwo w Kasie).

ABY ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA
NAGRODĘ

Skorzystaj w trakcie trwania Konkursu
z produktów dostępnych w ofercie

Kasy, a otrzymasz dodatkowe
kupony.

SPRAWDŹ JAKIE
TO PROSTE!!!

Regulamin Konkursu dostępny we wszystkich placówkach SKOK „Śląsk”
oraz na stronie internetowej www.skok.slask.pl

WIELKI KONKURS JUBILEUSZOWY

25 ROWERÓW

na 25-lecie
Zdjęcie przedmiotu jest poglądowe. W rzeczywistości przedmiot może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
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KONTO DLA NASTOLATKA

IKS Plus JUNIOR
Rachunek płatniczy
dla nastolatka
to wygoda dla dziecka
i dla rodziców, a także
pierwsza lekcja
z finansów osobistych.

Z własnym rachunkiem młody człowiek uczy się
gospodarować pieniędzmi.

Łatwiej mu oszczędzać, bo kieszonkowe na
koncie nie kusi tak jak w kieszeni, a jego
oszczędności są bardziej bezpieczne niż
w przysłowiowej śwince.

Rodzice nastolatka mogą mieć dyskretną
kontrolę nad finansami swej pociechy,
przekazywać dziecku kieszonkowe bezpośrednio
na konto, a w sytuacjach awaryjnych, np.
podczas wakacyjnych wyjazdów, można szybko wesprzeć
pociechędodatkowymi środkami.

Obowiązkowo z dostępem przez Internet!!!
Nastolatek nie wyobraża sobie chodzenia do oddziału za każdym
razem, gdy chce zrobić przelew za zakupy lub sprawdzić saldo.
Musi mieć wszystko pod ręką, w komputerze lub smartfonie.

Karta płatnicza – koniecznie!!!
Dla młodego człowieka konto bez karty nie ma sensu bycia
– kto będzie biegał po gotówkę na drobne wydatki? Dlatego jak
konto to koniecznie z kartą.

Tanie a najlepiej darmowe!!!
Duże znaczenia ma również opłata za otwarcie i miesieczne
prowadzenie rachunku, a takzę za realizację przelewów, robienie
zakupów, itp.

Wszystkie powyższe zalety rachunku
płatniczego znajdziesz w SKOK „Śląsk”

wybierając Rachunek płatniczy
IKS Plus JUNIOR!!!

Zalety:
• 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
• 0 zł za polecenie przelewu przez Internet w ramach usługi

bankowości elektronicznej eSKOK
Ponadto:
• pełna obsługa konta przez Internet w ramach usługi

bankowości elektronicznej eSKOK
• kontrola wydatków – poprzez SMS-owe i e-mailowe

powiadomienia o zmianach na koncie
Dodatkowo:
• 0 zł za wydanie karty płatniczej Visa z funkcją zbliżeniową
• 0 zł za użytkowanie karty Visa / przez pierwsze 12 miesięcy
• wygodne zakupy w Polsce i za granicą
• 0 zł za szybkie zakupy przez Internet
• szczegóły i promocje na stronie www.visa.pl
Rachunek jest przeznaczony dla osób od 13 do
25 roku życia, a członkowie w momencie nabycia
członkostwa w SKOK „Śląsk”i po spisaniu
umowy o prowadzenie rachunku płatnicze-
go otrzymają w prezencie

TABLET!!!
Aby skorzystać z oferty
zabierz kupon!
Oferta ważna od 01-09-2019 Z
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Wizyta u lekarza specjalisty bez kolejki? Czy to w Polsce
w ogóle jest możliwe? Tak, jest to możliwe. Dzięki
wykupieniu odpowiednio dostosowanego pakietu
SALTUS Ubezpieczenia każdy może mieć zapewnioną
szybką opiekę medyczną. Wizyta u lekarza czy badania
diagnostyczne w ciągu kilku dni to rzeczywistość, a nie
fantazja scenarzysty popularnego serialu telewizyjnego.

Według raportu przygotowanego przez Fundację Watch Health Care*
czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce stale się wy-
dłuża. Na początku 2019 r. średni czas oczekiwania na świadczenie wy-
niósł 3,8 miesiąca, podczas gdy pół roku wcześniej było to 3,7
miesiąca, natomiast na początku 2012 r. czas ten wynosił 2,5 miesią-
ca. Dane te jasno więc wskazują, że nie możemy oczekiwać szybkiej po-
prawy warunków leczenia. W związku z tym szukamy alternatywnych
rozwiązań. Niestety najczęściej decydujemy się na doraźne działania,
jak np. wizyta w prywatnym gabinecie lekarza. Jednak jest to droga op-
cja, na którą nie jest stać każdego – przeciętny koszt takiej wizyty wy-
nosi ok. 100,00 zł.

Zdecydowanie lepszym wyjściem jest skorzystanie z ubezpieczenia
zdrowotnego SALTUS Ubezpieczenia – to w zasadzie 2 osobne
produkty ubezpieczeniowe, dzięki którym możemy skorzystać ze
świadczenia medycznego praktycznie z dnia na dzień, omijając kilku-
tygodniowe kolejki. Ponadto do dyspozycji jest ponad 1800 placó-
wek medycznych w całej Polsce.

SALTUS Na Zdrowie
To specjalny produkt, który umożliwia szybkie umówienie badania dia-
gnostycznego lub wizyty u lekarza specjalisty. Nie zastępuje on podsta-
wowej opieki medycznej, ale ułatwia leczenie lub przeprowadzenie badań
specjalistycznych zaordynowanych przez lekarza pierwszego kontaktu.
Ze skierowaniem od lekarza można bez problemu i długiego oczekiwa-
nia umówić się na wizytę np. u chirurga, dermatologa, kardiologa, ne-
urologa, okulisty, otolaryngologa czy urologa lub diagnostyczne badanie
obrazowe – RTG czy USG. Oferta SALTUS Na Zdrowie przeznaczona jest
dla osób w wieku 18-67 lat i dostępna jest w dwóch wariantach: jako
pakiet optymalny i pakiet komfortowy z rozszerzonym zakresem lekarzy
specjalistów i badań diagnostycznych oraz zwiększanym limitem liczby
świadczeń medycznych. W ramach tych pakietów istnieje także możli-
wość wyboru opcji indywidualnej lub rodzinnej obejmującej ubezpiecze-
nie dzieci do 25. roku życia oraz małżonka lub partnera. Należy
zaznaczyć, że w przypadku opcji rodzinnej składka jest stała, niezależ-
na od liczby dzieci, a limit wizyt u lekarza i badań diagnostycznych liczo-
ny jest osobno na każdego ubezpieczonego.

Dodatkowym walorem pakietu SALTUS Na Zdrowie są świadczenia dodat-
kowe stanowiące wsparcie w chorobie. Należą do nich wizyty domowe
po nieszczęśliwym wypadku, działania z zakresu walki z boreliozą obejmu-
jące konsultacje lekarskie i usunięcie kleszcza, badanie kleszcza oraz

antybiotykoterapia, a także konsultacje z lekarzem na odległość i infoli-
nia medyczna udzielająca informacji m.in. dotyczących działania leków
czy przygotowania do zabiegów i badań.

SALTUS Kuracja
Drugi produkt oferowany przez SALTUS Ubezpieczenia pomocny jest
podczas rekonwalescencji po zakończeniu hospitalizacji, będącej skut-
kiem zawału serca, udaru mózgu lub nieszczęśliwego wypadku. W jego
ramach konsultacje lekarzy specjalistów i badania są dostępne dla
ubezpieczonego przez 6 miesięcy po zajściu nieszczęśliwego wypadku
lub opuszczeniu szpitala.

SALTUS Kuracja oferowana jest w trzech wariantach: KURACJA 1 – obej-
muje leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób, które nie cho-
rowały wcześniej na osteoporozę czy obarczonych przerzutami
nowotworowymi do kości. KURACJA 2 – dotyczy leczenia następstw zawa-
łu serca i udaru mózgu osób w wieku 18-67 lat, które nie miały wcześniej
zawału serca i choroby wieńcowej czy udaru mózgu oraz przemijającego
niedokrwienia mózgu. KURACJA 3 łączy warunki wariantu 1 i 2.

SALTUS Kuracja posiada tylko wersję indywidualną, natomiast nie ma
limitów wizyt u lekarza i badań. Zapewnia także wiele dodatkowych
usług w ramach wsparcia w chorobie. Należą do nich (w zależności
od wariantu ubezpieczenia): organizacja i opłacenie pobytu w sa-
natorium, pomoc pielęgniarki po hospitalizacji, dostarczanie
leków, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
dostarczanie posiłków, pomoc pielęgniarki po hospita-
lizacji, pomoc domowa, transport medyczny na ba-
dania kontrolne, wypożyczenie lub zakup sprzętu
rehabilitacyjnego.

SALTUS Ubezpieczenia
zaprasza do zapoznania się
z warunkami ubezpieczeń
zdrowotnych w placówkach
SKOK-u Śląsk.

Leczenie bez kolejek
z SALTUS Ubezpieczenia
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Wakacje to zwykle czas więk-
szych wydatków. Nawet jeżeli nie
wyjeżdżamy na urlop, bieżące za-
pasy finansowe szybciej topnieją.
Warto wtedy mieć odpowiednie
zabezpieczenie 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 handlo-
wo-usługowych w kraju i za gra-
nicą,

• płatności z wykorzystaniem
funkcji zbliżeniowej (w przypad-
ku wybranych kart),

• płatności za towary
i usługi przez internet,

• wypłaty gotówki
w bankomatach
na całym świecie,
a bez prowizji w wy-
branych bankomatach
na terenie całej Polski,

• wypłaty gotówki (do
300 zł) przy okazji płat-
ności za zakupy 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 limi-
tu poprzez wypłatę gotówki
w oddziałach Kasy, kartę Visa,
przez internet / e-skok,

• naliczanie odsetek tylko od
wykorzystanego limitu,

• czas obowiązywania umowy
– 12 miesięcy z możliwością
automatycznego przedłużenia
na kolejny rok.

Linia pożyczkowa to stała możli-
wość korzystania z dodatkowych
pieniędzy na rachunku, przyzna-
nych do określonej kwoty limitu.
W ramach tego limitu można

wypłacić pieniądze w pla-
cówce lub w bankomacie,
zapłacić za dokonywane
zakupy za pomocą kar-
ty Visa albo przelać je
na dowolne konto
przez internet. Można
dysponować nimi tak

samo jak pieniędzmi
zgromadzonymi na ra-

chunku.

Oferta linii pożyczkowej
skierowana jest do Człon-

ków SKOK „Śląsk” posiadają-
cych również kartę Visa przypi-
saną do rachunku, na który
wpływa przelew z tytułu docho-
du wynagrodzenia lub świad-
czeń. Aby uruchomić linię
pożyczkową w rachunku, należy
złożyć wniosek w dowolnie
przez siebie wybranym oddziale
Kasy, a po uzyskaniu pozytyw-
nej decyzji kredytowej podpisać
stosowną umowę.

Należy pamiętać, że w przypad-
ku, kiedy nie wykorzystujemy
środków z linii pożyczkowej, nie
są naliczane żadne odsetki.
Natomiast kiedy skorzystamy
z określonej kwoty w ramach li-
nii, odsetki naliczane są tylko
od tej kwoty. Zadłużenie w linii
spłacane jest automatycznie
w momencie, kiedy na konto
wpływają pieniądze, np. z wyna-
grodzenia. Środki te w pier-
wszej kolejności pokrywają
zadłużenie z linii wraz z odset-
kami.

Szczegółowe warunki linii poży-
czkowej w rachunku dostępne
są w placówkach SKOK
„Śląsk”. Decyzja kredytowa za-
leży od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej.

Ekspert radzi…

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

Jeśli w tygodniu pracujesz do późnych godzin popołud-
niowych, 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.

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

SZKOLNA KRZYŻÓWKA

PIERWSZE TRZY OSOBY, które nadeślą poprawne rozwiązanie w dniach
od 19-08-2019 do 30-08-2019 na adres:
SKOK „Śląsk”, ul. Kokota 169, 41-711 Ruda Śląska
z dopiskiem Krzyżówka „SZKOLNA” otrzymają KOSZ PEŁEN SŁODYCZY

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. Królowej Jadwigi 36 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 109 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 OSOBA, KTÓRA KIERUJE CAŁĄ

SZKOŁĄ
2 Z GUMKĄ LUB BEZ
3 NA NIEJ ZAPISANY TEMAT
4 TAM WYROBISZ LEGITYMACJĘ

SZKOLNĄ
5 PRZEDMIOT, NA KTÓRYM

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTUJE
SIĘ LICZBY

6 45 MINUTOWE SPOTKANIE
Z NAUCZYCIELEM

7 DWA W PÓŁROCZU
8 W NIEJ DUŻO KSIĄŻEK
9 ZABIERASZ GO ZE SOBĄ

NA WYCIECZKĘ
10 NP. PLASTYKA, MATEMATYKA,

GEOGRAFIA
11 MOŻE BYĆ WZOROWE
12 CZERWONY NA ŚWIADECTWIE

13 OKRĄGŁA MAPA – UŻYWANY
NA GEOGRAFII

14 MOŻE BYĆ LEKTURA,
PODRĘCZNIK LUB PODRÓŻNICZA

15 WYBIEGA 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 LUB

SPORTOWE, NA NIM W-F
23 SPAKOWANY DO SZKOŁY

Z KSIĄŻKAMI
24 ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK

UCZNIA


