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POD SKRZYDŁAMI „BIELIKA”
Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów
w nadchodzącym 2015 roku
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
w Rydułtowach
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Pod skrzydłami „Bielika”
Klub „Bielik” czynny jest
sześć dni w tygodniu.
Od poniedziałku do piątku
14:00 – 19:00
w soboty
9:00 – 14:00.
przy okazji organizowanych uroczystości, dla których jest zawsze wolne miejsce.
Pod okiem fachowców dzieci uzyskują
tutaj pomoc przy
odrabianiu
szkolnych

Osiedlowy Klub
„Bielik” mieści się
w Rydułtowach
na Orłowcu.
Organizacyjnie
wpisany jest
w struktury
Ogniska Pracy
Pozaszkolnej
w Rydułtowach.

O

gnisko organizuje tutaj zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, dla potrzeb
których zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Środki finansowe na działalność klubu
zabezpiecza organ prowadzący placówkę - Miasto Rydułtowy. Środki
te pozwalają również na stałe doposażenie klubu w nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji zajęć
opiekuńczo – wychowawczych i codzienne przygotowywanie wspólnie z
dziećmi podwieczorków.
W funkcjonowaniu Klubu partycypuje także Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Orłowiec”: to m.in. bezpłatny piękny lokal, uiszczanie opłat za wszel-

prac domowych, rozwijają swe zainteresowania uczestnicząc w specjalistycznych zajęciach o charakterze artystycznym. Poprzez pracę i zabawę,
ćwiczą i doskonalą prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej, wspaniale
się integrując. Wszyscy biorą udział
w konkursach, przygotowują spektakle teatralne i liczne imprezy okolicznościowe.
Za każdą pomoc ze strony dorosłych dzieci wołają: DZIĘKUJEMY!

kie media oraz
okazjonalna pomoc i
wsparcie przy
organizacji
imprez dla dzieci tj. Festyn z okazji Dnia Dziecka,
Wigilijka, Mikołajki.
Wychowankami klubu w przeważającej większości są najmłodsi
mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.
W bieżącym roku szkolnym na liście wychowanków zapisanych jest
29 podopiecznych. Ale spora jest
również grupa tzw. wychowanków
okazjonalnych, odwiedzających klub

Nasze „Zdrowie”
Wiadomo, że ruch to zdrowie i taką też
nazwę przyjął klub sportowy na Orłowcu.
Klub przy świetlicy „Bielik” istnieje już
od kilkunastu lat i przyciąga ku naszemu zadowoleniu coraz więcej młodzieży,
osób dorosłych, w tym także dbającą o
kondycję sporą grupę kobiet.

P

owodów uczęszczania do klubu jest wiele:
większa świadomość na temat zdrowia,
chęć zrzucenia zbędnych kilogramów,
wyrzeźbienia sylwetki, poprawa ogólnego samopoczucia, bądź zwykła potrzeba spotkania z sąsiadką przy odrobinie wysiłku fizycznego.
Właśnie nasz klub jest takim miejscem, którego członkowie poznali się na siłowni lub znają z sąsiedztwa. To dodatkowy atut, gdyż siłownia staje się nie tylko miejscem ćwiczeń, ale i
miejscem spotkań, co wpływa na poszanowanie
tego miejsca i urządzeń. Klub ten nie tylko odpręża i rozwija fizycznie, ale także uczy samodyscypliny, dbania o wspólne dobro i porządek.

Zasada jest prosta: pozostawić drugiemu ćwiczącemu urządzenia w takim stanie, jak je zastaliśmy. Wszyscy do tego się dostosowują, to się
udaje, z czego się cieszymy. A każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Klub wyposażony jest w przyrządy siłowe, rowerki, bieżnię, atlas wielofunkcyjny, stół do tenisa.
Obecnie, z tego miejsca korzysta ponad 40
osób w różnym wieku. Zainteresowanie rośnie, sala tętni życiem. Z tego względu, klub jest
czynny w godzinach rannych i popołudniowych,
aż do godz. 19.00.
Co najważniejsze: korzystanie z tej sali jest
bezpłatne. To wszystko zawdzięczamy Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”. Tam zawsze
dla nas są otwarte drzwi - otrzymujemy oczekiwaną, niezbędną pomoc, w granicach rozsądku.
Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy! Żywimy nadzieję, że będzie nadal kontynuowana.
W imieniu wszystkich klubowiczów koordynator Adam Meslik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel. 32 4173038, 32 4197206, fax:32 451 12 20
www.smorlowiec.pl

Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM „ORŁOWIEC”
Skład rady programowej :Prezes mgr Mariusz Ganita,
Jolanta Kwiatoń, Łukasz Strzelecki, Jacek Krakos
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności
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Szanowni
Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
nie zlekceważyli święta demokracji, jakim są wybory i poszli 16 listopada 2014
r. do urn zagłosować. Dziękuję szczegól-

nie tym wszystkim, którzy mi zaufali,
dając tym samym mandat do Sejmiku
Województwa Śląskiego.
Sejmik to niezwykle ważny organ, stanowiący i kontrolny, bo tutaj zapadają
decyzje o kształcie polityki i kierunkach
rozwoju całego województwa. Przed Sejmikiem tej kadencji jest wiele wyzwań.
Pierwszą kwestią jest szeroko rozumiany
transport drogowy i kolejowy. Do priorytetów należy zaliczyć również poprawę czystości powietrza oraz skuteczne wdrażanie
programów wsparcia likwidujących niską
emisję. Cały region związany jest z górnictwem węgla kamiennego. Uporządkowanie zatem sektora górnictwa i energetyki
jest poważnym wyzwaniem zarówno dla
spółek górniczych, jak również wszystkich
szczebli samorządu i parlamentu. Musimy
ponad politycznymi podziałami wspólnie
działać na rzecz utrzymania miejsc pracy, ale też tworzenia nowych. Tego dzisiaj
oczekują od nas wszyscy mieszkańcy województwa, w szczególności ludzie młodzi.
Wspieranie działań skierowanych na rozwój gospodarczy oraz promowanie innowacyjnych technologii wykorzystujących
wewnętrzny potencjał regionu jest dla
mnie priorytetem. W tym obszarze będę

wspierał lokalną przedsiębiorczość, technologie dla energetyki i górnictwa, ochrony środowiska, medycyny, telekomunikacji i transportu. Moim celem jest bowiem
poprawa konkurencyjności regionu, która
jest możliwa dzięki przyznanym dużym
środkom unijnym, sięgającym 3,5 mld
euro, czyli ok. 14,5 mld zł na lata 2014 2020. Dobre wykorzystanie środków unijnych jest kluczem do sukcesu, ale wymaga zaangażowania wszystkich środowisk
samorządowych i gospodarczych. Dzisiaj
jest ten właściwy czas, by na forum Sejmiku zająć się konsekwencjami niżu demograficznego, należy poważnie zastanowić
się nad tym problemem.
Wszyscy zatem widzimy ogrom czekających nas zadań i wyzwań, ale także dobrych perspektyw i szans rozwojowych. To
z Waszej woli zostałem wybrany radnym
Sejmiku Województwa Śląskiego, co dla
mnie jest wielkim wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem. Dołożę wszelkich
starań, by Was nie zawieść i kierować się
zawsze dobrem regionu, co staram się realizować kilka już lat, pracując na wielu
różnych szczeblach samorządu.
Adam Gawęda
- Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Oszczędzamy
na centralnym ogrzewaniu

Ze względu na duże straty
na nieruchomościach związane z podgrzaniem ciepłej
wody, Spółdzielnia postępując zgodnie z regulaminem,
w budynkach wyposażonych
w instalację centralnego
ogrzewania i ciepłej wody,
końcowe wyniki na poszczególnych
działalnościach
wzajemnie kompensuje, czyli: niedopłata na kosztach
ciepłej wody pokrywana
jest z nadpłaty na kosztach
centralnego ogrzewania.

I

nformujemy, iż nie wszyscy
mieszkańcy otrzymali w miesiącu grudniu zawiadomienie o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2013

rok. Informacje otrzymały te
nieruchomości, w których po
rozliczeniu kosztów (pokryciu
ewentualnych niedopłat na podgrzaniu wody), saldo wykazało
nadpłatę, lub niedopłatę .
W pozostałych budynkach,
po rozliczeniu kosztów nadpłaty
za centralne ogrzewanie pokryły
niedopłaty na podgrzaniu wody
(zgodnie z regulaminem ,,Rozliczania kosztów energii cieplnej
dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w
zasobach lokalowych, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Orłowiec”) .
Spółdzielnia sukcesywnie reguluje w porozumieniu z dostawcami ciepła moce zamówione, w celu dopasowania do

rzeczywistych potrzeb, wykonuje remonty zakupionych od Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. węzłów cieplnych, w wyniku czego
zmienione zostały rodzaje taryf
na A-2. Zmniejszono znacznie
zużycie energii wydatkowanej
na cele centralnego ogrzewania
i podgrzania ciepłej wody.
Rozliczenie zużytej energii
następuje na podstawie zużytej
energii cieplnej w węzłach, do
których przyporządkowane są
poszczególne nieruchomości.
W wyniku tych działań, pomimo drastycznego wzrostu
cen energii cieplnej, w miesiącu grudniu 2014 roku została
zwrócona mieszkańcom niewyposażonym w indywidualne podzielniki ciepła, kwota za ogrze-
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wanie w wysokości 327 577,39
zł w administracji Rydułtowy,
150 308,43 zł w administracji
Pszów oraz 8 224,23 zł w administracji Racibórz, co w sumie daje wartość 486 110,05 zł.
Budynki wyposażone w indywidualne podzielniki ciepła rozliczane są co rok, w okresach
rozliczeniowych wynikających z
odrębnych umów z firmą rozliczeniową.
Z tytułu rozliczenia kosztów za centralne ogrzewanie w
mieszkaniach gdzie zamontowane są podzielniki przez indywidualne firmy rozliczeniowe w
m-cu listopadzie 2014 r. - dla
ADM Racibórz - ul.Katowicka
budynki 6,8 - dokonano zwrotu
na kwotę 80.489,87 zł.
Natomiast w m-cu grudniu 2014r. z tego samego tytułu
po rozliczeniu przez firmę - dla
ADM Rydułtowy - os. Orłowiec
budynki 46,55 - dokonano zwrotu na kwotę 86.539,63 zł.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia, radości oraz gorących i otwartych serc
wszystkich ludzi w Waszym otoczeniu.
Niech Betlejemska Gwiazda przyniesie nową nadzieję
i pokój a przy świątecznym stole zapewni światło
i ciepłą rodzinną atmosferę.
W Nowym 2015 Roku życzę wielu sukcesów,
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
oraz realizacji planów i zamierzeń.
Adam Gawęda

Uwaga!

Telefon AWARYJNY

509 216 279

czynny jest
w poniedziałek - piątek
od 15.00 do 7.00,
w soboty, niedziele
i święta całą dobę.
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00
awarie i usterki
prosimy zgłaszać pod nr

32 4193094
lub w właściwych
administracjach:

ADM RYDUŁTOWY

32 410 32 51
ADM PSZÓW

32 451 32 80
ADM RACIBÓRZ

32 415 87 96

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pracownia florystyczna

„Bukietomania”
Anna Baron

zaprasza
od poniedziałku do piątku 8.00-17.00
sobota 8.00-14.30
44-280 Rydułtowy, Raciborska 246,
telefon 600 533 827, bukietomania@wp.pl
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Zgodnie z
tradycją
również i w
tym roku 5
i 6 grudnia
Mikołaj ze
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Orłowiec”
objechał
bryczką
swoje osiedla
mieszkaniowe,
aby sprawić
radość swoim
najmłodszym
mieszkańcom.

Mikołaj nie

o mieszkańcach Spó

M

ikołaj
odwiedził
przedszkola
oraz
mieszkańców osiedli w Pszowie. Następnie przejechał do Rydułtów.
Po drodze witał się z grzecznymi
mieszkańcami miasta, robiącymi
zakupy na targowisku miejskim.
Odwiedził milusińskich w przedszkolach na osiedlu Orłowiec.

Z wypiekami na twarzy wszyscy
czekali na przybycie Świętego Mikołaja. Dzieci oraz ich opiekunów
Mikołaj przywitał ze swoją świtą:
Śnieżynkami i straszliwie pięknym Diabełkiem. W sobotę rano
orszak z Mikołajem przybył na
osiedle przy Katowickiej w Raciborzu, gdzie spotkał się z dziećmi i ich opiekunami oraz miesz-

kańcami Spółdzielni. Następnie
zajechał na zasoby w Rybniku
Niewiadomiu. Spotkanie odbyło się przy ul. Morcinka i Sportowej. Pracowity Mikołaj późnym
popołudniem odwiedził jeszcze
mieszkańców osiedla Kościuszki w Pszowie, bo wcześniej zapowiedział tam swoją wizytę. Dzieci
spisały się na medal, były przygo-

towane do spotkania, a radości
nie było końca, co widać na pamiątkowych zdjęciach.
Jak co roku również do czterdziestoosobowwej grupy osób niepełnosprawnych w Rydułtowach
na ul. Obywatelskiej zawitał Mikołaj ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”. Mikołaj wraz ze
swą świtą, do której dołączył pre-

zes Zarządu Spółdzielni Mariusz
Ganita, obdarowywali poszkodowanych przez los symbolicznymi
podarkami. Dla tych osób miało
to ogromne znaczenie - poczuły
się wyjątkowe!
„Wdzięczność trudno jest ubrać
w słowa. Wtedy proste - dziękujemy - zawiera wszystko, co
chcemy” – mówi Barbara Woj-
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e zapomniał

ółdzielni „Orłowiec”
ciechowska Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach.
Święty Mikołaj nie zapomniał
też o naszych najmłodszych
mieszkańcach ze świetlicy Klubu „Bielik” na osiedlu Orłowiec.
Atmosfera oczekiwania stawała się coraz bardziej niezwykła i
magiczna. Cieszyły promienne

twarze wszystkich pociech. Nagle rozległ się dźwięk dzwonków
- to zapowiedź zbliżającego się ze
swoim orszakiem Mikołaja. Każdy
Milusiński podchodził po prezent
z wielkim przejęciem, bo to przecież Święty Mikołaj we własnej
osobie wręczał prezent.
Niepowtarzalny klimat sprawił, że wszyscy oderwali się od

codziennej rzeczywistości, a Mikołaj nie spieszył się z powrotem
do Rovaniemi, skąd w przyszłym
roku zapewne znów wyruszy, by
choć na chwilę rozjaśnić twarze
dzieci uśmiechem.
W mikołajkowej zabawie wzięli
udział przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni: Antoni Seidel, Janina Fiedor, Jerzy Ko-

pertowski, mieszkaniec ADM
Racibórz Mirosław Długołęcki. W rolę Mikołaja, jak co roku,
wcielił się radny Miasta Pszów i
członek Rady Osiedla Kościuszki
Jacek Kołek.
Oby ta tradycja tkwiła w nas jak
najdłużej. Bo nie ma nic piękniejszego, niż sprawianie szczęścia i
niespodzianek drugiemu człowie-

kowi, a w szczególności dzieciom
– mówi prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” Mariusz Ganita.
A wszystko po to, by w te wyjątkowe dni rozweselić nie tylko tych młodszych, ale też i tych
całkiem dorosłych mieszkańców.
To tak niewiele, a sprawia tyle
radości.

TACY SAMI
ści nie było końca, kiedy Mikołaj rozpakował worek pełen prezentów. Mikołajowi towarzyszyły Śnieżynki i straszliwie piękny
diabełek. Tradycyjnie były wiersze, piosenki, wspólna zabawa i
pamiątkowe fotografie, no i prezenty.
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „ORŁOWIEC” Mariuszowi Ganicie oraz całej Radzie Nadzorczej za otwarte serce na
potrzeby wszystkich pokrzywdzonych przez los, w imieniu osób

Jak co roku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w
Rydułtowach zawitał Mikołaj ze Spółdzielni Mieszkaniowej „ORŁOWIEC” w Rydułtowach.

5

grudnia od godziny 17.00 czterdziestoosobowa grupa osób
niepełnosprawnych z niecierpliwością oczekiwała na Świętego Mikołaja w świetlicy przy ul. Obywatelskiej 50. Rado-

niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach - serdecznie dziękuję za całoroczną współpracę i pomoc.
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
w Rydułtowach
Barbara Wojciechowska

Harmonogram odbioru śmieci
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Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy
Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesice - zabudowa wielomieszkaniowa
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych na I półrocze 2015r.
Nazwa obszaru zabudowa
wielomieszkaniowych

1. SM "ORŁOWIEC"- Os. Orłowiec,

ul. Raciobrska, ul. Obywatelska, ul. Adama Mickiewicza,
ul. Stanisława Ligonia, ul. Kaziemierza Przerwy -Tetemajera,
ul. Ofiar Terroru

2. SM "ROW"- ul. Stanisława Ligonia, ul. Ofiar Terroru, ul.

stycze
2

5

7

9

luty
12

2

4

ul. Szpitalna 1, Osiedle Orłowiec 27 i 28, ul.Ofiar Terroru1,

4. Bud. wielomieszkaniowe - ZGK

ul. Raciborska 242, 244; ul. Ofiar Terroru 70, ul. Gen. J. Bema 28,
ul. Ramualda Traugutta 273, ul. Radoszowska 123, ul. Barwna 1, Osiedle
Karola21, ul. Korfantego 1,3,5, ul. Plebiscytowa 37

marzec
9

11

2

4

6

9

kwiecie
11

1

3

4

7

maj
8

2

4

6

czerwiec
8

11

1

3

5

8

10

14 16 19 21 23 13 16 18 20 23 13 16 18 20 23 10 13 15 17 20 13 15 18 20 22 12 15 17 19 22
26 28 30
Popioły - 28.01
Gabaryty - 28.01

25 27
Popioły - 25.02
Gabaryty - 25.02

25 27 30
Popioły - 30.03
Gabaryty - 31.03

22 24 27 29 30 25 27 29
Popioły - 29.04
Popioły - 27.05
Gabaryty - 30.04
Gabaryty - 27.05

24 26 29
Popioły - 26.06
Gabaryty - 29.06

Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na I półrocze 2015
stycze

Władysława Łokietka, ul. Krzykowicka, ul. Szpitalna, ul. Plebiscytowa

3. Wspólnoty Mieszkaniowe

6

PAPIER
PLA+MET+WM
SZKŁO
ODPADY
ZIELONE

5

12 19 26

luty
2

9

16 23

marzec
2

9

16 23

30
7
2
30
2
30

14 21 28

4

11 18 25

4

9

16 23

6

13 20 27

6

9

16 23

6

13 20 27

6

kwiecie
4

7

maj

13 20

27 30
11 18 25

1

4

2

4

czerwiec

11 18

25
7

8

2

1

8

15 22

29
4

15 22 29 30 20 27
13 20 27 3 4 7 10 2 4
17 24 30
22 29
13 20 27 3 4 7 10 2 4
17 24 30
22 29

6

13

3

10 17 24

8

15

5

12 19 26

8

15

5

12 19 26
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Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Pszów
Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesice - zabudowa wielomieszkaniowa
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych na 2015r
Nazwa obszaru zabudowa
Harmonogramstycze
odbioru
wielomieszkaniowych

odpadów
luty dla obszaru
marzecterytorialnego
kwiecie miasta Pszów
maj

czerwiec

1. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 2 5 7 9 12 2 4 6 9 11 2 4 6 9 11 1 3 7 8 10 2 4 6 8 11 1
Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesice - zabudowa wielomieszkaniowa
14 16 19 21 23 13 16 18 20 23 13 16 18 20 23 13 15 17 20 22 13 15 18 20 22 12
"ORŁOWIEC"
Harmonogram
odbioru
komunalnych
2. SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
26 28zmieszanych
30
25odpadów
27
25 27 30oraz odpadów
24 27 biodegradowalnych
29
25 27 29 na 2015r
24
Nazwa obszaru
zabudowa
"ROW"
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
wielomieszkaniowych
3. Wspólnota
O. Kociuszki 5-7
1. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ORŁOWIEC"
1.
Budynki
ZGKiM
Pszów
2. SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
2. Wspólnota"ROW"
ul. Pszowska 563
3. Wspólnota O. Kociuszki 5-7

3. Wspólnota ul. Skwary 12 i 26
1. Budynki ZGKiM Pszów
2. Wspólnota ul. Pszowska 563
3. Wspólnota ul. Skwary 12 i 26

3 5 8 10
15 17 19 22
26 29

czerwiec

2 5 7 9 12 2 4 6 9 11 2 4 6 9 11 1 3 7 8 10 2 4 6 8 11 1 3 5 8 10
14 16
19 21 23 13 16 luty
18 20 23 13 16
18 20 23 13 15
17 20 22 13 15 maj
18 20 22 12 15
17 19 22
stycze
marzec
kwiecie
czerwiec
26 28 30
25 27
25 27 30
24 27 29
25 27 29
24 26 29

7 14 21 28

4 11 18 25

stycze
7

4 11 18 25

luty

14 21 28

4

11 18 25

1

marzec
4

11 18 25

8 15 22 29 6 13 20 27

kwiecie
1

8

15 22 29

3 10 17 24

maj
6

czerwiec

13 20 27

3

10 17 24

Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na 2015r
wielomieszkaniowych
1.
2.
3.
1.
3.
2.
4.
3.
3.
5.

luty
marzec
kwiecie
maj
stycze
Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na 2015r

SM "ORŁOWIEC"
SM "ROW"
wielomieszkaniowych
Wspólnota
O. Kociuszki 5-7
SM "ORŁOWIEC"
Budynki
ZGKiM Pszów
SM "ROW"
Wspólnota O.
ul. Pszowska
563
Wspólnota
Kociuszki
5-7
Budynki
ZGKiM
Pszów
Wspólnota ul. Skwary 12 i 26

czerwiec

7 14 21 28
stycze

4 11 18 25
luty

4 11 18 25
marzec

1

8 15 22 29 6 13 20 27
kwiecie
maj

3 10 17 24
czerwiec

7

4

4

1

8

3

14 21 28

11 18 25

11 18 25

15 22 29

6

13 20 27

10 17 24

4. Wspólnota ul. Pszowska 563
5. Wspólnota ul. Skwary 12 i 26

Termin odbioru zbiórek odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów zabudowa
jednorodzinna oraz zabudowa wielomieszkaniowa wchodz’ca w skład ZGKiM Pszów na 2015r
Grupa odpadów

termin zbiórki

wyeksploatowany sprzyt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe

23-06-2015r.

Termin odbioru zbiórek odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów zabudowa wielomieszkaniowa na 2015r
Grupa odpadów

terminy zbiórki
30.01.2015
27.02.2015
30.03.2015

wyeksploatowany sprzyt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe

29.04.2015
29.05.2015
29.06.2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELOMIESZKANIOWEJ W RYBNIKU - ROK 2015
SEKTOR

DZIELNICA

ULICE

3

NIEWIADOM

Andersa, Barbary, Górnośląska, Morcinka, Obrońców Pokoju, Raciborska,
Racławicka, Sportowa, Zamenhoffa

DNI ODBIORU
ZMIESZANE

PLASTIK, PAPIER

SZKŁO

GABARYT

czwatrek

czwartek

czwartek co 2 tyg.
(od 8.01)

wtorek co 2 tyg.
(od 13.01)
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kRzyŻÓwka
z hasłem

Wśród osób, które do 15 stycznia nadeślą na adres SM „Orłowiec” prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatami poprzedniej krzyżówki są Anna Kukiełka i Bolesław Granieczny.

grudzień 2014r.

HOROSKOP NA 2015 ROK
Wodnik (20 I - 19 II) Należysz do żywiołu powietrza, a Twoją opiekuńczą planetą jest Uran,
dlatego wyróżniasz się unikalnym jak na swoje czasy wizjonerstwem i postępowością. Nie lubisz utartych schematów i sztywnych reguł. Wychodzisz poza nie i szukasz przyszłościowych
rozwiązań, które przyniosą satysfakcję nie tylko Tobie, ale też innym. Lotny umysł nakłania
Cię do przekraczania granic. Pamiętaj jednak,
że spoglądając w przyszłość, nie można tracić
z oczu teraźniejszości, bo powrót do niej może
być trudny.
Ryby (20 II - 19 III) Ryby to znak wodny, a Waszą planetą jest Neptun. Mimo tego, że jesteś
towarzyski, kryjesz w sobie ogromne pokłady
subtelności i wrażliwości. Koncentrujesz się na
uczuciach i cenisz rodzinne wartości do tego
stopnia, że mógłbyś poświęcić się im bez reszty. Wśród znajomych uchodzisz za uprzejmego i
zabawnego kompana, ale zależy Tobie również
na rozwoju kariery zawodowej. Jeśli jednak nie
znajdziesz w sobie siły, by zawalczyć o swoje,
wszystkie Twoje starania pójdą na marne.
Baran (20 III - 20 IV) Osobom spod znaku Barana przyporządkowany jest żywioł ognia. To
oznacza, że płynie w Was gorąca krew. W życiu osobistym i zawodowym zazwyczaj doświadczacie pozytywnych zmian! Jeśli coś nie idzie po
Waszej myśli, Twoje wrodzone zdolności przywódcze, pomagają skierować wszystko na właściwe tory. Patrzysz w przyszłość z optymizmem
i wierzysz, że wszystkie niepowodzenia mają
swój cel! Dzięki nim zdobywasz doświadczenie i
mądrość. Bądź czujny, bo być może niedługo będziesz musiał je wykorzystać…
Byk (21 - 20 V) Twoim żywiołem jest życiodajna Ziemia, a opiekunką planeta Wenus. Cechuje Cię stanowczy charakter, dlatego zarówno
w życiu jak i w pracy, stawiasz przed sobą jasne, klarowne cele, do których konsekwentnie
dążysz. Nie jesteś osobą, która zbyt szybko się
poddaje. Wręcz przeciwnie! Tryskasz energią,
którą wykorzystujesz w działaniu. Silna osobowość buduje Twoją pewność siebie, ale pamiętaj, by zachować rozwagę i postępować ostrożnie. Już niedługo Los może wystawić Cię na
próbę… Czy jesteś gotowy?
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Powinieneś otaczać
się błękitnym, jasnożółtym i białym, ponieważ
to najlepsze kolory dla Ciebie. Twój żywioł to
powietrze, a planeta to Merkury. Składasz się
z dwóch silnych pierwiastków, które kształtują
Twoją osobowość, dlatego jesteś człowiekiem
niezwykle barwnym i kontrastowym. Ponadto
charakteryzuje Cię lotny, przenikliwy umysł, inteligencja, posiadasz wiele zainteresowań , ale
jesteś również chwiejny i niecierpliwy, co w niedługim czasie może przysporzyć Ci zawodowych
kłopotów…
Rak (21 VI - 21 VII) Opiekę nad Tobą roztoczył Księżyc, a więc odznaczasz się niezwykłą wrażliwością i przywiązaniem do rodziny
oraz tradycji. Jednak często zdarza Ci się maskować swoją delikatność ze strachu przed
ośmieszeniem, czy niezrozumieniem. Jesteś
również osobą aktywną, zarówno zawodowo
jak i w życiu osobistym, energiczną oraz pomocną. Twoja wrażliwość jest piękną zaletą, ale w nadmiarze może szkodzić relacjom,
szczególnie z bliskimi osobami.

Lew (22 VII - 21 VIII) Lwy zdecydowanie znają poczucie własnej wartości. Ma na to wpływ
ich planeta, czyli Słońce, a ich żywioł ogień dodatkowo napędza gorący temperament i rozbudza pragnienie otrzymywania pochwał. Przede
wszystkim osoby urodzone pod tym znakiem
są niezwykle przedsiębiorcze, ambitnie i umiejętnie potrafią realizować wyznaczone sobie
cele. Jednak w pędzie ku chwale i bogactwu
mogą stracić to co tak naprawdę najważniejsze
– swoich bliskich, dom, zdrowie? Czy nie warto
na chwilę się zatrzymać?
Panna (22 VIII - 22 IX) Panna jest kolejnym
znakiem, którego żywiołem jest ziemia. Jeżeli
jesteś Panną, to na pewno odznaczasz się wyjątkową pracowitością, rzetelnością oraz pomysłowością. Nie brak Ci pochwał w pracy, gdyż
wytrwale realizujesz powierzone Tobie zadania.
Twoja umiejętność bycia perfekcyjnym imponuje, ale może stać się zgubna. Zastanów się nad
tym, czy warto spędzić całe życie pracując na
wyróżnienia i nagrody? Czego potrzebujesz w
nim naprawdę?
Waga (23 IX - 22 X) Najbardziej ze wszystkiego cenisz sobie harmonię. Dlatego jesteś
osobą krytyczną, ale sprawiedliwą, która ceni
sobie pojęcie kompromisu. Twój żywioł powietrze obdarzył Cię czułą, delikatną i szlachetną naturą, dlatego potrafisz słuchać i nie oceniasz ludzi bezpodstawnie. W uczuciach nie
przejawiasz chęci na gorące, szalone romanse. Pragniesz spokojnego uczucia opartego
na wzajemnym szacunku, ale czy to wystarczy, aby przeżyć razem szczęśliwe życie?
Skorpion (23 X - 21 XI) Twoją opiekuńczą planetą jest Pluton, który sprawia, że jesteś osobą tajemniczą, posiadającą głębokie życie wewnętrzne przeznaczone wyłącznie dla Ciebie.
Nie oznacza to, że jesteś mniej towarzyski.
Przeciwnie, brylujesz w towarzystwie, oczarowując wszystkich swoja nieprzeciętną inteligencją
oraz sensualnością. Lubisz uwodzić i znasz się
na tym, ale masz także kapryśną, wymagającą
naturę i jesteś niezwykle pamiętliwy, co może
poważnie namieszać w Twoim życiu. Czy warto
tak długo chować urazy?
Strzelec (22 XI - 20 XII) Najważniejszymi wartościami dla Ciebie są wolność i niezależność.
Pragniesz doświadczać coraz to nowych, niezapomnianych wrażeń, gdyż Twój żywioł to ogień,
który podsyca apetyt na przygodę. Ponadto jesteś spragniony wiedzy, niezwykle błyskotliwy i
energiczny, ale czasem odzywa się w Tobie złośliwa natura. Nie wszyscy ludzie potrafią Ciebie
zrozumieć, dlatego dbaj o swoich przyjaciół, bo
Twoja lekkomyślna postawa może doprowadzić
do katastrofy.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Zamknięte w sobie i skryte Koziorożce powinny trochę otworzyć się na ludzi. Waszym żywiołem jest ziemia, przez co stwarzacie pozory chłodnych
i wyniosłych, ale tak naprawdę macie w sobie wiele czułości. Potrzebujecie bliskości i
akceptacji. W dodatku można całkowicie na
Was polegać, bo dobrze znacie wartość danego słowa. Jednak otaczająca Koziorożce aura
obojętności oddala Was od osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Warto zaufać ludziom, którym zależy na Waszym szczęściu, zanim będzie za późno…
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
mamy przyjemność złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w parcy zawodowej
dobrafirma.pl

