
20 listopada w Rydułtowskim Centrum Kultury, na uro-
czystej konferencji Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów, uhonorowano Spółdzielnię Mieszkaniową „Orło-

wiec” za współpracę na rzecz naszych mieszkańców. Pamiątkową 
statuetkę XX-lecia TMR-u przekazano na ręce Prezesa Zarządu, 
Mariusza Ganity.

Nagrodzona 
dobra współpraca

KRÓTKO

Nasza Spółdzielnia otrzymała prawie milion zło-
tych bezzwrotnej premii za dobrze zrealizowany 
program termomodernizacji budynków.
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7 listopada 2013r. zapadł prawomocny wy-
rok oddalający pozew kolejnego dłużnika 
czynszowego przeciwko Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Orłowiec”. Działania Spółdzielni 
uzasadnia regulacja art. 61 ust.1 w zw z art. 
5 ust.2 i art. 62 ustawy Prawo Budowlane 
oraz zaniechanie przez dłużnika obowiązku 
partycypowania w kosztach utrzymania 
wewnętrznej sieci elektrycznej, która jest 
częścią wspólną budynku. 

W uzasadnieniu Wyroku czytamy 
m.in., iż brak środków finanso-
wych na wykonywanie napraw  
i ograniczone możliwości prze-

glądu i konserwacji instalacji w zadłużonych 
lokalach, stwarza zagrożenie zwarcia instala-
cji elektrycznej, a w dalszej konsekwencji po-

żaru. Czytamy również, że mieszkańcy winni 
partycypować w kosztach napraw i konserwacji 
wspólnych instalacji, płacąc opłaty eksploatacyj-
ne, czego dłużnik nie robił. Płacił natomiast ra-
chunki za telefon komórkowy itp.

Wyjaśniamy, że odcięcie dłużnikom mediów, 
w tym energii, nie jest złośliwością! Ale w przy-
padku, gdy niepłacenie czynszu urasta do „epi-
demii”, a wszelkie możliwości prawne nie przy-
noszą oczekiwanych efektów - pozostaje tylko 
ostateczna droga. Pozostali mieszkańcy płacą-
cy regularnie, domagają się remontów, inwe-
stycji, bo każdy chce mieszkać ładnie, wygodnie  
i nowocześnie. Zarząd, Rada Nadzorcza, jak 
również Rady Osiedlowe starają się sprostać 
oczekiwaniom, ale do tego potrzebne są zdecy-
dowane działania, aby nie dopuścić do kłopotów 
finansowych.

Wyrok Sądowy w sprawie odcięcia dłużnikowi energii elektrycznej!

Zgodne z prawem

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

Naszym Lokatorom 
z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
wielu głębokich 
i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości, radości oraz wszelkiej 
pomyślności w każdym dniu 
nadchodzącego roku

SM Orłowiec równa 
do najlepszych
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2 Inwestycje

ADreS DOciePleNie KOleKtOry SłONecZNe StAcje ciePłA
Pszów, os. Kościuszki 113-117 2012 2013 2013 
Pszów, os. Kościuszki 36-42 2012 2013 2013 
Pszów, os. Kościuszki 44-48 2012 2013 2012-2013
Rydułtowy, os. Orłowiec 65-67 2012 2013 
Rydułtowy, os. Orłowiec 69-71-73 2012 2013 2013 
Rydułtowy, os. Orłowiec 75-77 2012 2013 2013
Rydułtowy, os. Orłowiec 79-83 2013 2013 2013 
Rydułtowy, ul. Tetmajera 225 2012 2013 2013 
Rybnik, ul. Sportowa 144 2012 
Rydułtowy, ul. Raciborska 387 -393 2013 2013
Racibórz, ul. Mysłowicka 9 2013 
Racibórz, ul. Mysłowicka 11 2013 
Racibórz, ul. Katowicka 8 2013 
Rybnik, ul. Morcinka 15 2013 2013 Montaż stacji ciepła przez 

PEC oraz montaż urządzeń 
i zasobników do celów pod-
grzewania cwu w 2013r.

2013 - Instalacja wewnętrzna 
co i cwu

Zakres robót w latach 2012 – 2013 (stan na koniec listopada 2013)

Zaawansowanie pozostałych robót 
termomodernizacyjnych wykonanych od roku 2012 do 2013:

l remont wymiennikowni c.w.u wraz z podłączeniem automatyki w budynkach: Kościuszki 30-32,  
l montaż automatyki dla stacji ciepła w Raciborzu – 8 budynków 
l montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania - Racibórz, ul. Katowicka 6,8 
l montaż ciepłomierzy mieszkaniowych - Rybnik, ul. Sportowa 136a 
l montaż zaworów grzejnikowych i regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, likwidacja 

zbędnych grzejników - Rybnik, Sportowa 144 
l ocieplenie poddasza - Rybnik, ul. Sportowa 136a 
l montaż zaworów termostatycznych podpionowych - Rydułtowy, ul. Ligonia 10 
l regulacja instalacji co i cwu w stacjach ciepła Pszów
l izolacja termiczna rurociągów ciepłej wody użytkowej w adm. Pszów i Rydułtowy
l montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w Rydułtowach na osiedlu Orłowiec 46, 55 
l remont stacji ciepła jednofunkcyjnej Pszów Kościuszki 119 – 121 

Oprócz robót termomodernizacyjnych wymieniona zo-
stała stolarka okienna i drzwiowa, dokonano remontu 
wsporników, naprawiono kominy i wymieniono insta-
lacje odgromowe oraz opaski wokół budynków.
W Rybniku - Niewiadomiu do budynku przy ul. Mor-
cinka 15 zostało wykonano przyłącze sieci ciepłow-
niczej przez PEC oraz przygotowane pomieszczenie 
dla stacji ciepła.

W 2013 roku wykonano:
l izolację i odwodnienie piwnic,
l ocieplenie przegród budowlanych,
l prace związane z montażem instalacji centralne-

go ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
l montaż kolektorów słonecznych
l remont pokrycia dachowego
l budowa nowych kominów na dachu.

2012 - wykonano 8 budynków
2013 - wykonano docieplenia:

Rydułtowy: os. Orłowiec 79-83, ul. Raciborska 387-393,
Racibórz: ul. Mysłowicka 9,11, ul. Katowicka 8,

Rybnik - Niewiadom przy ul. Morcinka 15 docieplenie budynku oraz wykonanie instalacji cO, cwu
Wykonano również prace związane z montażem kolektorów słonecznych i stacji ciepła

Informacja na temat 
wykonania robót 

termomodernizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec“ otrzymała prawie MiliON złOtych BEzzWROtNEJ pREMii za dobrze zrealizowany program termomodernizacji budynków

Szanujemy ciepło 
- oszczędzamy pieniądze

Ulica Raciborska 387-393

Oprócz powyższych budynków w 2013r. zakupiła i zamontowała urządzenia 
technologiczne i 16 dwufunkcyjnych stacji wymiennikowych:

Orłowiec 16-17, 18-19, 43, 46, 47-49, 53, 54, 57, 58, 59, Obywatelska 50, 56,
Ligonia 10, Mickiewicza 24, 26 i Ofiar Terroru 99.

 SM przejęła w 2013 roku od Ciepłowni Rydułtowy: od września - 4 stacje, od października - 18 stacji, od 
grudnia – 14 stacji, w roku 2014 przejęta zostanie stacja grupowa na Mickiewicza 29. W wyniku przejęcia 
stacji zmianie uległy grupy taryfowe oraz granice eksploatacji urządzeń.
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3Inwestycje
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec“ otrzymała prawie MiliON złOtych BEzzWROtNEJ pREMii za dobrze zrealizowany program termomodernizacji budynków

Szanujemy ciepło 
- oszczędzamy pieniądze

W perspektywie fi-
nansowej Unii 
Europejskiej na 
lata 2007 – 2013 

bardzo ważną pozycję stanowił 
Program Infrastruktura i Śro-
dowisko. Z tego funduszu reali-
zowano wszystkie przedsięwzie-
cia, które podnosząc cywiliza-
cyjne standardy życia i chroni-
ły jednocześnie środowisko na-
turalne, między innymi przez 
poszanowanie energii i oszczę-
dzanie ciepła. Wsród przedsię-
wzięć, wspieranych przez Unię 
Europejską, znalazły się, m.in. 
inwestycje związane z termo-
modernizacją budynków. Aby 
sięgnąć po środki zewnętrzne 
na te cele, samorządy i instytu-
cje musiały przygotować dobry 
plan inwestycyjny. Nie wszyst-

kim to się udało. Wiele projek-
tów trafiło na listy rezerwowe,  
a inne w ogóle nie zostały wzię-
te pod uwagę, z powodu nie 
spełnienia warunków formal-
nych. Nasza Spółdzielnia nie 
należy do tej grupy. SM „Orło-
wiec” realizując program ter-
momodernizacji swoich zaso-
bów mieszkalnych pozysku-
je środki zewnętrzne na czę-
ściowe dofinansowanie po-
niesionych kosztów w posta-
ci bezzwrotnych dotacji i pre-
mii oraz pożyczek z możliwo-
ścią 40% umorzenia, a także 
kredytów o bardzo niskim opro-
centowaniu. Pozyskiwane środ-
ki pochodzą w głównej mierze 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochorny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach,  

z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego oraz z PKO. W listopadzie 
Spółdzielnia nasza otrzymała wy-
płatę bezzwrotnej dotacji w kwo-
cie 300 000 zł z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach oraz wypłatę bezzwrot-
nej premii termomodernizacyjnej 
z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w wysokości 682 291,41 zł. Łącz-
na wysokość wypłaconych świad-
czeń stanowi kwotę 982 291,41 zł  
i dotyczy dofinansowania przed-
sięwzięcia termomodernizacyj-
nego zasobów mieszkaniowych 
usytuowanych w Rydułtowach 
przy ul. Tetmajera 225 oraz na 
os. Orłowiec 65-67, 69-73, 75-
77 i 79-83, a także w Pszowie 
na os. Kościuszki 36-42, 44-48 
oraz 113-117.

Tetmajera 225 Sportowa 144

Stan obecny

Rydułtowy Orłowiec 62-83

300 tys. zł 
bezzwrotna dotacja 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

682 tys. zł
bezzwrotna premia 

termomodernizacyjna  
z Banku Gospodarstwa Krajowego

Wymiennikownie przed remontem

Morcinka 15

2011r.

2013r.

2011r. 2013r.

2011r.

2013r.

2011r.

2013r.

Ulica Raciborska 387-393
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Można narzekać na ustawę śmieciową,

terMiN ODBiOru ZBióreK ODPADóW Z PODZiAłeM NA POSZcZególNe frAKcje ODPADóW NA 2014r.

Grupa odpadów Miejsce zbiórki odpadów I półrocze II półrocze

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte 
opony, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
zuzyte baterie i akumlatory, odbiór w godz.
10:00 - 18:00

1. OSP Radoszowy 07.04.2014r. 06.10.2014r.
2. ul. Obywatelska - Orłowiec w rejonie garazy 08.04.2014r. 07.10.2014r.
3. obok basenu przy ul. Bema 09.04.2014r. 08.10.2014r.
4. parking przy ul. Orlovskiej 10.04.2014r. 09.10.2014r.

odpady zielone
odbiór w kazdy poniedziałek danego tygodnia w 
godz. 10:00 - 18:00 w okresie od 1 marca do
31 pazdziernika

1. obok basenu przy ul. Bema
3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 7.04,
14.04, 22.04, 28.04, 5.05, 12.05, 19.05,
26.05, 02.06, 9.06, 16.06, 23.06, 30.06,
07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08,
18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09,
29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10

2. OSP Radoszowy

I półrocze II półrocze

odpady budowlane i rozbiórkowe
odbiór w godz. 10:00 - 18:00

1. OSP Radoszowy 13.05.2014r. 22.10.2014r.
2. ul. Obywatelska - Orłowiec w rejonie garazy 14.05.2014r. 23.10.2014r.
3. obok basenu przy ul. Bema 15.05.2014r. 24.10.2014r.

OSieDle
DNi ODBiOru

ZMieSZANe WielKOgABAryty
Budynki zabudowy wielorodzinnej w dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce, Śródmieście, Północ, 
Boguszowice Stare, Maroko-Nowiny (bez ulic Chabrowa i Dąbrówki) oraz przy ul.Poligonowej, 
ul.Mglistej, ul.Reymonta

PONIEDZIAŁEK, 
CZWARTEK

CO 2 TYGODNIE WTOREK 
(zaczynając od 7.01)

Budynki zabudowy wielorodzinnej w dzielnicach Paruszowiec-Piaski, Chwałowice oraz przy 
ul.Dworek, ul.Sławików, ul.Dąbrówki, ul.Chabrowa, 

WTOREK, 
PIĄTEK

CO 2 TYGODNIE WTOREK 
(zaczynając od 14.01)

ul.Janke-Waltera, ul.Kawalca, ul.Piownik, ul.Westerplatte, ul.Zebrzydowicka, ul.Zielona, ul.Cierpioła, 
ul.Komuny Paryskiej, ul. Zgrzebnioka

WTOREK, 
PIĄTEK 1 i 3 PIĄTEK MIESIĄCA

Budynki zabudowy wielorodzinnej przy ul.Św.Maksymiliana PIĄTEK 
CO 2 TYGODNIE 

WTOREK 
(zaczynając od 14.01)

Budynki zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy Boguszowice-Osiedle oraz przy ul.Kilińskiego i 
ul.Wrębowej

PONIEDZIAŁEK, 
CZWARTEK, 

SOBOTA 

OSieDlA W DZielNicAch
DNi ODBiOru ODPADóW SegregOWANych

PlAStiK, PAPier SZKłO
MAROKO-NOWINY, PÓŁNOC, SMOLNA, ŚRÓDMIEŚCIE PONIEDZIAŁEK CZWARTEK 

MAROKO-NOWINY: ul.Janke-Waltera, ul.Kawalca, ul.Piownik, ul.Westerplatte, ul.Zebrzydowicka, 
ul.Zielona, ul.Cierpioła, ul.Komuny Paryskiej, ul. Zgrzebnioka 2 i 4 PIĄTEK MIESIĄCA 2 i 4 PIĄTEK MIESIĄCA

NIEDOBCZYCE, NIEWIADOM, POPIELÓW, ZAMYSŁÓW, RADZIEJÓW, BOGUSZOWICE PONIEDZIAŁEK CZWARTEK 

CHWAŁOWICE, PARUSZOWIEC, ŚRODA CZWARTEK 

PÓŁNOC, SMOLNA, ŚRÓDMIEŚCIE, RYBNICKA KUŹNIA PIĄTEK CZWARTEK 

Gdy w zaplanowanym dniu wywozu przypada święto lub dzień wolny od pracy, wywóz będzie wykonany dnia następnego

harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Miasta Rybnika w roku 2014

harmonogram odbioru odpadów dla obszaru 
terytorialnego miasta Rydułtowy

Wszelkiego rodzaju od-
pady, które ze względu 
na duże rozmiary i/lub 

wagę nie mieszczą się do pojemni-
ka na pozostałe śmieci, mogą być 
utylizowane jako odpady wielkoga-
barytowe.

Na przykład: stoły, szafy, krze-
sła, sofy, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, sieci na pra-
nie, rowery, zabawki dużych roz-
miarów etc.

Wszystkie urządzenia zasilanie 
elektrycznie utylizowane są od-
dzielnie od odpadów domowych  
i wielkogabarytowych.

Uwaga: Do odpadów wielkoga-
barytowych nie należą wszelkiego 
rodzaju części budowlane i sanitar-
ne takie jak: deski drewniane, bel-
ki, panele, ramy okienne, drzwi, 
płoty, wanny, umywalki, muszle to-
aletowe lub spłuczki, grzejniki, płyt-
ki, rolety, jak również części sa-
mochodowe, motorowery, kosiarki 
spalinowe, odpady remontowe, od-
pady ogrodowe, worki na śmieci lub 
kartony z odpadami domowymi.

Części, których nie mogą pod-
nieść 2 osoby (więcej niż 50 kg po-
jedyncza część), nie będą wywożo-
ne jako odpady wielkogabarytowe.

Odpady  zmieszane 
– pojemnik

tutaj WrZucAj między innymi:

- popiół,
- wszystkie odpady biologiczne, 
- zużyte, zniszczone buty,
- tubki po paście do zębów,
- tubki po paście do butów,
- zabrudzone reklamówki foliowe, 
- tacki i folie po mięsie, 
- odpady mięsne i rybne, 
- folie po pieczeniu ciast, mięs,
- ceramiczne doniczki po kwiatach, 
- potłuczoną ceramikę,
- niedopałki papierosów, 
- worki z odkurzacza,
- parasole, 
- mopy, szczotki, 
- modelina, plastelina, flamastry, kredki, pastele, 

pieczątki, długopisy, 
- ozdoby np. choinkowe, 
- świece, 
- odchody zwierzęce, żwirek z kuwet, 
- zmiotki z czyszczenia – zamiatania terenu wokół 

posesji, 
- inne odpady, które nie podlegają segregacji.

Tak segregujemy 

Tak zbieramy

Miejsca wyznaczone 
do składowania odpadów 

wielkogabarytowych 
w ADM rydułtowy:

ryDułtOWy:
ul. ligONiA 10

OS. OrłOWiec 31
OS. OrłOWiec 50
OS. OrłOWiec 56

ryBNiK - NieWiADOM:
ul. SPOrtOWA 136
ul. g. MOrciNKA 37

Dodatkowo Administracja Rydułtowy przewiduje postawienie ko-
lejnych 3 takich miejsc na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy mieszkańcom, że miejsca te służą do pozostawia-
nia odpadów wielkogabarytowych, a nie jak miało to miejsce do tej 
pory odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady 
wielkOgabarytOwe

ale trzeba jej przestrzegać
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Ustawa śmieciowa nie jest 
rozwiązaniem idealnym. 
Wiele zastrzeżeń do niej 
zgłaszali samorządowcy 
oraz szefowie spółdzielni 
mieszkaniowych. prezes 
SM „Orłowiec” także 
podzielił się w ubiegłym 
roku swoimi wątpliwo-
ściami z posłami naszego 
regionu. Można narzekać 
na ustawę, ale trzeba jej 
przestrzegać.  
ci, którzy łamią „śmiecio-
we” przepisy, muszą liczyć 
się z konsekwencjami. 

Większość z naszych mieszkańców 
zdaje sobie sprawę, że przestrzega-
nie przepisów leży w naszym, wspól-
nym interesie. Niestety są też tacy, 

którzy za nic mają wspólne dobro i łamią zasady 
ustawy. Do nagminnych wykroczeń należy wysy-
pywanie gruzu i śmieci w miejscach przeznaczo-
nych do gromadzenia odpadów wielkogabaryto-
wych. Nie wszyscy też pojmują albo nie chcą pojąć 
znaczenia słowa: segregacja. Plastiki lądują w kon-
tenerach na papier, a butelki brzęczą tam, gdzie 
powinien zgrzytać metal. Dla tych wszystkich, któ-
rzy mają problemy z dostosowaniem się do zasad 
ustawy śmieciowej, mamy dwie informacje: dobrą 
i złą. Zacznijmy od dobrych wieści. Publikujemy 
obok „ściągę”, która wyjaśnia wszelkie wątpliwości 
dotyczące zasad segregacji śmieci i terminów ich 
odbiorów. I druga informacja – w pobliżu niektó-
rych punktów zbiórki odpadów Spółdzielnia zain-
stalowała monitoring. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
nagrania trafią do policji i Straży Miejskiej.   

Można narzekać na ustawę śmieciową,

Metal/tworzywa sztuczne/
opakowania wielomateriałowe  

- żółte
tutaj WrZucAj tutaj Nie WrZucAj

- butelki typy PET (pamiętaj  
o zgniataniu)

- plastikowe zakrętki, 
- butelki po płynach do mycia , 
- worki, reklamówki, 
- plastikowe koszyczki po owocach, 
- opakowania typu Tetra – pak, (po 

sokach, mlekach), 
- opakowania po szamponach, 

jogurtach, 
- wszelkie inne produkty – 

opakowania z tworzyw sztucznych, 
które oznakowane są symbolem 
przydatności do recyklingu, 

- puszki po produktach spożywczych 
(np. po konserwach), 

- puszki po napojach,
- drobne części metalu
- kapsle, 
- metalowe pokrywki ze słoików, 
- metalowe urządzenia, 
- folia aluminiowa.
Pamiętaj: umyj i zgnieć opakowanie, 
zgnieć puszki!

- butelek i pojemników  
z zawartością, 

- opakowań po aerozolach, 
- baterii, 
- puszek po farbach, 
- butelek i pojemników po olejach, 
- butelek po płynie chłodniczym, 
- zabawek , 
- zużytego sprzętu AGD, 
- zużytego sprzętu elektronicznego, 
- styropianu, 
- tworzyw sztucznych pochodzenia 

medycznego, 
- opakowań i butelek po olejach  

i smarach, 
- puszek i pojemników po farbach  

i lakierach, 
- opakowań po środkach chwasto-  

i owadobójczych, 
- opakowań zanieczyszczonych 

substancjami  niebezpiecznymi.

Odpady 
biodegradowalne 

– brązowy
tutaj WrZucAj tutaj Nie WrZucAj

- resztki owoców i warzyw,
- stare pieczywo,
- fusy po kawie i herbacie także z 

filtrem papierowym,
- skorupki po jajkach i orzechach,
- zużyte ręczniki papierowe i 

chusteczki higieniczne,
- mokry zabrudzony papier,
- trawa, liście,
- małe kawałki drewna,
- rozdrobnienie wytłaczanki po 

jajkach,
- skórki po owocach, obierki po 

ziemniakach,
- kwiaty cięte i doniczkowe,
- ziemię po kwiatach,
- opakowania z folii 

biodegradowalnej,
- resztki z żywności – odpady 

kuchenne stałe,
- muł i glony z oczka wodnego,
- popiół z kominka i grilla.

- resztek ryb,
- resztek wędlin, mięs,
- kości,
- popiołów innych niż z kominka/

grilla (np. z pieca węglowego)
- folii i reklamówek,
- pampersów, tekstyliów,
- papieru lakierowanego lub 

foliowanego,
- papieru zatłuszczonego i brudnego,
- płynnych odpadów kuchennych,
- odpadów higienicznych,
- leków,
- odpadów niebiodegradowalnych,
- roślin trujących,
- chorych części roślin,
- kłączy i rozłogów perzu,
- roślin potraktowanych chemicznymi 

środkami ochronnymi,
- odchodów zwierzęcych.

Szkło - zielony
tutaj WrZucAj tutaj Nie WrZucAj

- szklane butelki,
- słoiki bez pokrywek,
- szklane opakowania po 

kosmetykach,
- szklane kufle,
- szklane pojemniki po napojach i 

żywności.
Pamiętaj: nie tłucz szkła przed 

jego wyrzuceniem, nie wrzucaj 
opakowań z zawartością!

- szkła kryształowego,
- porcelany, fajansu,
- szkła zbrojeniowego,
- luster, żarówek, świetlówek, 

kineskopów,
- ekranów telewizyjnych,
- zniczy z woskiem,
- szkła okiennego,
- ozdób choinkowych.

papier – niebieski
tutaj WrZucAj tutaj Nie WrZucAj

- gazety,
- czasopisma (w tym kolorowe),
- papier szkolny, biurowy,
- katalogi, broszury, ulotki, reklamy,
- stare zeszyty i książki,
- koperty,
- karton i tekturę,
- tekturę falistą,
- papier pakowy,
- torebki papierowe (czyste),
- faktury drukowane na zwykłym 

papierze do drukowania.

Pamiętaj! usuń zszywki, 
metalowe oraz plastikowe części!

- tapet,
- brudnego i tłustego papieru 

(np. zabrudzonego resztkami 
żywności),

- papieru woskowanego,
- papieru z folią,
- kartonów po mleku i napojach,
- papieru termicznego,
- pieluch jednorazowych,
- artykułów higienicznych,
- segregatorów z metalowymi 

okuciami,
- kalki technicznej,
- mokrego papieru lub tektury,
- paragonów.

Tak segregujemy 

ale trzeba jej przestrzegać
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6 Wydarzenia

Świetlica Opiekuńcza 
„gniazdo” przy Stowarzy-
szeniu Pomóżmy Sobie w 
Pszowie, przy współpracy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec”, na przełomie 
lipca i sierpnia przygoto-

wała atrakcje dla dzieci na 
pszowskich osiedlach.

Na osiedlu Tytki zo-
stał zorganizowa-
ny happening pt.: 

KUPA WSTYDU. Dzieci mia-

ły spotkanie z policjantem, któ-
ry omówił obowiązki właścicie-
li psów wobec swoich zwierząt 
oraz konsekwencje niesprząta-
nia po nich. Kolejnym punktem 
dnia był „Teleturniej 1 z 10” do-
tyczący: wiedzy na temat psów, 

segregacji śmieci oraz znanych 
i lubianych bajek. Nasi mali 
mieszkańcy mieli możliwość 
sprawdzenia się na „polu mi-
nowym”, podczas którego uczy-
ły się sprzątać po swoich psach 
za pomocą specjalnych torebek 
z łopatkami. Innym zadaniem 
uczestników wakacji był kon-
kurs plastyczny pt.: „Mój pupil”, 
lub plakat zachęcający sprząta-
nia po psie; najciekawsze prace 
dzieci będą rozwieszone w klat-
kach schodowych na osiedlach. 
Wolontariusze specjalnie na ten 
dzień przygotowali chorągiewki 
z napisem „KUPA WSTYDU”, 
które powbijali obok psich nie-
czystości, w celu naświetlenia 
wielkości skali problemu sprzą-
tania po psach. Stworzyli ma-
kietę psa na folii malarskiej, na 
której zbierali podpisy okolicz-
nych mieszkańców popierają-
cych akcję.

W każdym dniu dzieci mia-
ły dodatkowe atrakcje: malo-

wanie twarzy, robienie tatuaży, 
modelowanie zwierzątek ba-
lonowych, profesjonalne bań-
ki mydlane oraz gry planszowe 
do wyboru. Zajęcia były prowa-
dzone przez wykwalifikowaną 
kadrę Świetlicy Opiekuńczej 
Gniazdo w Pszowie. Codzien-

nie uczestnicy mieli możliwość 
wygrywania atrakcyjnych na-
gród oraz drobnego poczęstun-
ku w formie różnych słodkości. 
Była to niezapomniana ucie-
cha dla milusińskich i obiecu-
jemy, że powtórzymy tą akcję 
znów za rok!

Od naszej wakacyjnej akcji, adresowanej do dzieci minęło już sporo 
czasu, ale każdy pretekst jest dobry, aby sobie  przypomnieć uroki lata.

Wszystkie dzieci nasze są

Niezwykłą niespodziankę 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” sprawiła swoim 
najmłodszym mieszkańcom 
i ich rodzicom.

Dzięki osobistemu zaangażo-
waniu Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Antoniego 

Seidel, mieszkaniec ul. Konopnickiej 
w Pszowie św. Mikołaj ze swoją świ-

tą odwiedził wszystkie przedszkola  
w Pszowie: Nr 1 przy ul. Juranda, 
Nr 2 ul. Tytki oraz Nr 3 ul. Andersa,  
a także w Rydułtowach: Przedszko-
le Nr 2 ul. Raciborska, Nr 3 Orło-
wiec 39 oraz Nr 4 Orłowiec 37. Długo 
oczekiwany gość wywołał uśmiech na 
twarzach przedszkolaków oraz miesz-
kańców osiedli. Mikołaj został gorą-
co zaproszony przez dzieci do zabawy, 
tańca i śpiewu. Miło spędzony czas 

uświetniły wspólne zdjęcia oraz pre-
zenty ufundowane przez Spółdzielnie 
Mieszkaniową „Orłowiec”. Rolę św. 
Mikołaja wzorowo wypełnił członek 
Rady Osiedla Pszów p. Jacek Kołek, 
a przepięknego diabełka z poświęce-
niem pełniła członek Rady Nadzor-
czej SM „Orłowiec” Janina Fiedor.

9 grudnia Św. Mikołaj, jak co roku, 
zajechał też z upominkami do dzie-
ci specjalnej troski, zrzeszonych przy 
Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Nie-
pełnosprawnych na ul. Obywatelskiej 
50.Nasz pracowity Mikołaj nie zapo-
mniał o wychowankach klubu „Bie-
lik” na Os. Orłowiec 55, którym za-
wiózł słodkości.

Dzieci z ogromną radością zapro-
siły św. Mikołaja za rok, obiecując, 
że czekając na niego będą bardzo 
grzeczne!

Mikołaju święty!

Od lewej członek Rady Nadzorczej SM „Orłowiec” Janina Fiedor, Prezes Zarządu Mariusz Ganita, członek Rady Osiedla Jacek Kołek, Prokurent Jolanta Kwiatoń 
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7Interwencje
Farbowani 
chuligani

Każdy mieszkaniec Naszej Spółdzielni jest 
zobowiązany do znajomości i przestrze-
gania „Regulaminu porządku domowe-

go”. Wszystkie zapisy tegoż regulaminu mają na 
celu ochronę mienia spółdzielczego, utrzyma-
nia bezpieczeństwa, higieny, estetyki budynków 
i ich otoczenia oraz warunków zgodnego współ-
życia mieszkańców. Każdy, kto łamie te zasady, 
może to boleśnie odczuć na swojej skórze, a ra-
czej kieszeni. Takie przykłady już opisywaliśmy 
w biuletynie. Mieszkańcy notorycznie zgłasza-
ją informacje i chuligańskich wybrykach. Nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na „grafficiarzy”, 
którzy niszcząc naszą wspólna własność, naraża-

ją wszystkich mieszkańców na dodatkowe koszty 
kolejnego malowania. I tak w ostatniej chwili: na 
jeszcze mokrej ścianie malowanej klatki I Orło-
wiec 71 już pojawiły się wulgarne napisy. Przypo-
minamy i prosimy: należy reagować, a Spółdziel-
nia dysponuje instrumentami prawnymi, które 
pozwalają na wyciągnięcie konsekwencji za nie-
przestrzeganie regulaminu.

SeKretAriAt SPółDZielNi 
MieSZKANiOWej „OrłOWiec”
ul. ADAMA MicKieWicZA 21

32 739 83 10 - 312, 32 417 30 38, 
32 419 72 06, 32 419 42 95, 

32 418 80 56 
telefONy AWAryjNe

cAłODOBOWy telefON AWAryjNy: 
509 216 279 luB 32 729 40 47 

cZeKAć PO SygNAle NA DAlSZe 
AutOMAtycZNe łącZeNie. 
POgOtOWie eleKtrycZNe 

- 32 303 09 91
POgOtOWie gAZOWe - 992

POgOtOWie techNicZNe cr 
- DySPOZytOr - 32 729 43 53

AWArie WiND - rAciBórZ 
- 609 568 273, 691 974 950

ciePłOWNiA ryDułtOWy 
- 32 729 43 50, 32 729 43 53

eleKtrOciePłOWNiA PSZóW 
- 32 739 84 11,

ADM ryDułtOWy : 
OS. OrłOWiec 65 c

32 410 32 51 OrAZ 32 729 40 65
ADM PSZóW :

OSieDle KOŚciuSZKi 38
e-MAil: 

ADMPSZOW@SMOrlOWiec.Pl
32 451 32 80 OrAZ 32 729 19 60

ADM rAciBórZ :
ul. MySłOWicKA 11

32 415 87 96
referAt reMONtOWy

32 729 40 47, 32 419 30 94

Ważne telefony

  Wszystkie nasze systemy posiadają niezbędne certyfikaty

  Koszt zabudowy pokrywa najemca / właściciel lokalu

 Szczególnie polecamy się spółdzielniom mieszkaniowym i architektom

 Przykładowa cena zabudowy balkonu: szer 2,5 m (trzy elementy)* 
 wys 1,6 m od 1750 PLN + VAT 8 %

 Systemy ALUMISTR szwedzka tradycja i czeska technologia

NASZ CERTYFIKOWANY PARTNER:
Ciupke s.c. Piotr i Aleksandra Ciupke Pilchowice, ul.Spółdzielcza 11, Tel.: 32 / 235 67 76 604-278-060 | E-mail: piotr.ciupke@interia.pl

 Oszklenie i zabudowy balkonów

 Przeszklone systémy przesuwne

 ramowe i bezramowe

ZMIENIMY TWÓJ BALKON!

REKLAMA

Uciążliwe 
hobby

garaż to nie chlewiki, a strych 
nie gołębnik.

Z uwagi na coraz więcej zgło-
szeń, w najbliższym terminie 
będą przeprowadzone kontro-

le pod kątem nielegalnych, uciążli-
wych hodowli w otoczeniu mieszkal-
nym. Jeżeli chcemy, aby dobrze nam 
się mieszkało, musimy sami zacho-
wywać porządek i mieć świadomość, 
że sąsiadowi też należy się spokój  
i szacunek. Każdy ma prawo do god-
nego i bezpiecznego zamieszkiwania 
w Naszej Spółdzielni. Dlatego powo-
łane i kompetentne osoby będą eg-
zekwować odpowiednie zachowanie.

Regulamin porządku domo-
wego rozdz. V - „Przepisy w za-
kresie współżycia mieszkańców” 
§13 pkt. 4

„W celu utrzymania na odpowied-
nim poziomie stanu sanitarnego, po-
rządkowego, zabrania się hodowli go-
łębi, drobiu i zwierząt w piwnicach, 
na strychach, w garażach oraz innych 
pomieszczeniach budynku mieszkal-
nego”

Orłowiec 71, I klatka
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8 Rozrywka

KRZYŻÓWKAz hasłem
Wodnik (20 I - 19 II)
To nie będzie łatwy rok. Pojawi się wiele zaległych spraw, których roz-
wiązanie wciąż przekładałeś, ale dłużej tak się nie da. Możesz nawet 

skorzystać na tej sytuacji, lecz pod jednym warunkiem. Musisz być konse-
kwentny aż do bólu, co niestety, nie jest cechą typową dla Wodników.

Ryby (20 II - 19 III)
Coś się Rybom od życia należy. Mijający rok upłynął Wam pod zna-
kiem kontuzji i uszczerbków na zdrowiu, nie tylko fizycznym. Ale 
na tym koniec. Rok 2014 będzie obfitował w zaskakujące zwroty ak-

cji z filmowym happy endem. Może pojawić się niespodziewana propozycja. 
Nie odrzucajcie jej, bo może zmienić Twoje życie (na lepsze).

Baran (20 III - 20 IV)
Przysłowiowy upór przyda się Baranom. Staniecie przed wieloma no-
wymi zadaniami, które innych, by przerosły, ale Baranom nie wypada 
rezygnować z walki. Musicie jednak działać konsekwentnie. Jak w ha-

śle o Legii Cudzoziemskiej: krew, pot i łzy. Ale tędy wiedzie droga do wasze-
go sukcesu.

Byk (21 IV - 20 V)
„Zdrowy, jak byk” jest przysłowiem, którego nie powinieneś trakto-
wać w najbliższym roku zbyt dosłownie. Nie musisz zwalniać tem-
pa, ale staraj się żyć bardziej racjonalnie. Zapanuj nad emocjami, bo 

- jak na razie - stres daje ci ostro w kość. Zacznij traktować siebie i innych z 
dystansem, a osiągniesz jakość życia o jakiej nawet nie marzyłeś.

Bliźnięta ( 21 V - 20 VI)
Gdyby była możliwość brania rocznych urlopów, to powinieneś od razu 
zafundować sobie taką przerwę w pracy. Wiemy jednak, że to niere-
alne. Dlatego musisz uważać na siebie. W życiu zawodowym czeka-

ją Cię solidne zmiany, nie zawsze na lepsze. Bądź uważny i skoncentrowany. 
Nie daj się zaskoczyć, a spokojnie dotrwasz do końca 2014 roku.

Rak (21 VI - 21 VII)
Nie przywiązuj się za bardzo do miejsca, w którym obecnie mieszkasz. 
Nawet, jeżeli zapuszczasz tam korzenie od lat. Może dojść do sytuacji, 
że za głosem serca wywędrujesz w nowe miejsce, wśród nowych ludzi. 

Ale nie martw się. Jeżeli masz dobrego przewodnika nie stanie Ci się nic złego.

Lew (22 VII - 21 VIII)
Roznosi Cię energia, bo chciałbyś mieć wszystko od razu. Najlepiej 
dom z ogrodem, dobry wóz i kupę kasy. Nie nerwowo. Zbliżający się 
rok przyniesie wiele nowych znajomości, które mogą zakończyć się 

ciekawymi propozycjami finansowymi. Wrogowie, oczywiście nie śpią. Będą 
podstawiać Ci nogi, ale Ty - jak każdy kot - spadniesz na cztery łapy.

Panna (22 VIII - 22 IX)
Rok upłynie pod znakiem jednej ważnej podróży. I nie chodzi wcale 
o wakacyjny wyjazd do Egiptu. To może być nawet służbowy wyjazd 
do sąsiedniego miasta. Podróż w Twoim wypadku oznacza zmianę. Po 

powrocie nie będziesz już taki, jak wcześniej. Nowe doświadczenia, wpływ 
nowo poznanych ludzi, mocno odmieni Twoje życie.

Waga (23 IX - 21 X)
Zaufaj intuicji i szczęściu, które - jak dotychczas - raczej Cię nie 
opuszczało. Mniej więcej w połowie roku staniesz przed ważnym wy-
borem. Problem polega na tym, że nie będzie żadnych wskazówek - 

ani za, ani przeciw - które pomogłyby w podjęciu decyzji. Nie rzucaj wtedy 
monetą. Zamknij oczy, odetchnij głęboko i daj się ponieść intuicji.

Skorpion (23 X - 21 XI)
Za dużo logiki, a za mało serca w Twoim postępowaniu. Nie myl życia osobiste-
go z pracą. Nie traktuj rodziny, jak kolegów z biura. Nie udowadniaj, że zawsze 
wiesz lepiej, bo w życiu nie o to chodzi, aby ktoś był górą. Poświęć ten rok na od-

budowę relacji z najbliższymi. Brzmi banalnie, ale dokonać tego, to prawdziwe wyzwanie.

Strzelec (22 XI - 20 XII)
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Trzymaj się tego przysłowia i nie 
popełniaj w nadchodzącym roku takich błędów, jakie sobie zafundowałeś w 
2013. Odzyskiwanie straconej reputacji zajmie Ci mniej więcej tyle czasu, 

ile trwało jej tracenie. Do dzieła. Bierz się do roboty zaraz po noworocznym toaście.

Koziorożec (21 XII - 19 I)
Zaplanowałeś sobie nadchodzący rok prawie co do dnia, ale nie zapo-
minaj, że życiem w największym stopniu rządzi przypadek. Los może 
spłatać Ci psikusa. Wytrącony ze schematu możesz popełnić błąd, któ-

ry będzie sporo kosztował. Zawczasu trenuj. Staraj się reagować bardziej 
spontanicznie na różne sytuacje, nie popadaj w schematy, unikaj rutyny.

Horoskop na 2014 rok
Wodnik (20 I - 19 II)

Waga (23 IX - 21 X)

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

REKLAMA

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru naszej gazety, unikatowe 
wydanie książki Jerzego Buczyńskiego „Urok Szarloty” - rydułtowskie podania, legendy i gawędy, wy-
losowali Aniela Granieczny Os. Orłowiec 55A i Mirosław Jakubczyk Os. Orłowiec 23. Gratulujemy.

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


