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REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Od kilku tygodni, przy pomocy 
internetu lokatorzy mogą ko-
rzystać z e-kartoteki czynszo-

wej. Administracje dostarczyły do skrzynek 
pocztowych listy, w których zostały umiesz-
czone: login wraz z hasłem. Użytkownicy loka-

li przy pomocy osobistego identyfikatora oraz 
hasła uzyskali dostęp do własnej kartoteki po-
przez standardową przeglądarkę internetową 
lub smartfon. Dzięki temu mogą dokonywać 
analizy swoich dotychczasowych zobowiązań  
i wpłat w skali miesiąca oraz roku; a także zoba-

czyć wykaz opłat miesięcznych (wyszczególnie-
nie wszystkich elementów opłat - jak na aneksie 
czynszowym). Informacje te są dostępne 24 go-
dziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez 
naszą stronę internetową: www.smorlowiec.pl 
lub bezpośrednio przez: www.e-kartoteka.pl.

Referat Członkowski zwraca się z prośbą do 
mieszkańców wszystkich osiedli o zgłaszanie 
się w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orłowiec” przy ul. A. Mickiewicza 21  
w Rydułtowach pokój nr 6 w celu sprawdzenia 
formalności związanych z lokalem mieszkal-
nym. Wielu lokatorów nie złożyło jeszcze infor-

macji o ochronie danych osobowych (RODO) 
lub nie dopełniło formalności związanych ze 
zgłoszeniem osób zamieszkałych w mieszka-
niu. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Re-
feratu Członkowskiego, aby sprawdzić status 
mieszkania, posiadanie członkostwa lub w celu 
uaktualnienia deklaracji na wywóz śmieci.

Zweryfikuj dane

E-kartoteka 
już działa

Telewizja
Pakiet START 
(47 kanały w tym 11 HD)

Pakiet PODSTAWOWY 
(73 kanały w tym 28 HD)
Zawiera wszystkie kanały pakietu START oraz:

Podłączenie i aktywacja od 1,23 zł

Router wraz z konfiguracją od 1,23 zł

Serwis komputerowy
- naprawa czyszczenie i konserwacja komputerów, laptopów, 
tabletów
- instalacja i reinstalacja systemów operacyjnych
- budowa sieci LAN oraz konfiguracja urządzeń sieciowych
- instalacja anten SAT oraz DVB-T

Internet przewodowy

Parametry: 
Pobieranie danych: 50Mbit/100Mbit

Wysyłanie danych: 25Mbit/25Mbit
(dzień/noc)

PREMIUM 50+
od 55 zł

Parametry: 
Pobieranie danych: 75Mbit/100Mbit

Wysyłanie danych: 37,5Mbit/37,5Mbit
(dzień/noc)

PREMIUM 75+
od 75 zł

Parametry: 
Pobieranie: 50Mbit/100Mbit

Wysyłanie: 25Mbit/25Mbit

PREMIUM 50+
od 75 zł

73 kanały TV
W tym (28 HD)

PODSTAWOWY
Pakiet+

Internet przewodowy + TV

Parametry: 
Pobieranie: 50Mbit/100Mbit

Wysyłanie: 25Mbit/25Mbit

PREMIUM 50+
od 60 zł

47 kanałów TV
w tym (11 HD)

START
Pakiet+

Internet Telewizja Telefon

Biuro / Serwis
44-280 Rydułtowy, os.Orłowiec 55 lok. C
tel. 32 445 05 60
tel. mobilny: 664 597 466

Internet przewodowy

Parametry: 
Pobieranie danych: 50Mbit/100Mbit

Wysyłanie danych: 25Mbit/25Mbit
(dzień/noc)

PREMIUM 50+
od 55 zł

Parametry: 
Pobieranie danych: 75Mbit/100Mbit

Wysyłanie danych: 37,5Mbit/37,5Mbit
(dzień/noc)

PREMIUM 75+
od 75 zł

Parametry: 
Pobieranie: 50Mbit/100Mbit

Wysyłanie: 25Mbit/25Mbit

PREMIUM 50+
od 75 zł

73 kanały TV
W tym (28 HD)

PODSTAWOWY
Pakiet+

Internet przewodowy + TV

Parametry: 
Pobieranie: 50Mbit/100Mbit

Wysyłanie: 25Mbit/25Mbit

PREMIUM 50+
od 60 zł

47 kanałów TV
w tym (11 HD)

START
Pakiet+

Internet Telewizja Telefon

Biuro / Serwis
44-280 Rydułtowy, os.Orłowiec 55 lok. C
tel. 32 445 05 60
tel. mobilny: 664 597 466
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Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:
1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” przy ul. Strzelców Bytomskich 9a 
w dniu 11.03.2019r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice. 

2. W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Traugutta 1
w dniu 12.03.2019r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów .

3. W Raciborzu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej 52
w dniu 13.03.2019r. o godz. 16.00 
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.

PORZąDEK ObRAD POSZCZEgÓLNyCh CZęśCI WALNEgO ZgROMADZENIA:
1.  Otwarcie Zgromadzenia.
2.  Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.  Wybór Komisji Wyborczej.
5.  Prezentacja kandydatów na członków Rad Osiedli - wybory uzupełniające na ADM Rydułtowy oraz ADM Pszów.
6.  Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Osiedla kadencji 2016/2021. /Tryb wyborów Rady Osiedla określa  

§ 105 ust. 3 Statutu Spółdzielni./
7.  Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyborów uzupełniających do Rad Osiedla ADM Rydułtowy oraz ADM Pszów.
8.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2018r. do 21 lutego 2019r. 
9.  Podjęcie Uchwały Nr 2/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania RN za okres od 1 czerwca 2018r. do 21 lutego 2019r. 
10.  Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018r. 
11.  Podjęcie Uchwały Nr 3/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018.
12.  Podjęcie Uchwały Nr 4/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
13.  Podjęcie Uchwały Nr 5/2019 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2018.
14.  Podjęcie Uchwały Nr 6/2019 dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.
15.  Podjęcie Uchwały Nr 7/2019 dot. ustanowienia kierunków działań na rok 2019/2020.
16.  Podjęcie Uchwały Nr 8/2019 dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
17.  Podjęcie Uchwały Nr 9/2019 dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Raciborzu przy  

ul. Katowickiej 10/44 zakupionej w drodze przybicia ceny.
18.  Podjęcie Uchwały Nr 10/2019 dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Rydułtowach  

na os. Orłowiec 66/20 zakupionej w drodze przybicia ceny.
19.  Podjęcie Uchwały Nr 11/2019 dot. zmniejszenia opłaty za dzierżawę terenu pod garaże dla osób niezamieszkujących  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.
20.  Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty Uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2018r. do 21 lutego 2019r., 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r., sprawozdanie finansowe wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, 
raport i sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Biegłego Rewidenta, wyłożone zostaną w Administracjach 
oraz w siedzibie Zarządu w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 od dnia 25.02.2019r.

W przypadku, gdy członek posiada tytuł prawny do kilku lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia 
decyduje położenie lokalu, do którego członek prawo uzyskał najwcześniej. Członek może wskazać na piśmie, w której części Walne-
go Zgromadzenia chce brać udział, począwszy od następnego roku kalendarzowego po dacie zawiadomienia.

Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed posie-
dzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać przy sobie dokument tożsamości.

W związku z tym, że w punkcie 6 porządku obrad nastąpi przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Osiedla ADM Ryduł-
towy oraz ADM Pszów, to w oparciu o § 86 ust. 3 Statutu Spółdzielni należy zgłaszać kandydatów w formie pisemnej, w Spółdzielni,  
w terminie do 3 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

Zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli powinno mieć formę pisemną i zawierać dane: 
- imię, nazwisko, adres i nr członkowski kandydata, - dotyczące zatrudnienia w Spółdzielni oraz prowadzenia działalności konku-

rencyjnej wobec Spółdzielni, - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, - o nie zaleganiu z wnoszeniem opłat czynszowych.
Ponadto zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe osoby zgłaszającej, a także pisemne wyrażenie zgody osoby na kandydowa-

nie w wyborach. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” zaprasza wszystkich członków 
Spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” na podstawie art. 83 ust. 2 
„Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” oraz § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Orłowiec” zawiadamia, że zwołuje: 

WALNE ZgROMADZENIE CZŁONKÓW 
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W tym wypadku Spółdzielnia nie 
ma żadnego wpływu na staw-
ki za odbiór odpadów komunal-

nych. Decyzje podejmują gminy. Odbyło się 
również spotkanie włodarzy miasta Pszów 
z Zarządem Spółdzielni, podczas którego 
analizowano problem segregacji odpadów. 
Urzędnicy miasta Pszów przestrzegają przed 
konsekwencjami braku segregacji:

„…1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana 
w sposobie selektywnej zbiórki odpadów.

Zmiana ta jest podyktowana koniecz-
nością dostosowania systemu gospoda-
rowania odpadami w gminie do Rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia  
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów. Po zmianie na-
dal będziemy gromadzić odrębnie popioły 
paleniskowe, nie zmieni się także sposób 
gromadzenia szkła oraz odpadów kuchen-
nych ulegających biodegradacji. Zmie-
ni się natomiast sposób zbierania papie-
ru, metali, tworzyw sztucznych i opako-
wań wielomateriałowych, dodatkowo bę-
dą odbierane z altanek także odpady zie-
lone. Zmiany w sposobie gromadzenia su-
rowców przedstawiono poniżej:

1. Szkło - pojemnik oznaczony kolorem 
zielonym;

2. Tworzywa sztuczne - pojemnik ozna-
czony kolorem żółtym;

3. Metale - pojemnik oznaczony kolorem 
żółtym;

4. Opakowania wielomateriałowe - 
pojemnik oznaczony kolorem żół-
tym;

5. Papier i tektura - pojemnik oznaczony 
kolorem niebieskim;

6. Odpady kuchenne ulegające biodegra-
dacji - pojemnik oznaczony kolorem 
brązowym;

7. Odpady zielone - pojemnik oznaczony 
kolorem brązowym.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych wraz z metalem, a także oddzie-
lanie odpadów biodegradowalnych pozwa-
la uzyskać najbardziej pełnowartościowe su-
rowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba 
pamiętać o odpadach niebezpiecznych, 
do których zaliczają się zużyte baterie  
i akumulatory, przeterminowane lekar-
stwa, zużyte świetlówki, odpady po żrą-
cych chemikaliach (np. środkach ochro-
ny roślin), a także zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny (tzw. elektrośmie-
ci). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do 
pojemników na odpady zmieszane. Moż-
na je oddać w specjalnie wyznaczonych 
punktach w sklepach i aptekach, a także  
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorga-
nizowanym przez gminę. 

Umieszczenie papieru w oddzielnym 
pojemniku sprawia, że szkła, plastiku 
czy metalu nie trzeba myć przed wyrzu-
ceniem do pojemnika na odpady segre-

gowane, ponieważ nie będzie już w po-
jemniku papieru, który mógłby ulec za-
nieczyszczeniu resztkami. Wystarczy je-
dynie opróżnić opakowania z produk-
tów, które się w nich znajdowały i umie-
ścić je we właściwym pojemniku. Surow-
ce zostaną umyte na późniejszym etapie 
recyklingu.

Kierujemy także apel do mieszkańców 
budynków ogrzewanych piecami na paliwa 
stałe, aby nie palić papieru. Do rozpalania  
w piecach używajmy tylko tyle papieru, ile 
jest niezbędne, resztę zbierajmy selektyw-
nie! Nie jest tak, że im mniej oddamy odpa-
dów tym będzie taniej, ta zasada działa jedy-
nie w odniesieniu do odpadów zmieszanych, 
natomiast w przypadku surowców - im ich 
więcej oddajemy tym system będzie tańszy. 
Gminy są zobowiązane osiągnąć określo-
ne ustawowo poziomy odzysku oznacza to, 
że określono ustawowo, ile ton surowców 
mieszkańcy muszą rocznie wysegregować. 
Jeśli gminie, a właściwie jej mieszkańcom, 
nie uda się tyle surowca wysegregować, za 
każdą brakującą do określonej wartości to-
nę surowców gmina płaci karę.

Jeśli nie będziemy segregować odpadów ceny za ich odbiór mogą wzrosnąć do

Segregujesz oszczędzasz
u Do Spółdzielni wpływają alarmujące sygnały z UM Rydułtowy i UM Pszów  

w sprawie segregacji odpadów. Urzędnicy informują, że zbiórka 
selektywnych odpadów w zasobach wielorodzinnych utrzymuje się na 
niskim poziomie. Natomiast za dużo jest zmieszanych odpadów, w których 
znajduje się szkło, plastik czy metal. Ponadto mieszkańcy nie segregują 
także odpadów biodegradowalnych tzw. kuchennych. Urzędy alarmują, 
że jeżeli nie sprostają wymaganym w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
poziomowi recyklingu wynoszącym 30% wówczas otrzymają karę. Sytuacja 
znacząco przełoży się na opłatę za odbiór śmieci.
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Dlatego tak ważne jest, aby nie palić 
papieru i aby do pojemników ze zbierany-
mi surowcami nie wrzucać innych odpa-
dów niż odpad, na który są przeznaczone. 
Opróżnienie do pojemnika z surowcami 
jednego wiaderka z odpadami zmieszany-
mi (lub innym odpadem) sprawi, że ca-
ła zawartość pojemnika staje się automa-
tycznie odpadem zmieszanym. Tak zanie-
czyszczony odpad nie zostanie przyjęty 
przez instalację jako surowiec, musi trafić 
do regionalnej instalacji jako odpad zmie-
szany. Nie dość, że cały wysiłek włożony 
przez mieszkańców w selektywną zbiórkę 
zostaje w ten sposób zniweczony, to do-
datkowo naraża wszystkich mieszkańców 
osiedla na ponoszenie opłaty podwyższo-
nej przewidzianej dla osób, które nie zbie-
rają selektywnie odpadów.

Jak to możliwe, że 
jedno wiaderko 
odpadów wrzucone 
do niewłaściwego 
pojemnika może narobić 
tyle kłopotu?

Po pierwsze

Zanieczyszczony surowiec nie trafia 
do instalacji, która po sortowaniu około  
70-80% surowca przekaże do recyklingu 
(nie 100% ponieważ część surowców nie 
nadaje się do recyklingu i są przetwarza-
ne innymi metodami np. odzysk energii), 
a trafi do regionalnej instalacji jako od-
pad zmieszany i z innymi odpadami zo-
stanie przetworzona - tu recykling zosta-
nie określony na poziomie około 1-2%. 
Dlaczego z tego samego pojemnika regio-
nalna instalacja wykaże tak drastycznie 
niski poziom recyclingu? Dlatego, że in-
stalacje takie nie przetwarzają odpadów  
z każdego pojemnika osobno, a nawet nie 
otrzymują odpadów z każdego pojemni-
ka osobno. Już sam odbiór takiego od-
padu musi zostać wykonany śmieciar-
ką ze zmieszanymi odpadami, ponieważ 
zanieczyszczonego surowca nie wolno 
umieścić w śmieciarce odbierającej czy-
sty surowiec. Następnie odpad ten trafia 
do regionalnej instalacji która przetwa-
rza go razem z innymi zmieszanymi od-

padami (także przywiezionymi z innych 
gmin), a wynik odzysku zostaje przeka-
zany gminom jako procent odzyskanych 
surowców z całej puli odpadów przetwo-
rzonych przez instalację. Więc opróżnie-
nie tego jednego, jedynego wiaderka do 
pojemnika z surowcami sprawia, że za-
miast 800 kg z tony wysegregowanego 
przez mieszkańców surowca mamy tylko 
10 może 20 kg.

Po drugie

Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach nakłada na podmiot 
odbierający odpady komunalne obo-
wiązek powiadomienia gminy o każdym 
stwierdzonym przypadku niedopełnia-
nia przez mieszkańców obowiązku w za-
kresie selektywnego zbierania odpadów  
(art. 9f ustawy), a po otrzymaniu takiej 
wiadomości „wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta określa, w drodze decyzji, wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, biorąc pod uwagę do-
stępne dane właściwe dla wybranej przez 

radę gminy metody” (art. 6o ustawy). 
Oznacza to, że w przypadku otrzymania 
informacji o niedopełnieniu obowiąz-
ków selektywnej zbiórki odpadów Bur-
mistrz jest obowiązany wydać decyzję, 
w której określi opłatę za gospodarowa-
nie odpadami w wysokości przewidzia-
nej dla nie prowadzących selektywnej 
zbiórki, czyli obecnie dwukrotnej war-
tości stawki podstawowej. Wyższa staw-
ka, w przypadku budynków wieloro-
dzinnych zostaje określona dla wszyst-
kich mieszkańców takich budynków. 
Więc opróżnienie tego jednego, jedyne-
go wiaderka do pojemnika z surowcami 
może sprawić, że wszyscy mieszkańcy 
będą obciążeni wyższą opłatą za gospo-
darowanie odpadami.

UWAgA!

Ministerstwo Środowiska przygoto-
wało projekt ustawy zmieniający obec-
nie obowiązującą ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Jed-
ną z propozycji tego projektu ustawy jest 

zwiększenie różnicy między opłatami za 
odbiór śmieci segregowanych i niesegre-
gowanych. Jeśli ktoś nie będzie zbierał se-
lektywnie odpadów zapłaci 4 razy więcej 
niż zbierający odpady selektywnie.

Aby zapobiegać przypadkom zanie-
czyszczania odpadów selektywnie zbie-
ranych innymi odpadami stosuje się do 
ich zbierania pojemniki zamykane, wy-
posażone w odpowiednie otwory wrzuto-
we. Takie rozwiązanie utrudnia przypad-
kowe zanieczyszczenie całego pojemnika 
z surowcem innymi odpadami. Zamyka-
nie pojemników na surowce sprawia tak-
że, że umieszczanie surowców w pojem-
niku przez odpowiednie otwory wrzuto-
we wymaga więcej wysiłku, jednak podję-
cie tego wysiłku jest „nagradzane” niższą 
stawką opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.”

Ten sam problem może 
w najbliższym czasie 
dotyczyć mieszkańców 
Rybnika, Raciborza, 
gaszowic i gorzyc.

Jeśli nie będziemy segregować odpadów ceny za ich odbiór mogą wzrosnąć do

Segregujesz oszczędzasz
30 zł za osobę.
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Spółdzielnia wychodząc z propozy-
cją powierzenia sprzątania klatek 
schodowych firmie zewnętrznej 

odpowiedziała na wnioski lokatorów. Do 
tej pory sami mieszkańcy dbali o czy-
stość, co powodowało konflikty i kłótnie 
międzysąsiedzkie, bowiem nie wszyscy 
mieli czas i ochotę na mycie korytarzy. 

- Nasza propozycja powierzenia sprzą-
tania firmie była podyktowana dbałością 
o dobro lokatorów - zapewniają pracow-
nicy Spółdzielni.

Ich intencje dobrze odczytali lokatorzy 
z ponad 100 klatek, którzy przyklasnęli 
propozycji, złożyli wnioski i nie muszą 
się już martwić o czystość na korytarzu. 
Firma rozpoczęła już prace, a ponieważ 
nastąpiło to zimą, to niektórzy lokatorzy 
wnosili zastrzeżenia do jakości świadczo-
nych usług. 

Sprzątanie klatek,  
to normalna usługa

Oczywiście, każdy kto płaci i zleca 
usługę ma prawo domagać się by była 
ona wykonana na najwyższym poziomie. 
Ale należy też pamiętać, że panująca pora 
roku nie sprzyja utrzymywaniu czysto-
ści w miejscach publicznych, a takimi są 
klatki. Firma sprząta, czyli zamiata i myje 
podłogi tylko raz w tygodniu. Od kultury 
mieszkańców zależeć będzie utrzymanie 
czystości przez pozostałe sześć dni. 

- Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że usłu-
gę sprzątania powinno się oceniać zaraz 
po jej wykonaniu, a nie po kilku godzinach 
lub na drugi dzień. Szczególnie dotyczy to 
zimy i jesieni, kiedy na butach często wno-
simy piasek lub błoto - wyjaśniają pracow-
nicy Spółdzielni.

Informują, że korytarze piwniczne, 
piwnice lokatorskie, pralnie, suszarnie, 
stacje ciepła nie podlegają tej usłudze. 
Zmuszanie pracowników firmy sprzątają-
cej do mycia podłogi na kolanach lub wy-
trzepywanie wycieraczki na świeżo umytą 
podłogę klatki (a dochodziło do nas in-
formacje o takich przypadkach) jest nie-
dopuszczalne i świadczy o niskiej kultu-
rze osobistej osób, które w ten sposób się 
zachowują. Mieszkańcy nie powinni lub 
wręcz nie mogą swojego niezadowolenia, 
wrogości lub braku szacunku okazywać 

pracownicom firmy zewnętrznej. Niesto-
sowne zachowanie może mieć swoje kon-
sekwencje prawne. Apelujemy o szacunek 
i zrozumienie. Na pewno z czasem wszel-
kie niedociągnięcia zostaną usunięte,  
a lokatorzy będą zadowoleni z usługi.

A co z wycieraczkami, 
dywanami, rowerami, 
wózkami czy szafkami?

Zgodnie z umową, firma sprzątająca 
nie ma obowiązku przestawiania, podno-
szenia, sprzątania przedmiotów stojących 
na korytarzu i należących do lokatorów. 
Dlatego nie ma możliwości, by pracowni-

cy tejże firmy zamiatali i myli podłogę pod 
wycieraczkami czy przesuwali szafki lub 
inne przedmioty. Lokatorzy, którzy życzą 
sobie, by firma posprzątała całą podłogę - 
bez wyjątku - powinni na czas sprzątania 
usunąć wszystko spod drzwi i korytarza. 

Ponadto administracje 
informują, że zgodnie 
z umową, firma 
sprzątająca ma oddzielny, 
opomiarowy dostęp do 
wody, za którą płaci.  
W ten sposób nie 
obciąża to lokatorów 
dodatkowymi kosztami.

Będzie czyściej 
i bez konfliktów
u Propozycja Spółdzielni, by mieszkańcy zlecili firmie zewnętrznej 

sprzątanie klatek schodowych została przyjęta przychylnie.  
Do Administracji Rydułtowy oraz Pszów wpłynęło ponad  
100 wniosków. Usługa jest sukcesywnie wprowadzana.

hARMONOgRAM  
SPRZąTANIA KLATEK

Administracja Rydułtowy
CZWARTKI I PIąTKI*

Administracja Pszów
WTORKI I śRODy*

* Jeśli klatka była sprzątania w jednym tygodniu np. w czwartek to 
w kolejny będzie w piątek i na odwrót. Na harmonogramie znajduje 
się numer kontaktowy do kierownika firmy, któremu można zgła-
szać wszelkie nieprawidłowości.

Przypominamy, że podstawowym warunkiem wprowadzenia usługi jest złożenie wniosku przez WIĘKSZOŚC miesz-
kańców danej klatki. Taką zasadę przyjął Zarząd SM „Orłowiec”, bowiem uznał, że wspólnota, jaką jest Spółdzielnia 
rządzi się prawami demokracji. Jednostka powinna podporządkować się woli większości. Mając na uwadze powyższe 
większość klatki decyduje o jej losie i jeśli zdecydowana jest na wprowadzenie usługi sprzątania, Spółdzielnia jako 
Zarządca, musi się do takiej woli dostosować i ją respektować. Przypominamy również, że koszt takiej usługi to 
12 zł miesięcznie od mieszkania płatne przy czynszu.
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Seniorzy z Rydułtów nie 
mogli narzekać na nudę. 
Uczestnicy Akademii brali 

udział w przeróżnych zajęciach tj. 
areobiku, na basenach, w warsz-
tatach manualnych, kulinarnych, 
zdrowotnych oraz teatralnych.  
W świetlicy spotkali się z podróż-
nikiem panem Wojciechem So-
bikiem. Ćwiczyli swoją pamięć 
umysłową wykonując liczne za-
dania przygotowane przez pana 
Łukasza Mikę. Nowością w tym 
roku były zajęcia choreoterapii - 
terapii tańcem, które prowadził 
pan Aleksander Sobala i które 
cieszyły się dużą popularnością.

- Jak co roku seniorzy włączyli się 
czynnie w akcję charytatywną szy-
jąc szmaciane lalki w całości wyko-
nane przez nich, a cały dochód ze 
sprzedaży został przekazany potrze-
bującej osobie. Dodatkowo w miarę 
wolnego czasu seniorzy spotkali się  
z młodzieżą i dziećmi. To jest bar-
dzo ważne, aby cały czas utrzymy-
wać dobre i przyjazne relacje mię-
dzypokoleniowe, wzajemnie uczyć 
się od siebie i przekazywać pew-

ne wartości - mówi koordynator-
ka Klubu Seniora „Sami Swoi” Ma-
rzena Rotter. - Jest to moim priory-
tetem i zawsze chętnie włączamy się 
i organizujemy takie wspólne akcje. 

Z myślą o dzieciach, senioral-
na grupa teatralna ćwicząc inten-

sywnie pół roku wystawiła spek-
takl ekologiczny edukując w tym 
temacie około 500 dzieci z Ryduł-
tów i Pszowa, współpracując przy 
tym z Ciepłownią Rydułtowy.

- Akademia dobiegła koń-
ca, ale świetlica na ul. Obywatel-

skiej jest czynna. To dzięki dobrej 
współpracy Stowarzyszenia Mo-
je Miasto i Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orłowiec”, seniorzy mają 
swoje miejsce, miejsce wspólnych 
spotkań i zawierania znajomości 
- mówi Marzena Rotter. Kolej-
ny rok nie będzie gorszy, bo po-
mysłów na działania jest sporo, 
a najlepsze są te, niespodziewa-
ne. Za nami już zabawa karnawa-
łowa, w której seniorzy przebie-
rają się i przez chwilę mogą stać 

się kimś innym. Impreza na do-
bre zadomowiła się w tradycjach 
klubu i wszyscy czekają na nią  
z niecierpliwością. Przed nami 
nowy spektakl teatralny. Tym ra-
zem chcemy pokazać zwyczaje 
dotyczące śląskiego wesela, po-
wrócić do jak najwcześniejszych 
czasów. Pracy przed nami sporo, 
bo i cały scenariusz musimy sami 
stworzyć, nauczyć się przyśpie-
wek weselnych, a przede wszyst-
kim ról. Najbardziej cieszy mnie 
fakt, że tym razem w powstawa-
niu spektaklu będą brali udział 
wszyscy klubowicze. Dla tej 

młodszej widowni to będzie po-
wrót w czasie i wgląd w zwyczaje 
i tradycje prawdziwej śląskiej ro-
dziny, a ci starsi będą mieli oka-
zję powspominać. Wiem jedno 
nie dam się Seniorom nudzić.

Pozostało mi jeszcze zapro-
sić tych seniorów, którzy ma-
ją sporo wolnego czasu do wyj-
ścia z domów i dołączenia do nas, 
a wszystkim osobom, którzy nam 
kibicują i dobrze życzą dziękuję.

koordynator Klubu Seniora  
„Sami Swoi” 

Marzena Rotter

„Ocalić od zapomnienia”
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów? 
Wiszących nad latarniami.

Ile smutków, ile rozstań, 
Ciężkich godzin, chorób wielu
I znów upór żeby powstać
I znów iść by dojść do celu.

Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych wspomnień
Wspólnych działań, wspólnych przygód,
Uścisków i dążeń.

Ile radości bliskości
Ile chwil spędzonych razem
Ile potrzeba miłości 
Aby ciągle być Wam razem.

Co Wam dzisiaj zrobić trzeba, 
Aby w sercu ogień został
Aby młodość i wspomnienia 
ocalić od zapomnienia.

koordynator Klubu Seniora „Sami Swoi”
Marzena Rotter

u Autobusy nie jeżdżą po Jastrzębiu-
Zdroju, a nawet gdyby jeździły to i 

Żyją pełnią życia

W dniu 30 listopada 2018r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Rydułtowskiego Centrum 
Kultury FENIKS odbyło się uroczyste podsumowanie Akademii Aktywnego Seniora 
60 +, projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Moje Miasto przy wsparciu 
środków z Programu ASOS Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz 
projektu „Senior w kulturze” współfinansowanego z Urzędu Miasta Rydułtowy.

Masz dużo wolnego czasu, jesteś na emeryturze?
Doskwiera Ci samotność, szukasz przyjaciół?

Chcesz rozwijać swoje pasje i marzenia?

Koordynator klubu seniora „Sami Swoi” wraz z jego 
przedstawicielami klubowiczami serdecznie zaprasza  
wszystkie chętne osoby na Dzień Otwarty w dniu  
15 marca w godz. od 17:00 do 19:00 na Obywatelską 50/2 
w Rydułtowach. Dowiesz się przy kawie i pysznym cieście 
jak ciekawie i pożytecznie możesz spędzić swój wolny 
czas. Poznasz miejsce i poczujesz atmosferę jaka panuje 
w klubie. 

Zrób pierwszy krok, to nic nie kosztuje i do niczego nie 
zobowiązuje.

Nie zwlekaj, nowe wyzwania, nowa energia!
Nie pozwól na nudę i rutynę dnia codziennego!

To jest teraz Twój czas !
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     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii: 

RRYYDDUUŁŁTTOOWWYY  ––  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA  
uull..  MMiicckkiieewwiicczzaa  3333  

13, 14 marca w godz.: 10.00-17.00 
15 marca w godz.: 8.30-15.30 

 
BEZ ZAPISÓW!  
Informacja tel.: 32 278 98 96, 784 067 503 
www.io.gliwice.pl 

 
 

Wodnik (20.01-18.02) Można będzie 
odnieść wrażenie, że wszystko sprzysię-
gło się przeciwko Tobie. Jednak problem 
będzie tkwił nie w tym, jaki świat jest 
zły, ale w Twojej duszy. Jedyna szansa 
na poprawienie losu, to spokojne prze-
myślenie najważniejszych dla Ciebie 
spraw i uspokojenie działań. Jeśli już to 
uczynisz i przestaniesz wszystkich po-
strzegać jako potencjalnych wrogów, 
wówczas przekonasz się, że świat na-
biera pozytywnych kolorów. Tym bar-
dziej, że w marcu będziesz miał spore-
go farta.

Ryby (19.02-20.03) Okazuje się, że 
to, co do tej pory uważałeś za nieko-
rzystne, wcale takie nie jest. Zauwa-
żysz, że ludzie zaczynają Cię doceniać, 
a to podniesie Twoją samoocenę i wpro-
wadzi Cię w coraz lepszy nastrój. Jest 
ktoś, kto bezustannie o Tobie myśli. Ty 
jednak daj sobie na wstrzymanie, bo ta 
osoba nie jest warta Twojego zaufania. 
W marcu będziesz miał jedyną w swoim 
rodzaju okazję, aby ludzie dojrzeli w To-
bie coś więcej niż przeciętnego człowie-
ka. Nie zmarnuj tej okazji, bo może ona 
procentować.

Baran (20.03-20.04) Mimo że je-
steś pełen wiary i energii, to jednak ma-
rzec okaże się miesiącem nieco straco-
nym. Minie niczym burza, ale nie odegra  
w Twoim życiu znaczenia. Po Two-
jej głowie plątać się będzie wiele myśli  
i zamierzeń, z których żadne nie zosta-
nie zrealizowane. Można by pomyśleć, 
że ten miesiąc będzie stracony. Nic bar-
dziej błędnego. Właśnie w marcu poło-
żone zostaną podwaliny pod to, co mi-
łego spotka Cię w całym roku.

Byk (21.04-21.05) Bardzo dziwny 
miesiąc, podczas którego będziesz od-
grywał ważną rolę dla wielu ludzi. Twoje 
działania dadzą szczęście wielu, a jed-
nocześnie u innych spowodują przykro-
ści. Tym samym zyskasz przyjaciół, ale 
i wrogów. Bardziej uważaj na tych no-
wych przyjaciół, bo po wrogach wiado-
mo, czego można się spodziewać. Jest 
duża szansa, abyś zyskał poważanie  
u ludzi, którzy dotąd spoglądali na Cie-
bie jakby z góry. Nie jest ważne, czy oni 
Cię zaakceptują, ważne jest to, abyś Ty 
uwierzył w to, że jesteś im równy.

Bliźnięta (22.05-22.06) To będzie 
miesiąc wielu taktycznych błędów czy-
nionych przez Ciebie. Wynikać one będą 
nie tylko z Twojej niewiedzy, ale po czę-
ści z lenistwa i powierzchownego trak-
towania problemów do rozwiązania. 
Sam będziesz sobie winny kłopotom. 
Jedyną radą na tę zapowiedź marca 
jest to, abyś wyciągał wnioski z popeł-
nionych błędów, naprawiał je i uczył 
się postępować prawidłowo. Poza tym 
nie martw się za bardzo, bo wszystkie 
Twoje problemy to nic wielkiego i nie 
ma czym tak bardzo się przejmować. 
Tym bardziej, że wszystko to, co czeka 
Cię w marcu możesz przekuć w sukces,  
w przyszłych miesiącach tego roku.

Rak (21.06-22.07) Nie pomyśl przy-
padkiem, że to co się stanie na począt-
ku miesiąca, to koniec świata. Będzie to 
zwykłe nieporozumienie, które co praw-
da będzie kosztować się sporo nerwów, 
ale bardzo szybko się sprawa wyjaśni. 
Po tym nieprzyjemnym incydencie na-
stąpi czas, w którym wszystko będzie 
się dobrze układać, a Ci którzy obwiniali 
Cię za nie popełnione winy, będą chcieli 
wynagrodzić Ci to. Nie daj się tak łatwo 
przeprosić, by na przyszłość jak ktoś 
usłyszy plotki na Twój temat, to dwa ra-
zy się zastanowi, czy były prawdziwe.

Lew (23.07-22.08) Miesiąc cierpień  
i wielu rozterek. Za co się nie weź-
miesz, to będzie szło jak po grudzie. 
Każda nowa znajomość, z początku 
ciekawa, okaże się niewypałem. Two-
je myśli będą krążyły wokół spraw nie-
przyjemnych i będziesz się zastana-
wiał, czy Twoje szczęście skończyło 
się raz na zawsze. Odpowiadamy: Nie 
skończyło się! Cały ten galimatias po-
woli będzie się uspokajał i niebawem 
zupełnie zaniknie.

Panna (23.08-22.09) Ktoś, kto po-
znał Cię czas jakiś temu, nie może prze-
stać o Tobie myśleć. Niebawem znajdzie 
sposób na to, aby się do Ciebie zbliżyć. 
Nie dawaj mu zbyt wielkiego oporu,  
a jednocześnie trzymaj pewien dystans. 
Jest to osoba, której co prawda można 
zaufać, ale tylko wtedy, gdy Cię szanu-
je. Jak na razie krucho będzie z finansa-
mi. Będziesz miał znacznie większe wy-
datki niż dochody. Nie szalej jednak za 
bardzo, bo takie szaleństwa mogą się 
negatywnie odbić na pozostałych mie-
siącach roku.

Waga (23.09-23.10) Mimo że bę-
dziesz odczuwał coś w rodzaju strachu 
przed przyszłością, to jednak musisz 
sobie uzmysłowić, że nie będą Cię spo-
tykały jakieś spektakularne klęski. Ow-
szem, czasami będą Cię w marcu nęka-
ły drobne problemy, ale poradzisz sobie 
z nimi śpiewająco. Daj sobie więcej lu-
zu i pamiętaj, że człowiek żyje po to, 
aby żyć i działać, a nie po to, aby czekać 
na gwiazdkę z nieba. Nie okazuj słabo-
ści i braku pewności siebie, bo jest ktoś 
w Twoim bliskim otoczeniu, kto chciał-
by Tobą dyrygować. Nie pozwól na to, bo 
jeśli się ugniesz, to potem nie dasz so-
bie rady.

Skorpion (24.10-22.11) To będzie na-
prawdę szalony miesiąc. Mnóstwo no-
wych znajomości, mnóstwo nowych 
wrażeń i cała masa śmiechu i zaba-
wy. Jednak z drugiej strony czekają Cię 
również chwile, gdy będziesz popadał  
w melancholię i zastanawiał się, po 
co to wszystko, a problemy będą ude-
rzać Cię prosto w potylicę. To co przykre 
szybko będzie przemijać, a pozytywny 
nastrój powróci jeszcze szybciej niż Cię 
opuścił. Ktoś spojrzy na Ciebie bardzo 
przyjaznym okiem, ale nie będzie miał 
śmiałości, aby się do Ciebie zbliżyć.

Strzelec (23.11-21.12) Zapomniałeś  
o wielu ważnych sprawach do załatwie-
nia i w marcu musisz koniecznie nadro-
bić wszelkie zaległości. To jest jedyna 
szansa na to, aby w przyszłości nie po-
paść w poważne kłopoty. Zrób co masz 
zrobić, bo marzec jest dla Ciebie bardzo 
dobrym okresem do załatwienia tych 
spraw. Nieznani ludzie będą dla Ciebie 
mili i z chęcią we wszystkim pomogą. 
Nie mów, że sam sobie dasz radę, nie 
odrzucaj pomocy. Gdy marzec będzie się 
kończył, oczekuj jakiejś niespodzian-
ki. Może nie będzie ona bardzo okazała, 
ale za to bardzo miła.

Koziorożec (22.12-19.01) Zmęcze-
nie będzie dawało Ci się we znaki, ale 
znajdziesz czas na odpoczynek, który 
da Ci wiele radości. Można powiedzieć, 
że w marcu będziesz ładował swój we-
wnętrzny akumulator, by w następ-
nych miesiącach z sukcesem realizo-
wać wszelkie ambitne zamierzenia. Nie 
mniej istotne jest to, że marzec będzie 
miesiącem wielu Twoich uniesień tak  
w sferze emocjonalnej, jak i uczuciowej. 
Nie możesz jednak popadać w zbytnią 
euforię, bo to będą tylko chwilowe unie-
sienia, choć bardzo miłe.

HOROSKOP

Wśród osób, które do 31 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody. Laureaci 
poprzedniej krzyżówki zamieszkują na zasobach Administracji Rydułtowy oraz Administracji Pszów. 


