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25 lat minęło...  25 lat minęło...  

UWAGA! Z powodu epidemii koronawirusa 
zaplanowane na 16, 17 i 18 marca 

Walne Zgromadzenie Członków SM „Orłowiec” 
nie odbędzie się. Więcej informacji na str. 3

str. 4-7
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Odpowiadając na liczne zapytania i wnioski mieszkańców 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” informuje, iż na 
działce nr 611/59, przy ul. Ligonia w Rydułtowach - za 

budynkiem przy ul. Mickiewicza 20 –planowana jest budowa 12 
garaży jednostanowiskowych. Osoby zainteresowane zakupem ga-
rażu proszone są o złożenie wniosku w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orłowiec” do 31 marca. Wstępny koszt budowy 

szacowany jest na około 20 tys. zł, a realizacja inwestycji uzależnio-
na jest od liczby chętnych. 

Projekt przewiduje budowę garaży o konstrukcji stalowej, posado-
wionych na płycie fundamentowej, ocieplonych, z tynkiem zewnętrz-
nym. Wymiary zewnętrzne jednego garażu wynoszą 5,87 x 3,00 m. 

Koszt budowy garaży pokrywany jest w całości ze środków 
przyszłych użytkowników, a określony zostanie na podstawie naj-

korzystniejszej oferty złożonej na przetargu i rozliczony powyko-
nawczo. Zatwierdzony projekt oraz regulamin budowy, finanso-
wania i używania garaży jest do wglądu w Referacie Technicznym 
Spółdzielni.

Spółdzielnia informujemy również, iż w następnym etapie Spół-
dzielnia planuje wybudować kolejne 16 garaży za budynkiem przy ul. 
Adama Mickiewicza 21 w Rydułtowach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”, zgodnie z zapowiedziami Zarządu przygotowuje i 
kompletuje dokumentację projektową oraz wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, aby pozyskać dotacje na termomoderniza-

cje kolejnego budynku w Raciborzu. Planowana inwestycja dotyczy bloku przy ul. Mysłowickiej 7. 
Po blokach przy ul. Mysłowickiej 5 i ul. Katowickiej 12 będzie to trzeci budynek w tej administra-
cji, który zostanie termomodernizowany.

Nowe garaże na Ligonia

Kolejna termomodernizacja
w Raciborzu

ul. Mickiewiczaul. Ligonia
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Z uwagi na panującą i rozszerzającą się w naszym kraju epidemię koronawirusa, 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

na wniosek Zarządu postanawia

nie przeprowadzać Walnego Zgromadzenia Członków,
które miało odbyć się w dniach 16,17,18 marca 2020 roku.

Apelujemy do naszych mieszkańców o:
n korzystanie z programu e-kartoteka w celu sprawdzania stanu i regulowania należności wobec spółdzielni;
n dostarczanie korespondencji drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@smorlowiec.pl;
n wykonywanie przelewów na konto spółdzielni zamiast płatności gotówką w kasie;
n korzystanie z możliwości uzyskania wszelkich informacji drogą telefoniczną. 

Podajemy aktualne numery telefonów:
Zarząd Spółdzielni: 32 4173038, 32 4197206, 32 4194295, 32 4188056 Fax: 32 4511220

Administracja Rydułtowy:
32 410 3251

Administracja Pszów: 
32 451 3280

Administracja Racibórz: 
32 415 8796

Świetlica Środowiskowa „Kameleon” w Pszowie działa 
na osiedlu T. Kościuszki od 20 lat. Jest ona placówką 
wsparcia dziennego. Swoją opieką obejmuje 24 dzieci z 

terenu Pszowa. Zajęcia prowadzone są przez cały rok w dwóch 
grupach wiekowych.

W czasie tegorocznych ferii wychowankowie spędzali czas 
zgłębiając wiedzę na temat kosmosu. Dzieci rozwijały kre-
atywność i samodzielność poprzez twórcze działanie. Pod 

okiem wychowawców zbudowały rakietę oraz Układ Sło-
neczny, wykonały eksperymenty i doświadczenia. Dodatkową 
atrakcją były warsztaty z robotyki, na których uczestnicy mie-
li okazję skonstruować i zaprogramować pojazdy z klocków 
lego. Program ferii zawierał również liczne konkursy, zajęcia 
kulinarne, muzyczne, przyrodnicze, poranek filmowy i bal 
karnawałowy. Jednym słowem - misja „kosmos” została wy-
konana z powodzeniem!

u Ferie już się dawno skończyły, ale dobre wspomnienia 
zostaną na długo. Zwłaszcza dla wychowanków świetlicy 
środowiskowej w Pszowie, która znajduje się w zasobach 
SM „Orłowiec”. Na naszym terenie działa jeszcze 
jedna tego placówka, ale o świetlicy środowiskowej w 
Rydułtowach napiszemy w kolejnych biuletynie.

Kosmiczne ferie



Tak to było 
na początku
1.kwietnia 1993r. powstały Spółki Węglowe, 

które zastąpiły samodzielne kopalnie. Prze-
jęły także administrowanie mieszkaniami za-
kładowymi KWK „Rydułtowy” i „Anna”. 

W tych czasach czynsze były regulowane przez 
państwo, a dopłacały do tego kopalnie. Zastanawia-
no się co z tym fantem zrobić. Po powstaniu spółek 
węglowych ranga tego problemu wzrosła, ponieważ 
nastąpił czas restrukturyzacji. Po wejściu w życie 
ustawy pozwalającej przekazać substancję miesz-
kaniową urzędom miast - Rybnicka Spółka zapropo-
nowała poszczególnym miastom przejęcie mieszkań. 
Jedynie Rydułtowy odpowiedziały pozytywnie na tą 
propozycję. 
Ustawa zapewniała miastom dofinansowanie z ma-

cierzystych zakładów pracy do wysokości różnicy 
pomiędzy kosztami poniesionymi a naliczonymi czyn-
szami. W związku z tym, że ten wariant restruktu-
ryzacji nie spowodował obniżki kosztów dla kopalń 
- Rybnicka Spółka dalej szukała innych sposobów 
„pozbycia się mieszkań”. W końcu po różnego ro-
dzaju analizach, konsultacjach postanowiono przy-
jąć wariant zakładania spółdzielni mieszkaniowych 
na bazie mieszkań zakładowych kopalń. Na pierw-
szy ogień poszła KWK „Rydułtowy” i „Anna” - jako 
że prezes d/s restrukturyzacji - Andrzej Bywalec 
- pochodził z KWK „Rydułtowy”. Najtrudniej było 
przekonać do tego pomysłu związki zawodowe - ale w 
końcu ustalono termin Zebrania Członków Założycie-
li 12 października 1994 roku. Na tym zebraniu 44 
członków założycieli - mieszkańców osiedli należą-
cych do KWK „Rydułtowy” i KWK „Anna” wraz z przed-
stawicielami zawiązków zawodowych podjęło uchwałę 
o założeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 
na bazie substancji mieszkaniowej tych kopalń. 
Nasza spółdzielnia, jako pierwszy tego rodzaju 

podmiot gospodarczy w Rybnickiej Spółce Węglowej 
była pewnego rodzaju królikiem doświadczalnym. Za-
rząd i Rada Nadzorcza Spółki nie potrafiły zde-
cydować się czy mieszkania przekazać za darmo , 
czy sprzedać. W końcu w sierpniu 1995 roku Zarząd 
Rybnickiej Spółki Węglowej zgodnie z uchwałą Rady 
podjął decyzję o sprzedaży zasobów mieszkaniowych 
ze zamianą należności z tego tytułu na udziały w 
spółdzielni i wniesienie tych udziałów do spół-
dzielni w wysokości wartości netto sprzedanych 
spółdzielni mieszkań. Pierwsze akty notarialne 
podpisano 29 września 1995 roku. Nie obyło się bez 
trudności przy przejmowaniu mieszkań - obawy bu-
dził często ich zły stan techniczny. Następne dwa 
lata upłynęły na dalszym przejmowaniu budynków, 
mieszkań od Rybnickiej Spółki Węglowej i gospoda-
rowanie przejętymi zasobami. 
Najważniejszymi osiągnięciami Zarządu w pierw-

szym dziesięcioleciu działania Spółdzielni były 
nagrody w konkursach - przyznana przez Ministra 
Infrastruktury w Warszawie jak również otrzymanie 
Czarnego Diamentu prestiżowej nagrody przyznawa-
nej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego 
Okręgu Węglowego za kompleksową modernizację Osie-
dla Grunwaldzkiego w Pszowie. 

25-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
Nasza Spółdzielnia ma za sobą ćwierćwiecze istnienia. Najmłodsi mieszkańcy nie znają czasów kiedy nie było SM „Orłowiec”. Starsi na pewno jednak pamiętają połowę  lat 90 i ten czas niepewności, ale też entuzjazmu i wiary, że tworząc spółdzielnię 
mieszkaniową budujemy nową jakość nie tylko w sposobie administrowania budynkami, ale także w relacjach międzyludzkich. Mieszkańcy naszej Spółdzielni tworzą dobrze zintegrowaną, lokalną społeczność, scementowaną troską o wspólne dobro. 
Przez 25 lat sporo się działo. Były chwile dobre, jak festyny albo radość z kolejnych osiedlowych inwestycji ale też dramatyczne, jak powódź tysiąclecia czy  pożar w 2016 r. Najważniejsze, że byliśmy z sobą przez te ćwierć wieku na dobre i na złe. 

1 marca 1995 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” rozpoczęła działalność obejmując swoim 

zasięgiem gminy: Rydułtowy, Pszów, Racibórz, Ryb-
nik, Wodzisław Śl., Gaszowice, Gorzyce. Na podstawie 
porozumień zawartych pomiędzy SM „Orłowiec”, a RSW 
S.A. działalność Spółdzielni polegała na administro-
waniu substancją mieszkaniową kopalni „Rydułtowy” i 
„Anna”.

12 grudnia 1994 r., na Zebraniu Założyciel-
skim powołana została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Or-
łowiec”. Utworzyło ją 47 członków założycieli. Na-
zwę przyjęto od największego osiedla w Rydułtowach 
„Orłowiec”
Na pierwszą kadencję do Rady Nadzorczej wybrani 

zostali:
Polonius Ernest, Gaszka Henryk, Hajduk Henryk, Pa-

rzyjagła Jacek, Budziński Marek, Adamczyk Zbigniew, 
Nosiadek Marian, Korbel Krystian, Adamczyk Antoni, 
Tkocz Czesław, Hlubek Marian
Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Henryk 

Gaszka, jego zastępcą Ernest Polonius, a sekretarzem 
Marek Budziński
Podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej 

wybrano zarząd Spółdzielni. Prezesem został Tomasz 
Adamczyk, a jego zastępcami Czesław Mazurek i Piotr 
Szombara.

30 listopada1994 r. w Sądzie Rejonowym 
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach 

została zarejestrowana Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec”

Tomasz Adamczyk Czesław Mazurek Piotr Szombara
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” ma 
już swoją siedzibę, która znajduje się w Rydułto-
wach przy ulicy Adama Mickiewicza 21.
Powstają siedziby administracji osiedlowych, które 

załatwiać będą bieżące potrzeby mieszkańców, zlokali-
zowane w Raciborzu przy ul. Mysłowickiej 11, w Pszo-
wie w biurach byłego Działu Mieszkaniowego kopalni 
„Anna”, w Rydułtowach na osiedlu Orłowiec 79 C.

4

Powstaje pierwsze logo Spółdzielni używane od 
marca 1995 roku.

5

Pojawia się pierwszy biuletyn informacyjny dla 
mieszkańców naszych osiedli

6

Pierwsza okładka naszej książeczki mieszkaniowej.
7



25-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
Nasza Spółdzielnia ma za sobą ćwierćwiecze istnienia. Najmłodsi mieszkańcy nie znają czasów kiedy nie było SM „Orłowiec”. Starsi na pewno jednak pamiętają połowę  lat 90 i ten czas niepewności, ale też entuzjazmu i wiary, że tworząc spółdzielnię 
mieszkaniową budujemy nową jakość nie tylko w sposobie administrowania budynkami, ale także w relacjach międzyludzkich. Mieszkańcy naszej Spółdzielni tworzą dobrze zintegrowaną, lokalną społeczność, scementowaną troską o wspólne dobro. 
Przez 25 lat sporo się działo. Były chwile dobre, jak festyny albo radość z kolejnych osiedlowych inwestycji ale też dramatyczne, jak powódź tysiąclecia czy  pożar w 2016 r. Najważniejsze, że byliśmy z sobą przez te ćwierć wieku na dobre i na złe. 

29 września 1995 r. Spółdzielnia nabyła aktem 
notarialnym od Rybnickiej Spółki Węglowej substancję 
mieszkaniową osiedla Orłowiec: ul. Raciborska, Ligo-
nia i część budynków przy ul. Mickiewicza, a w Ra-
ciborzu budynki przy ul. Mysłowickiej i Katowickiej

19 października 1995 r. Spółdzielnia nabyła 
nieruchomości osiedla Grunwaldzkiego: ul. Kościusz-
ki, budynki przy ul. Konopnickiej, Tytki w Pszowie 
oraz bloki przy ul. Dworcowej w Olzie.

11 grudnia 1995 r. Spółdzielnia przejęła 
substancję mieszkaniową przy ul. Traugutta i We-

sterplatte w Pszowie.

W marcu 1996 Zarząd SM „Orłowiec” zwołał 
w poszczególnych administracjach Zebrania Grup 

Członkowskich, na których dokonano wyboru 178 Przed-
stawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków oraz 
wybrano pierwsze Rady Osiedlowe:
ADM Rydułtowy: Grzybek Zygmunt, Tytko Marian, Nie-

dziela Jan, Godzwon Jan, Staszewski Leszek, Tarabura 
Wiesław, Grzegorczyk Karol, Korbica Jerzy
ADM Pszów: Krzyżak Eugeniusz, Marmol Janina, Golus 

Róża, Żydziak Jacek, Matuszek Janusz, Krywult Wi-
told, Górecki Stanisław, Górecki Rajmund, Stawiarz 
Kazimierz
ADM Racibórz: Kogut Zbigniew, Rudzki Henryk, Jó-

zwiszyn Czesław, Furman Stanisław, Gruszczyńska Ur-
szula, Zielonka Ryszard, Pleśniak Eugeniusz, Knura 
Emil, Kwiatoń Kazimierz

25 kwietnia 1996 r. Spółdzielnia nabyła 
od RSW S.A. substancję mieszkaniową przy ulicach: 

Wolczyka, Pszowskiej, Kusocińskiego, Traugutta i K. 
Miarki

20 czerwca 1996 r. w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Rydułtowach odbyło się pierwsze Zebranie 

Przedstawicieli Członków. W obradach uczestniczyło 
117 delegatów.

ul. Ligonia 10

ul. Westerplatte 21

os. T. Kościuszki 73-81

ul. Kusocińskiego

23 października 1996 r. Spółdzielnia 
przejęła budynki przy ulicy Zamenhofa w Niedobczy-
cach, a w dniu 12.11.1996r. przy ulicy Racławickiej 
w Niewiadomiu.

25 listopada 1996 r. Spółdzielnia nabyła 
substancję mieszkaniową przy ulicy Mickiewicza w Ry-
dułtowach, a 19 grudnia 1996r. przy ul. Sportowej w 
Niewiadomiu i Babiogórskiej w Czernicy

Na przełomie czerwca i lipca 1997 r.  
Powódź nie oszczędziła mieszkańców naszych osie-

dli. Wielka woda zalała nasze osiedle w Olzie. W 
pozostałych osiedlach przez pewien czas brakowało 
prądu, wody lub gazu. Gdy woda opadła, Zarząd Spół-
dzielni podjął natychmiastową akcję przyjścia z rze-
czową pomocą mieszkańcom w Olzie

29 października 1997r. Spółdzielnia 
przejęła substancję mieszkaniową przy ulicy Obywa-

telskiej w Rydułtowach.

ul. Racławicka 55 ul. Obywatelska 58
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os. Orłowiec 16-17, 18-19

ul. Mickiewicza 27
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27 października 1999 r. Spółdziel-
nia nabyła substancję mieszkaniową przy ulicy Gór-

niczej 1 w Czernicy, a 4 lutego 2000 r. przy ulicy 
Morcinka w Niewiadomiu, oraz 15 marca 2000 r. budynek 
przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach.

W kwietniu 2003 r. zmieniono logo 
Spółdzielni

1 marca 2005 r. obchodziliśmy 10-lecie 
swojej działalności

W czerwcu 2005 r. Po raz kolejny zmie-
niliśmy logo naszej Spółdzielni, które obowiązuje 

do dnia dzisiejszego

18 sierpnia 2009 r. nastąpiła zmiana w 
Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
Prezes Zarządu – Mariusz Ganita
Zastępca Prezesa Zarządu – Janusz Materna

23 lipca 2012 r. z funkcji zastępcy 
Prezesa Zarządu odwołany został Janusz Materna. Do 

dnia dzisiejszego Zarząd jest jednoosobowy w postaci 
Mariusza Ganita.

W czerwcu 2015 roku obchodziliśmy hucznie 20 lecie powstania naszej Spółdzielni. Z tej okazji 
zorganizowano festyn dla mieszkańców. Imprezę zorganizowano w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji „Pod żaglami” 

w Rybniku. Mieszkańcy mogli skorzystać z darmowych środków transportu, które zagwarantowała Spółdzielnia. 

W 2016 r. z uwagi na ogromne szkody górnicze budynek w Czernicy przy ul. Górniczej 1 został rozebrany 
a mieszkańcy zostali rozlokowani na zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.

27 sierpnia 2016 r. kolejny dramat 
mieszkańców Olzy a konkretnie lokatorów ul. Dwor-

cowej 96, którzy po nieszczęśliwym pożarze zostali 
bez dachu nad głową. Mieszkańcy otrzymali od Spół-
dzielni mieszkania zastępcze.

10 stycznia 2018 r. została utworzona 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. A. 

Mickiewicza 32 w Rydułtowach, która jako jedyna na-
dal zostaje w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec

Mariusz Ganita Janusz Materna

30 grudnia 1998 r. Spółdzielnia naby-
ła substancję mieszkaniową przy ulicy Spor-

towej w Niewiadomiu oraz w Rydułtowach przy ul. 
Tetmajera.

23 czerwca 1999 r. Na posiedzeniu Rady Nad-
zorczej w głosowaniu tajnym wybrano nowy Zarząd SM 
„Orłowiec”
Prezes Zarządu – Czesław Mazurek
Członek Zarządu – Iwona Zganiacz
Nieetatowy Członek Zarządu – Zygmunt Grzybek

Czesław Mazurek Iwona Zganiacz Zygmunt Grzybek 
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W 1905 roku zakończono budowę 
obiektu, którego właścicielem była 
kopalnia. Przed wojną mieściły się 
w nim świetlice różnych organizacji 
oraz kuchnia dla bezdomnych. W czasie 
wojny służył do przetrzymywania jeń-
ców. W 1948 roku został zaadaptowany 
jako internat dla młodzieży uczącej 
się w ZSG. W latach pięćdziesiątych 
został połączony tzw. „przewiązką” z 
budynkiem nr 23, w którym to do lat 
dziewięćdziesiątych funkcjonował ho-
tel. Na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych zakończył 
się nabór do szkół górniczych, inter-
nat dla młodzieży również zakończył 
swoją działalność. Przez kilka lat 

budynek w części pod nr 21 stał pu-
sty. W grudniu 1993 roku na pierwszy 
piętrze rozpoczęła działalność „Bi-
blioteka Miejska”. Nowym właścicie-
lem budynku w 1995 roku została Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”, 
która zaadaptowała pomieszczenia na 
trzecim piętrze na swoje biura. Nato-
miast drugie piętro budynku zajmowała 
„Ciepłownia Rydułtowy”. Część hote-
lową zaadaptowano na mieszkania i na 
początku 2000 roku oddano do użytku. 
W 2004 roku wykonano ostatni remont 
elewacji zewnętrznej. Z początkiem 
roku 2018, pomieszczenia znajdujące 
się na parterze budynku zostały wy-
remontowane i zaadaptowane jako po-

mieszczenia sportowe w których miesz-
kańcy naszej Spółdzielni mogą aktyw-
nie do dnia dzisiejszego korzystać ze 
stołów do tenisa stołowego czy też 
urządzeń do fitnessu. W tym samym 2018 

roku „Ciepłownia Rydułtowy” przenio-
sła swoją siedzibę firmy do nowo po-
wstałego budynku na ulicę Plebiscy-
tową a pomieszczenia po niej do dnia 
dzisiejszego pozostają puste. 

BudyNeK
naznaczony historią

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 21 w którym znajduje się nasza siedziba ma już ponad 100 lat.
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Wodnik 20.01. - 18.02. Dwa razy 
przyjrzyj się każdej złotówce, za-
nim ją wydasz. Nie chodzi o świa-
towy kryzys finansowy, ale o Two-
je przejściowe osłabienie czujno-
ści, jeżeli chodzi o kontrolę nad 
wydatkami. Uważaj na kredyty 
i pożyczki, wystrzegaj się obiet-
nic wielkich zarobków niewielkim 
kosztem.

Ryby 19.02 - 20.03. Odwrotnie, niż 
w przypadku Wodnika, nadszedł 
czas na odważne decyzje finanso-
we. W tych trudnych czasach lu-
dzie unikają ryzyka, ale Ty spró-
buj, zachowując oczywiście zdro-
wy rozsądek i licząc na szczęście, 
które - przynajmniej w tym mie-
siącu - jest Twoim atutem.

Baran 21.03. - 19.04. Nowy rok 
nie zaczął się najlepiej, bo proble-
my zawodowe zepchnęły na dru-
gi plan życie rodzinne. Nie daj tego 
odczuć najbliższym. Oni martwią 
się podwójnie, bo myślą nie tylko 
o Twojej pracy, ale także o Tobie. 
Skoncentruj się, planuj działania i 
nie trać kontroli nad rozwojem sy-
tuacji.

Byk 20.04. - 20.05. Obecna sta-
bilizacja w życiu uczuciowym nie 
oznacza, że tak będzie zawsze. 
Szczęściu trzeba pomagać i solid-
nie się nad nim napracować. Okaż 
najbliższej osobie więcej uwa-
gi. Wspólna wycieczka za miasto, 
wyjście do kina, kolacja w restau-
racji. Stare chwyty, ale skuteczne.

Bliźnięta 21.05. - 21.06. Nowo-
roczne postanowienie o zabraniu 
się za siebie nie jest ofertą waż-
ną tylko do końca stycznia. Dieta, 
sport, ograniczenie używek. Tu nie 
chodzi o modę na zdrowy styl ży-
cia, ale o solidny remont całego 
ciała i psychiki. To wymaga czasu 
i samodyscypliny, ale jeżeli jesteś 
twardzielem, dasz radę.

Rak 22.06. - 22.07. Wcale nie je-
steś rakiem-nieborakiem, bo za-
czynasz pokazywać lwie pazurki. 
To dobrze. Na szacunek otoczenia 
zapracujesz wysokimi standarda-
mi, jakie prezentujesz w pracy i w 
życiu. Szlifuj formę ucząc się od 
mistrzów tzw. życiowego surfin-
gu. Bo - jak śpiewa zespół Myslo-
vitz - życie to przecież surfing.

Lew 23.07. - 22.08. Pora na deli-
katne zmiany w życiowej strate-
gii. Lwy mają królewskie usposo-
bienie, czyli kapryśne. Szybko się 
do czegoś zapalają i jeszcze szyb-
ciej tym nudzą. Do swoich wrodzo-
nych zalet dodaj upór Byka, fanta-
zję Strzelca i zimne wyrachowanie 
Skorpiona. Będzie z tej mieszanki 
zabójcza broń.

Panna 23.08. - 22.09. Postaw na 
kreatywność, a dokładnie na au-
tokreację. Masz całą masę do-
brych pomysłów, ale kłopot z ich 
sprzedażą. Nie chowaj niczego do 
szuflady. Otwórz się na ludzi, któ-
rych poznałaś niedawno. Oni nie 
będą Cię postrzegać przez pry-
zmat przeszłości, ale tego, co mo-
żecie wspólnie zdziałać.

Waga 23.09. - 22.10. Czas zmie-
rzyć się z konkurencją. Dotyczy to 
zarówno sfery zawodowej, jak i 
życia osobistego. Musisz twardo 
walczyć o zachowanie zdobytego 
terytorium. Jedyna rozsądna ra-
da - nie rozmieniaj się na drobne. 
Skup się na przeciwniku, oceń jego 
słabości, pracuj nad swoimi moc-
nymi stronami i… do ataku.

Skorpion 23.10. - 21.11. Rok zaczął 
się spokojnie i ten błogostan po-
trwa jeszcze jakiś czas. Nie popa-
daj jednak w letarg i nie trać cza-
su. Zaplanuj sobie ważne cele i 
sposób realizacji. To dobry czas na 
przymierzenie się do rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej 
i stworzenie biznesplanu.

Strzelec 22.11. - 21.12. W Two-
je życie wkradło się ostatnio spo-
ro chaosu. Trudno w takich sytu-
acjach cokolwiek doradzić, bo każ-
de rozwiązanie może być szan-
są albo pułapką. Najlepiej zaufaj 
swojemu instynktowi. On podpo-
wie Ci, co zrobić. Albo nie rób nic. 
Po prostu daj czas czasowi.

Koziorożec 22.12. - 19.01.Uporząd-
kuj stare sprawy. Marzec do dobry 
moment, aby raz na zawsze po-
załatwiać zaległości z 2019 roku. 
A uzbierało się ich całkiem spo-
ro. Zwłaszcza finansowe zaległo-
ści, ze względu na odsetki, nie po-
winny czekać. Pamiętaj też o zo-
bowiązaniach, jakie złożyłeś naj-
bliższym.

KrzyżówkaHOrOSKOP

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ORŁOWIEC”

44-280 Rydułtowy 
ul. A.Mickiewicza 21,

tel. 32 4173038, 32 4197206, 
fax:32 451 12 20 

www.smorlowiec.pl

Wśród osób, które do 31 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody. Lau-
reaci poprzedniej krzyżówki zamieszkują w zasobach Administracji Rydułtowy, Spółdzielnia skontaktuje 
się telefonicznie ze zwycięzcą.!


