
kwiecień 2020 r.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
wszystkim mieszkańcom 
życzymy spokoju, radości

i wiary w dobro. 
Życzymy, by tegoroczne 

Święta Wielkiej Nocy 
przyniosły Państwu pokrzepienie  

i były źródłem wzajemnej 
życzliwości i wsparcia. 

Radosnych Świąt!

życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedla i Pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”



2 Nasza Spółdzielnia kwiecień 2020 r.

Na zasobach SM „Orłowiec” wstrzymano niemal wszystkie roboty oraz przeglą-
dy. Wyjątkiem jest od lat oczekiwany remont parkingu i drogi na os. Ko-

ściuszki 26-32 w Pszowie. Z uwagi na bardzo zły stan tego terenu remont zostanie nie-
bawem zakończony. O zrealizowanie tej inwestycji wielokrotnie wnioskował członek 
Rady Nadzorczej, Radny Miasta Pszów - Jacek Kołek. W zeszłym roku wyremontowa-
no pierwszą część parkingu powyżej kapliczki św. Kamila. Obecny etap prac obejmuje 
parking między blokami 26 - 28 - 30 - 32, a kolejny parking między budynkami 10 -12-
14-16 oraz remont drogi dojazdowej od wjazdu na os. Kościuszki aż do w/w posesji.

u Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” w trosce o zdrowie 
i życie naszych mieszkańców 
zatrudniła specjalistyczną 
firmę, której zadaniem jest 
dezynfekować wszystkie klatki 
schodowe w naszych zasobach.

Powodem takiej decyzji są 
kwestie bezpieczeństwa 
pracowników naszej bry-

gady gospodarczej oraz miesz-
kańców. Do tej pory pojemniki 
były opróżniane systematycznie 
dwa razy w tygodniu. Niestety, 
z rozszerzaniem się epidemii ko-
ronawirusa w pojemnikach na 
odpady zaczęły pojawiać się rów-
nież zużyte jednorazowe masecz-
ki oraz rękawiczki. Dodatkowo 

mieszkańcy zaczęli również wy-
rzucać zwykłe worki z odpadami, 
które powinny trafiać na śmietni-
ki. Mając na uwadze rozszerzają-
cą się pandemię podjęta została 
decyzja o demontażu pojemni-
ków. Liczymy na zrozumienie ze 
strony mieszkańców. Zdajemy 
sobie sprawę, że to nie jest kom-
fortowa sytuacja, ale życie ludz-
kie jest bezcenne i nie możemy 
lekceważyć powagi sytuacji. 

Wstrzymane prace

Życie i bezpieczeństwo 
SĄ NAJWAŻNIEJSZE
u Decyzją Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Orłowiec” wszystkie 
kosze uliczne usytuowane  
w Rydułtowach zostały zdemontowane.

DEZYNFEKUJĄ 
klatki schodowe
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W czasie epidemii koronawirusa wszystkie instytucje 
pracują inaczej. Dotyczy to także naszej Spółdzielni. 
W trosce o życie i zdrowie lokatorów oraz pracowni-

ków SM „Orłowiec” została podjęta decyzja o nieprzyjmowaniu 
mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz Administracjach Osie-
dlowych. Kontakt jest możliwy tylko i wyłącznie drogą telefonicz-
ną, e-mailową oraz pocztową. 

Opłaty czynszowe można uiszczać  
w formie przelewów na konto Spółdzielni. 
Kasa Spółdzielni jest nieczynna. 

Każdy z mieszkańców posiada książeczkę mieszkaniową, ze 
swoim indywidualnym kontem do wpłat. W przypadkach, gdy ktoś 

nie ma książeczki i nie zna numeru swojego konta, może uiszczać 
opłaty na konto ogólne ING 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849  
z dopiskiem adresu lokalu, którego wpłata dotyczy. 

Usterki czy awarie powstałe  
w mieszkaniach są usuwane tylko  
i wyłącznie w skrajnych przypadkach. 

Drobne naprawy muszą poczekać, aż sytuacja wróci do normy. 
Wszystko to ma na celu ochronę pracowników, jak również miesz-
kańców. Głównym zadaniem brygady gospodarczej jest obecnie 
bieżąca dezynfekcja kaset domofonowych, skrzynek pocztowych, 
wind oraz poręczy na klatkach schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” 

informuje, że w dniu 
10.04.2020r. (tj. Wielki Piątek) 

siedziba naszej Spółdzielni oraz 
wszystkie Administracje 

Osiedlowe 
będą zamknięte. 

         

OGŁOSZENIE

Za utrudnienia przepraszamy

1994

ORŁOWIEC

SM

MODERNIZACJA
    ROKU 2003

 CZARNY 
DIAMENT 
    2004

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY DO 
KONTAKTU ZE SPÓŁDZIELNIĄ:

Zarząd
32 417 30 38, 32 419 72 06, 
32 419 42 95, 32 418 80 56, 

Administracja Rydułtowy 
32 410 32 51, 

Administracja Pszów 
32 451 32 80, 

Administracja Racibórz 
32 415 87 96, 

e-mail: 
sekretariat@smorlowiec.pl

Pracujemy, ale do minimum 

ograniczamy kontakty między ludźmi
WYKAZ URZĘDÓW POCZTOWYCH 

gdzie również można 
dokonywać opłat czynszowych 

PSZÓW
ul. Pszowska 542 / tel. 32 455 88 70
poniedziałek, wtorek 8.00 - 14.00

środa, czwartek, piątek 12.00 - 18.00
sobota - 8.00 - 11.00

RYDUŁTOWY
ul. Strzelców Bytomskich 8/12 / tel. 32 457 72 52

poniedziałek, wtorek 8.00 - 14.00
środa, czwartek, piątek 12.00 - 18.00

sobota - 8.00 - 12.00

ul. Plebiscytowa 37 / tel. 32 457 74 70
poniedziałek, wtorek 8.00 - 14.00

środa, czwartek 9.00 - 15.00
piątek - 14.00 - 20.00
sobota - nieczynne

RYBNIK
ul. Mościckiego 3 / tel. 32 421 36 93

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00 - 16.00
piątek 14.00 - 20.00
sobota - nieczynne

GORZYCE
ul. Kościelna 25 / tel. 32 451 10 48

poniedziałek 14.00 - 20.00
wtorek, środa 8.00 - 14.00

czwarte, piątek 11.00 - 17.00
sobota - nieczynne

RACIBÓRZ
ul. Opawska 124a / tel. 32 726 78 68

poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek, piątek 9.00 - 15.00

sobota 9.00 - 12.00
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JEŚLI MASZ TAKIE OBJAWY, JAK:
n duszność,
n stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
n objawy przeziębieniowe, zadzwoń do najbliższej stacji sanitar-

no-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego le-
karza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawiru-
sa (SARS-CoV-19) mogą być również:
n gorączka,
n kaszel,
n duszności i kłopoty z oddychaniem,
n bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

JEŚLI MASZ TAKIE OBJAWY:
n zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epide-

miologicznej i powiedz o swoich objawach;
n własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem 

zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie leka-
rze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żad-
nym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej 
czy taksówek - w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, 
to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej  
i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz da-
lej postępować.

Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadze-
niem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych po-
wracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwa-
rantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni 
od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz 
temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudno-
ści z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz 
przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń 
natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent 
manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorącz-
ka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu 
z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do od-
działu zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwu-
jesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpita-
la z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. 
Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to le-
karz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologicz-
na mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Na-
rodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 lub na numer od-
powiednich Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych: Wodzisław Śl. - 32 456 38 10, Rybnik - 32 422 40 09, 
Racibórz - 32 415 28 93.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. 
Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
u Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz,  

że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.

CZĘSTO MYJ RĘCE

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z myd- 
łem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je 
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnie-
je ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych 
powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk 
zmniejsza ryzyko zakażenia.

UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 
być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, 
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spo-
wodować przeniesienie się wirusa z powierzchni 
na siebie.

REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFEKUJ 
POWIERZCHNIE DOTYKOWE 

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, 
klamki, włączniki światła, poręcze muszą być re-
gularnie przecierane z użyciem wody i detergen-
tu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, 
z których często korzystają domownicy powinny 
być starannie dezynfekowane.

REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ TELEFON  
I NIE KORZYSTAJ Z NIEGO PODCZAS 
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo ła-
two gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.  

Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy 
(np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środ-
kiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole  
i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ 
ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości 
z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

STOSUJ ZASADY OCHRONY 
PODCZAS KICHANIA I KASZLU

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej 
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć 
ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie 
ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega roz-
przestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I PAMIĘTAJ 
O NAWODNIENIU ORGANIZMU

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko prze-
tworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym je-
dzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Od-
powiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij 
ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia 
z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby ro-
bienia zapasów żywności na wypadek rozprze-
strzeniania się koronawirusa.

KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH 
ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWIRUSIE

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występo-
wania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj 
ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowo-
dach naukowych, które publikowane są na stronach 
internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najsku-
teczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą 
kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc  
w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Co musisz 
wiedzieć


