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Z okazji Świąt Wielkanocnych, Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
wszystkim mieszkańcom życzymy wszystkim mieszkańcom życzymy 
spokoju, radości i wiary w dobro. spokoju, radości i wiary w dobro. 

Życzymy, by tegoroczne Życzymy, by tegoroczne 
Święta Wielkiej Nocy Święta Wielkiej Nocy 

przyniosły Państwu pokrzepienie  przyniosły Państwu pokrzepienie  
i były źródłem wzajemnej życzliwości i były źródłem wzajemnej życzliwości 

i wsparcia. Radosnych Świąt!i wsparcia. Radosnych Świąt!

życzążyczą
Zarząd, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Nadzorcza, 

Rady Osiedla i Pracownicy Rady Osiedla i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Orłowiec”„Orłowiec”
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Walne jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji na-
leży podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych sprawach zwią-
zanych z jej działalnością. Pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną. Nie 

bez powodu nazywane jest świętem spółdzielczej demokracji, ponieważ kluczowe de-
cyzje - poprzez głosowanie - podejmują sami mieszkańcy. W trakcie Walnego zostały 
zatwierdzone sprawozdania za 2021 r., ale także plany na bieżący rok. 

Walne Zgromadzenie Członków w 2022 r. podjęło następujące uchwały:
n Nr 1/2022 dot. zatwierdzenia sprawozdania RN za okres od 25.06.2021 r. do 
31.01.2022 r.
Głosy: za 62, przeciw 2, wstrzymujące się 4
n Nr 2/2022 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
Głosy: za 68, przeciw 0, wstrzymujące się 2
n Nr 3/2022 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
Głosy za 70, przeciw 0, wstrzymujące się 1
n Nr 4/2022 dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
Głosy: za 69, przeciw 0, wstrzymujące się 0
n Nr 5/2022 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2021.
Głosy: za 71, przeciw 0, wstrzymujące się 0
n Nr 6/2022 dot. ustanowienia kierunków działań na lata 2022-2023.
Głosy: za 68, przeciw 0, wstrzymujące się 1
n Nr 7/2022 dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może 
zaciągnąć.
Głosy: za 71, przeciw 0, wstrzymujące się 0

Zarząd SM „Orłowiec” dziękuje za zaangażowanie w organizację i prawidłowy 
przebieg Walnego Zgromadzenia Członków SM „Orłowiec” w Rydułtowach:

➢ wszystkim uczestniczącym członkom Spółdzielni na Walnych Zgromadzeniach,
➢ Prezydium Zgromadzeń,
➢ komisjom obsługującym zgromadzenia,
➢ radcom prawnym, pracownikom służb technicznych Spółdzielni,
➢ pracownikom administracji.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„ORŁOWIEC”

44-280 Rydułtowy
ul. A. Mickiewicza 21

www.smorlowiec.pl
e-mail: sekretariat@smorlowiec.pl

AWARIE: po godzinach pracy służb Spółdzielni prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 509 216 279

RYDUŁTOWY
44-280 Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21

tel. (32) 410 32 51
e-mail: admrydultowy@smorlowiec.pl

Godziny pracy:
poniedziałki 7:00-17:00

wtorki 7:00-16:00
od środy do piątku 7:00-15:00 

PSZÓW
44-370 Pszów, os. T. Kościuszki 38

tel. (32) 451 32 80
e-mail: admpszow@smorlowiec.pl

Godziny pracy:
poniedziałki 7:00-17:00

wtorki 7:00-16:00
od środy do piątku 7:00-15:00

RACIBÓRZ
47-400 Racibórz, ul. Mysłowicka 11

tel. (32) 415 87 96
e-mail: admraciborz@smorlowiec.pl

Godziny pracy :
poniedziałki   8:00 - 17:00
wtorki    7:00 - 16:00
od środy do czwartku  7:00 - 15:00
piątki    7:00 - 13:00

ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:

Godziny pracy:
poniedziałki 8:00-17:00 (kasa - 8:15-16:00)

wtorki 7:00-16:00 (kasa - 7:15-15:00)
od środy do czwartku 7:00-15:00 (kasa - 7:15-14:00)

piątki 7:00-13:00 (kasa - 7:15-12:00)

Telefon do siedziby Zarządu (centrala) - (32) 417 30 38, (32) 419 72 06, (32) 419 42 95, (32) 418 80 56
Referat ds. członkowsko-mieszkaniowych - (32) 417 30 38 (wew. 105, 112)
Referat ds. naliczeń czynszowych, lokali użytkowych oraz garaży - (32) 417 30 38 (wew. 101)
Referat ds. windykacyjnych - (32) 417 30 38 (wew. 114)
Referat ds. technicznych (remontowych) - (32) 417 30 38 (wew. 122, 104, 102)

ADRESY / TELEFONY / WAŻNE INFORMACJE

Święto spółdzielczej demokracji
W dniach 21, 22 i 23 lutego 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM „Orłowiec”
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Przypomnijmy, że dotychczas 
Spółdzielnia raz w miesiącu 
składała do Urzędu Mia-

sta deklaracje śmieciowe. Określała  
w nich liczbę osób, za które płaci 
stawkę. Spółdzielnia zgłaszała, że 
wszyscy mieszkańcy segregują od-
pady. Dzięki temu stawka za odbiór 
śmieci była niższa. Miasto posta-
nowiło jednak zweryfikować, czy 
deklaracje zgadzają się ze stanem 
faktycznym. Odbyło się w tej spra-
wie spotkanie pomiędzy urzędnika-

mi magistratu i przedstawicielami 
Spółdzielni. Zdecydowano, że zmia-
nie musi ulec sposób przygotowania 
deklaracji. Każda ulica, nierucho-
mość i budynek przyporządkowa-
ne zostały do określonego gniazda 
śmietnikowego, dla którego są zgła-
szane osobne deklaracje. Jak to wy-
gląda w praktyce? Zasoby Spółdziel-
ni zostały podzielone na 10 deklara-
cji. Na osiedlu Orłowiec złożona jest 
jedna deklaracja, ale w rozbiciu na 
poszczególne gniazda. 

Miasta podnoszą taryfy śmieciowe
Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

RYDUŁTOWY
Podwyżka z 27,50 zł/osobę na 31,50 zł/osobę

PSZÓW
Podwyżka z 23,70 zł/osobę na 32,50 zł/osobę

RYBNIK
Podwyżka z 24,00 zł/osobę na 31,00 zł/osobę

W pozostałych miastach/gminach stawki w chwili 
wydania biuletynu pozostawały bez zmian :

RACIBÓRZ - 21,00 zł/osobę
CZERNICA - 30,00 zł/osobę

OLZA - 28,50 zł/osobę

Wszystko wokół 
drożeje. Szale-
jąca inflacja nie 

oszczędza żadnej dziedziny 
życia, w tym także gospodar-
ki śmieciowej. Rosną opłaty za 
prąd i gaz. Rząd stale podnosi 

stawkę minimalnego wynagro-
dzenia. W dodatku przepisy 
unijne i krajowe wymuszają 
wzrost opłat za utylizację odpa-
dów komunalnych. W związku 
z tym samorządy muszą podej-
mować niepopularne decyzje o 

wzroście taryfy za odbiór śmie-
ci. Warto przy tym pamiętać, że 
Spółdzielnia nie ma najmniej-
szego wpływu na wysokość 
tych stawek. Jeśli mają Państwo 
uwagi i zastrzeżenia to należy je 
kierować do urzędów miejskich. 

1. OS. ORŁOWIEC
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 19 - os. Orłowiec 16-17, 18-19, 21-22-23, 40-41-42
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 31 - os. Orłowiec 29-30, 31, 32-33, 34-35-36
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 46 - os. Orłowiec 43, 44-45, 46, 47-48-49, 58, 59, 60
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 50 - os. Orłowiec 11, 12-13-14, 15, 50-51-52, 53, 54
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 56 - os. Orłowiec 55, 56, 57
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 64 - os. Orłowiec 64, 66
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 65 - os. Orłowiec 62-63-65-67-69-71-73
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 70 - os. Orłowiec 68, 70
Gniazdo śmietnikowe na os. Orłowiec 83 - os. Orłowiec 75-77-79-81-83
2. UL. RACIBORSKA
Gniazdo śmietnikowe przy ul. Raciborskiej 401 - ul. Raciborska 377, 379-381-383-385, 387-389-391-
393, 395-397-399-401
3. UL. A. MICKIEWICZA 
Gniazdo śmietnikowe przy ul. A. Mickiewicza 21 - ul. A. Mickiewicza 21, 23, 23a

4. UL. A. MICKIEWICZA 
Gniazdo śmietnikowe przy ul. A. Mickiewicza 27 - ul. A. Mickiewicza 25, 27, 29
5. UL. ST. LIGONIA
Gniazdo śmietnikowe przy ul. St. Ligonia 2 - ul. A. Mickiewicza 34, 36, 38, ul. St. Ligonia 2, 
ul. St. Ligonia 4
6. UL. ST. LIGONIA
Gniazdo śmietnikowe przy ul. St. Ligonia 10 - ul. A. Mickiewicza 20, 24, 26, ul. St. Ligonia 10
7. UL. OBYWATELSKA
Gniazdo śmietnikowe przy ul. Obywatelska 50 - ul. Obywatelska 50
8. UL. OBYWATELSKA
Gniazdo śmietnikowe przy ul. Obywatelska 56 - ul. Obywatelska 56, 58
9. UL. OF. TERRORU
Gniazdo śmietnikowe przy ul. Of. Terroru 99 - ul. Of. Terroru 99 
10. UL. K.P. TETMAJERA
Gniazdo śmietnikowe przy ul. K.P. Tetmajera 225 - ul. K.P. Tetmajera 225

PRZYNALEŻNOŚĆ BUDYNKÓW DO GNIAZD ŚMIETNIKOWYCH

Osobne deklaracje 
dla gniazd śmietnikowych
u Pisaliśmy w poprzednim 

wydaniu biuletynu o zmianach, 
jakie w systemie segregacji 
odpadów zapowiedziało 
miasto Rydułtowy.
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W I półroczu 2021 r. 
co najmniej 1176 
starszych osób 

straciło oszczędności życia 
w związku z oszustwami „na 
wnuczka”, „na policjanta”, czy 
na „funkcjonariusza CBŚP”.

Straty wyniosły 63 557 479 zł.  
Dzięki czujności swojej, osób 
bliskich bądź np. pracowników 
banku w ponad 900 przypad-
kach nie doszło do przekazania 
gotówki. Na pierwszym miejscu 
znalazło się województwo łódz-
kie. Oszukano 286 osób na łącz-
ną kwotę ponad 17,5 mln zł.  
Zaraz za nim województwo ślą-
skie - 274 przestępstw, na kwotę  
6,3 mln zł. 

Do takich sytuacji dochodzi 
często także na naszym tere-
nie. Policjanci z komendy po-
wiatowej w Wodzisławiu Ślą-
skim otrzymują czasami kilka-
naście zgłoszeń dziennie doty-

czących próby wyłudzenia pie-
niędzy metodą „na policjanta”, 
„na wnuczka” oraz „na spowo-
dowanie wypadku”. Większość 
seniorów wykazuje się czujno-
ścią i nie daje się oszukać, ale 
nie wszyscy. 

Oto jeden z 
przykładów.

Do 90-letniego seniora, na 
numer stacjonarny zadzwonił 
mężczyzna podający się za po-
licjanta, który oświadczył, że na 
terenie jego miejsca zamieszka-
nia grasują złodzieje, którzy bę-
dą chcieli ukraść oszczędności 
jego życia. W ten sposób oszust 
namówił mężczyznę do przeka-
zania ponad 80 tysięcy złotych, 
które miały zostać zabezpieczo-
ne przed kradzieżą przez fałszy-
wego policjanta. Niestety 90-la-
tek nie zorientował się, że jest 
to próba oszustwa i przekazał 

swoje oszczędności mężczyź-
nie, który zjawił się w jego do-
mu i przedstawiał się jako po-
licjant.

Przypominamy!
Prawdziwi funkcjonariusze 

nigdy nie proszą o przekazanie 
jakichkolwiek pieniędzy. Nie 
poprzestają na kontakcie tele-
fonicznym oraz nie zwracają się 
do osób postronnych o pomoc 
w realizacji działań operacyj-
nych. W przypadku odebrania 
takiego telefonu należy natych-
miast się rozłączyć i powiado-
mić policję. Każdorazowo war-
to wszystko gruntownie spraw-
dzić i nie ulegać namowom ani 
groźbom przestępców.

Policja ostrzega!
• Nigdy nie podawaj przez te-

lefon swoich danych osobo-
wych ani adresu!

• Nigdy nie informuj, w ja-
kich bankach i na jakich lo-
katach gromadzisz oszczęd-
ności!

• Nie ufaj nieznanym roz-
mówcom i sprawdzaj prze-
kazywane przez nich infor-
macje!

• Zawsze najpierw rozłącz po-
łączenie telefoniczne, aby 
wybrać inny numer!

• Pod żadnym pozorem nie 
pobieraj gotówki i nie prze-
kazuj jej rzekomym poli-
cjantom!

• Po takim telefonie zadzwoń 
z innego aparatu i powia-
dom o usiłowaniu wyłudze-
nia pieniędzy!

• Zachowaj ostrożność - jeże-
li dzwoni ktoś, kto podszy-
wa się pod członka rodziny  
i prosi o pieniądze, nie po-
dejmuj żadnych pochop-
nych działań - nie wyko-

nuj jego poleceń - nie daj się 
zmanipulować!

• Nie mów nikomu, a szcze-
gólnie przez telefon, o kwo-
cie oszczędności jakie po-
siadasz i gdzie je przetrzy-
mujesz.

• Zadzwoń do innego człon-
ka rodziny i upewnij się, czy 
osoba, która prosiła o po-
moc, faktycznie jej potrze-
buje.

• Nigdy nie przekazuj pie-
niędzy obcym osobom! Po 
pieniądze fałszywy krewny 
podsyła w swoim imieniu 
innego oszusta.

• Nigdy nie ulegaj presji czasu 
wywieranej przez oszustów.

Pamiętaj:
• Policja nigdy nie prowadzi 

działań operacyjnych przez 
telefon!

• Policja nigdy nie wyma-
ga poświęcenia Twoich 
oszczędności do jakichkol-
wiek celów!

• Policja nigdy nie przekazuje 
telefonicznie informacji na 
temat prowadzonych dzia-
łań operacyjnych ani da-
nych policjantów biorących 
w nich udział!

Pisały o tym wszyst-
kie lokalne media. 
13 lutego, w budyn-

ku przy ul. Babiogórskiej  
w Czernicy, w jednym z miesz-
kań wybuchła butla z gazem 

propan-butan. Według usta-
leń strażaków przyczyną by-
ło rozszczelnienie przewodu 
łączącego butlę z kuchenką. 
Zniszczone zostało wyposaże-
nie kuchni i ścianka działowa.  
W lokalu, gdzie doszło do wy-
buchu, było dwóch mężczyzn, 
jednego z nich przewieziono 
do szpitala. W mieszkaniach 
było 7 osób, w tym trójka dzie-
ci. Po zakończeniu akcji stra-
żaków lokatorzy mogli wrócić 
do swoich mieszkań. 

Seniorze! Nie daj się oszukać!
Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności. Na oszustwo najbardziej naraże-
ni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają so-
bie sprawy z zagrożenia i - z typową dla siebie otwartością - chętnie nawiązują kontakty z obcymi.

Mieszkańcy budynku
44-282 Czernica
ul. Babiogórska 12

Dotyczy: używania butli gazowych.

Informujemy mieszkańców budynku przy 
ul. Babiogórskiej 12 w Czernicy o zakazie 
użytkowania butli gazowych na gaz płynny 
propan-butan bez uzyskania zgody Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.

Warunkiem uzyskania zgody jest wystą-
pienie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Orło-
wiec” z pismem oraz stosowanie się do po-
niższych zasad:
• dostarczenia do ADM pozytywnej opinii 

kominiarskiej o sprawności wentylacji na-
wiewno - wywiewnej,

• zabudowania atestowanej butli gazowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
p.poż. i zgodnie z zaleceniami producenta,

• przejęcia, jako właściciel/najemca lokalu 
odpowiedzialności za użytkowanie butli 
propan butan i kuchenki gazowej w miesz-
kaniu,

• dokonywania na własny koszt co najmniej 
raz w roku kontroli instalacji gazowych  
i urządzeń odbiorczych, wynikających 
bezpośrednio z Prawa Budowlanego art. 
62, ust. 1 pkt 1 lit. c,

• wyposażenia lokalu w dobrej klasy czujnik 
- detektor z dwoma sensorami do wykry-

wania gazu LPG i tlenku węgla, posiada-
jący dopuszczenie do obrotu i stosowania.
Niespełnienie ww. warunków jest jedno-

znaczne z brakiem zgody.
Informujemy również, że w sytuacji, gdy 

korzystanie z butli gazowych w lokalach 
mieszkalnych może zagrażać bezpieczeń-
stwu, zastosowanie znajdą regulacje ustawy 
z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciw-
pożarowej oraz wydanego rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów i w tej 
sytuacji pozwolenie może zostać anulowane.

Przepisy dotyczące instalacji gazowych zo-
stały ujęte w Dzienniku Ustaw nr 75, Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002, a szczegółowo w § 156, ust.4, 
§ 157 ust. 5, 6, 8 i § 177.

Ponadto przypomina się użytkownikom 
butli gazowych na gaz płynny, że butla wraz 
z zaworem podlega dozorowi technicznemu  
i za jej stan techniczny odpowiada dystry-
butor. Natomiast reduktor gazu przykręcany 
bezpośrednio do zaworu butlowego wraz  
z przewodem elastycznym i urządzeniem 
stanowi instalację gazową, która podlega 
rocznej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawo 
budowlane) tak jak w przypadku korzystania  
z instalacji zasilanej gazem ziemnym. Wymia-
na butli podlega każdorazowej kontroli szczel-
ności połączeń przez uprawnioną osobę.

SPÓŁDZIELNIA SKIEROWAŁA PISMO 
DO MIESZKAŃCÓW TEGO BUDYNKU. 

Do niebezpiecznego wydarzenia doszło w jednym 
z budynków należących do SM „Orłowiec”.

Wybuchła butla 
z gazem propan-butan
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Sałatka jarzynowa czy jajka we wszystkich 
postaciach to wielkanocne klasyki, któ-
re zawsze trafiają w gusta domowników. 

Dlatego przed świętami idą w ruch obieraczki  
i kosze na śmieci. Obieramy, kroimy i szatku-
jemy włoszczyznę, ziemniaki, kapustę czy jaja,  
a to, co jest nieprzydatne - zielone resztki, łody-
gi, liście i skorupki - trafia do pojemnika pod zle-
wem. Wróć. Te części wcale nie są nieprzydatne, 
o ile właściwie się nimi zajmiemy.

Zrobić coś  
z „niczego”

O tym, jaką „moc” kryją w sobie organiczne 
resztki, najlepiej wiedzą nasze babcie i mamy,  
u których nic się nie marnowało. I warto powró-
cić do tej starej szkoły, bo korzyści mogą być spo-
re. Jakie? Zredukujemy liczbę śmieci, przy okazji 
uwalniając nasze kosze na odpady zmieszane od 
przepełnienia, nauczymy młodsze pokolenie od-
powiedzialnej postawy i zasad segregacji, a tak-
że uzyskamy darmowy, pełnowartościowy nawóz 
naturalny, który zadziała dobroczynnie na nasze 
ogrodowe czy balkonowe uprawy. Jak to możli-
we? „Kreatorem” całego zamieszania jest matka 
natura, a my tak naprawdę kopiujemy jej pomysł 
na przerabianie opadłych liści, uschniętych roślin 
czy gałęzi w nawóz, zasilający glebę w potrzeb-
ne składniki mineralne. Dokładnie tak samo 
jest z domowym kompostem, którego zawartość  
w wyniku naturalnych procesów biochemicz-
nych przekształca się w ziemisty materiał.

Wrzucać czy  
nie wrzucać?

Oto jest pytanie! Okazuje się bowiem, że pod 
pojęciem „odpady organiczne” kryje się cała ga-
ma produktów i nie wszystkie mogą znaleźć się 
w kompostowniku. Na przykład te pochodzenia 
zwierzęcego - mięso, nabiał, kości czy tłuszcz - 
zaczną gnić, infekując całą zawartość i przycią-
gając insekty. 

- Segregowanie i kompostowanie odpadów 
wymaga wiedzy, ale także zmiany przyzwycza-
jeń oraz większej czujności wszystkich domowni-
ków. Przygotowania do świąt mogą być świetnym 
momentem, by zacząć stosować dobre praktyki.  
W końcu odpadów organicznych w tym okresie 
nie brakuje. Warto jednak sprawdzić, które pro-
dukty możemy przetwarzać, a które powinny zna-
leźć swoje miejsce w koszu na zmieszane odpady 
- radzi Marta Krokowicz, Brand Manager marki 
Paclan i dodaje: obierki z warzyw i owoców, sko-
rupki jaj, fusy po kawie i herbacie, ale także zwię-
dłe kwiaty, rośliny czy ziemia z doniczek ulegną 
procesowi butwienia, zamieniając się w nawóz. 
Zrezygnujmy natomiast z wyrzucania do kom-
postu nadgniłych, chorujących roślin albo bo-
gatych w olejki eteryczne owoców cytrusowych, 
które zakłócają proces degradacji. Unikajmy też 
skórek od bananów, obficie opryskiwanych środ-
kami chemicznymi, a także musztardy, octu  
i resztek mięsa. 

Prosty sposób  
na przechowywanie 
bioodpadów

Odpowiednia segregacja bioodpadów to jed-
no, ale ich przechowywanie to drugie. Pamiętaj-
my o tym, że nie każdy typ worków może trafić 
do kompostownika lub do kosza na bioodpady. 
Jak najlepiej zorganizować przestrzeń kuchenną 
pod tym względem?

- Ścieżki są dwie - można albo zaopatrzyć się 
w dodatkowy kosz na bioodpady, albo korzystać 
z worków, które mają konstrukcję umożliwiają-
cą wygodne przechowywanie tego typu resztek. 
W naszej ofercie taką funkcję spełniają papiero-
we, kompostowalne, worki, które są na tyle sztyw-
ne, że worek z zawartością jest stabilny. Większość 
osób decyduje się jednak na posiadanie specjalne-
go kosza na bioodpady i w takim przypadku war-
to wybrać bardziej elastyczne worki z naturalne-
go PLA, np. z kukurydzy - opowiada Marta Kro-
kowicz związana z marką Paclan i apeluje: odpo-

wiednia segregacja to połowa sukcesu, ale zwra-
cajmy uwagę na to, w czym znajdują się wyrzu-
cane bioodpady. Wystrzegajmy się korzystania 
z „foliówek” lub klasycznych worków na śmie-
ci. Wybierajmy zaś kompostowalne worki, które 
możemy wrzucić od razu na kompost lub do brą-
zowego pojemnika. 

Korzyści płynących z kompostowania jest 
wiele, dlatego warto wykorzystać wiosenno-
-wielkanocny czas do jego założenia. Tym bar-
dziej że będziemy mogli szybko go „nakarmić”, 
wykorzystując przy tym resztki włoszczyzny czy 
skorupki jajek, które pozostaną po świątecznym 
gotowaniu.

Świąteczne gotowanie 
- nie zapomnij o bioodpadach!
Intensywny czas spędzony  
w kuchni przed Wielkanocą 
skutkuje suto zastawionym stołem 
świątecznym i... mnóstwem 
odpadów, szczególnie tych 
organicznych. W ferworze  
pracy często zapominamy  
o tym, że możemy wykorzystać 
powtórnie obierki i resztki warzyw 
jako wartościowy kompost. 
Podpowiadamy, co wyrzucać  
do bioodpadów, a co nie powinno  
się tam znaleźć i jak czerpać  
z potencjału odpadów organicznych.

MYJNIA 
SAMOOBSŁUGOWA
RYDUŁTOWY UL.OBYWATELSKA 17

(obok paczkomatu)

ZAPRASZAMY

REKLAMA
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INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” informuje, 

że w związku z prowadzonymi pracami remonto-
wymi ścian loggii balkonowej na Państwa budyn-
ku istnieje możliwość wymiany stolarki okiennej 
na koszt lokatora.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny z Referatem Technicznym pod nume-
rem telefonu (32) 417 30 38 (wewnętrzny 122).

Pragniemy dodatkowo poinformować, że w związ-
ku z prowadzonymi pracami remontowymi balko-
nów, położone zostaną również nowe płytki cera-
miczne na posadzkach balkonowych.

Koszt dopłaty do wykonania kompleksowej usłu-
gi to 150 zł/m2 płatny w 100% przez lokatora.  
W zakres prac wchodzi hydroizolacja, gruntowa-
nie, położenie kafelek, cokolików oraz fugowanie. 
Za wykonanie usługi położenia płytek zosta-
nie wystawiona faktura z możliwością zapłaty 
w ratach.

Trwa termomodernizacja bu-
dynku na os. Orłowiec 29-30 
w Rydułtowach. Blok zyska 

nowe życie i podniesie swoje standar-
dy. Największą korzyścią z termomo-
dernizacji jest poprawienie sprawno-
ści cieplnej budynku. 

Liczy się tutaj nie tylko oszczęd-
ność w wydatkach na ogrzewanie, ale 
także efekt ekologiczny. Bloki pod-
dane termomodernizacji emitują do 
atmosfery mniej dwutlenku węgla. 
Nie bez znaczenia są także kwestie 

wizerunkowe. Dzięki termomoderni-
zacji w estetyczny sposób odnowiona 
zostanie elewacja budynku. W ra- 
mach prac przy budynku nr 29-30 
zostaną docieplone ściany zewnętrz-
ne, wewnętrzne i balkonowe. Podob-
na operacja zostanie przeprowadzona  
w piwnicach i na stropodachu. Poja-
wią się nowe okna w piwnicach, świe-
tliki dachowe oraz drzwi zewnętrzne 
do pomieszczeń technicznych. Wy-
mienione zostaną niesprawne zawory 
w instalacjach grzewczych. 

Ekologicznie, 
estetycznie 
i ekonomicznie
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” w Rydułtowach 

przy ul. Adama Mickiewicza 21

O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony  

na ustanowienie prawa  
własności do następujących 

lokali mieszkalnych:

Lp. Lokal 
typu Adres Pow. 

użytkowa Standard Cena (zł)

1 M-2 Pszów, Jagiełły 6A/5 35,75 m2 I piętro, c.o., c.w.u, z.w. 78.000,00
2 M-3 Pszów, Kościuszki 101 65,32 m2 parter + I piętro, z.w., piece 56.000,00
3 M-3 Niewiadom, Morcinka 43/38 37,38 m2 IV piętro, c.o.,z.w. 95.000,00
4 M-2 Niewiadom, Sportowa 136/26  43,23 m2 parter, z.w., piece 46.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2022 r. (czwar-
tek) o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy  
ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna. 

Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglą-
dać w dniu 19.04.2022 r. w godz. 10.00-11.30 oraz  
w dniu 20.04.2022 r. w godz. 13.00-14.30.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do uiszcze-
nia na rachunek bankowy Spółdzielni opłaty manipula-
cyjnej w wysokości 86,10 zł, która nie podlega zwrotowi 
oraz wadium w wysokości 10% wartości mieszkania.

Numery kont, na które można dokonywać wpłat: 
ING Bank Śląski: 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849 
PKO BP: 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041
Wadium podlega zaliczeniu na poczet wartości miesz-

kania osobie, która przetarg wygra.
Opłaty czynszowe w ww. mieszkaniach naliczane bę-

dą od dnia spisania aktu notarialnego u notariusza. Przy-
stępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie  
30 dni od daty wygrania przetargu nie wpłaci wylicyto-
wanej wartości lokalu na rachunek bankowy Spółdzielni. 
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi wygrywające-
mu przetarg.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zo-
stanie zwrócone po zakończeniu przetargu. 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posia-
dają zobowiązania w stosunku do Spółdzielni.

Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste, do-
wody wpłaty: opłaty manipulacyjnej oraz wadium. Spół-
dzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny. Istnieje możliwość zapoznania się z re-
gulaminem przetargu (www.smorlowiec.pl) oraz uzyskania 
informacji w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 
w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 lub telefonicznie 
pod nr tel. (32) 4173038, (32) 4188056 wew. 105 lub 112.

- Karty użytkownika PSZOK 
zostały wprowadzone celem 
usprawnienia przekazywa-
nia przez mieszkańców odpa-
dów komunalnych do PSZOK-u.  
W okresie testowym tj. w najbliż-
szych miesiącach odpady będą 
przyjmowane z wykorzystaniem 
karty użytkownika PSZOK, na 
dotychczas obowiązujących za-
sadach tj. przed przekazaniem 
odpadów konieczne będzie wy-
pełnienie oświadczenia o po-
chodzeniu odpadów. Docelowo 
oświadczenia nie będą potrzeb-
ne. Bez zmian pozostanie moż-
liwość upoważnienia innej oso-
by do przywozu odpadów do 
PSZOK-u, która w imieniu wy-
twórcy tych odpadów dostarczy je 
do PSZOK-u. Jednak w tym przy-
padku konieczne jest wypełnienie 

przez wytwórcę odpadów stosow-
nego upoważnienia. W związku 
z powyższym zachęcamy do ko-
rzystania z karty już w I półroczu 
2022 r., co bez wątpienia przy-
spieszy proces przekazywania od-
padów do PSZOK-u. Przypomi-
namy, iż w przypadku osób za-

mieszkujących tę samą nierucho-
mość i pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domowym 
dopuszcza się złożenie przez oso-
bę oddającą odpady jednego w 
roku upoważnienia, udzielonego 
przez właściciela nieruchomości, 
do transportu odpadów do Punk-

tu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych - czytamy 
na stronie internetowej miasta 
Rydułtowy.

Więcej na temat funkcjono-
wania wszystkich PSZOK-ów 
w naszych zasobach piszemy na 
stronach 8-11. 

Odbierz kartę użytkownika PSZOK!Odbierz kartę użytkownika PSZOK!
Urząd Miasta Rydułtowy wprowadził dla swoich mieszkańców karty użytkowników Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Można je odebrać w siedzibie Administracji Rydułtowy przy ul. A. Mickiewicza 21. 
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Harmonogram odbioru Harmonogram odbioru odpadów komunalnychodpadów komunalnych

3 5 7 10 12 2 4 7 9 11 2 4 7 9 11 1 4 6 8 11 2 4 6 9 11 1 3 6 8 10
14 17 19 21 24 14 16 18 21 23 14 16 18 21 23 13 15 16 19 20 13 16 18 20 23 13 15 17 20 22
26 28 31 25 28 25 28 30 22 25 27 29 30 25 27 30 24 27 29

3 10 17 24 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 16 19 2 4 9 16 6 13 20 27
31 25 30 23 30
5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 16 19 2 4 11 18 1 8 15 22

30 20 27 30 25 29
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 16 2 4 6 13 3 10 17 24

19 22 29 30 20 27
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 16 2 4 6 13 3 10 17 24

19 22 29 30 20 27

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy 

Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa 

  Harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  na I półrocze 2022r.                 
Nazwa obszaru zabudowań 

wielomieszkaniowych STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

Popioły - 23.06

2. SM "ROW" - ul. Stanisława Ligonia, ul. Ofiar Terroru, 
ul. Władysława Łokietka, ul. Krzyżkowicka, ul. Szpitalna,  ul. 
Plebiscytowa                             

GABARYTY         
12 i 28.01

GABARYTY         
8 i 22.02

GABARYTY         
8 i 25.03

GABARYTY         
7 i 22.04

GABARYTY         
13 i 27.05

GABARYTY         
10 i 28.06

  Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na I półrocze 2022               

1. SM "ORŁOWIEC"- Os. Orłowiec,                       
ul. Raciborska, ul. Obywatelska, ul. Adama Mickiewicza,                       
ul. Stanisława Ligonia, ul. Kazimierza Przerwy -Tetmajera,                     
ul. Ofiar Terroru 

Popioły - 27.01 Popioły - 24.02 Popioły - 29.03 Popioły - 27.04 Popioły - 25.05

maj czerwiec

PAPIER

4. Bud. wielomieszkaniowe - ZGK          
ul. Raciborska 242, 244, 401; ul. Ofiar Terroru 49, 70,                            
ul. Gen. J. Bema 6,6a,28,103a, ul. Ramualda Traugutta 273,                  
ul.Radoszowska 123, ul.Barwna 1, ul.Barwna 6, Osiedle Karola 21,        
ul. Korfantego 1,3,5, ul. Plebiscytowa 37, ul. A.Mickiewicza 6,              
ul. Boh. Warszawy 38

PLA+MET+WM

SZKŁO

BIOODPADY

3. Wspólnoty Mieszkaniowe                    
ul. Szpitalna 1,  Osiedle Orłowiec 27 i 28,  ul.Ofiar Terroru 1, 

styczeń luty marzec kwiecień

1 4 6 8 11 1 3 5 8 10 2 5 7 9 12 3 5 7 10 12 2 4 7 9 10 2 5 7 9 12
13 15 18 20 22 12 16 17 19 22 14 16 19 21 23 14 17 19 21 24 14 16 18 21 23 14 16 19 21 23
25 27 29 24 26 29 31 26 28 30 26 28 31 25 28 30 24 27 28 30

4 11 18 25 1 8 16 22 5 12 19 26 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12 19 24
29 31 27

6 13 20 27 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 24
31 30 27 28

1 8 15 22 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 28 4 10 18 25 2 9 16 23
29 30 24 27 30
1 8 15 22 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 28 4 10 18 25 2 9 16 23

29 30 24 27 30
BIOODPADY

3. Wspólnoty Mieszkaniowe                    
ul. Szpitalna 1,  Osiedle Orłowiec 27 i 28,  ul.Ofiar Terroru 1, PAPIER

PLA+MET+WM

SZKŁO

4. Bud. wielomieszkaniowe - ZGK          
ul. Raciborska 242, 244, 401; ul. Ofiar Terroru 49, 70,                            
ul. Gen. J. Bema 6,6a,28,103a, ul. Ramualda Traugutta 273,                  
ul.Radoszowska 123, ul.Barwna 1, ul.Barwna 6, Osiedle Karola 21,        
ul. Korfantego 1,3,5, ul. Plebiscytowa 37, ul. A.Mickiewicza 6,              
ul. Boh. Warszawy 38

1. SM "ORŁOWIEC"- Os. Orłowiec,                       
ul. Raciborska, ul. Obywatelska, ul. Adama Mickiewicza,                       
ul. Stanisława Ligonia, ul. Kazimierza Przerwy -Tetmajera,                     
ul. Ofiar Terroru 

   --------------    -------------- Popioły - 29.09

GABARYTY       
8 i 22.122. SM "ROW" - ul. Stanisława Ligonia, ul. Ofiar Terroru, 

ul. Władysława Łokietka, ul. Krzyżkowicka, ul. Szpitalna,  ul. 
Plebiscytowa                             

Popioły - 25.10

GABARYTY       
8 i 22.07

GABARYTY       
5 i 22.08

GABARYTY       
9 i 23.09

GABARYTY       
14 i 28.10

GABARYTY       
10 i 28.11

Popioły - 25.11 Popioły - 28.12

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy 

Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa 

  Harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  na II półrocze 2022r.                
Nazwa obszaru zabudowań 

wielomieszkaniowych LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

grudzieńlistopad

  Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na II półrocze 2022              

lipiec sierpień wrzesień październik

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy  
ul. Jesionowej 70 w Rydułtowach. PSZOK prowa-
dzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Rydułtowach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 
150, 44-280 Rydułtowy.

PSZOK JEST CZYNNY  
W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH  

I GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:30
ŚRODA 11:00 - 18:30
PIĄTEK 8:00 - 16:30
SOBOTA 8:00 - 14:00
Odpady komunalne dostarczane do PSZOK są 

przyjmowane od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych z terenu Miasta Rydułtów bezpłat-
nie, zgodnie z aktualnym zasadami przyjmowa-
nia odpadów w PSZOK-u.

Aby oddać odpady do PSZOK wystarczy, że 
właściciel nieruchomości przyjedzie do Punktu, 
a wszelkie formalności załatwiane są na miejscu 
z pomocą pracowników PSZOK. Następnie na-
leży samodzielnie umieścić przywiezione odpa-
dy we wskazanych przez obsługę PSZOK konte-
nerach.

Można również upoważnić inną osobę do przy-
wozu odpadów do PSZOK, która w imieniu wy-
twórcy tych odpadów dostarczy je do PSZOK-u.  
Jednak w tym przypadku konieczne jest wypeł-
nienie przez wytwórcę odpadów stosownego 
UPOWAŻNIENIA.

W przypadku osób zamieszkujących tę samą 
nieruchomość i pozostających we wspólnym go-
spodarstwie domowym dopuszcza się złożenie 
przez osobę oddającą odpady jednego w roku 
upoważnienia, udzielonego przez właściciela nie-
ruchomości, do transportu odpadów do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

UWAGA !
FIRMY ŚWIADCZĄCE USŁUGI TRANS-

PORTU ODPADÓW do PSZOK na podstawie 
upoważnienia wystawionego przez mieszkańca 
Rydułtów, Wspólnotę Mieszkaniową czy Spół-
dzielnię Mieszkaniową, zgodnie z przepisami 
wynikającymi z art. 50 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 50 
ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, muszą posiadać 
wpis do Rejestru w Bazie danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
BDO (podmioty te transportują odpady, które 
nie zostały wytworzone przez ten podmiot).

Firmy mają obowiązek przekazania w PSZOK 
nr BDO potwierdzającego wpis do Rejestru  
w Bazie danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zachęcamy, aby przed wizytą na PSZOK-u 
sprawdzić, pod nr tel. 514 497 562, czy dany ro-
dzaj odpadów jest przyjmowany na bieżąco.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przyjmuje następujące rodzaje 
odpadów, wyłącznie od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych:
• papier
• tworzywa sztuczne
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe
• metale
• szkło
• odpady zielone (przyjmowane luzem)
• odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), 

w tym w szczególności: przeterminowane leki, 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lam-
py fluorescencyjne, termometry rtęciowe

• odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym odpa-
dowa papa oraz materiały izolacyjne

• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• odpady kuchenne ulegające biodegradacji
• odpady tekstyliów i odzieży
• odpady niekwalifikujące się do odpadów me-

dycznych powstałych w gospodarstwie do-
mowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi,  
w szczególności igły i strzykawki

UWAGA!!! 
ZMIANY OD 1 SIERPNIA 2020 R.

• odpady budowlane i rozbiórkowe są przyjmo-
wane w ilości do 1 Mg/2 lata/nieruchomość/
lokal mieszkalny

• zużyte opony są przyjmowane do 8 sztuk/rok/
nieruchomość/lokal mieszkalny.
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓR-

KOWE ORAZ ZUŻYTE OPONY, W ILOŚCI 
PRZEKRACZAJĄCEJ LIMIT, MOŻNA PRZE-
KAZAĆ DO PSZOK-U PO UISZCZENIU DO-
DATKOWEJ OPŁATY:
• odpady budowlane i rozbiórkowe w wysokości 

400,00 zł brutto za 1 Mg,
• zużyte opony w wysokości 10,00 zł brutto za 

1 sztukę.

OD WRZEŚNIA 2015 R. FUNKCJONUJE PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZY UL. JESIONOWEJ (DOJAZD OD UL. RACIBORSKIEJ) W RYDUŁTOWACH
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Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Ra-
cibórz przypomina, że na PSZOK ul. Adam-
czyka 10 przyjmowane są odpady komunalne 
segregowane pochodzące tylko i wyłącznie  
z terenu miasta Racibórz od osób opłacających 
deklaracje śmieciowe z posesji zamieszkałych. 
Dodatkowo wymagana jest obecność właści-
ciela nieruchomości, z której pochodzą odpa-
dy (właściciel nieruchomości powinien udoku-
mentować fakt zamieszkania na terenie miasta 
Racibórz). Wjazd na teren Spółki do PSZOK-a 
odbywa się pojedynczo po uzyskaniu zgody,  

w środkach ochrony osobistej wymaganej 
przepisami.

Regulamin obowiązujący na terenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
dla m. Racibórz.

W punkcie Selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych przyjmowane są następujące rodzaje 
odpadów:
• Papier i tektura
• Szkło opakowaniowe
• Tworzywa sztuczne + opakowania wielomate-

riałowe

• Metale
• Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z gospodarstw domowych z drob-
nych remontów niewymagających pozwole-
nia na budowę jednorazowo lub wielokrotnie  
w ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domo-
we (stolarka okienna +drzwiowa + papa)

• Zużyte baterie i akumulatory
• Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - kom-

pletny
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe
• Tekstylia
• Zużyte opony
• Żużle i popioły
• Odpady niebezpieczne : w tym: przeterminowa-

ne leki, termometry rtęciowe , farby, lakiery i in-
ne produkowane w gospodarstwie domowym.
PRZYGOTOWANIE odpadów komunalnych 

segregowanych do przekazania na PSZOK Ra-
cibórz.
• Odpady komunalne segregowane wymienione 

w p.p. 1, 2, 3, 4, 6 i 9 należy spakować w wor-
ki przeźroczyste umożliwiające identyfikację 
odpadu. Pozostałe powinny być tak spakowane 
by uniemożliwić ich zmieszanie w trakcie roz-
ładunku.

• W trakcie przybywania na terenie PSZOK na-

leży bezwzględnie podporządkować się polece-
niom obsługi.
WJAZD i zasady przebywania na terenie 

PSZOK.
• Przyjazd należy zgłosić na portierni bazy
• Podać dane osobowe i pobrać przepustkę.
• Wjechać na teren Zakładu z prędkością nie 

większą niż 20 km/godz. i wyznaczona trasą do-
jechać do PSZOK.

• Zgłosić się do pracownika obsługi PSZOK - 
przekazać przepustkę.

• Po zważeniu odpadów - wykonać rozładunek 
wysegregowanych odpadów komunalnych 
(zgodnie z poleceniem pracownika obsługi)  
w wyznaczonych punktach PSZOK.

• Odebrać podpisaną przepustkę jednorazową  
i przejechać bezpośredni do portierni pozosta-
wiając przepustkę.

GODZINY OTWARCIA: 
poniedziałek 9:00 - 15:00
wtorek 12:00 - 18:00
środa 9:00 - 15:00
czwartek 12:00 - 18:00
piątek 9:00 - 15:00
sobota 9:00 - 13:00
PSZOK czynny jest tylko dla mieszkańców 

Raciborza.

Harmonogram odbioru Harmonogram odbioru odpadów komunalnychodpadów komunalnych

RACIBÓRZ 
ODPADY ZMIESZANE- odbiór w poniedziałki i piątki
ODPADY SEGREGACYJNE - dwa razy w tygodniu
ODPADY „WIELKOGABARYTOWE”- odbiór w co drugi 
poniedziałek począwszy od 10 stycznia 2022 roku

3 5 7 2 4 2 4 1 2 4 6 1 3 1 1 3 5 2 3 5 7 2 4 2

ODPADY ZMIESZANE 10 12 14 7 9 11 7 9 11 4 6 8 9 11 13 6 8 10 4 6 8 8 10 12 5 7 9 10 12 14 7 9 10 5 7 9

17 19 21 14 16 18 14 16 18 11 13 15 16 18 20 13 15 17 11 13 15 16 17 19 12 14 16 17 19 21 14 16 18 12 14 16

24 26 28 21 23 25 21 23 25 19 20 22 23 25 27 20 22 24 18 20 22 22 24 26 19 21 23 24 26 28 21 23 25 19 21 23

31 28 28 30 25 27 29 30 27 29 25 27 29 29 31 26 28 30 31 28 30 27 28 30

3 7 0 4 0 4 0 1 2 6 0 3 0 1 1 5 0 2 3 7 0 4 0 2

10 14 7 11 7 11 4 8 9 13 6 10 4 8 8 12 5 9 10 14 7 10 5 9

17 21 14 18 14 18 11 15 16 20 13 17 11 15 16 19 12 16 17 21 14 18 12 16

24 28 21 25 21 25 19 22 23 27 20 24 18 22 22 26 19 23 24 28 21 25 19 23

31 0 28 0 28 0 25 29 30 0 27 0 25 29 29 0 26 30 31 0 28 0 27 30

5 2 2 0 4 1 0 3 0 5 2 0

SZKŁO 12 9 9 6 11 8 6 10 7 12 9 7

PAPIER 19 16 16 13 18 15 13 17 14 19 16 14

POPIOŁY I ŻUŻLE 26 23 23 20 25 22 20 24 21 26 23 21

0 0 30 27 0 29 27 31 28 0 30 28

4 1 1 10 7 5 2 11 8 6

18 15 15 12 24 21 19 16 13 25 22 20

29 26 30 27

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Pszów
Terminy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące w 2022 roku - zabudowa wielomieszkaniowa

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Rodzaj odpadu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec", Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW", Współnota os. Kościuszki 5-7

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

PLASIK, 
METAL, 

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

Odpady wielkogabarytowe 
i wyeksploatowany sprzęt 
elektyczny i elektroniczny

LIPIEC SIERPIEŃSTYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

GODZINY OTWARCIA:
wtorek  9:00 - 14:00
czwartek 13:00 - 18:00
sobota 11:00 - 17:00
tel. 32 455 78 81
W PSZOK w Pszowie przyjmowane są nastę-

pujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów 
komunalnych powstających na terenie Miasta 
Pszów:
• szkło,
• papier i tektura,
• plastik,
• metal,
• opakowania wielomateriałowe,

• odzież i tekstylia,
• odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
• odpady zielone,
• zużyte opony z samochodów osobowych -  

do 4 sztuk na jedną dostawę,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawiera-

jące rtęć,
• chemikalia w tym farby i lakiery,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów me-

dycznych powstałe w gospodarstwie domo-

wym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi,

• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 
z samodzielnie wykonywanych prac remonto-
wych i budowlanych wytworzone poza tere-
nami budowy, stanowiące odpady komunalne 
- w ilości do 1 m3 na jedną dostawę w przy-
padku materiału budowlanego pochodzącego 
z remontu lub rozbiórki, lub w ilości 3 sztuk  
w przypadku elementów wyposażenia takich 
jak okna, drzwi, wanny, umywalki, brodziki, 
kabiny prysznicowe itp.,
• popioły i żużle z palenisk domowych.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zo-
bowiązana jest do okazania na wezwanie obsługi 
PSZOK aktualnej, wydanej dla tej nieruchomości 
informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub aktualnego dowodu 
opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wraz z dokumentem potwierdza-
jącym tożsamość. W przypadku lokatorów bu-
dynków wielolokalowych będących w zasobach 
gminy, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych lub zarządców prywatnych do-
wodem opłacenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest dowód opłacenia czyn-
szu na rzecz zarządcy nieruchomości.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), 
ZLOKALIZOWANY JEST NA TERENIE ZGKIM UL. TRAUGUTTA 101 W PSZOWIE

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W RACIBORZU
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Harmonogram odbioru Harmonogram odbioru odpadów komunalnychodpadów komunalnych
Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Gaszowice

Czernica ul. Babiogórska 12
Zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa)

24-01-2022

2022 STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU

Płatność 20 20 20 20

Niesegregowane odpady komunalne 13, 27 11, 24 11, 24 1, 8, 15, 
22, 29

6, 13, 20, 
27

3, 10, 17, 
24

Popiół 14 11 11 8 7

Odpady biodegradowalne 10, 24 7, 21 7, 21 4, 11, 19, 
25

2, 16, 30 13, 27

Plastik 11 8 8 5 4, 31 28

Papier 11 8 8 5 4, 31 28

Szkło 25 22 22 20 17 14

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00.
              W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów, należy dostarczyć do kontenerów znajdujących się przy PSZOK-u. Uwaga! Zbiórka odpadów budowlanych odbywa 
się tylko i wyłącznie w wyznaczonych terminach.

Harmonogram dla zabudowy jednorodzinnej dotyczy także przedsiębiorców którzy zadeklarowali opróżnianie jednego pojemnika z odpadami zmieszanymi w miesiącu.
Harmonogram dla zabudowy wielorodzinnej, działalności gospodarczej dotyczy podmiotów gospodarczych które zadeklarowały opróżnianie dwóch i więcej pojemników z 
odpadami zmieszanymi w miesiącu.
UWAGA! Odpady biodegradowalne, budowlane, wielkogabrytowe, opony, a także zużyty sprzęt rtv i agd nie są odbierane od przedsiębiorców. 

Eco Harmonogram

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych funkcjonuje przy Zakładzie 
Obsługi Komunalnej w Gaszowicach (ul. Ry-
dułtowska 7). Mieszkańcy gminy, objęci sys-
temem zbiórki odpadów komunalnych, mogą 
dostarczyć do PSZOK-u odpady „problemo-
we”, takie jak: baterie, farby, kleje, kwasy, roz-
puszczalniki, lampy, leki oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny itp.

Dostarczający odpad zobowiązany jest do 
zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu iden-

tyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozła-
dunku.

Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu 
potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie 
(dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie 
dokonywania opłat za odbiór odpadów komunal-
nych) mieszkańca na terenie gminy Gaszowice.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następu-
jące odpady:
• odpady nieoznaczone, bez możliwości wia-

rygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla któ-

rych nie istnieje możliwość ustalenia składu 
chemicznego,

• odpady w opakowaniach cieknących, uszko-
dzonych w stopniu powodującym wyciek 
substancji znajdujących się wewnątrz tego 
opakowania,

• odpady w ilościach wskazujących na to, iż po-
chodzą z działalności gospodarczej,

• wszelkie odpady w ilościach masowych  
(w beczkach, workach, skrzynkach np. zawie-
rających kilkanaście butelek tego samego od-

padu - pojemność ponad 20 litrów na opako-
wanie jednostkowe),

• wszystkie odpady wskazujące na źródło po-
chodzenia inne niż z gospodarstwa domo-
wego (np. chemikalia nietypowe dla prac do-
mowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, od-
czynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy  
i wywoływaczy fotograficznych).

PSZOK CZYNNY JEST W GODZINACH  
7:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.

GMINA GORZYCE

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w roku 2022

Termin zbiórki z zabudowy wielorodzinnej
Miesiąc I II III IV V VI

Zmieszane 7 20 3 17 3 17 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 17 23 30

Bio
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Selekcja 14 28 11 25 11 25 8 22 6 20 3 17

Popiół 26 23 23 20

DPS 7 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 15 23 30

UWAGA MIESZKAŃCY: WPROWADZONE ZMIANY: 

PONADTO INFORMUJEMY: 

Odpady remontowo-budowlane przyjmowane są w Pszok tylko w soboty, 

Pojemniki z odpadami zmieszanymi (kubły) zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ ODBIERANE z uwagi na ryzyko zapalenia pozostałych odpadów w śmieciarce. 

Na PSZOK w Gorzycach będzie można oddać odpady komunalne jedynie po zarezerwowaniu terminu wizyty. Rezerwację terminu należy dokonywać 
poprzez aplikację mobilną na stronie internetowej: https://pszok.gorzyce.pl. Jedynym dokumentem który trzeba będzie okazać pracownikowi Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest upoważnienie, w przypadku gdy osoba, która rezerwowała termin, nie dostarcza osobiście odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych reklamacje należy składać pod numer: 32 451 30 56, wew.21, na 
następny dzień roboczy, po dokonanej zbiórce zgodnie z harmonogramem. Po stwierdzeniu zasadności zgłoszenia, reklamacja zostanie zgłoszona do firmy 
odbierającej odpady. W przypadku wystawienia odpadów komunalnych po godzinie 7:00 reklamacje nie będą uwzględniane. Zachęcamy do pobierania bezpłatnej 
aplikacji ECOHARMONOGRAM gdzie znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Gorzyce. 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY ZOK GASZOWICE
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Harmonogram odbioru Harmonogram odbioru odpadów komunalnychodpadów komunalnych

Rodzaje przyjmowanych odpadów:
• papier i tektura,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
• zużyte opony ( z wyjątkiem opon z pojazdów 

ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń 
przemysłowych),

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• odzież,
• tekstylia,
• odpady budowlane i rozbiórkowe.

Jak oddać odpady?
Odpady dostarczane do PSZOK muszą być 

posegregowane, obsługa punktu odmówi przy-
jęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpa-
dów zmieszanych.

Odpady odbierane są od właścicieli nierucho-
mości zlokalizowanych na terenie Miasta Ryb-
nika, dostarczenie odpadów do PSZOK może 
zostać zlecone na koszt właściciela osobie trze-

ciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym 
transportujący musi przedłożyć pracownikowi 
PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, 
wystawione przez wytwórcę transportowanych 
przez niego odpadów. Wzór upoważnienia po-
brać można ze strony: https://pszok-rybnik.pl.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych odpady przyjmowane są nieodpłat-
nie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu 
zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości 
jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostat-
ni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot 

oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty 
opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania 
przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyj-
mowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

W PSZOK prowadzony jest spis osób dostar-
czających odpady. Niezbędne dane należy przed-
stawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punk-
cie Selektywnego Zbierania Odpadów.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piatek: 6:00 - 19:00, 
sobota: 9:00 - 16:00

Miasto Rybnik - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w roku 2022 

 

 
 

EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka Spółka Jawna 
ul. Kościuszki 45a 44-200 Rybnik 
Internet: h�p://www.eko.rybnik.pl 
Facebook: h�ps://www.facebook.com/Eko-Jakość-dla-środowiska 

 

 

 

BIO

wtorek piątek

poniedziałek 
czwartek

wtorek piątek

wtorek piątek

wtorek piątek

wtorek piątek

wtorek piątek

poniedziałek 
czwartek

poniedziałek 
czwartek

poniedziałek 
czwartek

wtorek piątek

poniedziałek, 
czwartek

poniedziałek 
czwartek

Zamysłów Barwna, Witosa
poniedziałek, 

czwartek
czwartek

Środa tydzień 
nieparzysty

środa 
tydzień parzysty

Środa tydzień 
nieparzysty

środa 
tydzień parzysty

czwartek

czwartek

Gen. Okulickiego, Szyb Marcin

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

Popielów

Radziejów

czwartek

poniedziałek, 
czwartek

poniedziałek, 
czwartek

czwartek

czwartekczwartek

SZKŁO

poniedziałek, 
czwartek

wtorekChwałowice

Niewiadom

Pukowca, 1 Maja, Anny Stefek, Górnicza, Krupińskiego, Kupiecka, Obywatelska, Szulika, Śląska, Zwycięstwa

czwartek

poniedziałek

czwartek

poniedziałek, 
czwartek

czwartek

PAPIER
DZIELNICA ULICE

DNI ODBIORU

ZMIESZANE PLASTIK

Barbary, Boczna, Gen. Andersa, Gruntowa, Hetmańska, Jabłoniowa, Kadłubka, Niedobczycka, Obrońców 
Pokoju, Paderewskiego, Rymera, Wiertnicza, Wrębowa, Zagłoby, Związkowa

Chwałowicka, Kolejowa, Kowalczyka, Parkowa, Prosta, Świerklańska, Żołnierzy Września

WIELKOGABARYTY

Meksyk

Niedobczyce
Środa tydzień 
nieparzysty

wtorek, piątek

Orzepowice Borki 37c poniedziałek, 
czwartek

poniedziałek wtorek Piątek tydzień 
nieparzysty

środa 
tydzień nieparzysty

Piątek tydzień 
parzysty

poniedziałek
tydzień nieparzysty

poniedziałek
tydzień nieparzysty

Smolna Kilińskiego, Lektorska, Reymonta, Sławików, Smolna, Targowa, Wodzisławska
poniedziałek, 

czwartek
poniedziałek

Piątek tydzień 
parzysty

Maroko - Nowiny
Cierpioła, Ks.H. Jośki,  Janke-Waltera, Komuny Parskiej, Marokanów, Piownik, Westerpla�e, Zebrzydowicka, 

Zgrzebnioka, Zielona

Ochojec Rybnicka
poniedziałek, 

czwartek
poniedziałek Wtorek

Środa tydzień 
nieparzysty

środa tydzień 
nieparzysty

Maroko - Nowiny Chabrowa, Dąbrówki, wtorek, piątek poniedziałek
Piątek tydzień 

parzysty
poniedziałek

tydzień nieparzysty

Maroko - Nowiny
Broniewskiego, Budowlanych, Floriańska, Grunwaldzka, Kominka, Mahoniowa, Platanowa, Orzepowicka, Św. 

Józefa, Wandy, Wawelska
poniedziałek, 

czwartek
poniedziałek

Piątek tydzień 
parzysty

środa 
tydzień nieparzysty

środa 
tydzień parzysty

poniedziałek
Środa tydzień 
nieparzysty

Konarskiego, Żwirowa

Środa tydzień 
nieparzysty

środa 
tydzień parzysty

Środa tydzień 
nieparzysty

środa 
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ZLOKALIZOWANY JEST W RYBNIKU  
PRZY UL. KOLBERGA (DZIELNICA BOGUSZOWICE STARE) TEL: (32) 42 55 777, EMAIL: INFO@SKLADOWISKO.RYBNIK.PL

DNI I GODZINY PRACY (PSZOK)
Wtorek:  8:00 - 14:30 
Czwartek:  (październik-kwiecień) 8:00 - 14:30 
 (maj-wrzesień) 12:00 - 16:30 
Sobota:  8:00 - 13:.30 

Odpady remontowo-budowlane 
przyjmowane są w PSZOK tylko w soboty 

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowią-
zana jest do okazania aktualnego dowodu opłacenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub aktualnej wydanej dla tej nieruchomości infor-
macji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (w przypadku złożenia nowej 
deklaracji), wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. W przypadku lokatorów budynków wie-
lolokalowych będących w zasobach gminy dowo-
dem opłacenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi jest dowód opłacenia czynszu na 
rzecz zarządcy nieruchomości.

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
17 01 02 Gruz ceglany
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
16 01 03 Zużyte opony
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35*
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35*
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 

01, 17 06 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć

15 01 10* Opakowania zawierające zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczo-
ne (np. Środkami ochrony roślin I I II klasy toksycz-
ności, bardzo toksyczne I toksyczne)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
20 01 23* Urządzenia zawierajace freony
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpa-

dowych materiałów ceramicznych I el. Wyposażenia 
inne niż wymienione w 20 01 33

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
20 01 02 Szkło
15 01 07 Opakowania ze szkła
20 01 32 Leki i inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 
01 27

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 14* Kwasy
20 01 99 Inne frakcje zbierane w sposób selektywne

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), 
ZLOKALIZOWANY JEST PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ 13 W GORZYCACH, TEL. 697 320 199

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gorzycach przyjmowane są następujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów komunalnych po-
wstających na terenie Gminy Gorzyce nieruchomości zamieszkałych:



REKLAMA

BARAN 21.03-20.04 Teraz dla Ciebie 
rozkwitnie wiosna i Twoje potrzeby kontaktu 
z naturą wzrosną. Single zaczną szukać kre-
atywnych zajęć. Gwiazdy pokazują, że odnie-
siesz sukces podczas rozwijania nowych zain-
teresowań. Barany, które są już w związkach, 
mogą oczekiwać harmonii w ich relacjach. 
Gwiazdy życzą Ci teraz jak najlepiej; może to 
również oznaczać lepszą pozycję w Twojej ka-
rierze.

BYK 21.03-21.05 Według horoskopu, 
główne wydarzenie będzie dotyczyć przede 
wszystkim rozwoju osobistego. Każdy Byk po-
winien zadbać o ogólny rozwój formy. Aby być 
skutecznym, Byk musi sam sobie zdać z tego 
sprawę i znaleźć odpowiednie zajęcia. Zacho-
waj swoje pomysły dla siebie; będzie lepsza 
okazja, aby je wykorzystać. Odwiedź jakieś 
warsztaty. Jeśli boisz się samotności, weź ze 
sobą dobrego przyjaciela.

BLIŹNIĘTA 22.05-21.06 Teraz mogą po-
jawić jakieś nieporozumienia lub problemy 

w Twoim związku. Nawet jeśli nie jest to nic 
szczególnie poważnego, nie powinieneś lek-
ceważyć sytuacji. Nie bądź uparty, weź spra-
wy w swoje ręce i zajmij się kulinarnymi pod-
bojami. Słuchaj uważnie innych opinii i bądź 
otwarty na gotowe rozwiązania. W ten sposób 
Bliźnięta mogą uniknąć różnych problemów. 

RAK 22.06-22.07 Będziesz promienio-
wać pozytywną energią, która przejdzie rów-
nież na twoje otoczenie. To dlatego będzie to 
bardzo łatwe dla Raka, aby utrzymać relacje 
towarzyskie. Zaproś przyjaciół na pyszny do-
mowy obiad. Masz także wielką szansę, by 
spotkać swoją miłość, jak również zyskać in-
trygujące kontakty, które mogą okazać się 
bardzo cenne w Twojej karierze, ale także, gdy 
po prostu będziesz spędzać wolny czas. 

LEW 32.07-22.08 W najtrudniejszych 
momentach możesz oczekiwać pomocy od 
swojej rodziny. Uda im się podnieść Cię na du-
chu. Pokaż swoim najbliższym, że ich doce-
niasz i odwzajemnij ich przychylność. Zabierz 

rodzinę w miejsce, gdzie wspólnie spędzicie 
czas. Ze swoim partnerem Lew znów odnaj-
dzie harmonię. Teraz gwiazdy są w stabilnej 
pozycji. Twoje zaangażowanie jest duże i czu-
jesz, że możesz iść dalej i dalej.

PANNA 23.08-22.09 Jeśli czujesz się 
przygnębiony i depresyjny z powodu pogo-
dy, poszukaj sobie towarzystwa wśród rodziny 
lub najbliższych przyjaciół. Zdecydowanie nie 
„siedź w kącie” izolując się. Kiedy Twoja oso-
bowość rozwinie się i stanie się bardziej doj-
rzała, wtedy będziesz powoli, ale pewnie do-
chodził do stabilnego okresu. Jeśli zastana-
wiasz się nad podjęciem nowego hobby, teraz 
jest na to dobry czas. 

WAGA 23.09-23.10 Jeśli wciąż osoba, 
którą kochasz potępia Cię, nie bądź agresywny 
i nie wytykaj tylko jej błędów. Przede wszyst-
kim zastanów się nad własnymi błędami. Jeśli 
czujesz się źle, Twoja rodzina pomoże Ci wy-
skoczyć w miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś. To 
tam znajdziesz przydatne porady i zrozumie-

nie. Może Twoja koleżanka jest bezczelna, ale 
nie pozwól jej Cię zdenerwować. 

SKORPION 24.10-22.11 Najbliższy czas 
to stabilny okres. Gwiazdy w końcu przejdą 
do idealnej pozycji i w końcu przestaniesz być 
roztargniony. Poświęcisz więcej czasu na swój 
relaks. Nawet jeśli nie lubisz prawić komple-
mentów, teraz należy zrobić wyjątek. Spraw 
przyjemność swojemu partnerowi lub człon-
kom rodziny miłymi wycieczkami. 

STRZELEC 23.11-21.12 Będziesz cieszyć 
się ze swojej pracy. Czas upłynie przyjemnie i 
szybko. Nie będziesz mieć nic przeciwko zosta-
waniu w pracy do późna. Mimo to Strzelec nie 
powinien zaniedbywać rodziny i najbliższych 
przyjaciół. Ludzie, którzy Cię kochają, nie chcą 
patrzeć na utworzone przez Ciebie takie wy-
sokie tempo pracy. Spróbuj się zrelaksować, 
znajdź miejsce dla całej rodziny. 

Koziorożec 22.12-20.01 Niestety przed 
Tobą mogą się pojawić pewne problemy  
w pracy. Odpoczywaj dużo, korzystaj z wol-

nych chwil, odwiedź miejsca w jakich jesz-
cze nie byłeś. Czas wolny obowiązkowo spędź  
z rodziną. Możesz oczekiwać nagrody lub po-
chwały od rodziny, jeżeli faktycznie pokażesz 
im coś wyjątkowego. 

WODNIK 21.01-20.02 Wodnik nadal bę-
dzie odnosił sukcesy w swojej karierze, która 
będzie się dobrze rozwijać i prosperować. Pra-
ca pochłonie cały Twój czas. Odpocznij, zjedz 
na mieście. Wypij dobrą kawę z przyjacielem. 
Zaproponuj swoim dzieciom dobrą zabawę. 
Odpocznij z rodziną w miejscu, gdzie rodzina 
znaczy wiele. 

RYBY 21.02 - 20.03 Ostatnio za bardzo 
się stresowałeś. Sytuacja w pracy wymagała 
od ciebie pełnej uwagi. Teraz sytuacja uspo-
koi się. Będziesz w końcu mieć czas na odpo-
czynek i spędzisz wolny czas w sposób, w jaki 
pragniesz. Nie duś się sam ze swoimi myśla-
mi. Weź dzień wolnego i wybierz się gdzieś 
na wycieczkę - z rodziną, partnerem lub 
przyjaciółmi.

HOROSKOP


