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Rydułtowy:
Rada Miasta uchwaliła nowe comiesięczne 

stawki opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. 

W przypadku śmieci segregowanych stawka 
wyniesie 19,50 zł brutto od każdej osoby za-
mieszkałej na nieruchomości.

Jeśli odpady nie będą zbierane w sposób se-
lektywny miesięczna opłata wyniesie 39,00 zł 
brutto od każdej osoby zamieszkałej na nierucho-
mości.

W chwili obecnej stawki wynoszą:
12,00 zł brutto - za odpady zbierane w spo-

sób selektywny
30,00 zł brutto - za odpady nie zbierane w 

sposób selektywny

Pszów:
Stawki za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi podniosła także Rada Miejska w Pszo-
wie.

Dla śmieci segregowanych opłata wyniesie 
20,50 zł brutto od każdej osoby zamieszkałej 
na nieruchomości.

W przypadku, gdy odpady nie będą zbierane 
i odbierane w sposób selektywny miesięczna 
opłata wzrasta do 41,00 zł brutto od każdej 
osoby zamieszkałej na nieruchomości.

Obecnie stawki wynoszą:
12,00 zł brutto - za odpady zbierane w spo-

sób selektywny
24,00 zł brutto - za odpady nie zbierane w 

sposób selektywny

R E K L A M A
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ORŁOWIEC”

44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel. 32 4173038, 32 4197206, 

fax:32 451 12 20 
www.smorlowiec.pl

Biuletyn jest redagowany przez pracowników 
i członków SM „ORŁOWIEC”
Skład rady programowej: 
Prezes mgr Mariusz Ganita, 

Jolanta Kwiatoń, Łukasz Strzelecki.
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia 

nie ponosi odpowiedzialności

uwAGA!
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”  

z Rydułtów oraz Pszowa będą płacić stawki za selektywny od-
biór śmieci, bo tak zadeklarowała Spółdzielnia.

Jednakże sytuacja może ulec zmianie w momencie, kiedy 
urzędnicy miejscy stwierdzą, że mieszkańcy nie przestrzega-
ją zasad segregacji odpadów. Wówczas mogą podjąć decyzję 
o wprowadzeniu stawki za odbiór odpadów nie zbieranych  
w sposób selektywny, co wiązać się będzie z 100% podwyżką. 

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o przestrze-
ganie zasad segregacji odpadów oraz o oddawanie odpadów 
komunalnych zgodnie ze złożonymi w Urzędach deklaracjami. 
Leży to w interesie wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni. 

Nowe stawki za odbiór odpadów 
dla mieszkańców Rydułtów oraz PszowA

Ziścił się czarny 
scenariusz

u samorządy Raciborza, Rybnika, Gaszowic  
i Gorzyc nie planują zwiększenia stawek 
za odbiór odpadów komunalnych. Rosną 
za to ceny w Rydułtowach i Pszowie.
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Wiele inicjatyw podejmowa-
nych przez Radę Osiedla 
ADM Racibórz 

dotyczy poprawy estetyki 
przestrzeni publicznej. 
Oprócz licznych, 
nowych nasadzeń 
wykonanych je-
sienią ubiegłego 
roku, na terenie 
naszych zasobów 
ustawione zostały 
betonowe gazony, któ-
re teraz, z inicjatywy Prze-

wodniczącej Rady, Katarzyny Dutkie-
wicz, zyskały należyte wykończenie w 

postaci zielonych sadzonek. Za 
sprawą Wójta Pietrowic 

Wielkich, Andrzeja 
Wawrzynka 25 sztuk 

jałowców zdobi te-
ren osiedla oraz 
skwery. Sadzonki 
dostarczył radny 

Rady Powiatu Raci-
borskiego - Szymon 

Bolik. Bardzo dzięku-
jemy!

Po wieloletniej eksploatacji klub należało odnowić, 
bowiem zarówno ściany, jak i wykładziny były 
zniszczone i brudne. Podczas prac remonto-

wych położono blisko 100 metrów kwadratowych wykładziny 
dywanowej igłowanej, która charakteryzuje się trwałością, wy-

trzymałością i odpornością na zużycie, dzięki czemu idealnie 
sprawdzają się w takich miejscach jak siłownie. Również coko-
ły doczekały się nowej okleiny. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” do korzystania 
z osiedlowej siłowni, która jest całkowicie bezpłatna.

Będzie zielono

Nowe życie „Bielika” 
u z początkiem czerwca został ponownie oddany do użytku osiedlowy Klub „Bielik”.
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Wybory do Parlamentu 
Europejskiego nie oby-
ły się bez niespodzia-

nek. Pozytywnie zaskoczyła przede 
wszystkim frekwencja. Do urn po-
szło aż 45,68 proc. uprawnionych do 
głosowania obywateli. Polacy ucho-
dzą za jeden z najbardziej euroen-
tuzjastycznych narodów Wspólnoty, 
ale po raz pierwszy udowodnili, że 
pozytywne emocje potrafią przekuć 
na konkretne decyzje przy urnach 
wyborczych. 

Pokazaliśmy, że nie 
tylko zależy nam  
na obecności w unii 
Europejskiej, ale chcemy 
także mieć wpływ  
na tempo i kierunek  
jej rozwoju. 

Wybory zdecydowanie wygrało Pra-
wo i Sprawiedliwość uzyskując 45,38 
proc. głosów i wyprzedzając Koalicję 
Europejską o prawie siedem punktów 
procentowych (38,47 proc.). Większość 

przedwyborczych sondaży zapowiada-
ło zwycięstwo PiS, ale taką przewagę 
z pewnością należy uznać za niespo-
dziankę. Zgodnie z oczekiwaniami trze-
cie miejsce zajęła Wiosna (6,06 proc.) 
choć wielu komentatorów wróżyło 
Robertowi Biedroniowi dwucyfrowy 
wynik. Rozczarowało też poparcie dla 
Konfederacji (4,55 proc.) i Kukiz’15 
(3,69 proc.), które nie przekroczyły pię-
cioprocentowego progu wyborczego i w 
konsekwencji nie uczestniczyły w po-
dziale mandatów. 

u w miejsce IzABElI Kloc, która zdobyła mandat europosła, w ławach sejmu RP zasiądzie KAtARzyNA dutKIEwIcz, 
Przewodnicząca Rady osiedla Racibórz spółdzielni Mieszkaniowej „orłowiec” oraz radna powiatu raciborskiego.

I po wyborach

Jerzy 
BuzEK 

(KE)
422 445 

Jadwiga 
wIśNIEwsKA

(PiS)
409 373 

Izabela 
Kloc 

(PiS)
78 352 

Jan 
olBRycht 

(KE)
69 009 

Grzegorz
toBIszowsKI 

(PiS)
65 007 

Łukasz 
Kohut 
(Wiosna)
48 783 

Marek 
BAlt 

(KE)
45 043 

PosłowIE do PARlAMENtu EuRoPEjsKIEGo wyBRANI w oKRęGu 11 (wojEwództwo śląsKIE) - lIczBA Głosów

PiS 
46,61%

KE 
36,23%

Wiosna 
6,54%

Konfederacja 
4,84%

Kukiz 
4,49%

RybniK:

KE 
42,09%

PiS 
41,72%

Wiosna
6,27%

Konfederacja 
4,69%

Kukiz’15 
3,16%

RacibóRz:

PiS 
56,06%

KE 
29,63%

Konfederacja 
4,59%

Wiosna 
4,27%

Kukiz’15 
3,69%

PSzóW:

PiS 
50,25%

KE 
33,36%

Wiosna 
5,2%

Konfederacja
4,72%

Kukiz’15
4,18%

RydułtoWy:

Wyniki w miejscowościach, gdzie mieszkają lokatorzy 
SM „orłowiec”. W zestawieniu nie ujęliśmy 

Lewicy Razem i bezpartyjnych Gwiazdowskiego, 
ponieważ obie partie osiągnęły śladowe poparcie.
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Mieszkanka naszych zaso-
bów, Katarzyna Dutkie-
wicz, od wielu lat aktywnie 

uczestniczy w życiu naszej Spółdzielni 
jako członek a obecnie także Przewod-
nicząca Rady Osiedla ADM Racibórz, 
podejmując liczne inicjatywy i roz-
wiązania na rzecz naszej społeczności 
oraz służąc swym doświadczeniem 
zawodowym i samorządowym, cenio-
na przez otoczenie za determinację w 
działaniu, aktywność i kreatywność. 

Swe dotychczasowe doświadczenia 
i kompetencje budowała w pracy w 
mediach, instytucjach pomocy spo-
łecznej, sektorze pozarządowym, ra-
ciborskim samorządzie oraz w pracy 
na rzecz mieszkańców naszej Spół-
dzielni. 

Zapytaliśmy Katarzynę Dutkie-
wicz jakie ma plany na najbliższe 
miesiące swej pracy w parlamencie: 

„Chciałabym, by moja praca par-
lamentarna w sposób oczywisty sta-
ła się kontynuacją dotychczasowych 
doświadczeń i działań, stąd w polu 
mojego zainteresowania będzie praca 
w sejmowych komisjach stałych, które 
to zagwarantują. Myślę tu o Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, Komisji Zdrowia bądź 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
a także o Komisji do spraw Unii Eu-
ropejskiej. Zważywszy na wagę toczą-
cych się w komisjach kwestii związa-
nych bezpośrednio z naszym regionem 
i wprost z Raciborszczyzną a także 
pozostałymi gminami subregionu za-
chodniego rozważam również pracę w 
Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. 

Praca merytoryczna i moje no-
we obowiązki jako jednego spośród 
pozostałych 459 posłów to dla mnie 
również wyzwanie do tego, by nie za-
niedbywać obowiązków i obecności w 
terenie, w moim rodzinnym mieście 
Raciborzu, powiecie raciborskim, 
rybnickim, wodzisławskim oraz po-
zostałych miastach naszego subre-
gionu. Jako pierwsza rodowita raci-
borzanka w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej pragnę wykorzystać ten fakt 
również do promocji naszej ziemi. 
Racibórz, piękne miasto o wielowie-
kowej historii i ogromnym potencjale, 
zmarginalizowane mocno w minio-
nym dwudziestoleciu, zasługuje na 
więcej. Chciałabym też, by spojrzenie 
Polaków skierowane było na Śląsk w 
perspektywie szerszej niż tylko przez 
pryzmat problemów związanych z po-

prawą jakości powietrza czy przemy-
słem wydobywczym. Mam nadzieję 
na promocję naszego regionu przede 
wszystkim w kontekście wielkiego po-
tencjału kulturowego, przyrodniczego 
i turystycznego. Czas, by Polacy doce-
nili wielką siłę, która tkwi w miastach 
naszego okręgu i nade wszystko – w 
ludziach, we wszechstronnie utalen-
towanych, mocno zakorzenionych w 
tradycji, szanujących etos pracy i ro-
dzinę mieszkańcach Śląska. 

Ze spraw najbliższych właśnie lu-
dziom chciałabym również, by moje 
biuro poselskie funkcjonowało w tere-
nie tak, jak tego oczekują mieszkańcy 
i dla nich właśnie. Mam poczucie, że 
w dotychczasowych doświadczeniach 
swych kilkunastu lat pracy w struk-
turach terenowych biur poselskich 
w naszym regionie zgromadziłam 
wiedzę czego od parlamentarzysty w 
tym zakresie oczekują ludzie i zamie-
rzam tę szeroką dostępność, wsparcie 
merytoryczne i prawne zagwaranto-
wać”.

Katarzyna Dutkiewicz to pierw-
sza rodowita raciborzanka w ławach 
sejmowych, pierwsza mieszkanka 
naszej Spółdzielni w tej roli. Jak sama 
mówi o sobie: „Jestem stąd i czuję się 
z tym miejscem związana od zawsze. 
Gdziekolwiek wiodły mnie życiowe 
i zawodowe drogi to osiedle to moje 
miejsce na ziemi - to całe moje dzie-
ciństwo, lata dorastania i młodości 
a także wciąż aktualne miejsce za-
mieszkania, moje i moich Najbliż-
szych”. 

Gratulujemy i mocno kibicujemy 
Pani Poseł w nowych wyzwaniach 
oraz skutecznych działaniach na 
rzecz naszego regionu. 

u w miejsce IzABElI Kloc, która zdobyła mandat europosła, w ławach sejmu RP zasiądzie KAtARzyNA dutKIEwIcz, 
Przewodnicząca Rady osiedla Racibórz spółdzielni Mieszkaniowej „orłowiec” oraz radna powiatu raciborskiego.

Nasz człowiek 
w Sejmie RP

KataRzyna dutKiEWicz – raciborzanka, lat 45, 
Mąż Jan, Córka Kaja; wykształcenie wyższe: socjologia, 
w zakresie – kierowanie i przywództwo w jednostkach 
administracji publicznej oraz komunikacja społeczna. 
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czło-
wieka TĘCZA, od 2003 roku realizującego na terenie po-
wiatu raciborskiego zadania z zakresu pomocy osobom 
bezdomnym i wsparcia ofiar przemocy, organizatora cy-
klicznej dorocznej ogólnopolskiej imprezy profilaktycznej 
– Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwo-
ściowych Dookoła Polski. 

Radna Rady Miasta Racibórz 2006-2010, radna oraz prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 
2014-2018, radna oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia, Po-
lityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Racibor-
skiego 2018-2023, członek Rady Społecznej Szpitala Rejo-
nowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Przewodnicząca 
Rady Osiedla SM ORŁOWIEC ADM Racibórz.

Od blisko piętnastu lat związana z Prawem i Sprawie-
dliwością, w strukturach okręgowych i powiatowych peł-
niąc funkcję członka zarządu, skarbnika okręgu, koordy-
natora wyborczego oraz przewodniczącej klubu radnych 
Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zawodowo swe doświadczenia i kompetencje budo-
wała w pracy w mediach, instytucjach pomocy społecz-
nej, sektorze pozarządowym oraz raciborskim samorzą-
dzie; w ostatnich latach związana z rybnickim politykiem 
i parlamentarzystą Bolesławem Piechą, w latach sprawo-
wania przez Niego mandatu posła i senatora, pełnienia 
funkcji wiceministra zdrowia oraz posła do Parlamentu 
Europejskiego. 

Na wniosek Wojewody Śląskiego, postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 
dnia 10 sierpnia 2018r., odznaczona Brązowym Krzyżem 
Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej.

I po wyborach

ciekawie potoczyły  
się wybory  
w województwie 
śląskim. 

Większość sondaży dawało tutaj wię-
cej szans Koalicji Europejskiej, a przy 
założeniu, że wejdzie też Kukiz’15 albo 
Konfederacja, dla PiS komentatorzy 
zapowiadali dwa mandaty. Tymczasem 
partia Jarosława Kaczyńskiego odniosła 
zwycięstwo w województwie śląskim 
(PiS 43,25 proc, KE 40,24 proc, Wiosna 
5,82 proc.) i wprowadziła troje euro-
posłów z naszego regionu. Wśród nich 
jest Izabela Kloc, posłanka z rybnic-
kiego okręgu wyborczego. Jej przejście 
do Parlamentu Europejskiego oznacza, 
że zwolniło się w miejsce w Sejmie. W 
miejsce Izabeli Kloc na ostatnie mie-
siące tej kadencji w ławach poselskich 
zasiądzie Katarzyna Dutkiewicz, Prze-
wodnicząca Rady Osiedla Racibórz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 
oraz radna powiatu raciborskiego. Czte-
ry lata temu zdobyła w wyborach par-
lamentarnych 4782 głosów i zajęła na 
liście PiS szóste miejsce, tuż za piątką, 
która dostała się do Sejmu. 
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W pierwszy dzień czerwca 
zaprosiliśmy dzieci do 
zabawy na sportowo - na 

Orliku przy ul. Adam Mickiewicza. 
Ten kto w sobotni poranek skorzy-
stał z naszego zaproszenia na pewno 
nie pożałował, bowiem dzieci mo-
gły uczestniczyć w wielu turniejach 
i zabawach, m.in. zawodach w piłce 
nożnej, szachach i tenisie stołowym. 
Były też gry i zabawy. Został także 
rozegrany mecz siatkówki o Puchar 
Burmistrza Miasta Rydułtowy pomię-
dzy Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Or-
łowiec” a Urzędem Miasta Rydułtowy, 
który skończył się wynikiem 1:3 dla 
reprezentacji magistratu i do tej re-
prezentacji wrócił kolejny raz puchar 
przechodni.

Natomiast popołudniu odbył się 
festyn na Fikołkowni „RAFA”. Pogoda 
dopisała i humory też, było słonecz-

nie oraz wesoło. Festyn rozpoczęły 
pokazy artystyczne dzieci i młodzie-
ży. Na scenie mogliśmy zobaczyć, 
m.in. podopiecznych Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej. Grupa: TSP, Klarnet-
ki Mini Nowe, The Change, Sempre, 
Problem, Klub Malucha – Bielik, któ-
rzy zaprezentowali swoje umiejętno-
ści sceniczne.

Teatr ,,Trip” doskonale zabawiał pu-
bliczność. Zaprezentował przedstawie-
nie ,,po naszymu”. Można było nauczyć 
się śląskich tańców: ,,owczareczki” i 
,,zajączka”, zobaczyć animacje w świe-
cie ,,utopców”. Można było sprawdzić 
swoją znajomość gwary w specjalnym 
teście i nauczyć się szycia przytulanek. 
Natomiast harcerze z SRH ,,Czuwaj” 
Krąg Rydułtowy prezentowali swoje 
techniki. Młodzi uczestnicy spotkania 
otrzymali upominki w postaci masko-
tek i słodyczy.

Kolorowe święto
u dzień dziecka to wyjątkowe 

święto, bowiem dotyczy 
najmłodszych członków 
wspólnoty naszej spółdzielni. 
I to właśnie z tej okazji sM 
,,orłowiec” i ognisko Pracy 
Pozaszkolnej zaangażowały 
się w organizację turniejów 
sportowych i festynu. 
Różnorodność wydarzeń 
sprawiła, że każdy znalazł  
coś dla siebie.



7Nasza spółdzielniaczerwiec 2019 r.

Kolorowe święto

dzIęKujEMy zA wsPARcIE NAszyM sPoNsoRoM:
AldAch – Skład ogólnobudowlany

BUDEX Łukasz Bury
dobrafirma.pl s.c.

DOMINIUM Sp.j. K. M. B. Woźniak i A. A. Janowscy
DRÓG-BUD S.C Zakład Produkcyjno Usługowy Materiałów Budowlanych

EUTECH s.c. P. Dziwoki, A. Kozik
Firma Budowlana „MARCON”

Firma Handlowa „NAMI”
Firma Remontowo-Budowlana Koźlik Krzysztof

Handel-Usługi Karina Baron
Instalbud Janosz Spółka z o.o.

Mistrz Kominiarski Marcin Jezusek
Ochrona Tygrys

OLTEX. FHUP. Skupień H. Filia
PORTERO M. Pontus Sp. J.

PPHU. Energia Szydłowski Andrzej 
REMONT Firma Remontowo-Budowlana Chiżuk Józef

REPRINT Izabela Brzezina
Szweda Mariusz Elewacje Natryskowe

TECHEM
ZNAK-POL MG Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
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Powodem tych uciążliwości 
jest działalność dwóch firm, 
które ulokowały się na rekul-

tywowanych terenach dawnej kopal-
ni Anna. Mieszkańcy przygotowali 
list protestacyjny do pszowskiego 
samorządu.

Podczas sesji Rady Miejskiej wice-
burmistrz Pszowa Piotr Kowol wyja-
śnił, że miasto szuka wszelkich moż-
liwości prawnych i administracyjnych, 
aby zahamować tamtejszą działalność 

albo przynajmniej ograniczyć jej ne-
gatywne oddziaływanie. Magistrat 
wystąpił z wnioskami do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go, do policji i Inspekcji Transportu 
Drogowego. O całej sprawie powia-
domiony został również Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach. Sprawą zainteresowała się 
także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Or-
łowiec”, która poprosiła burmistrza o 
wyjaśnienia.

Początki kopalni Anna sięgają 1832 r., kiedy Ferdinand Friedrich August 
Fritze dokonał zgłoszenia kopalni wraz z prawem do budowy sztolni i prowa-
dzenia robót w odkrytym na terenie Pszowa pokładzie węgla kamiennego. W 
latach 1975-1994 zakład nosił nazwę „Kopalnia Węgla Kamiennego Anna w 
Wodzisławiu Śląskim” (Pszów był wówczas dzielnicą Wodzisławia). W marcu 
2004 r. oficjalnie połączono kopalnie Anna i Rydułtowy. Od tej pory KWK Anna 
działała jako „Ruch Anna” Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna. W 
grudniu 2011 r. zamknięta została pszowska część kopalni Rydułtowy-Anna. 
Proces wygaszania „Ruchu Anna” trwał do lutego 2012 r., kiedy została de-
finitywnie zamknięta. Po 179 latach w rejonie Pszowa wyczerpały się zasoby 
węgla. W Annie wydobywano bardzo wysokiej jakości węgiel koksujący. W 
2013 roku wyburzono warsztaty. W 2015 roku zespół elektrowni i maszynownię 
projektu Hansa Poelziga wpisano do rejestru zabytków. W 2016 roku kopalnia 
Anna została przez Kompanię Węglową przekazana Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń (SRK), która planuje wyburzenie szybu „Chrobry II” z 1970 roku.

u 1633 osoby podpisały się pod listem protestacyjnym przeciwko działaniom Rady 
Miasta - która - zdaniem mieszkańców - dopuściła do zagrożenia ich zdrowia i życia.

Ludzie nie chcą
żyć w czarnym pyle
u chmury czarnego pyłu w 

powietrzu, zabrudzone ławki 
i place zabaw, ciężarówki 
blokujące ruch w mieście  
i niszczące ulice – to w ostatnich 
miesiącach codzienność dla 
mieszkańców osiedla Kościuszki 
w Pszowie. Mieszkańcy obawiają 
się nie tylko o estetykę miasta, 
ale przede wszystkim o swoje 
zdrowie. Narzekają, że pył osadza 
im się w drogach oddechowych  
i powoduje ataki kaszlu.
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Lokale gastronomiczne zlokali-
zowane w sąsiedztwie bloków, 
na osiedlach mieszkaniowych 

z reguły powodują konflikty i niesna-
ski. Przyczyną jest zachowanie bywal-
ców barów, często głośne, wulgarne i 
napastliwe wobec mieszkańców. Do 

takich wydarzeń dochodzi również 
w pobliżu baru piwnego „Cymynt”. 
Dlatego mieszkańcy sąsiednich do-
mów, kiedy zobaczyli, że właściciel 
rozbudowuje lokal i chce postawić 
ogródek tuż pod ich oknami, zwrócili 
się o pomoc i wsparcie do Spółdzielni. 

SM „Orłowiec” popierając argumenty 
mieszkańców zwróciła się z oficjal-
nym pismem do Urzędu Miasta Pszo-
wa o cofnięcie koncesji na sprzedaż 
napojów alkoholowych i gastronomii 
właścicielowi baru. Teraz decyzja jest 
w rękach urzędników.

Osoby, które zaczynają mieszkać w SM „Orłowiec”, często zapominają 
o obowiązku zgłoszenia tego faktu w Spółdzielni. Nie zawsze jest tak, 
że ten kto kupuje lub wynajmuje mieszkanie, od razu się tam prze-

prowadza. Często trzeba zrobić najpierw remont. Przez czas trwania prac nowy 
lokator tam nie mieszka i nie widzi potrzeby zgłoszenia się w Spółdzielni. A 
kiedy remont się kończy, zapomina o tym obowiązku. To błąd, którego konse-
kwencje odbijają się na mieszkańcach. Zdarzają się sytuację że lokator zgłasza 
usterkę lub awarię, ale dla spółdzielni jest osobą anonimową, ponieważ nie wid-
nieje w bazie danych SM „Orłowiec”. Takie interwencje mogą nie zostać przyję-
te. Można uniknąć takich problemów. Wystarczy zgłosić się w poszczególnych 
Administracjach Osiedlowych lub w głównej siedzibie Zarządu, w Referacie 
Członkowskim - pok. 6.

u spółdzielnia interweniuje w sprawie odebrania 
koncesji na alkohol barowi „cymynt”.

Mieszkańcy 
mają dość

Zgłoś, że mieszkasz

Bądź w kontakcie
Kolejnym obowiązkiem, którego często nie dopełniają lokatorzy, to poda-

nie w spółdzielni numerów kontaktowych do siebie. Dotyczy to głów-
nych właścicieli, jak i osób wynajmujących mieszkanie. Chodzi o kwe-

stię bezpieczeństwa. Czasami dochodzi do awarii wody, centralnego ogrzewania, 
zalewane są piony czy mieszkania. Sprawcą może być sąsiad lokatora, który nie 
zostawił do siebie żadnego kontaktu. Spółdzielnia jest bezradna w takim przy-
padku, bo nie ma możliwości poinformowania o zagrożeniu. Numery kontakto-
we można pozostawić w odpowiednich Administracjach Osiedlowych lub Refe-
racie Członkowskim.
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1 3 6 8 10 3 5 7 10 12 2 4 7 9 11 2 5 7 9 12
13 15 17 20 22 14 16 17 19 21 14 16 18 21 23 14 16 19 21 23
24 27 29 31 24 26 28 31 25 28 30 26 28 30

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

31 28 30
5 12 19 26 2 9 14 16 6 13 20 27 4 11 18 25

23 30
5 12 19 26 2 9 14 16 6 13 20 27 4 11 18 25

23 30

4. Bud. wielomieszkaniowe - ZGK                           
ul. Raciborska 242, 244; ul. Ofiar Terroru 70, ul. Gen. J. Bema 28,            
ul. Ramualda Traugutta 273, ul. Radoszowska 123, ul. Barwna 1,           
ul. Barwna 6,  Osiedle Karola 21, ul. Korfantego 1,3,5,                                 
ul. Plebiscytowa 37

   -------------- Popioły - 28.10   --------------

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

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

Popioły -  23.09

  Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny VII-X 2019r.                                  

Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji

3. Wspólnoty Mieszkaniowe                       
ul. Szpitalna 1,  Osiedle Orłowiec 27 i 28,  ul.Ofiar Terroru1, 

PAPIER

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy 

Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa 

  Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych  VII-X 2019r.                                        
Nazwa obszaru zabudowań 

wielomieszkaniowych LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

październik

PLA+MET+WM

SZKŁO

lipiec sierpień wrzesień

Harmonogram odbioru odpadów w drugim półroczu 2019 r.

REJON 1 REJON 2

ul. Władysława Łokietka (4,6,8), ul. Obywatelska 
31, Osiedle Orłowiec 19, Osiedle Orłowiec 31, 
Osiedle Orłowiec 46, Osiedle Orłowiec 50,
Osiedle Orłowiec 56, Osiedle Orłowiec 64
Osiedle Orłowiec 65, Osiedle Orłowiec 70
Osiedle Orłowiec 83, ul. Raciborska 401
ul. Mickiewicza 6, ul. Mickiewicza 21-23
ul. Mickiewicza 27, ul. Ligonia 2
ul. Ligonia 10, ul. Ligonia (6,8,12,14)

ul. Ofiar Terroru (93), ul. Ofiar Terroru (95,97)
ul. Krzyżkowicka (20,22,24), ul. Szpitalna (2,2a,4)
ul. Szpitalna 1
ul. Plebiscytowa (32,34,36,38,40,42,44,46)
ul. Obywatelska 50, ul. Obywatelska 56
ul. Ofiar Terroru 99, l. Gen. Józefa Bema 6,6a
ul. Gen. Józefa Bema 28, ul. Ofiar Terroru 70
ul. Plebiscytowa 37, ul. Raciborska 242,244
ul. Ofiar Terroru 49, ul. Romualda Traugutta 273
ul. Radoszowska 123, ul. Korfantego 1,3,5
ul. Bohaterów Warszawy 38, ul. Barwna 1
ul. Barwna 6, ul. Gen. Józefa Bema 103a
ul. Osiedle Karola 21, ul. Ofiar Terroru 1

REJON 1 REJON 2

LIPIEC 17 18

SIERPIEŃ 21 22

WRZESIEŃ 18 19

PAŹDZIERNIK 16 17

LISTOPAD 13 14

GRUDZIEŃ 18 19

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon (zabudowa wielolokalowa) 
dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy w 2019 r. 

Zbiórka odpadów zmieszanych 
(kubeł) R –3

VI VII VIII IX X XI XII
4
18

2
16
30

13
27

10
24

15 13 10

Zbiórka odpadów popiołu (ku-
beł) R-3

- - - - 8
22

5
19

3
17
27

Selektywna zbiórka odpadów 
(worki)
R – 3,

VI VII VIII IX X XI XII
11 9 13 10 8 12 10

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZABUDOWA JEDNORODZINNA, MIEJSCOWOŚĆ: 

O L Z A
rejon R – 3 oraz R – 8

W skład R – 3 wchodzi cała miejscowość Olza

Przypominamy mieszkańcom o możliwości przekazywania 
zwiększonych ilości odpadów zbieranych do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzycach przy  
ul. Bogumińskiej 13, poza terminami zbiórek określonymi powyżej.

RybniK

dziELnica uLicE
dni odbioRu

zMiESzanE PLaStiK PaPiER SzKło WiELKoGabaRyty

Niewiadom
Andersa, Barbary, Górnośląska, 

Morcinka, Obrońców Pokoju, Raciborska, 
Racławicka, Sportowa, Zamenhoffa

poniedziałek, 
czwartek środa piątek piątek

tydzień parzysty
środa 

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

3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24

1 5 8 12 2 5 9 12 2 6 9 13 4 7 11 14 2 4 8 12 2 6 9 13

15 19 22 26 16 19 23 26 16 20 23 27 18 21 25 28 15 18 22 25 16 20 23 27

29 30 30 29 30

3 10 17 24 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 21

31 30

3 10 17 24 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 24

31 30

LISTOPAD GRUDZIEŃ

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Pszów 

Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa 
  Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych  na II półrocze 2019r                         
Nazwa obszaru zabudowań 

wielomieszkaniowych LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA     
"ORŁOWIEC"                                                               

2. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
"ROW"                                                            

3.  Wspólnota Oś. Kościuszki 5-7  

1.  Budynki ZGKiM Pszów                           
2.  Wspólnota ul. Pszowska 563                             
3.  Wspólnota ul. Skwary 12 i 26                                  
4.  Wspólnota  ul.Andersa 6                                       
5. Wspólnota ul. Armii Krajowej 30                  
6. Wspólnota ul.  Niepodległości 47B                     

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

1.  SM  "ORŁOWIEC"                                                               
2.  SM  "ROW"                                                      
3.  Wspólnota Oś. Kościuszki 5-7                                                                 
4.  Budynki ZGKiM Pszów                           
5.  Wspólnota ul. Pszowska 563                         
6.  Wspólnota ul. Skwary 12 i 26                       
7.  Wspólnota ul.Andersa 6                                                             
8.  Wspólnota  ul. Armii Krajowej 30                 
9.  Wspólnota ul. Niepodległości 47B             

PLA+MET+WM+
MAK

SZKŁO

POPIOŁY

  Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na II półrocze 2019r                                  Nazwa obszaru zabudowań 
wielomieszkaniowych LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

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

3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24

1 5 8 12 2 5 9 12 2 6 9 13 4 7 11 14 2 4 8 12 2 6 9 13

15 19 22 26 16 19 23 26 16 20 23 27 18 21 25 28 15 18 22 25 16 20 23 27

29 30 30 29 30

3 10 17 24 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 21

31 30

3 10 17 24 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 24

31 30

LISTOPAD GRUDZIEŃ

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Pszów 

Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa 
  Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych  na II półrocze 2019r                         
Nazwa obszaru zabudowań 

wielomieszkaniowych LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA     
"ORŁOWIEC"                                                               

2. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
"ROW"                                                            

3.  Wspólnota Oś. Kościuszki 5-7  

1.  Budynki ZGKiM Pszów                           
2.  Wspólnota ul. Pszowska 563                             
3.  Wspólnota ul. Skwary 12 i 26                                  
4.  Wspólnota  ul.Andersa 6                                       
5. Wspólnota ul. Armii Krajowej 30                  
6. Wspólnota ul.  Niepodległości 47B                     

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

1.  SM  "ORŁOWIEC"                                                               
2.  SM  "ROW"                                                      
3.  Wspólnota Oś. Kościuszki 5-7                                                                 
4.  Budynki ZGKiM Pszów                           
5.  Wspólnota ul. Pszowska 563                         
6.  Wspólnota ul. Skwary 12 i 26                       
7.  Wspólnota ul.Andersa 6                                                             
8.  Wspólnota  ul. Armii Krajowej 30                 
9.  Wspólnota ul. Niepodległości 47B             

PLA+MET+WM+
MAK

SZKŁO

POPIOŁY

  Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na II półrocze 2019r                                  Nazwa obszaru zabudowań 
wielomieszkaniowych LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

Harmonogram odbioru odpadów w drugim półroczu 2019 r.

26-07-2019r.

23-08-2019r.

Termin odbioru zbiórek odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów - 
zabudowa wielomieszkaniowa na II półrocze 2019r

Grupa odpadów terminy zbiórki

Odpady wielkogabarytowe, 
wyeksploatowany sprzęt 

elektryczny i elektroniczny

20-09-2019r.

18-10-2019r.

19-11-2019r.

17-12-2019r.

12-07-2019r.

09-08-2019r.

06-09-2019r.

04-10-2019r.

05-11-2019r.

03-12-2019r.

RacibóRz

PoniEdziałKi i PiątKi

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne

WtoRKi i PiątKi

Odpady segregowane 
(papier, szkło, tworzywa sztuczne)

PiątKi

Odpady 
wielkogabarytowe

ul. Katowicka, ul. Mysłowicka
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baRan 21.03-20.04 Będzie to czas, 

kiedy wreszcie będziesz mógł wrzucić na 

luz. Jednocześnie stanie się coś bardzo 

niespodziewanego, aczkolwiek niezmier-

nie przyjemnego. Czerwiec to doskonały 

okres na realizację wszelkich planów. Je-

śli masz zamiar kogoś zaprosić na randkę 

- zaproś; jeśli masz pomysł, aby poprawić 

stan swoich funduszy - wprowadź w ży-

cie ten pomysł; jeśli masz do załatwie-

nia sprawy służbowe, urzędowe lub inne 

- załatw je. Wszystko Ci się uda.

byK 21.04-21.05 Najważniejsze jest to, 

że wszystko dobre, co się dobrze kończy. 

Najpierw kłopoty, a potem tylko same ra-

dości. Co prawda będzie Cię denerwować 

brak gotówki, ale perspektywa przyszłych 

zarobków będzie dodawała Ci siły. Nie za-

pominaj o tym, że przed wakacjami nale-

ży wykrzesać z siebie trochę wysiłku. Je-

śli to zaniedbasz, to przez wszystkie let-

nie miesiące będziesz rozmyślał o tym, co 

Cię minęło.

bLiźnięta 22.05-21.06 Będziesz zbie-

rał negatywne skutki wynikające z Two-

jego zachowania. Musisz przeczekać ten 

okres, bo niebawem los znowu będzie się 

do Ciebie uśmiechał. Szczególną uwagę 

zwróć na osoby otaczające Cię. Niektórzy 

plotkują na Twój temat i wymyślają nie-

stworzone rzeczy. Nie prostuj tych plo-

tek i udawaj jakby Ciebie nie dotyczyły. 

W końcu ze względu na Twoje milczenie 

plotki przestaną krążyć. 

RaK 22.06-22.07 Przez cały czerwiec 

ktoś będzie doprowadzał Cię do czarnej 

rozpaczy swoim zachowaniem i słowami. 

Musisz dać odpór atakom i najlepiej by 

było, gdybyś odpłacił dobrym za nadob-

ne. Nie przejmuj się niczym, bo prawda 

i tak jest po Twojej stronie, a bogini For-

tuna jest bardzo blisko. Poza tym mie-

siąc upłynie bez jakichkolwiek wzlotów 

i upadków. Wszystko będzie toczyło się 

swoim utartym torem.

LEW 23.07-22.08 W życiu jest tak, że 

jak coś się polepszy, to zaraz się pogor-

szy. Czerwiec będzie dla Ciebie właśnie 

takim miesiącem. Niby wszystko będzie 

się dobrze układać, aż tu nagle ktoś lub 

coś spowoduje lekkie załamanie. Gdy bę-

dzie Ci się wydawać, że wyszedłeś z kło-

potów, to z drugiej strony ktoś zacznie 

Cię podszczypywać. I te problemy rozwią-

żesz, ale po to, by oczekiwać kolejnych 

drobnych przeciwności. Nie przejmuj się 

tym za bardzo, bo po pierwsze te kłopo-

ty znacznie Cię wzmocnią, a po drugie, 

to co jest gorsze, zawsze zamienia się w 

lepsze.

Panna 23.08-22.09 Czeka Cię potęż-

na dawka adrenaliny. Czerwcowe dni mo-

gą Ci przynieść niekorzystne rozwiąza-

nia. Tymczasem niespodziewanie dla Cie-

bie i dla wszystkich uda Ci się wyjść obron-

ną ręką. Jest ktoś dla Ciebie bardzo przy-

jazny, kto za wszelką cenę będzie chciał 

być Ciebie bardzo blisko. Ty jednak nie bę-

dziesz tego zauważał. A szkoda, bo osoba 

ta nie tylko będzie Ci mogła w wielu spra-

wach dopomóc, ale i może ukoić Twoje du-

chowe rozterki.

WaGa 23.09-23.10 Zostaniesz doce-

niony za swoje zasługi. Co prawda nie 

będzie to jakiś kolosalny zastrzyk pie-

niędzy, ale zawsze coś. Jest ktoś, kto 

potrzebuje Twojej pomocy, ale nie wie, 

jak o nią poprosić. Zwróć się do tej oso-

by z propozycją pomocy. Ty pomożesz, 

a potem sam otrzymasz pomoc w bar-

dzo ważnej dla Ciebie sprawie. Czer-

wiec to ciekawy miesiąc pod względem 

uczuciowym. Będziesz jak na huśtawce 

- od euforii do załamania i ponownie do 

euforii.

SKoRPion 24.10-22.11 Musisz za-

chować daleko posuniętą ostrożność. 

Jesteś okłamywany, dlatego nie przyj-

muj wszystkiego, co Ci mówią jako ob-

jawioną prawdę. Sprawdzaj fakty, bo 

w przeciwnym razie możesz mieć du-

że problemy. Czerwiec to także miesiąc, 

który może mieć wpływ na Twoje finan-

se. Masz okazję na zarobek, ale czy z tej 

okazji skorzystasz, zależy tylko od Cie-

bie. Słuchaj uważnie propozycji i nie 

lekceważ ich.

StRzELEc 23.11-21.12 W czerwcu ko-

niecznie musisz zastanowić się nad swo-

im postępowaniem. Być może wcale nie 

zależy Ci na opinii innych ludzi, ale prze-

cież zależy Ci na tym, aby Twoje życie 

układało się jak najlepiej. Jeśli zlekcewa-

żysz tych, którzy mogą Ci pomóc, wów-

czas Twoje plany mogą legnąć w gru-

zach. Nie zapominaj o tych, od których 

wiele zależy. Może to nie w Twoim stylu, 

ale czasami lepiej trochę się popodlizy-

wać, by skorzystać na tym w sposób bar-

dzo znaczący.

KozioRożEc 22.12-20.01 Wykażesz 

się wielką pomysłowością i dzięki temu 

zakończysz realizację swojego planu. Jed-

nocześnie otworzą się przed Tobą kolej-

ne perspektywy, możliwości i drogi do co-

raz większych sukcesów. Mimo że czer-

wiec to dobry okres w tym roku, to mu-

sisz jednak uważać, bo jedna lub dwie sy-

tuacje mogą być dosyć pechowe. Jeśli za-

chowasz odpowiednią ostrożność, wów-

czas nie stanie się nic złego.

WodniK 21.01-20.02 Twoja szczęśli-

wa passa będzie trwać. Ludzie, którzy do 

tej pory stwarzali Ci problemy, teraz za-

czną Ci pomagać i przymykać oczy, je-

śli przydarzy Ci się jakiś błąd. Pod koniec 

miesiąca oczekuj finansowego wsparcia 

od bliskiej osoby. Nie potraktuj tej oko-

liczności w rodzaju „należało mi się”. 

Ładnie podziękuj, bo to spowoduje dal-

sze przyjemności finansowe dla Ciebie.

Ryby 21.02-20.03 To będzie miesiąc 

pełen stresów i nerwów. Czasami bę-

dziesz się załamywać, by za jakiś czas 

uwierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę. Ta 

huśtawka nastrojów będzie trwać przez 

pierwsze dni czerwca. Potem okaże się, 

że wszystko skończyło się dobrze i cze-

ka Cię beztroski okres. Od czerwca mo-

żesz oczekiwać też ciekawych przeżyć 

w sferze uczuciowej. Będziesz się mio-

tał i zastanawiał, czy warto, ale pamięć 

o tych chwilach pozostanie w Tobie bar-

dzo długo.

H O R O S K O P KRZYŻÓWKA

Wśród osób, które do 30 czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosu-
jemy nagrody. Laureaci poprzedniej krzyżówki zamieszkują na zasobach Administracji 
Rydułtowy oraz Administracji Pszów.


