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Rydułtowy, 31.05.2021r.

Informacja tylko dla członków SM „Orłowiec”

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

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:
1. W Rydułtowach
w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”
przy ul. Strzelców Bytomskich 9a
w dniu 22.06.2021 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin
Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.
2. W Pszowie
w Miejskim Ośrodku Kultury
przy ul. Traugutta 1
w dniu 23.06.2021 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów.
3. W Raciborzu
w restauracji NOT
przy ul. Jana Kochanowskiego 1
w dniu 24.06.2021 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.
Porządek obrad poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 marca 2019 r. do 31.05.2021 r.
6. Podjęcie Uchwały Nr 1/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania RN za
okres od 1 marca 2019 r. do 31.05.2021 r.

7. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję
2021/2024.
8. Przeprowadzenie wyborów do Rady
Nadzorczej na kadencję 2021/2024.
Tryb wyborów Rady Nadzorczej określa
§ 86 ust. 3-15 Statutu Spółdzielni.
9. Przeprowadzenie wyborów do Rad
Osiedli na kadencję 2021/2026.
Tryb wyborów Rad Osiedla określa
§ 105 ust. 3 Statutu Spółdzielni.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 r.
11. Podjęcie Uchwały Nr 2/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.

12. Podjęcie Uchwały Nr 3/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
13. Podjęcie Uchwały Nr 4/2021 dot. podziału nadwyżki bilansowej za
rok 2019.
14. Podjęcie Uchwały Nr 5/2021 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2020r.
16. Podjęcie Uchwały Nr 6/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
17. Podjęcie Uchwały Nr 7/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
18. Podjęcie Uchwały Nr 8/2021 dot. podziału nadwyżki bilansowej za
rok 2020.
19. Podjęcie Uchwały Nr 9/2021 dot. zatwierdzenia protokołu i wniosków z lustracji.
20. Podjęcie Uchwały Nr 10/2021 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
21. Podjęcie Uchwały Nr 11/2021 dot. ustanowienia kierunków działań
na rok 2021/2022.
22. Podjęcie Uchwały Nr 12/2021 dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
23. Podjęcie Uchwały Nr 13/2021 dot. wyboru dwóch przedstawicieli
Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów
na Kongres Spółdzielczości.
24. Podjęcie Uchwały Nr 14/2021 dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie Gminie Miasta Pszów części pasa drogowego.
25. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą wyników głosowania
w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
26. Podjęcie Uchwały Nr 15/2021 dot. wyborów do Rady Osiedla.
27. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty Uchwał, sprawozdanie
Rady Nadzorczej za okres od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019/2020, sprawozdania finansowe wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat,
raport i sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
Biegłego Rewidenta, protokół wraz z wnioskami polustracyjnymi wyłożone zostaną w Administracjach oraz w siedzibie Zarządu w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 od dnia 8.06.2021 r.
W przypadku, gdy członek posiada tytuł prawny do kilku lokali, dla
których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek prawo uzyskał najwcześniej.
Członek może wskazać na piśmie, w której części Walnego Zgromadzenia chce brać udział, począwszy od następnego roku kalendarzowego po dacie zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków.
Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” zaprasza
wszystkich członków Spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym
Zgromadzeniu Członków.
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Przed nami Walne Zgromadzenie Członków

Wybieramy nowe Rady Osiedli i Radę Nadzorczą SM „Orłowiec”

Po przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa odbędzie się Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec”. W jego
trakcie nie tylko będziemy zatwierdzać
sprawozdania z dotychczasowej
działalności Zarządu Spółdzielni i Rady
Nadzorczej oraz plany na kolejny rok.
Wybierzemy także nowych członków
Rady Nadzorczej oraz członków Rad
Osiedlowych.

Na

każdym z trzech
posiedzeń w ramach Walnego
Zgromadzenia Członków będą
prezentowane sylwetki kandydatów ubiegających się o zasiadanie w Radzie Nadzorczej kadencji 2021-2024 oraz poszczególnych Rad Osiedlowych. Po
skwitowaniu działalności poprzedniej Rady, której kadencja
właśnie upływa, przystąpimy do
wyboru nowych jej członków.
Zgłaszanie
kandydatów:
Na trzy dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia należy zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej oraz
Rad Osiedlowych.
Należy to zrobić w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres
i nr członkowski kandydata;
dane dotyczące zatrudnienia
w Spółdzielni, czy też prowadze-

nia działalności konkurencyjnej
wobec Spółdzielni; pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią; informację o niezaleganiu z wnoszeniem opłat czynszowych oraz oświadczenie dotyczące liczby kadencji w Radzie
Nadzorczej.
Ponadto zgłoszenie powinno
zawierać dane osobowe osoby
zgłaszającej kandydata, a także
pisemne wyrażenie zgody osoby na kandydowanie w wyborach.
Po zaprezentowaniu sylwetek
kandydatów mieszkańcy dokonają, poprzez głosowanie, wyboru
tych osób, które będą ich reprezentować w Radzie Nadzorczej.
Suma głosów zebrana na wszystkich trzech częściach Walnego
będzie decydować o wyborze.
Tu należy przypomnieć, że do
Rady Nadzorczej jest 9 mandatów. Z zastrzeżeniem, że kandydować nie mogą już osoby, które przez dwie kadencje z rzędu
w tej Radzie zasiadały.

Po wyborach, członkowie spośród siebie wybiorą przewodniczącego, a także podzielą pracę
w dwóch komisjach: Rewizyjnej
i Gospodarczej.
W przypadku Rad Osiedli nie
ma żadnych limitów dotyczących liczby kadencji. Natomiast
liczebność rad w poszczególnych
osiedlach jest różna. I tak:
Administracja:
Rydułtowy - 9 mandatów
Pszów - 7 mandatów
Racibórz - 5 mandatów
Zawiadomienie o terminach
i miejscach, gdzie odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków zostały wywieszone we wszystkich klatkach schodowych należących do
naszej Spółdzielni.
Wszystkie trzy części Walnego
Zgromadzenia Członków przebiegać będą przy zachowaniu
wszystkich reżimów sanitarnych
w związku z COVID19.

Zarząd i pracownicy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec” oraz mieszkańcy
pragną serdecznie podziękować wszystkim
ustępującym członkom Rady Nadzorczej
i Rad Osiedli za pracę i trud włożony
w prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni,
a także życzyć powodzenia wszystkim
chętnym, którzy wystartują w wyborach.
RADA NADZORCZA
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków Spółdzielni, wybranych na okres określony w ustawie. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest
osoba prawna (firma, instytucja), do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni - wskazana przez osobę prawną. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

KOMISJA REWIZYJNA
Zadaniem Komisji Rewizyjnej przy RN SM „Orłowiec” jest:
Ocena przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, kontrola sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych członków, rekomendowanie biegłego rewidenta, opiniowanie regulaminu Zarządu,(...), opiniowanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami
zwalniającymi lokale.

KOMISJA GOSPODARCZA
Komisja Gospodarcza RN SM „Orłowiec” opiniuje plany gospodarcze
oraz programy działalności społeczno-kulturowej. Do zadań komisji
między innymi należy także analizowanie sprawozdań finansowych
oraz sprawozdań prac Zarządu.(...) uczestniczy w lustracji Spółdzielni
i nadzoruje wykonanie zadań polustracyjnych.

RADA OSIEDLA
Rada Osiedla jest wybierana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będą nasze Osiedla,
czy dobrze będzie się nam na tych Osiedlach mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.
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Remonty w Administracji Pszów

Szersza droga i nowa nawierzchnia
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców bloków przy ul. Jagiełły 7
i Witolda 1 w Pszowie uporządkowany został teren wokół ich
budynków. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej
behaton oraz chodnik typu „cegiełka”.

P

rzez wiele lat Zarząd
Spółdzielni czynił starania, aby poprawić jakość infrastruktury na tym terenie. Jej fatalny stan był spowodowany uciążliwą działalnością sklepu PSS „Społem” i baru

„Cymynt”. Ciężkie auta dostawcze degradowały nieutwardzone pobocze drogi, powstawały
niebezpieczne zapadliny gruntu. Z tak niekorzystnym krajobrazem mieszkańcy sąsiadowali na co dzień.
Ostatecznie Zarząd PSS „Społem” zaakceptował propozycję
poszerzenia o dwa metry drogi dojazdowej do posesji wraz
z partycypacją w kosztach remontu terenu.
Inwestycja ułatwiła dojazd
samochodom dostawczym do
sklepu, przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa parkowanych wzdłuż jezdni samochodów lokatorów, a cały teren zyskał na estetyce.

Kolejny parking

B

rak miejsc parkingowych jest prawdziwym
utrapieniem w miastach, a zwłaszcza na osiedlach
mieszkaniowych. Samochody
przestają być luksusem. Przybywa aut, a razem z nimi pojawia
się problem brakujących miejsc
postojowych.
Nasza Spółdzielnia, w miarę
możliwości finansowych stara się
budować nowe parkingi. Na ta-

Estetycznie i funkcjonalnie
ką inwestycję mogli liczyć, m.in.
mieszkańcy osiedla Kościuszki
w Pszowie. Już można korzystać
z nowego parkingu i dodatkowych miejsc parkingowych.
Teren ten był mocno zniszczony przez ostatnie dwa lata prac
ziemnych w związku z budową
kanalizacji sanitarnej. To nie był
łatwy czas dla mieszkańców osiedla, ale efekt końcowy wynagrodził te niedogodności.

Po

remoncie
teren
przy ul. Witolda
3-5-7-9 na osiedlu
Grunwaldzkim w Pszowie zyskał
nowe życie. Zakończono remont
drogi osiedlowej, placu manewrowego pod garażami oraz wykonano dodatkowe miejsca parkingowe. Nawierzchnia utwardzona została kostką betonową
typu behaton. Teren zyskał na
wyglądzie i funkcjonalności.
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Nieznacznie drożeje woda
w stanie ich ponieść. Dlatego też PGW Wody Polskie - jako ogólnopolski regulator cen
za wodę i odbiór ścieków - stoi na straży niskich opłat, a tym samym interesu odbiorcy
końcowego, czyli każdego z nas.
W przypadku Rydułtów PGW Wody
Polskie wyraziły zgodę na podwyżkę, ale
jest ona niewielka.

Na wiele kosztów
ponoszonych przez
mieszkańców Spółdzielnia
nie ma żadnego wpływu.
Oczywiście, SM „Orłowiec”
stara się negocjować
z dostawcami najlepsze ceny
i ograniczać stawki, ale i tak
niektóre taryfy są narzucane
z góry. Należą do nich ceny
wody, odprowadzania
ścieków i ciepła.

D

ostawca wody zanim podniesie
ceny musi uzyskać zgodę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest regulatorem taryf i stoi na straży interesów mieszkańców.
- Trwa proces ustalania na najbliższe
trzy lata cen za wodę i ścieki. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przesyłają
propozycje stawek do regulatora, jakim są
Wody Polskie. Naszym nadrzędnym celem
w procesie weryfikacji taryf jest dbanie
o interesy mieszkańców. Musimy mieć pewność, że mieszkańców będzie stać na wodę przy jednoczesnym zapewnieniu jej dostaw - podkreśla Przemysław Daca, prezes
Wód Polskich.
Na stronie www.wody.gov.pl możemy
przeczytać:
- Woda nie jest dobrem, na którym powinno się zarabiać, a przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne nie powinny czerpać
zysków z dostarczania jej mieszkańcom.
Wody Polskie nie mogą zgodzić się na znaczące podwyżki cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Jako regulator, PGW Wody Polskie, muszą dbać o to,
aby opłaty za wodę i ścieki były racjonalne
i możliwe do poniesienia przez odbiorę
końcowego, czyli każdego z nas. Woda jest
niezbędna do życia, a prawo do niej zostało uznane przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ za prawo człowieka. Dostęp do wody
powinien więc być łatwy i nie powinien być
obwarowany wysokimi cenami. Wygórowane opłaty za wodę mogą bowiem doprowadzić do wykluczenia społecznego, gdyż
część gospodarstw domowych może nie być
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Otrzymaliśmy pismo
z Ciepłowni Rydułtowy, które
w całości publikujemy.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2021 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” zmuszona została
do zwiększenia opłaty za zimną wodę.

Cena od 1 czerwca 2021 r. (z VAT 8%)

Cena poprzednia (z VAT 8%)

zimna woda - 5,88 zł/m
zimna woda - 5,83 zł/m3
odprowadzenie ścieków - 9,18 zł/m3
odprowadzenie ścieków - 9,18 zł/m3
ogółem - 15,06 zł/m3
ogółem -15,01 zł/m3
Podwyżka ta dotyczy mieszkańców Rydułtowych: os. Orłowiec, ul. Raciborskiej,
ul. S. Ligonia, ul. A. Mickiewicza i ul. Obywatelskiej.
3
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Likwidujemy niską emisję

S

półdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” 31 maja wystąpiła z wnioskiem do
Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Rybniku o określenie możliwości przyłączenia 20 budynków (opalanych paliwem stałym) należących
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” do sieci gazowej. Pismo zostało
wystosowane w związku
z koniecznością likwidacji niskiej emisji. Realiza-

cja inwestycji oraz termin
wykonania uzależniony będzie od pozyskania
środków finansowych zewnętrznych. We wniosku
wykazano przewidywalne
zużycie gazu i moce przyłączeniowe dla obecnego
stanu budynków. Po określeniu możliwości przyłączenia, Spółdzielnia wystąpi o warunki przyłączenia i skoryguje dane dotyczące mocy, terminów
i zużycia gazu w zależności od założonych harmo-

Foto: www.miechow.eu

Zarówno uchwała Sejmiku Województwa
Śląskiego, jak i polityka rządu wskazują
jednoznacznie, że musimy stopniowo,
w miarę naszych możliwości finansowych
przechodzić na ekologiczne źródła
ogrzewania budynków. Stąd starania
SM „Orłowiec”, by podłączać budynki do
sieci ciepłowniczej lub gazowej.

nogramów termomodernizacyjnych budynków.
Uprzednio zostały również wystosowane pisma
do dostawców ciepła (Polska Grupa Górnicza S.A.
oraz Ciepłownia Rydułtowy) w sprawie warunków technicznych podłączenia budynków do sieci
w miejscach, gdzie technicznie jest to możliwe.

Dla budynków na osiedlu Orłowiec 64, 66, 68,
70 w Rydułtowach planujemy w najbliższym czasie wykonać wg uzyskanych przez Ciepłownię„Rydułtowy” warunków
przyłączeniowych, sieć
ciepłowniczą, a następnie węzły cieplne, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-

wej. Planuje się również
wykonanie w tych budynkach remontu uszkodzeń elewacji związanych

ze skutkami szkód górniczych oraz termomodernizację przegród zewnętrznych.

Żywioł dał się we znaki

Majowe nawałnice mocno dały się we znaki nie tylko przedsiębiorcom i właścicielom domów jednorodzinnych,
ale także naszym mieszkańcom. Na zasobach naszej Spółdzielni doszło do licznych zalań i podtopień.

W

większości przypadków woda wdzierała
się do mieszkań i na
klatki schodowe z dachów, świetlików, z klap włazowych, przeciekając pod parapetami przez
elewacje. Podtopione zostały
także piwnice.
Ulewa była tak duża, że rynny
nie dały radę z odprowadzaniem
wód opadowych z dachów, co
powodowało ich uszkodzenia.

Woda wyrywała nawet haki mocujące rynny.
- Nasi pracownicy w pocie czoła
starali się usuwać powstałe szkody. Niestety pogoda stała na przeszkodzie i nie wszystko było można usunąć od razu. W pierwszej
kolejności staraliśmy się usuwać
szkody, które dotyczyły mieszkań, tak aby nie były one zalewane podczas następnych opadów,
a dopiero w dalszej kolejności na-

prawiane były pozostałe szkody,
dotyczące zalewania klatek schodowych czy piwnic - zapewniają
służby techniczne Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec”.

Na koniec maja liczba szkód
wymagających interwencji
służb dekarskich spółdzielni
była bliska 100. Nie wszystko
udało się szybko naprawiać, ale

kiedy tylko pozwoliła na to pogoda większość usterek została
usunięta. Jak zapewniają pracownicy bloki i mieszkania są
już zabezpieczone.

czerwiec 2021 r.

Nasza Spółdzielnia

7

Wiosna, wiosna, wiosna...

Mieszkańcy sami zadbali o klomby
i trawniki przed blokami. Nawet stare
opony zyskały nowe życie - tym razem
za pan brat z ekologią. Pomalowane
doskonale pełnią rolę kwietników.

8

Nasza Spółdzielnia

REKLAMA

czerwiec 2021 r.

HOROSKOP

Wodnik (20 I - 19 II) Przez
ostatnie tygodnie żyłeś w wielkim
stresie, spowodowanym postępowaniem innych osób. Ale czy jest
sens aż tak się tym przejmować?
Staraj się nie marnować energii na
sprawy, na które nie masz wpływu.
Skup się na sobie.
Ryby (20 II - 19 III) Nie traktuj
zbyt dosłownie krytycznych uwag
pod swoim adresem. Zwłaszcza jeżeli wypowiadają je ludzie, którzy
nie mają powodu, aby darzyć Cię
sympatią. Zawsze możesz ich pokonać tą samą bronią. Powiedz im
coś takiego, że z wrażenia zwiędną
im uszy.
Baran (20 III - 20 IV) Nie sugeruj
się przysłowiem mówiącym, że „do
trzech razy sztuka”. Jeżeli bardzo zależy Ci na załatwieniu sprawy, która
tak Cię ostatnio nurtuje, próbuj aż
do skutku. Może błąd tkwi w podejściu do problemu? Może nie szukasz
sprzymierzeńców, choć chętni do
pomocy na pewno się znajdą.
Byk (21 IV - 20 V) Powinieneś
wykazać więcej pokory wobec otoczenia. Nie chodzi o to, aby zginać
kark i schodzić wszystkim z drogi,
ale musisz pamiętać, że nie jesteś
jeszcze królem świata. W swoje postępowanie musisz wkalkulować ryzyko, że spotkasz kogoś silniejszego
i sprytniejszego od Siebie.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Wiosenne przesilenie nie wpłynęło dobrze
na Twoje zdolności mobilizacyjne.
Innym praca pali się w rękach, a Ty
próbujesz się migać od obowiązków. Dla Swojego dobra powinieneś
wziąć się w garść, bo inaczej ktoś
sprzątnie Ci sprzed nosa życiową
okazję do zarobienia kasy.
Rak (21 VI - 21 VII) Planowanie
nie należy do Twoich najmocniejszych stron. Wziąłeś sobie na głowę
zbyt dużo obowiązków i nie potrafisz się z nich teraz wywiązać. Naucz
się selekcjonować zadania według
hierarchii ważności. Na pierwszym
miejscu postaw te, które korzyść
przyniosą Tobie.

Lew (22 VII - 21 VIII) Ryczysz
- jak to lew - ale pożytku z tego nie
ma żadnego. Siła i pewność siebie
są Twoimi naturalnymi atutami, ale
plany wezmą w łeb, jeżeli nie wejdzie
Ci w krew przebiegłość Skorpiona,
ostrożność Raka i skromność Panny. Załatw wszystkie ważne sprawy
przed wakacjami.
Panna (22 VIII - 22 IX) Nie ma
sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Popełniłeś masę błędów, których już nie naprawisz. Musisz poddać sprawy ich własnemu biegowi
i czekać, aż rozwiążą się same. Nie
marnuj jednak tej życiowej lekcji.
Dobrze zapamiętaj błędy.
Waga (23 IX - 22 X) Każda Waga
powinna ważyć sama, ale sprawy są
zbyt poważne, abyś polegał tylko na
własnej opinii. Zapytaj o radę kogoś
o większym doświadczeniu życiowym, kto już był w podobnej sytuacji. Dobrze się zastanów, do kogo
zwrócić się o pomoc. Tutaj liczy się
dyskrecja.
Skorpion (23 X - 21 XI) Nie
rezygnuj z przywilejów, które Ci
się należą, a które ktoś chce teraz
odebrać. Walcz o sprawiedliwość
i swoje interesy. Tylko nie sięgaj po
metody Twojego przeciwnika, bo
to się może źle skończyć dla Ciebie.
Prawda zawsze zwycięża i tego się
trzymaj.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Nie
przerzucaj swoich osobistych problemów na grunt towarzyski i zawodowy, bo staniesz się toksyczną
osobą, którą wszyscy będą omijać
szerokim łukiem. Jeżeli przeżywasz
trudne chwile, to szukaj pocieszenia u prawdziwych przyjaciół, a nie
u wszystkich znajomych.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Trzymaj się zasady, że jeżeli coś Cię
nie zabiło, to na pewno wzmocni.
Z każdym nagatywnym wydarzeniem stajesz się odporniejszy na
podobne sytuacje w przyszłości. Nie
szukaj winnych obecnej sytuacji.
Widocznie tak miało być. Ciesz się,
że nie jest gorzej.
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