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Wszystkim naszym lokatorom życzymy
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni 

w Nowym 2020 Roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.

ZarZąd, rada NadZorcZa,
rady osiedla i pracowNicy
spółdZielNi MiesZkaNiowej
„orłowiec” w rydułtowach



Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,

tel. 32 4173038, 32 4197206, fax:32 451 12 20 
www.smorlowiec.pl
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Czeka nas kolejna podwyżka, na którą 
nie mamy żadnego wpływu. Nasi do-
stawcy ciepła, czyli Ciepłownia Ryduł-

towy, Polska Grupa Górnicza (Zakład Elektro-
ciepłownie) oraz PGNiG Termika Energetyka 
Przemysłowa, poinformowali nas, że zmieniają 
się taryfy, a to oznacza podwyżki. Były one do 
przewidzenia. Jak tłumaczą przedstawiciele 
firm z branży ciepłowniczej, w ostatnim czasie 
stale rosną ceny prądu i węgla, a są to czynniki 
wpędzające w straty ciepłownictwo systemowe. 

Węgiel, na którym w 74 proc. opiera się polskie 
ciepłownictwo systemowe, jest drogi jak nigdy 
wcześniej. Sukcesywnie drożeją również upraw-
nienia do emisji CO2, a w ślad za nimi - prąd. 
Wzrosły płace zasadnicze oraz ceny usług. Jeśli 
weźmie się pod uwagę wszystkie te czynniki, ce-
na ciepła musi wzrosnąć. Podwyżki cen uderzą 
niemal w co drugie gospodarstwo domowe w 
naszym kraju, gdyż z ciepła systemowego korzy-
sta ponad 42 proc. Polaków. W tym gronie są też 
niestety mieszkańcy SM Orłowiec. 

Drożeje 
ciepło
 Dostawcy ciepła do naszych 
 zasobów podnieśli taryfy. 
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Misją i najważniejszym zadaniem 
naszej Spółdzielni jest wysoki po-
ziom usług mieszkaniowych. Ro-

bimy wszystko, aby nasi lokatorzy mieszkali 
w dobrych warunkach i przyjaznym otocze-
niu. Gwarantujemy utrzymanie tych standar-

dów, ale pod warunkiem stabilnej sytuacji fi-
nansowej SM „Orłowiec”. Niestety, w ostat-
nim czasie poszły w górę ceny wielu usług 
i podatków, a kolejnych podwyżek można 
spodziewać się w przyszłym roku. Nie ma-
my na to wpływu, ale boleśnie odczuwamy 
tego skutki. Jesteśmy zmuszeni do korekty 
opłaty eksploatacyjnej w 2020 roku. Wynika 
ona z czynników niezależnych od Spółdziel-
ni. W przyszłym roku wchodzi w życie wiele 
zmian legislacyjnych związanych bezpośred-
nio z opłatą eksploatacyjną. Przede wszyst-
kim wzrośnie płaca minimalna z 2250 zł do 

2600 zł brutto. To wzrost o ponad 15%. Poza 
tym, od stycznia 2020 roku zaczną obowiązy-
wać Pracownicze Plany Kapitałowe. Wymu-
szają one na pracodawcach udział w kosztach 
na minimalnym poziomie 1,5% od każdego 
pracownika. 

Konsekwencją są większe 
koszty związane  
z funduszem płac nie tylko 
w SM „Orłowiec”. 
Co to są Pracownicze  
Plany Kapitałowe? 

Jest to system, który ma pozwolić pracowni-
kom na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przy-
szłe emerytury. Jest on wprowadzany stopniowo. 
W pierwszej kolejności wprowadzały go w życie 
największe przedsiębiorstwa zatrudniające powy-
żej 250 pracowników. Następne w kolejce są firmy, 

które mają na stanie od 50 do 250 pracowników. 
W tym przedziale znajduje się Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Orłowiec”. Program jest wprowadzo-
ny odgórnie i każdy przedsiębiorca w Polsce ma 
obowiązek wdrożenia go w życie. Koszty prowa-
dzenia PPK w większości przypadają niestety na 
pracodawcę. To on dokłada każdemu pracowni-
kowi wspomniane już minimalne 1,5% do wyna-
grodzenia. Do tego dochodzi koszt prowadzenia 
systemu. Zgodnie z ustawą wytypowane są firmy, 
które musiały spełnić restrykcyjne warunki Mini-
sterstwa Finansów, aby móc prowadzić PPK. Taki 
podmiot nie robi tego oczywiście za darmo. Koszt 
obsługi PPK również leży po stronie pracodawcy, a 
nie są to małe kwoty. Jeżeli chodzi o kwotę najniż-
szej krajowej to jej wzrost w 2020 roku w stosunku 
do bieżącego jest największy od wielu lat. 

Ta sytuacja powoduje 
wzrost podstawowych 
koszów Spółdzielni  
o ponad 600 tys. złotych.

Pamiętajmy, że rząd obiecał w przecią-
gu dwóch lat podnieść płacę minimalną na-
wet do 4000 zł brutto. W krótkim czasie na 
firmy spadnie kolejna fala kosztów. To musi 
odbić się na cenach usług. Ale tu problem się 
nie kończy. Zmiany te dotyczą także firm ze-
wnętrznych współpracujących z naszą Spół-
dzielnią. Wyższe koszty zatrudnienia pracow-
nika powodują, że nasi kontrahenci już sukce-
sywnie podnoszą ceny usług. Wzrastają rów-
nież ceny wody, prądu, ogrzewania. Działa to, 
jak system „naczyń połączonych”, gdzie głów-
nym ogniwem jest opłata eksploatacyjna, któ-
ra musi podrożeć skoro wszystko idzie w gó-
rę. Nie mamy wpływu na wzrost kosztów pra-
cowniczych, ale musimy uwzględnić te wy-
datki w planach finansowych. Jeśli nie pod-
niesiemy opłaty eksploatacyjnej istnieje real-
na obawa, że nie da się utrzymać wysokiego 
poziomu usług świadczonych przez SM „Or-
łowiec”, a na to nie możemy i nie chcemy so-
bie pozwolić.

Długi maleją
Każda spółdzielnia mieszkaniowa 

ma problem z lokatorami, którzy 
nie regulują opłat czynszowych 

w terminie albo w wymaganej wysokości. 
SM „Orłowiec” nie należy tutaj do wyjąt-
ków, ale robimy wszystko, aby odzyskać 
należne nam pieniądze. 

Zarząd Spółdzielni współpracuje z dwo- 
ma firmami zajmującymi się windykacją 
długów. Są to: Kancelaria Kałuża i Wspól-
nicy Sp. z o.o. oraz Kancelaria Prawna 
Krzysztof Bąk. 

Obie firmy zajmują się windykacją 
polubowną, która polega na kierowaniu 
korespondencji do dłużnika z wezwaniem 
do polubownej zapłaty długu, kontakcie 

telefonicznym, ustaleniem sytuacji mająt-
kowej dłużnika, tworzeniem i monitorin-
giem harmonogramu spłaty jak również 
windykacją terenową, w miejscu zamiesz-
kania dłużnika. Zgodnie z Regulaminem 
windykacji obowiązującym w naszej Spół-
dzielni, do windykacji terenowej kierowa-
ne są osoby zalegające z opłatami za co 
najmniej dwa okresy płatnicze.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”  
nr 49/V/2012 z dnia 26.10.2012 r. kosz-
tami powstałymi w wyniku windykacji 
należności czynszowych obciążany jest 
dłużnik, który trafia na listę do windyka-
cji, przekazaną firmom windykacyjnym.

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Zadłużenie mieszkańców na 
przestrzeni 4 ostatnich lat :
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NOwe, MieSięCzNe STawKi eKSPlOaTaCyjNe za 1 m2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w dniu 20.11.2019r.  
podjęła uchwałę Nr 58/VII/2019, w sprawie zatwierdzenia zmian  

w opłatach na lokalach mieszkalnych.

1. Stawka eksploatacyjna na 1 m2 dla członków - mieszkania własnościowe, 
lokatorskie, odrębna własność, umowy najmu na czas nieokreślony - 
2,80 zł/m2/m-c

2. Stawka eksploatacyjna na 1 m2 dla właścicieli (nie członków) - 
mieszkania z odrębną własnością - 3,30 zł/m2/m-c

3. Stawka eksploatacyjna za 1 m2 dla najemców (nie członków) - 
mieszkania z umową najmu, bez tytułu, pustostany - 3,50 zł/m2/m-c

Wymuszona 
podwyżka

  Ceny wielu usług i państwowych danin poszły ostatnio mocno do góry, a kolejnych podwyżek  
  należy spodziewać się z przyszłym rokiem. W tej sytuacji oszczędności i racjonalna polityka  
  inwestycyjna nie wystarczają, aby Spółdzielnia mogła dobrze spełniać swoje zadania.  
  Od kwietnia przyszłego roku jesteśmy zmuszeni podnieść wysokość stawek eksploatacyjnych.  

Kancelaria Kałuża i Wspólnicy 
Spółka z o.o.
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To są chyba jedne z najbardziej wy-
czekiwanych przez mieszkańców 
inwestycji. Ceny używanych samo-

chodów są relatywnie niskie. Na ulicach pojawia 
się coraz więcej aut, ale w ślad za tym nie przy-
bywa miejsc parkingowych, a przynajmniej nie 

w takim tempie, jak oczekują tego kierowcy. Tym 
bardziej jest nam miło poinformować naszych 
mieszkańców, że oddaliśmy na ich potrzeby ko-
lejne parkingi. Nowe miejsca postojowe pojawi-
ły się przy budynkach osiedla Orłowiec 42-43,  
44-45, 46 oraz 59. 

Kolejne miejsca postojowe

eSTeTyCzNie, eKOlOgiCzNie i eKONOMiCzNie

Pięknieją nasze budynki
Trwa proces termomodernizacji budynków miesz-

kalnych w naszych zasobach. To nie są tanie, ale na 
dłuższą metę opłacalne inwestycje. Przede wszystkim 

budynki zyskują na estetyce, a to jest wartość bezcenna, po-
nieważ lepiej nam się żyje w ładnym otoczeniu. Drugą, nie 
mniej istotną korzyścią są konkretne oszczędności. W termo-
modernizowanych budynkach, m.in. docieplamy zewnętrzne  
i wewnętrzne ściany oraz wymieniamy stolarkę okienną. Tak 
zabezpieczone budynki potrzebują mniej ciepła do ogrza-

RaCibóRz - ul. KaTOwiCKa 12

PSzów - TRauguTTa 35

Przekazanie terenu pod budowę 
odbyło się z początkiem sierpnia te-
go roku. Prace zakończą się w 2020 
roku. Do tej pory docieplono ściany 
zewnętrzne, wymieniono stolarkę 
okienną oraz zamontowano podziel-
niki ciepła i zawory termostatyczne. 

Prace zakończyły się w paździer-
niku tego roku. Między innymi do-
cieplono ściany zewnętrzne, balko-
ny, piwnice i stropodach. Wymienio-
no stolarkę, kupiono i zamontowano 
podzielniki i zawory. 
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Kolejne miejsca postojowe

eSTeTyCzNie, eKOlOgiCzNie i eKONOMiCzNie

Pięknieją nasze budynki
nia, a to przekłada się na zaoszczędzone pieniądze. Kolej-
ną korzyścią jest efekt środowiskowy. Walka z niekorzystny-
mi zmianami klimatu stała się najważniejszym priorytetem 
polityki Unii Europejskiej na najbliższe lata. Cały świat szu-
ka sposobów, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych,  
w tym dwutlenku węgla, które podwyższają temperaturę zie-
mi i prowadzą do nieodwracalnych, katastrofalnych zmian 
na naszej planecie. To ważne, że także SM „Orłowiec” ma 
swój wkład w globalny plan ratowania klimatu.

PSzów - TRauguTTa 35

PSzów - ul. wOlCzyKa 1

Prace rozpoczęły się w sierpniu, a 
zakończą w przyszłym roku. Do tej po-
ry ocieplono ściany, zamontowano za-
wory termostatyczne i wyregulowano 
instalację centralnego ogrzewania.
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Patrząc na pozytywną reakcję 
naszych mieszkańców byli-
śmy przekonani, że odbiór 

kolejnych prac wykonanych przez 
chłopaków z całego śląska będzie ta-
ki sam. Nie myliliśmy się. Oszpecone 
przez wandali mury nabrały nowe-
go wyrazu. O ile śmietniki pozostały  
w tematyce EKO tak mury tuneli wy-
malowane zostały w tonacji jesiennej. 
Głównie przy użyciu mocnych kolo-
rów: czerwieni, różu i pomarańczy. 
Warto przypomnieć, że również i w tej 
edycji dużą rolę i znaczenie odegrały 
służby gospodarcze naszej Spółdzielni, 
które musiały wykonać ogrom pracy, 
aby przygotować „podkład” pod całe 
przedsięwzięcie. Pojawiają się również 
pytania skąd Spółdzielnia bierze na to 
środki. Jest to mały odsetek lokatorów 
bo zazwyczaj każdy chwali za inicja-

tywę i pomysł, ale jednak i takie głosy 
się pojawiają. Jesteśmy świadomi tego, 
że nie można wszystkim „dogodzić”  
i zawsze znajdzie się ktoś komu pozy-
tywne inicjatywy będą przeszkadzać. 
Pragniemy uspokoić. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Orłowiec” nie ponosi 
żadnych kosztów związanych z po-
wstaniem graffiti. Wszystkie prace są 
tworzone z pasji i zamiłowania do wy-
konywania takich dzieł przez młodych 
artystów. Jedynymi kosztami, które 
ponieśliśmy były materiały w postaci 
lakierów. Te same koszty ponosiliśmy 
usuwając skutki wandalizmów, śred-
nio co parę miesięcy. Uważamy jed-
nak, że sukcesywne odnawianie ścian 
czy elewacji i robienie kolejnego „pod-
kładu” dla wandali jest pracą syzyfową, 
która i tak nie przynosiła na dłuższą 
metę żądanych efektów. 

Wiosna na śmietnikach, jesień w tunelach
u w październiku informowaliśmy o pierwszym etapie projektu - „Kolorowe śmietniki w stylu eKO”. Mariusz ganita, prezes 

SM „Orłowiec” zapowiedział, że to nie koniec tej akcji i słowa dotrzymał. Spółdzielnia poszła o krok dalej i wraz z nowymi 
graffiti na śmietnikach pojawiły się również kolorowe ściany w tunelach pod budynkami na os. Orłowiec. 
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Wiosna na śmietnikach, jesień w tunelach
u w październiku informowaliśmy o pierwszym etapie projektu - „Kolorowe śmietniki w stylu eKO”. Mariusz ganita, prezes 

SM „Orłowiec” zapowiedział, że to nie koniec tej akcji i słowa dotrzymał. Spółdzielnia poszła o krok dalej i wraz z nowymi 
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R E K L A M A

SM „Orłowiec” już dawno rozpoczęła 
przygotowania do sezonu zimowe-
go. Do odśnieżania osiedla (dojścia 

do klatek schodowych, schody, chodniki) zostali przy-
gotowani pracownicy Referatu Gospodarczego. W ra-
zie konieczności, kiedy zima zacznie nam mocno dawać  
w kość, wspomogą ich konserwatorzy poszczególnych 
Administracji, którzy mają do dyspozycji odpowiednie 
odśnieżarki. Do odśnieżania ulic osiedlowych wytypo-
wana została firma zewnętrzna, która jest w posiadaniu 
ciężkiego sprzętu.

Co zrobiliśmy dotychczas?

Przeprowadzono kontrole stanu technicznego sta-
cji ciepła wraz ze sprawdzeniem ustawionych parame-
trów automatyki. Po przeglądzie są też izolacje na insta-
lacjach wodnych w klatkach schodowych i przyłączach 
wody zimnej. Zamontowane zostały nowe wymienniki 
ciepła, przetestowano też sprawność grzejników na klat-
kach schodowych. Wymieniono blisko 75 grzejników 
(głównie w mieszkaniach). Usterki, które pojawiły się  
w ciągu roku na poszyciu dachowym zostały usunię-
te. Aby zapobiec wyziębieniu budynków, oszklono po-
mieszczenia piwniczne. Na bieżąco regulowane są drzwi 
i samozamykacze. Administracje zostały już zaopatrzone  
w sól i piasek.

Wyodrębnienia 
lokali mieszkalnych 

z mieszkań 
lokatorskich 

na odrębną własność 

2019 r. - 16
2018 r. - 45
2017 r. - 22
2016 r. - 27

Sprzedaż lokali 
na przetargach 

nieograniczonych na 
ustanowienie odrębnej 

własności 

2019 r. - 18
2018 r. - 20
2017 r. - 11
2016 r. - 10

Spółdzielnia w liczbach

uwaga! 
zmiana adresu!

Zmienił się adres e-mail do referatu członkowskiego.  
Od teraz prosimy kierować korespondencję na: 

czlonkowski@smorlowiec.pl

My się zimy nie boimy
u jeszcze nie ma siarczystych mrozów i oblodzonych chodników, ale 

- zgodnie z prognozami - z początkiem nowego roku powinniśmy się 
przygotować na niskie temperatury i opady śniegu.
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Urząd Miasta w Rydułtowach 
przyjął uchwałę mówią-
cą o obowiązku zapewnie-

nia opieki wolno żyjącym kotom. Jest 
to szczególnie ważne zimą, kiedy wie-
le z tych sympatycznych czworonogów 
ma utrudniony dostęp do pożywienia  
i ciepłych miejsc, gdzie mogą się schro-
nić w mroźne noce. Nasza Spółdzielnia 
współpracuje z rydułtowskim magistra-
tem. Dwa razy do roku urzędnicy prze-
kazują nam suchą i mokrą karmę dla 
kotów, która trafia do naszych miesz-
kańców opiekujących się i dokarmiają-
cych zwierzęta. 

Zakłócanie ciszy nocnej to naj-
częstsza przyczyna sąsiedz-
kich konfliktów. Mieszkając  

w bloku, musimy się z tym liczyć, co nie 
znaczy, że powinniśmy to tolerować.

O ile głośny remont jest uciążliwy 
przez określony czas, to prędzej czy 
później się kończy, tak z hałaśliwymi 
sąsiadami nie jest już tak prosto. 

Przy wejściach do zarządzanych 
przez nas budynków, na tablicach 
ogłoszeń znajdują się informacje, któ-
re w jasny sposób wyjaśniają, że cisza 
nocna obowiązuje w godzinach 22.00 
- 6.00. Problem w tym, że nie ma jed-
noznacznych kryteriów określających, 
czy dźwięki dobiegające zza ściany 
mieszczą się w normie, czy są zakłóca-
niem spokoju i porządku publicznego. 

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hała-
sem, alarmem lub innym wybrykiem 
zakłóca spokój, porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo wywołuje zgor-
szenie w miejscu publicznym, podle-
ga karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny.

Warto pamiętać, że do zakłócania 
porządku zaliczone może być każde 
zachowanie o dowolnej porze. Czas 
pomiędzy 22.00 a 6.00 jest zwyczajo-
wo przyjęty, jako godziny ciszy noc-
nej. Wszelkie uciążliwe działania, ta-
kie jak prace remontowe, powinny od-
bywać się w ciągu dnia. Wtedy więk-
szość mieszkańców przebywa poza 
domem, więc jest mniejsze prawdo-
podobieństwo, że będziemy komuś 
przeszkadzać. Przepisy nie ogranicza-

ją właścicieli lokali co do godzin, w ja-
kich mają wykonywać remonty, jed-
nak co nieco na ten temat mówi ko-
deks cywilny. 

Art. 144. Właściciel nieruchomo-
ści powinien przy wykonywaniu swe-
go prawa powstrzymywać się od dzia-
łań, które by zakłócały korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze spo-
łeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejsco-
wych.

Dobrą praktyką jest poinformowa-
nie współmieszkańców o tym, że pro-
wadzimy remont czy zamierzamy za-
prosić gości. Co prawda nie zniwelu-
je to związanych z tym utrudnień, jed-
nak nie będą oni niemile zaskoczeni. 

Na Osiedlu Orłowiec w Ry-
dułtowach postawiony 
został paczkomat firmy 

INPOST, który będzie służył naszym 
mieszkańcom. Nie wszyscy wiedzą,  
o co chodzi dlatego przypominamy, że 
paczkomat jest systemem automatycz-
nych  skrytek pocztowych  (lub termi-
nali pocztowych) służący do nadawania  
i odbierania przesyłek. Urządzenia roz-
lokowane są w miejscach publicznych, 

często w najbliższej okolicy supermar-
ketów, stacji benzynowych lub kampu-
sów uniwersyteckich. Większość auto-
matów dostępnych jest 24 godziny na 
dobę.

To już jest plaga wszystkich 
osiedli mieszkaniowych 
w całej Polsce. Do takich 

sytuacji dochodzi także w naszych za-
sobach. Dwie kobiety, których wygląd 
i ubiór sugeruje południowe pochodze-
nie, nachodzą starszych ludzi twierdząc, 
że zbierają żywność dla biednych i głod-
nych. Biorą lokatorów na litość i nieste-
ty taka taktyka przynosi złodziejskie 
efekty. Jedna z kobiet towarzyszy miesz-
kańcowi w kuchni podczas szukania  
i pakowania jedzenia, a druga w tym 
czasie plądruje mieszkanie.

To nie jedyna metoda złodziei. Do 
opisywanych w mediach sposobów „na 

Cygankę”, „na wnuczka” czy „na poli-
cjanta” doszedł kolejny, który zaczyna 
upowszechniać się także w naszym re-
gionie. Włamywacze w celu wtargnię-
cia do mieszkania wykorzystują… per-
fumy. Na czym dokładnie polega ów 
metoda?: „Po osiedlach chodzą dwie oso-
by i promują sprzedaż perfum. Może pa-
ni nie kupić, ale co pani szkodzi spraw-
dzić woń, zapach... Po powąchaniu oso-
ba zasypia, a oni plądrują dom” - czy-
tamy w oświadczeniu krążącym w me-
diach społecznościowych. 

Mieszkańcy, miejcie się 
na baczności!

Pomagamy kotom
przetrwać zimę

Noc nie zawsze 
jeSt cicha
u Życie w blokach ma swoje zalety, ale są też 

niedogodności. Do najbardziej uciążliwych 
należą hałaśliwi lokatorzy, którzy za nic mają 
przepisy o ciszy nocnej.

WygODny 
odbiór przesyłek

Uwaga 
na oszustów
u Fantazja złodziei i oszustów nie zna 

granic. Szczególnie muszą na nich 
uważać osoby starsze i samotne.
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Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Pszów
Terminy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące w 2020 roku

Zabudowa wielomieszkaniowa - Spółdzielnie Mieszkaniowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec", Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW", Współnota os. Kościuszki 5-7

Rodzaj odpadu STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
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STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
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Miasto Rybnik  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w roku 2020 

 

BIO

wtorek piątek

DZIELNICA
PAPIER

piątek

ULICE
ZMIESZANE

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

Zamenhoffa 
poniedziałek, środa środa

środa 
tydzień nieparzysty

PLASTIK SZKŁO WIELKOGABARYTY

piątek
tydzień parzysty

DNI ODBIORU

Harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowycH 

oraz zużytycHopon 
(zabudowa wielolokalowa) 

dla miasta rydułtowy.

reJon 1 reJon 2

styczeŃ 22 23

luty 19 20

marzec 18 19

kwiecieŃ 6 7

maJ 13 14

czerwiec 17 18

REJON 1 REJON 2

ul. Wł. 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 242,244
ul. Raciborska 401
ul. Adama Mickiewicza 6
ul. Adama Mickiewicza 21-23
ul. Adama Mickiewicza 27
ul. Stanisława Ligonia 2
ul. Stanisława Ligonia 10
ul. Stanisława Ligonia 
(6,8,12,14)

ul. K. Przerwy-Tetmajera 225
ul. Ofiar Terroru 1
ul. Ofiar Terroru 49
ul. Ofiar Terroru 70
ul. Ofiar Terroru 93
ul. Ofiar Terroru (95,97)
ul. Ofiar Terroru 99
ul. Krzyżkowicka (20,22,24)
ul. Szpitalna 1
ul. Szpitalna (2,2a,4)
ul. Plebiscytowa 37
ul. Plebiscytowa 
(32,34,36,38,40,42,44,46)
ul. Obywatelska 50
ul. Obywatelska 56
ul. Gen. Józefa Bema 6,6a
ul. Gen. Józefa Bema 28
ul. Gen. Józefa Bema 103a
ul. Romualda Traugutta 273
ul. Radoszowska 123
ul. Wojciecha Korfantego 1,3,5
ul. Bohaterów Warszawy 38
ul. Barwna 1
ul. Barwna 6
ul. Osiedle Karola 21

czernica ul. babiogórska
m-c komunalne popiół

odpady 
biodegradowalne

plastik papier szkło

styczeŃ 16, 29 16 13, 27 3, 30 3, 30 3, 30

luty 13, 26 13 10, 24 27 27 27

marzec 12, 25 12 9, 23 26 26 26

kwiecieŃ 9, 22 9 6, 20 23 23 23

maJ 7, 2 7 4, 18 21 21 21

czerwiec 4, 17 - 1, 15, 29 18 18 18

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV AGD 06.06.2020. Zbiórka odpadów pobudowlanych 6-8 kwietnia 2020 (Uwaga: zbiórka do kontenera 
przy PSZOK-u/ZOK Gaszowice).

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypominamy, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 
Aplikacja jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać ze sklepów AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store.  Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na 
swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android, a nawet Windows Phone.  
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4 12 18 25 2 9 16 23 7 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 6 11 14 20 2 4 11 18 1 8 15 22
24 27 30 30 27 30 25 29

6 13 20 27 4 11 18 24 2 8 15 22 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 11 14 2 4 6 13 3 10 17 24
27 29 15 22 29 30 20 27

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

29 27 31 17 24 30 22 29

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

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

4. Bud. wielomieszkaniowe - ZGK                           
ul. Raciborska 242, 244, 401; ul. Ofiar Terroru 49, 70,                             
ul. Gen. J. Bema 6,6a,28,103s, 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

ODPADY KOMULNE 
ULEGAJACE 

BIODEGRADACJI

Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa 

STYCZEŃ

Popioły - 24.12

LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

PLA+MET+WM

SZKŁO

2019  I półrocze 2020

PAPIER

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy 

  Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych                                        

LISTOPAD GRUDZIEŃ

 I półrocze 2020Nazwa obszaru zabudowań 
wielomieszkaniowych

2019

Popioły - 28.05 Popioły - 30.06

LISTOPAD

Popioły - 25.11

GRUDZIEŃ

Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny 

CZERWIEC

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

CZERWIEC

Popioły - 24.01 Popioły - 24.02 Popioły - 24.03 Popioły - 24.04

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

olza - zabudowa wielorodzinna

terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (pojemniki) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Olza 2, 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

terminy odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania 
wielomateriałowe, (system pojemnikowy ) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Olza 17, 31 14, 28 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19

terminy odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - system pojemnikowy z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Olza 2, 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23, 30 6, 14, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

terminy odbioru odpadów popiołu i żużlu (pojemniki) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Olza 22 19 18 22 - -

terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbieranych z terenu nieruchomości:
miejscowość termin zbiórki

Olza 2.04.2020

Przypominamy mieszkańcom o możliwości przekazywania zwiększonych ilości odpadów zbieranych selektywnie  
(za wyjątkiem odpadów kuchennych ulegających biodegradacji) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

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

dni i godziny pracy (pszok) za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:
dni wtorek czwartek sobota

godziny 8:00-14:30
październik-kwiecień 

8:00-14:30
maj - wrzesień 
12:00 - 16:30

8:00-13:30

na dzieŃ wydania biuletynu urząd miasta racibórz 
nie posiadał Harmonogramów na rok 2020.



W okresie jesienno-zimowym, 
w naszym kraju w miesz-
kaniach i domach jedno-

rodzinnych wzrasta ryzyko powstania 
pożarów. Najczęściej dochodzi do nich  
w wyniku wad albo niewłaściwej eksplo-
atacji urządzeń grzewczych, elektrycz-
nych i gazowych. W tym samym okresie 
odnotowywany jest także wzrost liczby 
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym 
zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie 
ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społe-
czeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży 
oraz do seniorów. Edukacja najmłod-
szych jest wspaniałą inwestycją w przy-
szłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi  
w rozmowach z dorosłymi dzielą się 
zdobytą wiedzą. Kampania składa się  
z kilku obszarów, m.in.: edukacji, infor-
macji i promocji.

Celem głównym kampanii jest 
zmniejszenie liczby ofiar pożarów i za-
truć tlenkiem węgla w mieszkaniach 
oraz domach jednorodzinnych. Ce-
lami szczegółowymi są: podniesie-
nie poziomu wiedzy na temat: zagro-
żeń związanych z pożarem w mieszka-
niach lub domach jednorodzinnych, 
zagrożeń związanych z emisją tlen-
ku węgla, zapewnienia właściwej ewa-
kuacji oraz sposobów powiadamia-
nia służb ratowniczych. Istotnym jest 
uświadomienie odbiorcom kampanii 
korzyści, jakie niesie za sobą zamon-
towanie i właściwa eksploatacja czu-
jek dymu i tlenku węgla w mieszka-
niach lub domach jednorodzinnych. 
Ważne jest przypomnienie właścicie-
lom i zarządcom budynków obowiąz-
ku okresowego dokonywania przeglą-
dów i czyszczenie przewodów komi-
nowych oraz sprawdzenie instalacji 
wentylacyjnej.

główne przekazy 
tegorocznej kampanii 

n Każdego roku w naszych mieszka-
niach i domach powstaje kilkadzie-
siąt tysięcy pożarów i kilka tysię-
cy zdarzeń, gdzie dochodzi do emi-
sji tlenku węgla. Nasz dom jest miej-
scem, w którym każdy z nas czuje 
się najbezpieczniej. Pomimo tego, to 
właśnie tam ginie największa liczba 

osób, a ofiarami pożarów są najczę-
ściej ich sprawcy.

n Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. 
Nie jest on wyczuwalny przez ludz-
kie zmysły. Tlenku węgla NIE usły-
szysz! NIE zobaczysz! NIE poczu-
jesz!

n W okresie grzewczym wzrasta ryzyko 
powstania pożarów i zatruć tlenkiem 
węgla w budynkach mieszkalnych. 
Źródłem emisji tlenku węgla są urzą-
dzenia grzewcze opalane drewnem, 
węglem, gazem, olejem opałowym.

n Co roku, a tym bardziej przed roz-
poczęciem sezonu grzewczego nale-
ży wykonać obowiązkowe okresowe 
przeglądy i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie insta-
lacji wentylacyjnej.

n Państwowa Straż Pożarna rekomen-
duje instalowanie czujek dymu i tlen-
ku węgla.

n Państwowa Straż Pożarna przypomi-
na o obowiązku właściwego utrzy-
mania stanu technicznego czujek 
dymu i tlenku węgla (m.in. wymia-
nę baterii). Osobom starszym stra-
żacy gotowi są pomóc w zamonto-
waniu danej czujki lub wymianie  
w nich baterii.

n Państwowa Straż Pożarna zwraca 
uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla 
nie zastępuje przeglądu techniczne-
go przewodów wentylacyjnych i ko-
minowych.

Skąd się bierze czad 
i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje 
podczas procesu niecałkowitego spala-
nia materiałów palnych. Ma silne wła-
ściwości toksyczne, jest lżejszy od po-
wietrza, dlatego też gromadzi się głów-
nie pod sufitem. Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z faktu, że tlenek wę-
gla jest:
n bezwonny,
n bezbarwny,
n pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organi-
zmu, poprzez zajmowanie jego miejsca 
w hemoglobinie (czerwonych krwin-
kach), powodując przy długotrwałym 
narażeniu śmierć.

Co jest główną 
przyczyną zatruć 
tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budyn-
kach mieszkalnych jest niesprawność 

przewodów kominowych: wentylacyj-
nych i dymowych. Ich wadliwe działa-
nie może wynikać z:
n nieszczelności,
n braku konserwacji, w tym czyszcze-

nia,

n wad konstrukcyjnych,
n niedostosowania istniejącego syste-

mu wentylacji do standardów szczel-
ności stosowanych okien i drzwi,  
w związku z wymianą starych okien  
i drzwi na nowe.

Strażacy ostrzegają 
PrzeD czaDem

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-
informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w 
mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

14 Nasza Spółdzielnia grudzień 2019 r.
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Na podstawie przepisu art. 4 ust. 2a Rada Miejska w Pszowie postanowiła:
1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania popiołów i żużli z palenisk domowych;
2) o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
 
w wyniku czego:
1) Popioły i żużle są zbierane selektywnie w wyznaczonych pojemnikach znajdujących się w altanach (pojemniki metalowe).
2) Odpady zbierane oddzielnie: kuchenne (pojemniki BIO) i odpady zielone (wyłącznie w brązowych workach).

Po raz kolejny przypominamy 
zasady segregacji śmieci

Papier
wrzucamy
n opakowania z papieru i tektury, 
n gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,
n katalogi, prospekty, foldery,
n papier szkolny i biurowy,
n książki i zeszyty,
n kartony i tekturę falistą oraz papier pakowy.

Nie wrzucamy
n odpady higieniczne  np. ręczniki papierowe  i zużyte chusteczki,
n kartony po mleku i napojach,
n papier lakierowany  i powleczony folią,
n zanieczyszczony papier,
n papierowe worki po nawozach  i materiałach budowlanych

Szkło
wrzucamy 
n butelki i słoiki szklane ze szkła po napojach (bez zakrętek),
n opakowania po kosmetykach ze szkła

Nie wrzucamy
n ceramika, doniczki, porcelana,
n szkło okularowe i żaroodporne,
n znicze z zawartością wosku,
n żarówki, świetlówki i reflektory,
n opakowania po lekach, rozpuszczalnikach  i olejach silnikowych,
n lustra i szyby

Tworzywa sztuczne 
i metale
wrzucamy
n butelki plastikowe,
n nakrętki, kapsle  i zakrętki od słoików,
n plastikowe opakowania,  torebki, worki foliowe,
n kartony po mleku/sokach,
n puszki po żywności,
n folia aluminiowa,
n opakowania po środkach czystości, kosmetykach

Nie wrzucamy
n opakowania po lekach,
n zużyte baterie i akumulatory,
n opakowania po farbach,  lakierach i olejach,
n plastikowych zabawek,
n części samochodowych,
n zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

BIO
wrzucamy
n odpadki warzywne i owocowe,
n resztki jedzenia,
n gałęzie drzew i krzewów,
n skoszona trawa, liście, kwiaty,
n trociny i kora drzew

Nie wrzucamy
n ziemia i kamienie,
n popiół z węgla kamiennego,
n drewno impregnowane,
n kości i odchody zwierząt,
n oleju jadalnego,
n płyt wiórowych i pilśniowych

Zmieszane
wrzucamy
n Wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych 

pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Nie wrzucamy
n przeterminowane leki i chemikalia,
n zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,
n zużyte baterie i akumulatory,
n meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n odpady budowlane i rozbiórkowe,
n zużyte opony  

Punkty Selektywnego zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSzOK)
Oddajemy
n zużyte baterie i akumulatory,
n zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny,
n meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n zużyte opony,
n odpady budowlane i rozbiórkowe

R E K L A M A
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Horoskop na 2020 rok
miłość zdrowie pieniądze

wodnik 
(20 I - 19 II)

Zadbaj o to, co masz. Osoby, które Cię kochają, nie potrafią tego 
okazać na miarę Twoich oczekiwań. Musisz zrobić pierwszy krok.

Jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim polub wagę łazienkową  
i zadbaj, aby jej wskazania malały wraz ze wzrostem Twojej kondycji.

Niewykluczone, że w nadchodzącym roku, „spadnie” Ci z nieba go-
tówka, której się nie spodziewasz. Nie chodzi o wygraną na loterii. 
Raczej spadek albo darowizna.

ryby 
(20 II - 19 III)

Popraw się i ustabilizuj w sprawach sercowych. Jeżeli czegoś wyma-
gasz od drugiej osoby, daj dobry przykład i pokaż, jak Ty spełniasz 
życzenia.

Będzie dobrze pod warunkiem, że zmienisz przyzwyczajenia żywie-
niowe. Warzywa nie gryzą, ty gryź warzywa.

„Gdybym był bogaty...” - nucisz sobie piosenkę ze „Skrzypka na 
dachu”. W roku 2020 poprzestaniesz jeszcze na śpiewaniu, ale na-
stępny zapowiada się rewelacyjnie.

baran 
(20 III - 20 IV)

Jesteś uparty w swoich działaniach i być może jest to metoda, aby 
zrealizować swój miłosny, długofalowy plan.

Serce masz jak dzwon, ale innym wewnętrznym organom warto dać 
rok odpoczynku. Ulituj się nad wątrobą.

Praca, praca i jeszcze raz praca Barana wzbogaca. Nie ma litości. 
Jak chcesz grać w totka, to graj, ale szkoda kilku złotych na kupon.

byk 
(21 IV - 20 V)

Niektórzy narzekają, że w Twoich zalotach za mało jest subtelności. 
Ale skoro to działa? Najwyżej trochę przyhamuj swój temperament.

Byk często pojawia się w przysłowiach podkreślających siłę i wital-
ność. Nie daj się zwieść. Serce to pompka z dożywotnią gwarancją, 
co nie oznacza, że można je przeciążać.

Pieniądze szczęścia nie dają? Niby dlaczego masz wierzyć w takie 
przysłowia. Będziesz miał pieniądze, ale postaraj się, aby dały ra-
dość nie tylko Tobie.

bliźnięta 
(21 V - 20 VI)

Twoja nieśmiałość doprowadzi kiedyś do szewskiej pasji osobę, 
której na Tobie zależy. Weź się w garść i wyduś z siebie to magiczne 
słówko.

Delikatniej obchodź się ze swoim ciałem. Zamiast dręczyć się 
sztangą w siłowni, lepiej biegaj po lesie.

Zrobisz dobry interes na nowatorskim pomyśle. Pamiętaj tylko, aby 
przed realizacją nie rozpowiadać o szczegółach.

rak 
(21 VI - 21 VII)

Uśmiechnęło się do Ciebie szczęście. Pojawił się wymarzony ksią-
żę z bajki. Zapowiada się całkiem sympatyczny rok, a może i całe 
życie.

W końcu się wziąłeś za siebie. Kupno rowerka stacjonarnego to 
strzał w dziesiątkę pod warunkiem, że nie zapomnisz o tej zabawce 
w nadchodzącym roku.

Masz dobre pomysły na biznes, ale daj z siebie więcej. Jeszcze nie 
nadszedł czas na wielkie pieniądze, ale na pewno nadejdzie.

lew 
(22 VII - 21 VIII)

Polowałeś długo na swoją „ofiarę”, ale w końcu upolowałeś. Nie daj 
sobie wydrzeć zdobyczy, a jak pojawi się jakieś zagrożenie, to wiesz 
co robić. W końcu jesteś Lwem.

To miło, że chcesz wyglądać jak Terminator, ale uważaj, aby sztanga 
nie zrobiła Ci krzywdy. Trenuj bicepsy, ale głową też ruszaj.

Cały Twój problem polega na tym, że o wiele łatwiej wychodzi Ci 
wydawanie, niż zarabianie pieniędzy. Może rok 2020 okaże się prze-
łomowy.

panna 
(22 VIII - 22 IX)

Zawsze otaczał Cię tłum adoratorów, a ty miałaś problem z wybo-
rem. W końcu chyba podjęłaś trafną decyzję. Niech nadchodzący 
rok będzie waszą próbą generalną.

Niepotrzebnie się stresujesz byle drobiazgiem, co ma niekorzystny 
wpływ na organizm, zwłaszcza na serce. Wyluzuj się psychicznie,  
a zobaczysz jak uspokoi się Twoje tętno.

Zagraj na loterii. Raz, a dobrze. Może w dniu Twoich urodzin? Wy-
grana w totka graniczy z cudem, ale w końcu ktoś zgarnia te wszyst-
kie kumulacje.

waga 
(23 IX - 22 X)

Do miłości nie wolno podchodzić aż tak bardzo racjonalnie. Miłość 
to chemia, ale nie w postaci wzorów i wykresów. To raczej alchemia, 
gdzie z niczego można zrobić złoto.

Mylisz się, jeżeli uważasz, że używki dodają powagi. Nie dodają ni-
czego, a tylko potrafią odebrać np. kondycję i związane z tym dobre 
samopoczucie. Decyzja należy do Ciebie, ale podejmij ją w 2020 roku.

Masz głowę na karku i kiedy inni trzęsą ze strachu czytając w gazecie  
niepokojące informacje, Ty układasz plan, jak na tym zarobić. Naj-
bliższy rok, należeć będzie do takich, jak Ty.

skorpion 
(23 X - 21 XI)

Masz problem, bo nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie „czy to 
jest przyjaźń, czy to jest kochanie”. Jeżeli będziesz się dalej zasta-
nawiać, ktoś inny rozwiąże ten problem.

Ograniczanie wydatkowania energii nie jest sposobem na długo-
wieczność. Spójrz w lustro i zastanów się, co zrobić w nadchodzą-
cym roku z tzw. mięśniem piwnym.

Najwyższy czas, abyś poszedł na tzw. „swoje”. Nie bój się ryzyka, bo 
praca w firmie czy w państwowym urzędzie wbrew pozorom nie jest 
gwarancją stabilności.

strzelec 
(22 XI - 20 XII)

Trafiłeś kogoś w samo serce i za bardzo nie wiesz, co teraz zrobić. 
Wycofują się tylko tchórze. Poza tym, jak nie spróbujesz, to nie bę-
dziesz wiedział, co ewentualnie stracisz.

Podobno najważniejszy nie jest wiek metrykalny (cyferka w dowo-
dzie osobistym), ale biologiczny (na ile lat się czujesz). W takim 
razie trzeba odjąć Ci kilka lat. Tak trzymaj.

Stresują się Ci, którzy mają spory kapitał i boją się go stracić w cza-
sach kryzysu. Ciesz się więc, że najbliższy rok nie dostarczy Ci wielu 
powodów do zmartwień.

koziorożec 
(21 XII - 19 I)

Wierność jest podstawą każdego związku. Nie są to rady „ciotki- 
dewotki”, ale sprawdzony, życiowy przepis na sukces w miłości. Mu-
sisz odgonić niezdrowe myśli, które krążą w Twojej głowie.

Zastanów się nad przysłowiem, że w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Czy Twoje mroczne nastroje nie biorą się czasami z zaniedbań zdro-
wotnych. Odstaw leki uspokajające i wypoć się na siłowni.

Mijający rok nie był najgorszy i nie ma powodu, aby w następnym 
pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa. Musisz jednak pamiętać, 
że czasy są niestabilne. Pomyśl, jak jeszcze lepiej zabezpieczyć 
swoje oszczędności.

Krzyżówka

Wśród osób, które do 15 stycznia nadeślą prawidłowe (wycięte z biuletynu) hasło wraz z numerem 
telefonu (do kontaktu) zostanie rozlosowana jedna nagroda główna. !

UWAGA!
W Wigilie 24.12 

i Sylwestra 31.12, 
Spółdzielnia 
i wszystkie 

Administracje 
Osiedla 

będą czynne 
do godziny 12.00 
Kasa Spółdzielni 

czynna:
24.12 do godz. 11.30
31.12 do godz. 11.00


