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Święta Wielkiej Nocy
to czas otuchy,
nadziei i spotkań
z najbliższymi.
Życzymy, aby towarzyszyły im
radość, przebaczenie
i wzajemna życzliwość.
Niech przyniosą wiarę
w drugiego człowieka
i będą źródłem siły
do pokonywania
codziennych trudności.

Trudne decyzje
przynoszą efekty
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Kolejny etap
termomodernizacji
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Niech się wstydzą!

Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy SM „Orłowiec”


ważna

str. 4-5

informacja

W związku z cyklicznymi zatorami w sieci kanalizacyjnej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”,

prosimy mieszkańców o używanie toalet
zgodnie z ich przeznaczeniem – toaleta to nie śmietnik!
W przypadku konieczności wezwania wozu asenizacyjnego (WUKO), co wiąże się ze znacznymi kosztami,
mieszkańcy budynku zostaną obciążeni kosztem czyszczenia instalacji kanalizacyjnej.
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BIURO RACHUNKOWE
oferuje:
- kompleksową obsługę księgową
firm i osób fizycznych
- zeznanie roczne
zapraszamy pon.- pt. w godz. od 8:00 do 15:00

44-280 Rydułtowy, Oś. Orłowiec 75a
tel. 32 457 64 24, profit@prof-it-chem.pl
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Ratowanie górnictwa
jest naszym wspólnym
obowiązkiem
Drodzy
Mieszkańcy!

Śląskiego. W imieniu inicjatorów zwróciłem uwagę, że
zaistniała bardzo trudna sytuacja w górnictwie oraz zaKrótki okres mojej pracy
powiadana likwidacja cztew Sejmiku Śląskim naznarech kopalń wymaga zdeczył się ważnymi wydarzecydowanych i konkretnych
niami dla naszego, całego
działań, zmierzających do
górniczego regionu. Choć
ratowania śląskich kopalń.
powodów do optymizmu
Podkreśliłem, że tzw. „plan
nie ma za wiele, to warto
naprawczy” dla Kompanii
podkreślić, że w kluczoWęglowej nie może być
wych sprawach udało się na
„planem likwidacyjnym”, bo
forum Sejmiku doprowadzić
taki nieuchronnie prowadzić
do korzystnych rozwiązań.
będzie do wzrostu bezroboWszyscy z trwogą przecia i degradacji naszego
żywaliśmy ostatnie wydaregionu. W tym trudnym
rzenia w śląskich kopalokresie kryzysu, górnictwo
niach, które odbiły się głoprzynosi wpływy do budżeśnym echem w całej Polsce.
tu państwa oraz gmin górPrzypomnę, choć każdy
niczych. Górnictwo ponosi
pewnie pamięta „Barbórkę
ciężar podatków, opłat oraz
2013”, kiedy premier Doinnych danin publicznych
nald Tusk bratał się z górw kwocie ponad 7 mld zł
nikami, przebierał minister
rocznie. Jest jednym z najBieńkowską w mundurek
bardziej obciążonych przegórniczy i podkreślał, że:
mysłów wydobywczych na
„… prosta ścieżka likwidaświecie. Daje zatrudnienie,
cji kopalni jest szkodliwa
bezpośrednio w kopalniach
dla państwa i społeczeńna poziomie ok. 100 tys. lustwa, „chcemy naprawiać, a
dzi i drugie tyle w firmach
nie likwidować(…)” - głosił.
około górniczych.
Po czym wyjechał do Brukspecjalista z zakresu inwestycji, strategii górnictwa oraz
Ale co najważniejsze: seli, a premier Ewa Kopacz
energetyki, poseł VI kadencji, Radny Województwa, Z-ca
stanowi o bezpieczeństwie
ogłosiła, że likwiduje. Wteprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Innowacji, Członek
energetycznym kraju, bo
dy to związkowcy i pracowKomisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Środowiok. 55% energii elektrycznej
nicy kopalń powiedzieli
ska i Gospodarki Wodnej, Z-ca przewodniczącego Klubu PiS.
w Polsce jest produkowane
stanowcze - nie. W niedaz węgla kamiennego i na
lekiej przeszłości już nie
tę chwilę brak innej alternatywy. Nie
raz udowodnili, że ich propozycji nie
Warto o tym przypominać, by nas to nie
wolno dopuścić do uzależnienia beznależy lekceważyć. Przykład tzw. „niespotkało. Słysząc o kolejnej wersji „repieczeństwa energetycznego Polski od
rentownej” kopalni Silesia. Rząd chciał
formy” górnictwa, ciarki mnie przechojakiegokolwiek kraju! Czy ten rząd tego
ją zamykać, bo przynosiła straty, a dziś
dzą, jak pomyślę, co faktycznie kryje
nie pojmuje?
dzięki nim fedruje i jest dochodowa.
się pod tym hasłem, bo to nic innego,
Ratowanie tego sektora, wszelkimi
jak likwidacja kilku kopalń pod skrywaMoże warto przypomnieć, choć to
możliwymi sposobami, jest zatem naną nazwą.
nie z „naszego podwórka” tzw. restrukszym wspólnym obowiązkiem. Warto
turyzację stoczni. Tak rząd D. Tuska
Widząc realne zagrożenie, z mojej
też podkreślić, że według prognoz
„zrestrukturyzował” przemysł stoczinicjatywy w styczniu odbyła się naduznawanych ośrodków naukowo - baniowy, że dziś to po nim śladu nie ma.
zwyczajna sesja Sejmiku Województwa

Adam Gawęda

Uwaga!

Święta Wielkanocne
i pukająca do naszych drzwi wiosna
mobilizuje do większej aktywności
i zrobienia porządków.
Niech będzie to dla nas wszystkich
czas ciekawych pomysłów, inspiracji
oraz dobrych inicjatyw,
a radość płynąca
od Zmartwychwstałego Pana
przepełni nasze serca
tego Państwu serdecznie życzę
Adam Gawęda
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

dawczych, (Agencji Rynku Energii, PAN
Kraków), produkcja energii z węgla kamiennego w perspektywie najbliższych
10 lat będzie rosła. Odpowiedzmy zatem sobie - czy kiedy zabraknie około
12 mln ton węgla krajowego, to węgiel
rosyjski, który dzisiaj jest subwencjonowany będzie taki tani?
Radni śląscy to zrozumieli i wszyscy jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę,
wzywającą rząd do przyjęcia planu naprawczego i odstąpienia od likwidacji
kopalń, wśród których kopalnią zagrożoną była też KWK „Rydułtowy-Anna”.
Po ostatnim, marcowym szczycie
Rady Europejskiej kurtyna opadła. Nie
mam żadnej wątpliwości, że PO w duecie: Donald Tusk i Ewa Kopacz zadali
polskiemu górnictwu śmiertelny cios.
To gwóźdź do trumny dla Śląska! Zawarte w najważniejszym dokumencie
główne kierunki polityki energetycznej
Europy określają przyjęcie zachodniej
doktryny odejścia od węgla, czyli tzw.
dekarbonizację.
Podjęte decyzje Rady Europejskiej, na
czele której stoi Donald Tusk pokazują
jego słabość i olbrzymią sprzeczność
ze złożonymi deklaracjami na Śląsku! W
obliczu tych wydarzeń pozostają pytania,
o brak spójności, chęć ukrycia prawdy,
czy wręcz brutalne oszustwa rządu PO?
Rządu, który najpierw doprowadza górnictwo do skraju upadłości, potem zapo-

wiada likwidację kilku kopalń, aby przed
wyborami ogłosić, że to tylko „plan naprawczy”. Zatem, co najmniej śmiesznym jest zachowanie senatora PO, do
niedawna ministra, który ogłasza „obronę” kopalni Rydułtowy-Anna! Wierzę, że
ludzie nie dają się zwieść kolejnym pustym i kłamliwym obietnicom.
Optymistycznie pragnę przekazać, iż
w marcu w Katowicach zawarte zostało
porozumienie w sprawie Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych z subregionami naszego województwa. Sejmik
-Urząd Marszałkowski włącza zatem
lokalne samorządy w proces zarządzania unijnym Programem Regionalnym.
Mam nadzieję, że ta współpraca województwa z samorządami przyniesie
korzyści dla naszych miast i gmin, a
przede wszystkim będzie impulsem
rozwoju gospodarczego. Każdy z trzech
subregionów objętych porozumieniem
otrzyma średnio ok. 105 mln euro, z
przeznaczeniem, m.in. na inwestycje
z zakresu rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania
terenów inwestycyjnych, gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej, wsparcia przedsiębiorców oraz
pobudzenia rynku pracy. Oby te fundusze zostały należycie wykorzystane.
Adam Gawęda
www.adamgaweda.pl
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Telefon AWARYJNY

509 216 279

czynny jest
w poniedziałek - piątek
od 15.00 do 7.00,
w soboty, niedziele
i święta całą dobę.
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00
awarie i usterki
prosimy zgłaszać pod nr

32 4193094
lub w właściwych
administracjach:

Z okazji Świąt Wielkanocnych
radości, ciepła i wiosennych nastrojów
życzy

ADM RYDUŁTOWY

32 410 32 51
ADM PSZÓW

32 451 32 80
ADM RACIBÓRZ

32 415 87 96

Sprawdź nasze ubezpieczenia:
komunikacyjne
majątkowe
na życie
zdrowotne

Agencja Generalna
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Kilińskiego 33c, 44-200 Rybnik
tel. 32 440 20 12
e-mail: ag.rybnik@uniqa.pl
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Niszczą, dewastują, nie przestrzegają zasad, nie szanują wspólnej własności. Jest ich zdecy

Niech się

Kto mógł rozerwać ogrodzenie wokół placu
zabaw? Tylko
idiota. Nikt
normalny nie
narażałby przecież dzieci na
niebezpieczeństwo. Łatwo sobie wyobrazić,
jak bawiący się
maluch widząc
w dziurawym
płocie kolejną
atrakcję, nadziewa się na
końcówkę ułamanego druta.
Jak ustrzec się
przed aktami
tak bezmyślnego wandalizmu?

N

ajlepiej nie budować
wcale placów zabaw
albo przy każdym postawić strażnika miejskiego. Oczywiście, oba rozwiązania są niedobre. Jest trzecie
wyjście. Wandale, którzy niszczą
naszą wspólną własność nie są
anonimowi.
To nie są inteligentni
włamywacze, których
nie potrafi złapać
policja, ale zwykli,
zakompleksieni i
pozbawieni wyobraźni
chuligani.
Na pewno chwalą się w swoim środowisku „bohaterskimi”

wyczynami, jak niszczenie infrastruktury, która służy naszym
dzieciom. Z takimi ludźmi mają
problem nie tylko ich rodziny,
policjanci, strażnicy miejscy, ale
także my – mieszkańcy Spółdzielni „Orłowiec”. Choć jest ich
zdecydowana mniejszość, to oni
psują naszą reputację i przynoszą
wstyd. Wandale nie przestaną,
dopóki się nie zorientują, że idiotycznym i karygodnym zachowaniem nikomu nie imponują, a jedynie budzą politowanie. Trudno
dostrzec bohatera w człowieku,
który swoje frustracje wyładowuje na tych, którzy są najmniej winni, czyli na dzieciach.
Inny przykład. Ciekawe, czy
mieszkańcy naszych osiedli
znają odpowiedź na pytanie, jak
długi jest żywot lamp zamontowanych nad wejściami do klatek
schodowych? Prawidłowa odpowiedź brzmi: krótki. Lampa na
zamieszczonym obok zdjęciu

wytrzymała tydzień. Komuś zaczęła przeszkadzać i ją zniszczył. Można wzruszyć ramionami i poczekać, aż ktoś – czyli
pracownicy administracji – naprawią lampę. Ale problem jest
bardziej złożony.
Idiota, który zniszczył
oświetlenie jest nie tylko
wandalem, ale także
złodziejem.
Okradł nas z pieniędzy, bo nową lampę trzeba kupić i zamontować, a za wszystkie wydatki
związane z utrzymaniem naszej
Spółdzielni Mieszkaniowej płacą
lokatorzy. Z osiedlowymi wandalami trudno walczyć za pośrednictwem policji, bo jaka ich spotka kara za zniszczenie lampy?
Ciężko im także przemówić do
rozumu, bo raczej nie mają go
zbyt wiele. Takie sytuacje się nie
skończą, dopóki my wszyscy, jako
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spółdzielcza
społeczność,
nie
zaczniemy
traktować
osiedli, jako naszego terytorium.
W czasach PRL dobro wspólne oznaczało niczyje. Żyjemy w innej
epoce. W czasach demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego
dobro wspólne oznacza wspólne, czyli należy o nie dbać, jak o
swoje. Wszyscy, którzy niszczą,
psują i dewastują powinni mieć
świadomość, że psują coś, co dobrze funkcjonuje. Jeżeli nie czują
strachu przed konsekwencjami
za swoje uczynki, najwyższy czas,
aby zaczęli się za nie wstydzić.
Mówiąc młodzieżowym językiem,
chuligaństwo jest obciachowe i
niemodne.

Na tym nie koniec wstydliwych
spraw, o których trzeba mówić
głośno. Od prawie dwóch lat obowiązuje w Polsce „ustawa śmieciowa”, która obarcza gminy odpowiedzialnością za utrzymanie
porządku na swoim terenie. Na
przestrzeganiu tych przepisów powinno zależeć nam wszystkim. Jeżeli samorządy nie poradzą sobie
z przestrzeganiem ekologicznych
norm, to zapłacą kary, a konkretnie
zapłacą podatnicy.
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ydowana mniejszość, ale to oni przynoszą nam wstyd i psują wizerunek naszej Spółdzielni.

wstydzą!
stety, nie na wszystkich naszych
mieszkańcach ta informacja robi
wrażenie. Mimo naszych akcji
informacyjnych oraz wyraźnego
oznaczenia kubłów, część śmieci
ląduje, gdzie popadnie, a miejsca
przeznaczone do wyrzucania odpadów wielkogabarytowych są
notorycznie zasypywane gruzem
i odpadami budowlanymi. Jeżeli
dalej tak pójdzie, to Urząd Miasta
podwyższy nam taryfę i zacznie-

Jednym z elementów
śmieciowej rewolucji
jest segregacja
odpadów. Nie
wymyślono tego, aby
utrudnić mieszkańcom
życie.
W krajach zachodnich sortowanie śmieci jest czynnością tak
oczywistą, jak spłukiwanie wody w toalecie. A jeżeli do kogoś

my
płacić
za
odbiór
śmieci zmieszanych.
Rozumiemy,
że ci, którzy
nie segregują odpadów,
są
ludźmi
majętnymi,
że wysokość
stawki nie

nie
przemawia argument,
że segregacja
służy
czystości i ochronie
środowiska,
to
pozostaje
jeszcze zachęta
finansowa.
Odbiór sortowanych śmieci
jest tańszy. Nie-

robi dla nich różnicy. Szkoda, że
dzieje się to ze stratą dla sortującej większości, która dba o środowisko, własną kieszeń i estetykę
najbliższego otoczenia.
Wandale, chuligani i lokatorzy,
których nie interesuje troska o
wspólne dobro, stanowią zdecydowaną mniejszość w naszej
spółdzielczej społeczności. Jest
ich mało, ale stanowią duży problem.
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Weź tani kredyt
hipoteczny!
kredyt na cele mieszkaniowe, spłatę innych kredytów,
dowolny cel
okres kredytowania – do 30 lat
możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 6 miesięcy
(łącznie nawet na 5 lat)
dostępny także w programie ”Mieszkanie dla Młodych”

zachęcamy również do sprawdzenia naszej oferty
pożyczki z oprocentowaniem zaledwie 5% - dla każdego!

Rydułtowy
ul. ofiar terroru 41
32 417 20 45
wodzisław Śląski
ul. kubsza 1
32 414 80 09

www.aliorbank.pl

brak prowizji za udzielenie kredytu i marża od 1,7% dotyczy kredytów poniżej 1 mln pln z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie. ostateczne warunki kredytowania zależą
od wiarygodności kredytowej klienta.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 16 615 zł, liczba rat: 55, oprocentowanie nominalne: 5%, opłata przygotowawcza: 5538,33 zł, kwota odsetek: 2682,06 zł, rrso: 20,3%, rata:
451,55 zł, całkowity koszt: 8220,39 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 835,39 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. szczegóły
oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. informacja handlowa – wg stanu na 31.12.2014 r.
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Inwestycje i nadzór dają konkretne k

N

ieruchomości należące do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec” zasilane są przez
trzech dostawców ciepła:
PEC Jastrzębie, Ciepłownię Rydułtowy sp. z o.o.
oraz Kompanię Węglową
S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Analizując 2009 rok, całkowite
zużycie energii cieplnej w stosunku
do 2010r. na zasobach naszej Spółdzielni zwiększyło się do wartości
18 780 GJ, co daje 12,14 % wzrostu.
Od roku 2011 następuje ciągły
spadek zużycia energii cieplnej.
W roku 2014 dla całych zasobów
Spółdzielni, zużycie ciepła dla podgrzania ciepłej wody i centralnego
ogrzewania w porównaniu do roku
2013 zmniejszyło się o 21 016,75 GJ,
co daje nam 16 % spadku. Oczywiście, do zmniejszenia kosztów
ogrzewania przyczyniła się również łagodna zima przez dwa kolejne okresy grzewcze. Jednak zużycie ciepła w stosunku do roku 2010,
kiedy temperatury były znacznie
niższe, zużycie spadło o 36%.
Pomimo wzrostu
cen energii cieplnej
od dostawców,
w większości
nieruchomości została
obniżona cena za
podgrzanie ciepłej
wody.
Ze względu na duże koszty
na nieruchomościach, technologicznie związane z podgrzaniem
ciepłej wody (cyrkulacja), Spół-

dzielnia postępując zgodnie z
regulaminem, w budynkach wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
końcowe wyniki na poszczegól-

nych działalnościach wzajemnie
bilansuje, dążąc do minimalizacji kosztów ponoszonych przez
mieszkańców
poszczególnych
nieruchomości.

Zestawienie zużycia ciepła [GJ] na potrzeby
co i cwu dla wszystkich budynków
2009 do 2014

Wykonując zalecenia polustracyjne Spółdzielnia doprowadziła
do rozliczenia kosztów energii
cieplnej w pełnej zgodności z
przepisami art. 45a Prawa energetycznego, kosztów dostawy
wody i odprowadzania ścieków
zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków na poszczególne nieruchomości.
Spółdzielnia sukcesywnie reguluje w porozumieniu z dostawcami ciepła moce zamówione
w celu dopasowania do rzeczywistych potrzeb, wykonuje remonty zakupionych od Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. węzłów
cieplnych. Na bieżąco dokonuje
się regulacji urządzeń i automatyki w węzłach, w wyniku czego
zmniejszono znacznie zużycie
ciepła, wydatkowanego na cele
centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody. Z uwagi
na to, że jesteśmy właścicielami
stacji ciepła, mogliśmy zmienić
rodzaj taryf na bardziej korzystniejsze, co do tej pory nie było
możliwe. Duży wpływ na zmniejszenie cen podgrzania ciepłej
wody ma również zabudowanie
na budynkach kolektorów słonecznych, które wykorzystują
darmową energię.
Zapewniamy, że Spółdzielnia
przeprowadza na bieżąco analizy zużycia ciepła i wody dla poszczególnych nieruchomości, a
rozliczenie ciepła następuje na
podstawie zużytej energii cieplnej w węzłach, do których przyporządkowane są poszczególne
nieruchomości.

Zużycie ciepł
Racibórz 2014 budynki o

Orłowiec 46 zużycie ciep
z zamontowaniem podzielnik
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korzyści Ciepła woda potaniała
Trudne decyzje przyniosły oszczędności

ła CO (kWh/m2)
tych samych parametrach

pła dla celów CO i CWU (GJ)
ków ciepła w latach 2009-2014

szy, przymuszony zaleceniami
polustracyjnymi, wprowadził
nowe zasady rozliczania i obciążania lokatorów - z podziałem kosztów na daną nieruchomość. Nie wszyscy mieszkańcy
rozumieli wówczas, że to ustawowy nakaz rozliczania kosztów, który powinien obowiązywać od 2007r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni
podjęli niełatwą decyzję o kupnie od Ciepłowni Rydułtowy
węzłów cieplnych,
a co za tym idzie

Mariusz Ganita, Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „ORŁOWIEC”
- Nasze zamierzenia przyniosły oczekiwany efekt.
Doskonale rozumiemy, że takie inwestycje są
niezbędnym warunkiem dobrego zarządzania,
utrzymania nowoczesnych standardów i rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że nasi mieszkańcy docenią
starania w tym zakresie. Dzięki modernizacji węzłów
możemy zapewnić niższe koszty i większą niezawodność
usług, ograniczenie liczby zakłóceń w dostawach ciepła
oraz optymalizację zużycia ciepła.

W

szyscy pamiętamy spór
z końca 2012 roku między Spółdzielnią a Ciepłownią, gdzie lokatorzy stali
się stroną i ofiarą tego konfliktu. Zarząd wówczas jako pierw-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

uzyskanie realnego wpływu na wysokość płatności lokatorów za energię
cieplną, narzucanych dotychczas
przez Ciepłownię. Nadrzędnym celem, jaki nam przyświecał było zatrzymanie wzrastających cen za dostarczane Spółdzielni ciepło.
Pierwszym etapem w realizacji tego
celu było wdrożenie kompleksowego
procesu modernizacji przejętych węzłów, w ramach którego stopniowo wymieniono oprzyrządowanie węzłów na
osprzęt najnowszej generacji. Obecnie
jesteśmy gospodarzami stacji ciepła,
bezpośrednio odpowiadamy za regulacje temperatury, konserwację, modernizację i stan techniczny węzłów.
To konkretna inwestycja, podnosząca
majątek Spółdzielni, jednocześnie
zapewniająca mieszkańcom komfort,
oszczędności i satysfakcję.

W stosunku do pozostałych budynków, w których koszty podgrzania wody są jeszcze zbyt wysokie, będziemy
sukcesywnie i możliwymi do realizacji sposobami, szukać rozwiązań i
możliwości obniżenia tych kosztów.
Pamiętajmy również, że utrzymanie zbyt
wysokiej temperatury wody doprowadza do

większych kosztów podgrzania, a tym samym do konieczności podwyższania opłat.
Staramy się zatem utrzymywać optymalną
temperaturę wody, dającą komfort lokatorom i obniżenie opłat. Dobra współpraca
mieszkańców, Rady Nadzorczej i Zarządu
przynosi nam wymierne oszczędności.
Mariusz Ganita

obniżki cen ciepłej wody
Nazwa węzła - budynki

Obecna
cena za
podgrzanie 1
m3 wody

Orłowiec 11, 12, 12, 14, 15
Orłowiec 16, 17
Orłowiec 18, 19
Orłowiec 21, 22, 23
Orłowiec 29, 30
Orłowiec 31, 32, 33
Orłowiec 34, 35, 36
Orłowiec 40, 41, 42
Orłowiec 43
Orłowiec 44, 45
Orłowiec 46
Orłowiec 47, 48, 49
Orłowiec 50, 51, 52
Orłowiec 53
Orłowiec 54
Orłowiec 55
Orłowiec 56
Orłowiec 57
Orłowiec 58
Orłowiec 59
Orłowiec 60
Orłowiec 62, 63
Orłowiec 65, 67
Orłowiec 69, 71, 73
Orłowiec 75, 77
Orłowiec 79, 81, 83
Mickiewicza 20
Mickiewicza 24
Mickiewicza 26
Ligonia 10
Tetmajera 225
Ofiar Terroru 99
Obywatelska 50
Obywatelska 56
Raciborska
Mickiewicza 21, 23
32
25, 27, 29, 34, 36, 38 Lig. 2, 4

40,00
41,00
45,00
40,00
39,00
40,00
40,00
38,00
48,00
42,00
49,00
43,00
39,00
46,00
49,00
38,00
48,00
47,00
47,00
48,00
49,00
40,00
38,00
37,00
40,00
38,00
39,00
49,00
47,00
42,00
47,00
48,00
49,00
49,00
38,00
42,00
45,00
36,00

Kalkulowany
koszt 1m3
podgrzania
wody od
1.04.2015r.
29,00
25,00
30,00
27,00
29,00
34,00
29,00
26,00
47,00
35,00
36,00
23,00
22,00
35,00
33,00
20,00
39,00
36,00
42,00
29,00
35,00
37,00
21,00
21,00
21,00
21,00
26,00
36,00
31,00
24,00
40,00
38,00
52,00
49,00
24,00
31,00

%
zmiany
27,5
39,02
33,33
32,5
25,64
15
27,5
31,57
2,08
16,66
26,53
46,51
43,58
23,91
32,65
47,36
18,75
23,40
10,63
39,58
28,57
7,5
44,73
43,24
47,50
44,73
33,33
26,53
34,04
42,85
14,89
20,83
6,12
36,84
26,19
31,11
13,88

Woda ukradziona

musi być zapłacona!

N

astępnym problemem,
z którym musimy się
zmierzyć to korygowanie różnic w odczytach pomiędzy licznikiem głównym
a sumą liczników w mieszkaniach.
W tym celu, Spółdzielnia kontynuuje, rozpoczęty w latach poprzednich, program wymiany wodomierzy
na urządzenia ze zdalnym odczytem
radiowym, aby odczyt wszystkich
liczników wraz z licznikiem głównym,
odbywał się w tym samym czasie, co

zniweluje nam różnice powstałe w
wyniku podawania różnych odczytów. Dodatkowo przy montażu nowych wodomierzy, pracownicy będą
sprawdzać prawidłowość podłączenia urządzeń i dokumentować zabudowanie liczników, poprzez zrobienie fotografii i spisanie stosownego
protokołu. W związku z dużymi stratami, powstałymi na zimnej wodzie
prosimy mieszkańców o dopilnowanie sprawności kranów i spłuczek
łazienkowych.
Odnośnie lokatorów nieuczciwie
pobierających wodę, informujemy,

że okradają nie tylko, jak sobie myślą Spółdzielnię, ale siebie samych i
oczywiście swoich sąsiadów, którzy
wspólnie muszą ponosić koszty powstałych strat.
Spółdzielnia ze swojej strony dokona wszelkich starań, aby ukrócić
incydenty z kradzieżą wody, przez
nałożenie odpowiednich, zgodnych
zresztą z prawem i regulaminem
sankcji.
Pamiętajmy, że woda
ukradziona musi zostać
zapłacona!
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Boisko na Kościuszki
w budowie

J

est realna szansa na długo wyczekiwane boisko na osiedlu Kościuszki w Pszowie. Jeśli wszystko
przebiegnie zgodnie z założonym planem, nasze pociechy od września będą mogły korzystać z profesjonalnego
boiska.
W listopadzie 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” przekazała nieodpłatnie teren
o łącznej powierzchni 1112 m2 na rzecz Miasta
Pszów, celem budowy boiska sportowego, służącego zarówno uczniom Szkoły Podstawowej Nr
2, jak również wszystkim mieszkańcom osiedla
Tadeusza Kościuszki. Przygotowania do inwestycji trwają, a od maja rusza budowa. Dzięki dobrej
współpracy z panią Burmistrz Sawicką-Mucha
będziemy monitować inwestycję i informować
Państwa o postępach w budowie boiska.

Będzie nowy chodnik
obok Przedszkola nr 2 w Rydułtowach!

M

amy potwierdzenie,
że
prace
remontowe przy wymianie nawierzchni
chodnika przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach
rozpoczną
się dopiero podczas
wakacji, a to z uwagi na duże natężenie
ruchu pieszych do
szkoły i przedszkola.

Wszyscy doświadczamy na co dzień
uciążliwości korzystania z tego odcinka
chodnika, szczególnie podczas deszczu

(gdy trzeba iść błotnistym poboczem), bo
zwichrowaną nawierzchnią jest to niemożliwe (szczególnie na obcasach), lub przy

choćby lekkim oblodzeniu, bo „nogi ślizgają się we wszystkie strony świata”. To cud, że
wychodzimy cało z tych
opresji. Miejmy nadzieję, że to już przeszłość.
Chodnik ma zostać
wyremontowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, na
zlecenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Oby
wszystko przebiegło
zgodnie z planem i od września dzieci
będą mogły korzystać z bezpiecznej drogi do przedszkola i szkoły.

Twój pies sam po sobie nie posprząta!

D

rodzy lokatorzy weźmy sprawy w swoje
ręce i zacznijmy głośno reagować na naganne
zachowanie
nieodpowiedzialnych właścicieli czworonogów,
abyśmy
mogli
suchą nogą – bez „min poślizgowych”, chodzić po naszych osiedlach! Decydując
się na psa w bloku musimy
mieć świadomość, że sprzątanie po nim to dodatkowy
obowiązek!

Tymczasem na leżącą „kupę
wstydu” można natrafić niemal
wszędzie w miejscach publicznych.
Psie odchody na skwerach, chodnikach, placach zabaw, a nawet na
klatkach schodowych denerwują
nas wszystkich i są wcale niemałym zagrożeniem. Świeże odchody,
pochodzące od zarażonych psów,
nie stanowią zagrożenia dla innych
zwierząt i ludzi – ale pozostawione
w miejscu publicznym, nielądujące
w koszu, jaja pasożyta w psich odchodach mogą stać się bardzo nie-

bezpieczne. Mogą trafić do wody,
lub na butach zostaną zaniesione
do mieszkania. Jednak najważniejszą sprawą jest narażanie biegających i bawiących się na trawnikach
dzieci. To dla nich ogromne niebezpieczeństwo zarażenia się glistami
psów (Toxocara Canis).
Można pokusić się o stwierdzenie, że winę za postrzeganie czworonogów, jako zło w społeczeństwie
ponoszą właśnie nieodpowiedzialni
ich właściciele. W domach jednorodzinnych mieszkańcy codziennie

uprzątają nieczystości po swoich
podopiecznych, czyż na osiedlach
tak nie można?
Na zgłaszane skargi od mieszkańców, Spółdzielnia upomina niesfornych lokatorów o przestrzeganie
regulaminu porządku domowego,
zgodnie z którym posiadacze czworonogów odpowiadają za nich, tak
samo jak za swoje dzieci. Niemniej
jednak bez szybkiej i bezpośredniej
reakcji Państwa oraz zgłoszenia do
organu Straży Miejskiej sprawa jest
trudna do udowodnienia.

Czas powiedzieć dość sytuacji,
w której każdy z nas, wychodząc na
spacer, koncentruje się na tym, by nie
wdepnąć w odchody. Przecież jesteśmy cywilizowanym narodem, możemy po sobie posprzątać, wrzucić do
kosza lub po prostu – zakopać.
Zastanówmy się… miejmy to wszyscy na względzie i reagujmy dla
wspólnego bezpieczeństwa.
Sprzątanie po swoim pupilu wpływa pozytywnie nie tylko na nasze otoczenie, ale również długofalowo na
nasze zdrowie i opinię o nas samych.
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Rozpoczęliśmy kolejny etap prac

termomodernizacyjnych

Po zakończonym
sukcesem przejęciu
i modernizacji
stacji ciepła
przyszła pora na
optymalizację zużycia
energii cieplnej
samych budynków
mieszkalnych. Z
początkiem 2015
roku rozpoczęły się
prace związane z
ociepleniem poddaszy
naszych budynków.
Dotąd znajdowały
się na nich tony
łatwopalnych
trocin i innych
niebezpiecznych
materiałów. Niektóre
z nich pamiętają
jeszcze czasy budowy
osiedla. Z uwagi na
wymagania i warunki
techniczne budowli
wybrano metodę
wdmuchiwania wełny
jako dającej najlepsze
efekty izolacyjne
przy zachowaniu
racjonalnego poziomu
kosztów.

I

zolacja granulatem wełny
mineralnej to jedna z efektywniejszych metod wykonania dociepleń stropodachów. Polega ona na wdmuchiwaniu na jego powierzchnię
właściwej warstwy granulatu
wełny mineralnej. Zazwyczaj
przestrzeń między stropowa nie
pozwala na swobodne rozłożenie materiałów izolacyjnych. W
większości przypadków prób
docieplenia poprzez „jednorodne” materiały (wełna, styropian), efekt pracy końcowej
jest mizerny z tego względu,
iż układana jest jedna warstwa
zamiast kilku, co przyczynia się
do powstawania mostków termicznych, czyli STRAT CIEPŁA.
Wdmuchiwanie granulatu wełny
zapobiega temu zjawisku. Zaletą tejże technologii jest fakt, iż
konstrukcje najpierw mogą być

likwiduje źródło przemarzania i
zapobiega powstaniu pleśni i grzybów. Ocieplony stropodach wentylowany stwarza więc bardzo dobre
warunki cieplno-wilgotnościowe
i charakteryzuje się długotrwałą i
bezproblemową eksploatacją.

Na czym
polega metoda
wdmuchiwania
wełny?

wznoszone, a dopiero potem
izolowane. Granulat wełny mineralnej ma niski współczynnik
przewodności cieplnej od 0,0380,042 W/m K w zależności od
producenta, w naszym przypadku 039 W/m K. (metoda badań
PN-EN 12667:2002). Wełna jest
materiałem niehigroskopijnym,
niepalnym (klasa ogniowa A1,
PN-EN 13501-1:2004), lekkim jego gęstość wynosi 30-55 kg/
m³, odpornym na gryzonie.

Argumenty
przemawiające
za wyborem
granulatu
z wełny
mineralnej:
• niezapalny dzięki czemu
zwiększa
bezpieczeństwo
przeciwpożarowe,
• odporny na korozję chemiczną oraz biologiczną,
• niehigroskopijny (nie absorbuje wilgoci z powietrza),
• przyjazny dla środowiska,
• idealny w trudno dostępnych
miejscach,
• dobre właściwości cieplne,
• szybki termin realizacji,
• lekki, trwały.

Zastosowanie
granulatu z
wełny mineralnej:
• izolacja termiczna stropodachów,
• izolacja termiczna stropów w
poddaszach nieużytkowych,
• izolacja termiczna miejsc
trudno dostępnych,
• izolacja termiczna i akustyczna murowanych ścian warstwowych,
• izolacja termiczna i akustyczna podłóg drewnianych, stropach między kondygnacjam.

Stropodach to przegroda z izolacją cieplną zamykająca budynek od góry oraz spełniająca jednocześnie funkcję stropu i dachu.
Ze względu na rodzaj konstrukcji,
układ warstw i wartości użytkowe
rozróżniamy: stropodachy pełne
(stosowane na dachach płaskich)
i wentylowane. W naszej Spółdzielni występują oba rodzaje
stropodachów.
Podjęte działania powinny w
najbliższym czasie przynieść
poprawę komfortu życia mieszkańców oraz zapewnić optymalizację wydatków poniesionych na
ogrzewanie mieszkań.

Właściwości
stropodachu
wentylowanego
W stropodachach wentylowanych nad materiałem ocieplającym pozostawia się przestrzeń
otwartą, która umożliwia swobodny przepływ powietrza. Najbardziej rozpowszechnionym typem dwudzielnego stropodachu
wentylowanego jest poddasze

nieużytkowe z nieprzełazową
przestrzenią wentylowaną. W
stropodachach wentylowanych
powietrze - zabierając parę wodną - przepływa między ocieplonym stropem a dachem, na którym ułożone jest wodoszczelne
pokrycie z papy.

Zalety
stropodachu
wentylowanego
Temperatura powietrza w przestrzeni wentylowanej stropodachu jest zbliżona do temperatury
na zewnątrz. Dzięki temu w zimie
śnieg na dachu nie ulega nadtopieniu oraz nie przymarza do pokrycia, zaś w lecie nie tworzą się
pęcherze pod papą. Dodatkowo
ruch powietrza powstający w wyniku parcia i ssania wiatru oraz
różnicy temperatur wewnątrz i na
zewnątrz bloku nie dopuszcza do
powstawania zawilgoceń kondensacyjnych ze względu na ciągły i
swobodny odpływ pary wodnej.
Tym samym stosowanie ocieplenia stropodachu wentylowanego

Wykonanie termomodernizacji - docieplenia bardzo ciasnych
przestrzeni stropodachu wentylowanego - było do niedawna zadaniem trudnym i pracochłonnym.
Obecnie docieplenie z wykorzystaniem dodatkowego materiału termoizolacyjnego jest dużo
łatwiejsze, dzięki zastosowaniu
nowoczesnej metody, polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu wełny mineralnej metodą na
sucho. Eliminuje to konieczność
przekładania fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny
bardzo szybko i łatwo jest usypywany w trudno dostępnych miejscach stropodachu.

Metoda
wdmuchiwania
wełny zapewnia
swobodne
odprowadzenie
pary wodnej z
budynku.
Z tego względu każdorazowo
indywidualnie dobiera się grubość docieplenia. Ze względu na
dobrą - porównywalną z powietrzem - paroprzepuszczalność
wełny mineralnej w stropodachach wentylowanych o masywnym stropie nad pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby
stosowania paroizolacji, gdyż stanowi ją już 3-centymetrowa warstwa betonu.
Mamy nadzieję, że wszystkie
wysiłki i nakłady na docieplanie
i modernizację zasobów, a jednocześnie zminimalizowanie zagrożenia pożarowego, przyniosą
oczekiwane korzyści dla mieszkańców.
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Regulamin konkursu

„EKOLOGICZNA RODZINA”
ORGANIZATOR – Stowarzyszenie MOJE MIASTO z siedzibą w Rydułtowach
I.
WSPARCIE MERYTORYCZNE
- Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach
- Grupa fotograficzna GRAF
- Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
- Naprzód Sp. z o.o.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
II.
CELE KONKURSU
Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w
zakresie:
1) SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
2) OGRANICZENIA TZW. NISKIEJ EMISJI I INNYCH ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE SPALANIA
III.
ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest wyłącznie dla mieszkańców
zamieszkałych w budownictwie wielomieszkaniowym (np.
osiedla) lub indywidualnym na terenie Rydułtów, którzy będą zachęcali społeczność lokalną do właściwych postaw
ekologicznych poprzez:
1) Wykazanie swoich doświadczeń w zakresie segregacji odpadów we własnym domostwie
2) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania innych mieszkańców Rydułtów w zakresie szkodliwości niskiej emisji
Celem uzyskania statusu Uczestnika należy dokonać
zgłoszenia do udziału w konkursie poprzez:
• Zgłoszenie na adres e-mail:
poczta@mojemiasto.net.pl lub
• Dokonać rejestracji telefonicznej pod nr 508 954 442
W zgłoszeniu należy podać:
• Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
• Nr telefonu kontaktowego
• Zakres tematyczny i technika, jaka będzie zgłaszana
do konkursu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu)
• Liczba członków rodziny
• Rodzaj budownictwa tzn. wielomieszkaniowe (np.
osiedla) lub indywidualne
Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10.05.2015 r.
IV.
DZIAŁANIA PODLEGAJĄCE
OCENIE W RAMACH KONKURSU
W ramach konkursu zadaniem uczestników będzie, w
sposób jak najbardziej innowacyjny zachęcić mieszkańców Rydułtów do właściwych postaw proekologicznych.
Dopuszcza się takie techniki jak:
a) MEDIALNE np.
• film (do 5 min. w formacie mp4 lub wav na płycie
CD/DVD lub innym nośniku)
• fotografia (w formie drukowanej lub medialnej na
płycie CD/DVD lub innym nośniku)
• prezentacja multimedialna (w programie MS Power
Point na płycie CD/DVD lub innym nośniku)
• wpisy na portalach społecznościowych (wydruk na
papierze formatu A4 zrzutów ekranowych wpisów
na wybranym portalu społecznościowym np. Facebook, Twitter lub inny oraz wskazanie linku do danego portalu)
b) PLASTYCZNE np.
• malarstwo,
• rysunek,

• plakat,
• grafika,
• techniki mieszane (płaskie)
(format prac A4 lub A 3, prace można oprawiać. Prosimy
nie rolować prac)
Prace powinny wskazywać działania proekologiczne
swojej rodziny oraz pobudzające świadomość ekologiczną
innych mieszkańców w zakresie segregacji odpadów lub
skutków spalania odpadów na cele ogrzewania i emisji do
środowiska.
c) OPISY DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNEGO np.
• Żywieniowy recykling, czyli jak ja i moja rodzina
dbamy o czyste środowisko poprzez odpowiedni
dobór kupowanych produktów ograniczających ilości powstających odpadów.
• Dlaczego nie wolno spalać odpadów i jakie skutki
rodzi to w środowisku człowieka.
• Jakie działania mogą prowadzić do ograniczenia
lub wyeliminowania wpływu instalacji grzewczych
na środowisko
• Jak ja i moja rodzina zapobiegamy i co radzimy innym, aby nie degradować środowiska naturalnego
z uwzględnieniem segregacji odpadów i/lub ograniczenia niskiej emisji.
Opis działań może być w formie opowiadania, do którego
mogą być dołączone fotografie lub inne dokumenty. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4
V.
TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC
Prace należy składać do 20.05.2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia MOJE MIASTO ul. Bohaterów Warszawy 104 B
w godzinach od 11.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
Prace powinny być opisane i zawierające takie informacje jak:
• Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
• Nr telefonu kontaktowego
• Zakres tematyczny i technika, jakie zostały zgłoszone do konkursu
VI.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Ocena prac dokonana zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu. Komisja składać się będzie z przedstawicieli wspierających merytorycznie konkurs „Ekologiczna Rodzina” wskazanych w pkt.
I niniejszego Regulaminu jak również mediów.
Komisja uwzględni następujące kryteria:
• Oryginalność i innowacyjność pracy
• Przekaz treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu
• Pomysłowość i efektywność przekazu
• Sposób prezentacji działań ekologicznych
• Wartość merytoryczną przekazu
• Walory estetyczne prezentowanych materiałów
VII.
NAGRODY
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu jak i wszystkich uczestników projektu.
1) Dla laureatów konkursu w zakresie:
a) SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
I miejsce – nagroda o wartości 550,00 zł
II miejsce – nagroda o wartości 450,00 zł
III miejsce – nagroda o wartości 350,00 zł
Dodatkowo, dla mieszkańców zamieszkałych
w zabudowie wielomieszkaniowej (na zasobach
Spółdzielni „ORŁOWIEC”) w zakresie selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych przewidziano dla laureatów następującą pulę nagród:
I miejsce – nagroda o wartości 400,00 zł
II miejsce – nagroda o wartości 300,00 zł
III miejsce – nagroda o wartości 200,00 zł
Fundatorem nagród w tym zakresie tematycznym
będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
b) OGRANICZENIA TZW. NISKIEJ EMISJI
I miejsce – nagroda o wartości 550,00 zł
II miejsce – nagroda o wartości 450,00 zł
III miejsce – nagroda o wartości 350,00 zł
Fundatorem nagród w tym zakresie tematycznym będzie
Ciepłownia Rydułtowy Sp. zo.o. z siedzibą w Rydułtowach.
2) Dla pozostałych uczestników (nie będących laureatami w wymienionych wyżej kategoriach) przewiduje się nagrody na które Organizator przeznacza łączną pulę środków w wysokości 800,00 zł.
3) Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie RCK FENIKS w Rydułtowach
12 czerwca 2014 o godzinie 17.00 w sali teatralnej
4) Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
z 7-mio dniowym wyprzedzeniem o tym wydarzeniu na e-mail zgłoszeniowy i/lub telefon.
5) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie
internetowej Organizatora www.mojemiasto.net.pl
VIII.
PRAWA AUTORSKIE
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz
Organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów
dla celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu.
IX.
INNE POSTANOWIENIA
1) Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora www.mojemiasto.net.pl oraz w Tygodniku
Nowiny Wodzisławskie jak i Radiu 90. Dodatkowo przewiduje się publikacje w pismach i biuletynach instytucji
wspierających merytorycznie niniejszy konkurs.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
3) „Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego
jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego
przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa
wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760
zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika
w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.”
4) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5) Wszelkie pytania lub uwagi w zakresie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl lub telefonicznej pod nr 508 954 442
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec wraz z UNIQA TU S.A. przygotowała
Szanowni
Mieszkańcy,
dla
mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej specjalna ofertę kompleksowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec wraz z UNIQA TU S.A. przygotowała

ubezpieczenia majątku za 2,90 zł miesięcznie.

dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej specjalna ofertę kompleksowego
ubezpieczenia majątku za 2,90 zł miesięcznie.

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia ze składką w wysokości 2,90 zł płatną miesięcznie:
Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia ze składką w wysokości 2,90 zł płatną miesięcznie:
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Ruchomości domowe i stałe elementy
Ruchomości domowe i stałe elementy

Wariant Bezpieczny
WWariant
Twoim Bezpieczny
lokalu mieszkalnym i pomieszczeniach
W Twoim lokalu mieszkalnym i pomieszczeniach
przynależnych chroni:
przynależnych chroni:
1.1.Ruchomości
Ruchomościdomowe
domowe

Świadczenia dodatkowe
Świadczenia dodatkowe
(w
zakresie ubezpieczenia
(w zakresie ubezpieczenia
ze składką płatna 2,90 zł
ze składką płatna 2,90 zł
miesięcznie)
miesięcznie)

Stałeelementy
elementy
2.2.Stałe
Wzakresie:
zakresie:
W
zdarzeń losowych takich jak: pożar, deszcz
zdarzeń losowych takich jak: pożar, deszcz
nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy,
nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy,
huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie
huragan,
katastrofa
budowlana,
się ziemi,lawina,
zapadanie
się ziemi,
powódź, osuwanie
sadza,
się
ziemi,
zapadanie
się uderzenie
ziemi, powódź,
sadza,
śnieg,
trzęsienie
ziemi,
pioruna,
uderzenie
pojazdu
lądowego,
upadek
statku
śnieg,
trzęsienie
ziemi,
uderzenie
pioruna,
powietrznego,
wybuch,
zalanie,
przepięcie
uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku
i przetężenie,
powietrznego,
wybuch, zalanie, przepięcie
wandalizmu.
i przetężenie,
3.wandalizmu.
Zewnętrzne elementy anten satelitarnych
W zakresie:
zdarzeń losowych
takich
jak: satelitarnych
deszcz nawalny, dym,
3. Zewnętrzne
elementy
anten
grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa
W zakresie:
budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg,
zdarzeń
losowych takich jak: deszcz nawalny, dym,
osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie
grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa
ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu
budowlana,
lawina, statku
pożar,powietrznego,
powódź, sadza,wybuch,
śnieg,
lądowego, upadek
osuwanie
zalanie. się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie
ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu
4.lądowego,
Szyby w lokalu
upadek statku powietrznego, wybuch,
W zakresie:
zalanie.
Stłuczenia.

4. Szyby w lokalu
W zakresie:
Stłuczenia.
Przedmiot ubezpieczenia
Zakres terytorialny
ubezpieczenia

Przedmiot
ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Zakres terytorialny
ubezpieczenia
Franszyza integralna,
redukcyjna
Suma
Ubezpieczenia

Franszyza integralna,
redukcyjna

Suma Ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia

Świadczenia dodatkowe:
Świadczenia dodatkowe:
koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia)
koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia)
- 100% SU danej grupy mienia,
- 100% SU danej grupy mienia,
koszty
koszty rozbiórki
rozbiórki ii uprzątnięcia
uprzątnięcia pozostałości
pozostałości po
po
szkodzie
szkodzie -- 10%
10% SU
SU danej
danej grupy
grupy mienia,
mienia,
koszty wymiany
wymiany lub naprawy zabezpieczeń po
koszty
kradzieży -- 11 000
000 zł,
zł,
kradzieży
koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego/
koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego/
domu mieszkalnego po rabunku kluczy - 100 zł,
domu mieszkalnego po rabunku kluczy - 100 zł,
koszty usunięcia przyczyny awarii - 1 500 zł,
koszty
przyczyny awarii
- 1 500 zł,
koszty usunięcia
wymiany dokumentów
po kradzieży
koszty
wymiany
dokumentów
po kradzieży
z włamaniem
lub
rabunku - 1 000
zł,
składowania
- 10% SU,
zkoszty
włamaniem
lub rabunku
- 1 000 zł,
koszty
postępowania
sądowego
koszty składowania - 10% SU, lub
pojednawczego - do wysokości stawek minimalnych
koszty
postępowania sądowego lub
określonych w przepisach regulujących wysokość
pojednawczego - do wysokości stawek minimalnych
opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego
określonych
w przepisach
regulujących wysokość
przed organami
wymiaru sprawiedliwości
- max do
opłat
adwokata
lub radcy prawnego
100%za
SGczynności
OC - 50 000
zł.
przed organami wymiaru sprawiedliwości - max do
Suma
ubezpieczenia
na zł.
jeden lokal w zakresie:
100%
SG OC - 50 000
ruchomości domowych i stałych elementów wynosi
5 000 zł,
Suma ubezpieczenia na jeden lokal w zakresie:
szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2 000 zł,
ruchomości
domowych
i stałych
elementów wynosi
zewnętrznych
elementów
anten satelitarnych
5wynosi
000 zł,700 zł,

szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2 000 zł,
Uwaga:
zewnętrznych elementów anten satelitarnych
wypłata wg wartości nowej zgodnie z OWU,
wynosi 700 zł,
Brak konsumpcji SU - po wypłacie odszkodowania
SU odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony,
Uwaga:
Franszyza integralna została zniesiona - wynosi 0 zł.

Odpowiedzialność cywilna w życiu Prywatnym

wypłata wg wartości nowej zgodnie z OWU,
Brak konsumpcji SU - po wypłacie odszkodowania
SU odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony,
Kontakt z Ubezpieczycielem:
Franszyza integralna została zniesiona - wynosi 0 zł.
Agencja Generalna UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.

Rzeczpospolita Polska

ul. Kilińskiego 33c, 44-200 Rybnik
ag.rybnik@uniqa.pl, tel. 32 440 20 12

Odpowiedzialność
cywilna
w życiu
Prywatnym
50 000,00 zł na jeden
lokal (50
000,00
zł na jedno
i wszystkie zdarzenia/miesiąc).
Brak konsumpcji SU po wypłacie odszkodowania.
Rzeczpospolita Polska
SG odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.
Brak

50 000,00 zł na jeden lokal (50 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia/miesiąc).
Brak konsumpcji SU po wypłacie odszkodowania.
SG odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.
Brak

Szkody należy
zgłaszać:
Kontakt
z Ubezpieczycielem:
1. Telefonicznie:
801
597 597
lub 42 66 66Ubezpieczeñ
500 (dla tel. S.A.
komórkowych)
Agencja
Generalna
UNIQA
Towarzystwo
Serwis przyjmowania zgłoszeń czynny jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny
ul. Kilińskiego 33c, 44-200 Rybnik
na dobę.
ag.rybnik@uniqa.pl, tel. 32 440 20 12

2. Elektronicznie na adres: centrum.pomocy@uniqa.pl
3. Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszenia Szkody na stronie internetowej
Szkody
należy zgłaszać:
www.uniqa.pl
w zakładce Strefa Klienta/Elektroniczne Zgłoszenie Szkód
4. Telefonicznie:
Korespondencyjnie
na597
adres:
TU500
S.A.,
Jednostka
Skanująco-Indeksująca
1.
801 597
lubUNIQA
42 66 66
(dla
tel. komórkowych)
90-520
Łódź,
ul.
Gdańska
132
Serwis przyjmowania zgłoszeń czynny jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny

na dobę.
2. Elektronicznie na adres: centrum.pomocy@uniqa.pl
3. Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszenia Szkody na stronie internetowej
www.uniqa.pl w zakładce Strefa Klienta/Elektroniczne Zgłoszenie Szkód
4. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A., Jednostka Skanująco-Indeksująca
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
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KRZYŻÓWKA
z hasłem

Dzień Kobiet

Z bardzo miłym akcentem i przejawem szacunku spotkały się kobiety
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”. Na okoliczność Ich święta panowie
w osobach: Prezes Zarządu Mariusz Ganita i przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoni Seidel wręczyli symboliczne róże.

Wśród osób, które do 15 kwietnia nadeślą na adres SM „Orłowiec” prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody książkowe.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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, Jacek Krakos
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

