
Kontrowersyjne zachowanie i coraz to nowe pomysły p. Z. 
Murańskiego zdumiewają i bulwersują mieszkańców , 
pracowników, Zarząd i Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni.

Do czasu gdy Prezesem Spółdzielni był Czesław Mazurek, dobry 
kolega Z.Murańskiego, można było załatwiać wiele prywatnych 
spraw dla swojej rodziny. M.in. synowi Mateuszowi od 20.01.2003 
r. do 09.05.2008 r. dobrze płatną pracę w Spółdzielni, synowej staż 
w 2006 r. Dodatkowo obaj synowie: Mateusz i Sebastian otrzymali 
z wolnej ręki (bez przetargu), własnościowe prawa do mieszkań, a 
wkłady budowlane rozłożono im dogodnie na wiele rat.

W sierpniu 2009 r. wraz z odwołaniem poprzedniego Prezesa, 
skończyły się jego układy. Pan. Murański stracił bezpowrotnie 
możliwości wykorzystywania naszej Spółdzielni, ponieważ nowy 
Prezes nie jest jego kolegą, nie imprezuje z nim, nie można z nim 
załatwić po znajomości żadnych spraw!

Z tego powodu obecnie prowadzi własną „wojenkę”: wszelkimi 
sposobami próbuje podburzać mieszkańców, byłą Radę Nadzor-
czą i opinię publiczną przeciwko obecnemu Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej, wprowadzając zamęt, zakłócając ich normalną pracę, 
działając tym samym na szkodę Spółdzielni. Dlatego mieszkańcy 
spółdzielni powinni poznać prawdę. Mówimy dość tego opluwa-
nia, nasza Spółdzielnia zasługuje na poszanowanie i spokój!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w ubiegłym roku 
złożyła wniosek konkursowy do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 

zakresie ochrony atmosfery, na dofinansowanie termomoderniza-
cji budynków w Pszowie na os. Kościuszki 36-42, 44-48, 113-117 
oraz w Rydułtowach na os. Orłowiec 65-67, 69-73, 75-77, 79-83.

W marcu tego roku wniosek naszej Spółdzielni otrzymał pozy-
tywną ocenę merytoryczną i został umieszczony na podstawowej 
liście zadań kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania, 
otrzymując 300 000 zł bezzwrotnej dotacji oraz 3 173 691 zł 
pożyczki na realizację procesu termomodernizacyjnego zasobów 
mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na posiedzeniu w dniu 
27 maja 2013 roku wyraziła zgodę na dofinansowanie zadania 
objętego wnioskiem, umożliwiając tym samym Spółdzielni kon-
tynuację dalszych etapów procesu termomodernizacji na wymie-
nionych zasobach.

Nadmienić należy, iż formy dofinansowania zadań termomo-
dernizacyjnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej są jednymi z najkorzystniej-
szych form wsparcia tego typu zadań, gdyż obok zaledwie ok. 
3,5% oprocentowania, pożyczka może zostać umożona w wysoko-
ści nawet do 40 % jej wartości, o co można się ubiegać po spłacie 
połowy zaciągniętego zobowiązania.

Mariusz Ganita, prezes naszej Spółdzielni oraz Andrzej 
Wycisk, prezes Ciepłowni Rydułtowy, podpisali umowę 
w sprawie przejęcia wszystkich węzłów cieplnych przez 

SM „Orłowiec”.
Według wstępnych ustaleń, pierwszych 18 węzłów cieplnych 

przejmujemy od pierwszego września, a  pozostałych 19 węzłów 
do końca tego roku. Konsekwencją tego porozumienia będą 
przede wszystkim znacznie niższe koszty wytworzenia ciepłej 
wody, ponieważ Spółdzielnia zabuduje nowoczesne, w pełni 
zautomatyzowane wymienniki i pompy cyrkulacyjne z automa-
tyczną regulacją przepływu ciepłej wody. Zostaną również zabu-
dowane termostatyczne zawory podpionowe, a  także instalacje 
układu pogodowego (tzw. „pogodynki”), których brakuje w 40 % 
naszych nieruchomości. Pozostałe 60 % pogodynek zostanie po 
przejęciu przez Spółdzielnię naprawione i wyregulowane. Ponad-
to całą inwestycję i wszystkie procesy związane z jej funkcjono-
waniem będzie kontrolował nowoczesny system monitoringu.

Eko-dotacja

Wbrew zdrowemu 
rozsądkowi

Przejmujemy węzły
KRÓTKO

Sąd wydał wyrok w procesie, jaki gru-
pa mieszkańców wytoczyła poprzed-
nim władzom SM Orłowiec. Zarzut do-
tyczył zawyżonych opłat pobieranych 
w latach 2007 – 2009 za ustanowienie 
odrębnej własności lokalu. Sąd nie 
miał wątpliwości. Poprzedni zarząd 
naszej Spółdzielni nie miał prawa 
żądać od lokatorów po kilka tysięcy 
złotych. Teraz te pieniądze trzeba od-
dać. Obecny zarząd musi płacić za 
błędy, nieudolność i niefrasobliwość 
swoich poprzedników.
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Płacą za błędy 
poprzedników

Z okazji Dnia Dziecka, nasza Spół-
dzielnia zorganizowała wielki festyn. 
Frajdę mieli nie tylko milusińscy…

Działo się!
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Ciepło, cieplej...
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SekretAriAt SpółdZielNi MieSZ-
kANiowej „orłowiec”

ul. AdAMA MickiewicZA 21
32 739 83 10 - 312, 32 417 30 38, 

32 419 72 06, 32 419 42 95, 
32 418 80 56 

telefoNy AwAryjNe
cAłodobowy telefoN AwAryjNy: 

509 216 279 lub 32 729 40 47 
cZekAć po SygNAle NA dAlSZe 

AutoMAtycZNe łącZeNie. 

pogotowie elektrycZNe 
- 32 303 09 91

pogotowie gAZowe - 992

pogotowie techNicZNe cr 
- dySpoZytor - 32 729 43 53

AwArie wiNd - rAcibórZ 
- 609 568 273, 691 974 950

ciepłowNiA rydułtowy 
- 32 729 43 50, 32 729 43 53

elektrociepłowNiA pSZów 
- 32 739 84 11,

AdM rydułtowy : 
oS. orłowiec 65 c

32 410 32 51 orAZ 32 729 40 65

AdM pSZów :
oSiedle kościuSZki 38

e-MAil: 
AdMpSZow@SMorlowiec.pl

32 451 32 80 orAZ 32 729 19 60

AdM rAcibórZ :
ul. MySłowickA 11

32 415 87 96

referAt reMoNtowy
32 729 40 47, 32 419 30 94

Ważne telefony

poSZcZególNe cZęści wAlNego ZgroMAdZeNiA odbędą Się:

1. w rydułtowAch 
w rydułtowSkiM ceNtruM kultury 
prZy ul. StrZelców bytoMSkich 9A  

w dNiu 25.06.2013r. 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 26.06.2013r. o godZ. 16.00
- dlA cZłoNków ZAMieSZkAłych NA tereNie gMiNy pSZów .

3.w rAciborZu 
w SZkole podStAwowej Nr 18 prZy ul. ocickiej  52

w dNiu 27.06.2013r. o godZ. 16.00       
- dlA cZłoNków ZAMieSZkAłych NA tereNie gMiN rAcibórZ i gorZyce.

W dniach 25 – 27 czerwca odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec”.  To najważniejsze forum decyzyjne w 
naszej spółdzielczej społeczności. 

Święto spółdzielczej 
demokracji

Porządek obrad poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady 

Nadzorczej za okres od czerwca 2012r. do 
czerwca 2013r.

5. Podjęcie Uchwały Nr 1/2013 dot. 
zatwierdzenia  sprawozdania RN za okres 
od czerwca 2012r. do    

czerwca 2013r.
6. Przedstawienie sprawozdania  Zarzą-

du za 2012r. ze szczególnym uwzględnie-
niem wdrożonego  przez  Zarząd planu 
naprawczego dotyczącego zmniejszenia 
kosztów wytworzenia ciepłej wody użytko-
wej na ADM Rydułtowy i ADM Pszów.

7.  Podjęcie Uchwały Nr 2/2013 dot. 
zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu za 
rok 2012.

8.  Podjęcie Uchwały Nr 3/2013 dot. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2012.

9. Podjęcie Uchwały Nr 4/2013 dot.  
udzielenia absolutorium członkowi Zarzą-
du Spółdzielni za rok 2012.

10. Podjęcie Uchwały Nr 5/2013 dot. 
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 
jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

11. Podjęcie Uchwały Nr 6/2013 dot. 
podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012.

12. Podjęcie Uchwały Nr 7/2013 dot. 
ustanowienia kierunków działań na rok 
2013.

13. Podjęcie Uchwały Nr 8/2013 dot. 
zatrudnienia na zasobach spółdzielczych 
sprzątaczek spośród  dłużników SM.

14. Podjęcie Uchwały Nr 9/2013 dot. wy-
rażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
gruntu części działki nr  456/55 Gminie 
Racibórz.

15. Podjęcie Uchwały Nr 10/2013 dot. 
wyrażenia zgody na  zamianę lokali miesz-
kalnych położonych w  Rydułtowach przy 
ul. Obywatelskiej 58/2 oraz 58/6 na część 
gruntu gminnego nr działki 260/33 dla 
poprawienia zagospodarowania terenów 
Spółdzielni.        

16. Rozpatrzenie odwołań od Uchwał 
Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad.
Członkowie uczestniczący w Walnym 

Zgromadzeniu winni  posiadać przy sobie 
dokument tożsamości.

Członek może brać udział w Walnym 
Zgromadzeniu tylko osobiście i przysługuje 
mu prawo głosu tylko w tej części Walnego 
Zgromadzenia, do której został zaliczony.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” zaprasza wszystkich członków 
spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym 
Zgromadzeniu Członków.

Zarząd SM „Orłowiec”



Wszystko zaczęło się w sierpniu 2007 roku. Wcho-
dząca w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych otwierała przed lokatorami moż-
liwość przejmowania mieszkań na własność. Z 

dobrodziejstw nowych przepisów postanowiło skorzystać także 
wielu mieszkańców spółdzielni Orłowiec. Przed podpisaniem 
aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej 
własności, każdy z nich musiał dokonać 
opłaty na rzecz spółdzielni. W zależności od 
powierzchni mieszkania, kwoty oscylowały od 
czterech do siedmiu tysięcy złotych. Ten – jak 
się później okazało - swego rodzaju „haracz” 
nie budził podejrzeń lokatorów. W spółdzielni 
zapewniano ich, że jest to zobowiązanie wobec 
Skarbu Państwa, a konkretnie chodzi o spłatę 
części kosztów budowy. Proces udowodnił, że 
lokatorów wprowadzono w błąd.

- w wyniku poczynionych ustaleń, a w 
szczególności opierając się na wyjaśnie-
niach zawartych w treści pism:

- Zastępcy prokuratora generalnego, je-
rzego Szymańskiego z 2 lutego 2009 roku,

- podsekretarza Stanu w Ministerstwie infrastruktury, 
piotra Stycznia z 4 lutego 2009 roku,

- Ministra Skarbu państwa, Aleksandra grada z 10 lute-
go 2009 roku,

- prokuratora krajowego edwarda Zalewskiego z 3 
kwietnia 2009 roku,

które stanowiły odpowiedzi na interpelacje posłów 
Adama gawędy i grzegorza tobiszowskiego okazało 
się, że żądanie zapłaty tych kwot nie miało podstaw a 
działanie Zarządu oraz rady Nadzorczej Spółdzielni było 
bezprawne, czego organy te musiały od samego początku 
mieć świadomość – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Na co liczyli członkowie poprzednich władz Spółdzielni, 
decydując się na zorganizowanie tej intrygi? Być może spo-
dziewali się, że nikt się nawet nie zorientuje, że nałożona na 
lokatorów opłata jest nielegalna. Budynki administrowane 
obecnie przez SM Orłowiec należały kiedyś do Rybnickiej 
Spółki Węglowej. W drugiej połowie lat 90 ubiegłego wieku 
polskie górnictwo poddano głębokiej restrukturyzacji. W jej 
ramach kopalnie pozbywały się nieprodukcyjnych elementów 
swojej działalności. RSW przeniosła własność i prawo użytko-
wania swoich zasobów mieszkaniowych na rzecz spółdzielni 
Orłowiec i Radlin. Jednocześnie rósł dług Rybnickiej Spółki 
Węglowej wobec Skarbu Państwa, tytułem zaległości w po-
datku VAT. Nie mogąc ściągnąć z kopalń pieniędzy, państwo 
postanowiło zamienić te wierzytelności na udziały w obu spół-
dzielniach mieszkaniowych. Teoretycznie więc, SM Orłowiec 
i Radlin przejęły od RSW nie tylko budynki mieszkalne, ale 
także długi. I właśnie na poczet uregulowania tych należności 
poprzedni zarząd Spółdzielni nałożył kilkutysięczny „haracz” 
na lokatorów, którzy chcieli przejąć na własność mieszkania. 
Ale diabeł tkwi w szczegółach. Okazało się, że w czerwcu 
2002 roku dług spółdzielni wobec Skarbu Państwa uległ 
przedawnieniu. Wszystko przez bezczynność urzędników. 
Zamiast naciskać na spółdzielnię Orłowiec, aby oddała 
pieniądze, pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa nie 
kiwnęli palcem w tej sprawie. W resorcie finansów poleciało 
z tego powodu kilka głów, ale nie zmieniło to faktu, że dług 
się przedawnił. Od czerwca 2002 roku Skarb Państwa nie ma 
żadnych finansowych roszczeń wobec SM Orłowiec. Trudno 

uwierzyć, aby nie wiedzieli o tym szefowie Spółdzielni, kiedy 
przez dwa lata bezprawnie sięgali do kieszeni lokatorów. 

- Zarząd musiał wiedzieć, że dochodzenie tej wierzy-
telności będzie nieskuteczne i powoływanie się na nią 
jest nadużyciem wobec spółdzielców, którzy o tym nie 
wiedzieli – czytamy w sądowym uzasadnieniu wyroku.

Ale poprzedni Zarząd obciąża nie tylko grzech rzekomej 
niewiedzy. Proces udowodnił, że pozyskane od lokatorów 
środki zostały zainwestowane w bieżącą działalność Spółdziel-
ni, remonty i utrzymanie zasobów. Można z tego wnioskować, 
że poprzedni Zarząd – wbrew publicznym deklaracjom – ni-
gdy nie miał zamiaru przekazać pieniędzy na rzecz Skarbu 
Państwa. Jaki był więc prawdziwy powód pobierania opłat 
od lokatorów? Czyżby poprzedni Zarząd do tego stopnia nie 

radził sobie z sytuacją, że potrzebny był zewnętrzny zastrzyk 
gotówki na bieżące administrowanie Spółdzielnią?

Sąd nie miał wątpliwości, co do winy.
- w tej sytuacji wina członków organów pozwanego 

(Spółdzielni – przyp.red.) wydaje się być w zasadzie 
bezsporna, nie ulega bowiem wątpliwości, że Zarząd oraz 

rada Nadzorcza dopuściły się umyślnie 
czynu bezprawnego(…)

- o tyle, o ile powołane uchwały były nie-
zgodne z prawem albo zmierzały do jego obej-
ścia, to były one bezwzględnie nieważne(…)

- Zarówno rada Nadzorcza i jak i Zarząd 
byli w pełni świadomi, iż podejmują uchwa-
łę niezgodną z prawem(…)

Naciąganie lokatorów na kasę skończyło się 
we wrześniu 2009 roku. Nowe władze Spół-
dzielni odcięły się od praktyk stosowanych przez 
poprzedników. Zwrócił na to uwagę także Sąd:

- dodać trzeba również, iż pozwana 
(Spółdzielnia – przyp. red.) od września 
2009 roku samodzielnie zmieniła zasady 
przekształcania spółdzielczego lokator-

skiego prawa do lokalu w odrębną własność, stosując w 
tym zakresie – we właściwy sposób – normę prawną art. 
12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nie zmienia to faktu, że nielegalnie wyłudzone pieniądze 
trzeba teraz oddać lokatorom. Sprawiedliwości stało się 
zadość, choć mocno ucierpi na tym kondycja finansowa Spół-
dzielni. Miejmy nadzieję, że sprawcy tego zamieszania zdają 
sobie chociaż sprawę 
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Sąd wydał wyrok w procesie, jaki grupa mieszkańców wytoczyła poprzednim władzom SM Orło-
wiec. Zarzut dotyczył zawyżonych opłat pobieranych w latach 2007 – 2009 za ustanowienie odręb-
nej własności lokalu. Sąd nie miał wątpliwości. Poprzedni zarząd naszej Spółdzielni nie miał prawa 
żądać od lokatorów po kilka tysięcy złotych. Teraz te pieniądze trzeba oddać. Obecny zarząd musi 
płacić za błędy, nieudolność i niefrasobliwość swoich poprzedników.

Płacą za błędy 
poprzedników

330 tys. zł
tyle kosztują nas błędne decyzje 

poprzednich władz spółdzielni
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W listopadzie ubiegłego roku 
zostały wprowadzone nowe 
zasady rozliczana opłat za 
ciepłą wodę i centralne 

ogrzewanie. Jak już informowaliśmy w 
poprzednim biuletynie, zmiany te wynikły 
z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkanio-
wych, która obowiązuje od 2007 roku. Nie 
muszę przypominać, kto i kiedy w naszej 
Spółdzielni powinien wprowadzić nowe 
taryfy w życie. Wszyscy wiemy, że moi 
poprzednicy nie mieli – niestety - „odwagi” 
wprowadzenia tych zmian.

Rozumiem oburzenie i nieprzychylne 
reakcje na nowe zasady rozliczania opłat 
za podgrzanie wody. Po awanturze, którą 
wywołało parę osób doskonale znanych 
z – delikatnie mówiąc - „trudnego cha-
rakteru”, moje działania skupiły się na 

wypracowaniu docelowego modelu obniże-
nia kosztów podgrzania ciepłej wody a tym 
samym obniżenia opłat dla mieszkańców. 
Służby naszej Spółdzielni zaczęły już nad 
tym pracować w ubiegłym roku.

w efekcie, 
ZModerNiZowAliśMy cZtery 
węZły cieplNe 
wrAZ Z MoNtAżeM iNStAlAcji 
SolArNych.

Od początku roku systematycznie prowa-
dzaliśmy analizy zużycia energii potrzebnej 
do podgrzania wody na poszczególnych wę-
złach. Doprowadziło to do obniżenia mocy 
zamawianej, a w efekcie od pierwszego 
czerwca tego roku udało nam się znacznie 
obniżyć opłatę za ciepłą wodę, tam gdzie 
przekraczała ona 45 zł za metr sześcienny. 

Ale na tym nie koniec. W kwietniu tego 
roku, pod moim kierownictwem powołany 
został zespół, którego zadaniem jest wypra-
cowanie mechanizmów, pozwalających na 
uzyskanie jeszcze większych oszczędności 
na energii cieplnej.

Analizy i wnioski opracowane przez 
zespół zostały przedstawione Radzie Nad-
zorczej, która zaakceptowała nasz program 
dochodzenia do optymalnych kosztów 
energii cieplnej.

Powyższa tabela pokazuje, jaki jest jesz-
cze ogrom prac przed nami. Dotychczas 
została sprawdzona poprawność zamówio-
nej mocy dla centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej oraz zostały wykonane 
korekty. 

Ciepło, cieplej, oszczędniej!
Mariusz Ganita
Prezes SM „Orłowiec”

Adres węzła  sprawność (w procentach)

1) Ofiar terroru 99  19
2) Mickiewicza 24  18
3) Orłowiec 46  18
4) Orłowiec 54  19
5) Obywatelska 56  21
6) Orłowiec 60  17
7) Obywatelska 50  21
8) Mickiewicza 26  29
9) Orłowiec 43  19
10) Orłowiec 18 – 19  26
11) Orłowiec 56  21
12) Ligonia 10  36
13) Orłowiec 59  25
14) Orłowiec 53  27
15) Orłowiec 57  27
16) Orłowiec 58  23
17) Tetmajera 225  23
18) Orłowiec 47 – 49  32
19) Orłowiec 65 – 67  32
20) Orłowiec 15 40
21) Orłowiec 44 – 45  37
22) Mickiewicza 29,21-23,25,27,  51 
       32,34,36,38, Ligonia 2,4
23) Raciborska 377,379-385  36
       387 – 393, 395 – 401
24) Orłowiec 55 a-d  36
25) Orłowiec 75-77  31
26) Orłowiec 40 – 42  41
27) Orłowiec 50 – 52  35
28) Orłowiec 21 – 23  37
29) Orłowiec 34 – 36  36
30) Orłowiec 29 – 30  37
31) Orłowiec 32-33  28
32) Orłowiec 11  27
33) Orłowiec 69 – 73  32
34) Orłowiec 79 – 83  30
35) Orłowiec 62 – 63  24
36) Mickiewicz 20  32

Termomodernizacja - ciepło zostaje w domu, a pieniądze w kieszeni

Ocieplony budynek przy ul. Orłowiec 65 - 83, w trakcie i po ukończeniu inwestycji

Solary - „Orłowiec” inwestuje w przyszłość

Kilka słów o...



poZwoliło to NA wprowAdZeNie 
ZNAcZącej obNiżki opłAt  
ZA ciepłą wodę.

Aby uzmysłowić skalę problemu, jaki za-
mierzamy rozwiązać, warto zapoznać się z 
tabelą ilustrującą niską sprawność węzłów 
cieplnych, które należą do dostawcy ciepła.

Sprawność węzłów ma decydujący wpływ 
na koszty podgrzania wody. Optymalnie po-
winna wynosić w granicach 60-80 %, Dlacze-
go więc sprawność naszych węzłów jest kilka 
razy niższa? Odpowiedź jest prosta. Urządze-
nia zamontowane w węzłach cieplnych, które 
są własnością Ciepłowni Rydułtowy, pochodzą 
z lat 70-80 ubiegłego wieku. To mniej więcej 
tak, jakbyśmy używali lodówki sprzed 40 lat, 
która do produkcji “zimna” dziennie zużywa 
10KW, a dzisiejsze urządzenia potrzebują do 
tego zaledwie 3 KW.

Jeżeli dodamy do tego jeszcze wątpliwą 
eksploatację tych węzłów ( nie mamy 
możliwości sprawdzenia nastaw aparatury 
kontrolno pomiarowej oraz regulacji ) to 
wnioski nasuwają się same. 

probleM tylko w tyM, że 
ZA NieudolNość i SłAbą 
operAtywNość iNNych rAchuNki 
płAciMy My, SpółdZielcy. 

W związku z tym, 31 maja tego roku, podją-
łem decyzję o wypowiedzeniu częściowo umowy 
dotyczącej węzłów ciepła. Pozwoli to na wyko-
nanie odpowiednich modernizacji według no-
woczesnych technologii. Wybraliśmy 18 węzłów 
o najniższych sprawnościach i przestarzałych 
technologiach. Zostaną one wyremontowane i 
unowocześnione jeszcze przed sezonem grzew-
czym 2013/2014. Jest to duże przedsięwzięcie, 
ale jestem przekonany, że damy radę. 

węZły prZeZNAcZoNe 
do ModerNiZAcji: 
Ofiar Terroru 99, Mickiewicza 24, Orłowiec 46, 
Orłowiec 54, Obywatelska 56, Orłowiec 60, 
Obywatelska 50, Mickiewicza 26, Orłowiec 43, 
Orłowiec 18-19, Orłowiec 56, Ligonia 10, Or-
łowiec 59, Orłowiec 53, Orłowiec 57, Orłowiec 
58, Tetmajera 225, Orłowiec 47 – 49. 

MAM NAdZieję, że 
poZoStAłe węZły ZoStANą 
ZModerNiZowANe w roku 2014. 

Po wykonaniu tych inwestycji będziemy 
mieli całkowitą kontrolę nad węzłami cie-
pła, a po wprowadzeniu monitoringu ich 
pracy, uzyskamy możliwość szybkiej reakcji 
na usterki czy awarie. 

W pierwszym etapie modernizacja do-
prowadzi do zmiany taryfy z A3 na A2 co 
pozwoli na kolejną obniżkę kosztów pod-
grzania wody. Z naszych wyliczeń wynika, 
że średni okres spłaty tych inwestycji, w 
pierwszym etapie wyniesie około pięciu 
lat.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Jeżeli uzyskamy dopłatę, to 
po pięciu latach spłaty nasza Spółdziel-
nia wystąpi o umorzenie 40% wartości 
inwestycji.

Drugi etap to podjęcie decyzji o dalszym 
doposażeniu węzłów w instalacje solarne 

lub pompy ciepła. Taki krok może nam 
pozwolić na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej bez udziału ciepła od obecnego 
dostawcy. Wymaga to jednak dalszych, bar-
dzo precyzyjnych analiz i wyliczeń. Koszt 
tych inwestycji jest znaczny, a spłata długa. 
Dlatego też zdecydowałem o rezygnacji z 
budowy pompy ciepła.

W kolejnej tabeli przedstawiam orienta-
cyjne, roczne oszczędności w poszczegól-
nych etapach:

- Zmniejszenie mocy zamówionej 
ciepłej wody użytkowej – 95 405 zł
- Zmiana taryfy A3 na A2 - 23 861 zł

- Modernizacja węzłów cieplnych 
- 205 383 zł

razem: 324 649 zł

Z wyliczeń wynika, że oszczędności 
po wprowadzeniu wszystkich etapów są 
znaczne i będziemy wszystkimi siłami 
dążyć do ich realizacji. Zadanie, które 
stoi przed nami jest bardzo trudne i 
kosztowne. Będziemy szukać środków po-
mocowych tam gdzie się tylko da. Proces 
ten musi być rozłożony w czasie i będzie 
uzależniony od pozyskanych środków 
zewnętrznych. Mam nadzieję i wierzę w 
to, że czas realizacji tak ambitnego planu 
nie będzie długi.

Praca naszego zespołu została wykonana 
- jak na tak poważne zadanie - w bardzo 
krótkim czasie. Nie znaczy to, że została 
zakończona. W dalszym ciągu będziemy 
ciężko pracować nad tak nurtującym 
tematem jakim jest sprawa ciepłej wody, 
tym bardziej, że wpływa na wysokość opłat 
ponoszonych przez mieszkańców Naszej 
Spółdzielni. Jestem otwarty na wszystkie 
pomysły, które pomogą w obniżeniu kosz-
tów ciepłej wody. Szczegółowa prezentacja 
naszych zamierzeń zostanie przedstawio-
na mieszkańcom na Walnym Zebraniu 
Członków.
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Ciepło, cieplej, oszczędniej!

Termomodernizacja - ciepło zostaje w domu, a pieniądze w kieszeni

Ocieplony budynek przy ul. Orłowiec 65 - 83, w trakcie i po ukończeniu inwestycji

Solary - „Orłowiec” inwestuje w przyszłość
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REKLAMA

Warto dokładnie sprawdzać, pod 
jakim dokumentem składamy 
podpis i jaką akcję firmujemy 

swoim nazwiskiem. Wielu mieszkańców 
naszej Spółdzielni sądziło, że podpisuje 
się pod petycją o obniżenie kosztów ciepłej 
wody. Intencja jest jak najbardziej słuszna 
i chyba nie ma nikogo, kto odmówiłby jej 
racji. Tymczasem organizatorzy całej akcji 
wykorzystali zebrane podpisy do przygoto-
wania wniosku o odwołanie Zarządu i Rady 
Nadzorczej SM „Orłowiec”. Tak nie wolno. 
Nieświadomi niczego mieszkańcy, którzy 

złożyli swój autograf na petycji, zgłaszają 
się teraz do siedziby Spółdzielni prostując 
niezręczną sytuację. Ale wprowadzenie 
w błąd nie jest jedynym przewinieniem 
inicjatorów całego zamieszania. Na listach 
ujawniono także przypadki fałszowania 
danych, a to jest poważne przestępstwo. 
Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu 
Śląskim ustaliła już pierwsze nazwiska 
osób, fałszujących podpisy. Należy do nich, 
m.in., Agnieszka W. z bloku przy ul. Ligonia 
10, która potwierdziła przed Prokuraturą 
podrobienie podpisu zmarłej osoby.

rada Nadzorcza SM „orłowiec” podjęła uchwałę o wykluczeniu z grona członków 
Spółdzielni panów: Zbigniewa Majewskiego, piotra Mazura, dariusza peczkę. 
cała trójka zasiadała w poprzedniej kadencji, w radzie Nadzorczej „orłowca”.  
w uzasadnieniu tej decyzji podano, między innymi, działania na szkodę Spół-
dzielni. poniżej publikujemy w całości treść uchwały o wykluczeniu Zbigniewa 
Majewskiego, który był przewodniczącym rady Nadzorczej SM „orłowiec”.

OGŁOSZENIE

ŹLE 
radzili?

Jeżeli chcemy, aby dobrze 
nam się żyło w naszej 
spółdzielczej społeczności, 

musimy przestrzegać pewnych 
zasad. Do standardowych reguł 
należy niezakłócanie ciszy i 
porządku oraz nieniszczenie 
mienia Spółdzielni, które jest 
przecież naszym wspólnym 
dobrem. Regulamin precyzyjnie 
określa, jakie są nasze prawa i 

obowiązki. Niestety, nie wszyscy 
zdają sobie z tego sprawę. 
Tymczasem Spółdzielnia dyspo-
nuje instrumentami prawnymi, 
które pozwalają na wyciągnięcie 
bolesnych konsekwencji za 
nieprzestrzeganie regulaminu. 
Przekonał się o tym Arkadiusz K. 
z Rydułtów. W lipcu 2011 roku 
mężczyzna ten zdewastował i 
zniszczył drzwi wejściowe do jed-

nej z klatek schodowych. Myślał, 
że jego czyn ujdzie mu na sucho, 
ale pomylił się. Spółdzielnia 
skierowała sprawę do sądu i 
rozpoczął się proces. W grudniu 
ubiegłego roku zapadł wyrok: 
cztery miesiące odsiadki, pokry-
cie kosztów procesu oraz nakaz 
naprawienia szkód. Zniszczone 
drzwi wyceniono na 261 złotych. 
Warto było wszczynać awanturę?

Wandal za kratkami

Fałszowali podpisy
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie fałszowania pod-
pisów i wprowadzania ludzi w błąd podczas akcji zbierania 
podpisów pod rzekomym odwołaniem władz SM „Orłowiec”.
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jednodniowy maraton imprez 
rozpoczął się od meczu siat-
kówki. po dwóch stronach 
siatki stanęły reprezentacje 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„orłowiec” oraz urzędu Miasta 
rydułtowy. 

Rywalizacja, przynajmniej 
jeżeli chodzi o emocje i za-
angażowanie zawodników, 
przypominała miejscami 

spotkania Ligi Światowej. Po czte-
rech emocjonujących setach 
urzędnicy pokona-
li spółdziel-
ców 3:1. 
B y ł 
t o 

udany rewanż za ubiegły rok. Przypo-
mnijmy, że ubiegłoroczne zmagania o 
puchar przechodni wygrała drużyna 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orło-
wiec”. 

Równolegle trwał turniej piłki 
nożnej dla dzieci o Puchar Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej “OR-
ŁOWIEC”. Zwyciężyła drużyna 
„Bezimiennych” . Rozegrane zostały 
również zawody w tenisie stołowym 
o Puchar Prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej “Orłowiec”. Z rakietką 

najlepiej radził sobie Rafał 
Adamczyk, który 

wygrał ping-
-pongo-

w e 

zmagania. Odbył się także turniej 
szachowy o Puchar Burmistrza 
Miasta Rydułtowy. Zawodników po-
dzielono na dwie kategorie wiekowe. 
Wśród seniorów zwyciężył Roman 
Kobierski, a w kategorii młodszej 
Jacek Dudek. 

Na godziny popołudniowe zapla-
nowano imprezę dla najmłodszych, 
która miała się odbyć na Rafie Fi-
kołkownia w Rydułtowach. Niestety, 
pogoda spłatała wszystkim złośliwego 
figla. Ale nawet strugi deszczu 
nie były w stanie popsuć dobrych 
humorów dzieciaków, ponieważ 
impreza i tak się odbyła. Festyn został 
skrócony i przeniesiony do Ryduł-
towskiego Centrum Kultury. Młodzi 
uczestnicy zabawy mogli obejrzeć 
spektakl o Pinokiu oraz wziąć udział 
w dwugodzinnym bloku gier i zabaw 
interaktywnych. Każde dziecko otrzy-
mało balonik wypełniony helem oraz 
słodycze.

Z okazji Dnia Dziecka, nasza Spółdzielnia zorganizowała wielki festyn. 
Frajdę mieli nie tylko milusińscy…

Działo się!

Drużyna SM Orłowiec musiała uznać wyższość siatkarzy z UM Rydułtowy. 
Puchar Przechodni zmienił właściciela.

Młodzieżowy turniej piłkarski wygrała drużyna „Bezimiennych”. Pamiątkowe zdjęcie. Po lewej drużyna UM Rydułtowy, a obok „nasi”.

Siatkarski mecz na szczycie - Spółdzielcy kontra Samorządowcy

Pogoda spłatała figla i plenerowa impreza musiała się przenieść do Rydułtowskiego Centrum Kultury.
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Wodnik (20 I - 19 II) 
Przez ostatnie tygodnie żyłeś w wielkim stresie, spowodowanym postępowa-
niem 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. Zwłasz-
cza, jeżeli wypowiadają je ludzie, którzy nie mają powodu, aby darzyć Cię 
sympatią. Zawsze możesz ich pokonać tą samą bronią. Powiedz im coś takie-
go, 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 
Twojego 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 miej-
scu 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, któ-
rych już nie naprawisz. Musisz poddać sprawy ich własnemu biegowi i cze-
kać aż rozwiążą sie same. Nie marnuj jednak tej życiowej lekcji. Dobrze za-
pamiętaj 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 ży-
ciowym, kto już był w podobnej sytuacji. Dobrze sie zastanów, do kogo zwró-
cić 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 ode-
brać. 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 zawodo-
wy, bo staniesz się toksyczną osobą, którą wszyscy będą omijać szerokim łu-
kiem. 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 każ-
dym negatywnym wydarzeniem stajesz się odporniejszy na podobne sytuacje 
w przyszłości. Nie szukaj winnych obecnej sytuacji. Widocznie tak miało być. 
Ciesz się, że nie jest gorzej

horoSkop

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru naszej gazety, książ-
kę Jerzego Buczyńskiego „Urok Szarloty”, wylosowała Danuta Ogórek. Natomiast  Janina 
Pietrzyk wylosowała rodzinną nagrodę pocieszenia. W jej imieniu nagrodę odebrała córka 
Justyna. Książki wręczył Mariusz Ganita, prezes SM „Orłowiec”.

Poziomo:
  6) Najlepszy czas dla dziatwy szkolnej.
10) Zestawienie wyrazów o wykluczającym się
       znaczeniu, np. ciepłe lody, zimne ognie itp.
13) Instytut badający ciemne karty naszego państwa.
14) To dobrze jak jest w samolocie.
15) Mieszkanki krainy na głębokiej północy Europy.
16) Inaczej człowiek bardzo wyrazisty i konsekwent- 
       ny w poglądach i działaniu.
21) Śpiewanie w pojedynkę.
22) Staromodne określenie na wierzchnią odzież.
24) Skrót organizacji ukraińskich narodowców,
       siejących postrach wśród Polaków na wschodzie.
26) Jeden ze sztandarowych pomysłów na biznes
       w początkach polskiego kapitalizmu.
30) Bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia.
33) Dobre, angielskie piwo.
34) Prezydent Kwaśniewski tak mówi do swojej żony.
36) Klej z mąki i wody.
37) Wodna bywa groźną zabawką w rękach policji.
38) Irlandzka Armia Republikańska.
40) Zwinięty własnoręcznie papieros.
41) Może być na oku albo rzece.
42) Ulubiona trucizna królobójców.

Pionowo
  1) Okryta złą sławą obozowa policja.
  2) Bramka!!!
  3) Jednostka rezystencji w układzie SI.
  4) Uwalniali tę „rybkę” w znanym filmie.
  5) Niewielkie miasto w kujawsko-pomorskim 
    o bogatej i ciekawej historii.
  6) Instrument dęty o kształcie rogu.
  7) Zawodowo ocenia smak napojów alkoholowych.
  8) Największa, telewizyjna  stacja informacyjna na
       świecie.
  9) Inaczej padaczka.
11) Najbardziej znany obraz Jana Vermeera.
12) Ależ się ona hartowała w radzieckiej powieści
       socrealistycznej.
17) Blond ikona polskiej popkultury.
18) Podobno nie wykole oka swojemu ziomkowi.
19) Król z szekspirowskiego dramatu.
20) Podobno mieszka w Himalajach.
23) Legendarny polski motocykl.
25) Karciana zabawa dla samotnych.
27) Zasłania okno przed wścibskimi spojrzeniami.
28) …śniegiem uszy.
29) Słowo powstałe w wyniku skrócenia wyrażenia
       składającego się przynajmniej z dwóch wyrazów.
31) Zawodowo karmi piersią cudze dzieci.
32) Elżbieta dla przyjaciół.
35) W epoce przedinternetowej był podstawowym
       środkiem pisanej komunikacji międzyludzkiej.

HASŁO:

Wśród czytelników, którzy do 15 lipca na-
deślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
wylosujemy nagrody książkowe

KRZYŻÓWKAz hasłem


