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Nasza Spółdzielnia z lotu ptaka...

Wesołych Świąt
Życzymy, aby towarzyszyły im radość,
przebaczenie i wzajemna życzliwość.
Niech przyniosą wiarę w drugiego człowieka
i będą źródłem siły do pokonywania
codziennych trudności.

Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedla i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
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u Za nami Walne Zgromadzenie Członków SM „Orłowiec”

Mieszkańcy zdecydowali
11.03.2019 r. - ADM Rydułtowy - obecnych 111 członków na 2262 (4,9 %)
12.03.2019 r. - ADM Pszów - obecnych 136 członków na 1596 (8,5 %)
13.03.2019 r. - ADM Racibórz - obecnych 29 członków na 431 (6,7 %)

Walne Zgromadzenie Członków w 2019r.
podjęło uchwały dotyczące:
n

zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za okres od
1 czerwca 2018r. do 21 lutego
2019r.
ZA
152

PRZECIW
21

n zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018.
ZA
161

PRZECIW
4

n zatwierdzenia sprawozdania finansowo-gospodarczego za rok
2018.
ZA
153

PRZECIW
1

n udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Mariuszowi Ganicie
za rok 2018:
ZA
152

PRZECIW
7

Od dawna tak

nie wIAŁO

Od

dawna nad Śląskiem nie przeszły
takie nawałnice,
jak w weekend 9-10 marca. Żywioł
nie oszczędził miejscowości, gdzie
znajdują się osiedla należące do
naszej Spółdzielni.

n podziału zysku za 2018r.
WZCz postanowiło przeznaczyć
kwotę:
 750 tys. zł nadwyżki bilansowej
za rok 2018 na pokrycie kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie dotyczącym
członków SM „Orłowiec”,
 41.875 złotych nadwyżki bilansowej za rok 2018 na pokrycie strat
z lat ubiegłych:
ZA
153

PRZECIW
1

n ustanowienia kierunków działań
na lata 2019-2020.
ZA
147

PRZECIW
0

n oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
ZA
145

PRZECIW
4

n wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej
w Raciborzu przy ul. Katowickiej
10/44 zakupionej w drodze przybicia ceny.
ZA
145

PRZECIW
2

n zgody na zbycie nieruchomości
lokalowej położonej w Rydułtowach na os. Orłowiec 66/20 zakupionej w drodze przybicia ceny.
ZA
147

PRZECIW
0

n Walne Zgromadzenie Członków
w 2019r. nie podjęło uchwały nr
11/2019 dot. zmniejszenia opłaty za dzierżawę terenu pod garaże dla osób niezamieszkujących w Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.
ZA
1

PRZECIW
141

Wyniki wyborów uzupełniających
do Rad Osiedla SM „Orłowiec”
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” na Walnym
Zgromadzeniu w dniach 11 i 12 marca 2019 r. dokonali wyboru nowych członków Rad Osiedla (wybory uzupełniające).
Osiedla Administracji
Rydułtowy

1. Mirosław Manderla
2. Piotr Sojka

Osiedla Administracji
Pszów
1. Beata Giel
2. Aneta Szlezak

Składamy gratulacje nowym członkom Rad Osiedla i życzymy sukcesów w pracy!

Pozrywane połacie dachu,
przewrócone kominy, pourywane blacharki, dylatacje to obrazki,
jakie mogliśmy oglądać nie tylko
w telewizji, ale także za oknem.
Takie sytuacje generują wydatki,
których nie można zaplanować w
spółdzielczym budżecie, a szkody
trzeba naprawić. W związku z tym
niektóre prace, które zostały ujęte
w Planie Remontowym muszą trochę poczekać.
Oczywiście, Spółdzielnia jest
ubezpieczona od takich sytuacji, ale
zwrot kosztów nigdy nie pokrywa
całości strat. Poza tym procedura
odszkodowawcza ciągnie się w czasie, a Spółdzielnia nie może czekać,
bo uszkodzenia spowodowane wichurą mogą stanowić zagrożenie i
trzeba usunąć je od razu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ORŁOWIEC”
44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel. 32 4173038, 32 4197206,
fax:32 451 12 20
www.smorlowiec.pl

Biuletyn jest redagowany przez pracowników
i członków SM „ORŁOWIEC”
Skład rady programowej:
Prezes mgr Mariusz Ganita,
Jolanta Kwiatoń, Łukasz Strzelecki.
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia
nie ponosi odpowiedzialności
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Boisko i mini siłownia

gotowe!

u Pod koniec ubiegłego roku na raciborskim
osiedlu SM „Orłowiec” wyrównano
i uporządkowano część osiedlowych
chodników, w tym przy ul. Mysłowickiej 5.

P

race porządkowe objęły również śmietnik na osiedlu, który został zamknięty tak,
by wyłącznie lokatorzy naszych zasobów mogli z niego korzystać. A ponadto
uruchomiona została mini-siłownia na wolnym powietrzu, zlokalizowana przy
ul. Mysłowickiej 11. Montaż profesjonalnej bazy do ćwiczeń był kolejnym krokiem do
uczynienia otoczenia osiedla miejscem atrakcyjnym, skłaniającym do spędzania tu czasu. Wówczas pozostało do wykonania podłoże wokół mini siłowni. W marcu położono
tu kostkę i teraz inwestycja jest już w pełni zakończona. Udało się również wykonać
gruntowną modernizację boiska - miejsca szczególnie często wykorzystywanego przez
najmłodszych. Zapraszamy do korzystania z boiska i urządzeń!

Od miliardów strat do
miliardowych zysków
Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem Energii,
reformatorem polskiego górnictwa, jednym z architektów Programu Dla Śląska.
- Grupa JSW przyniosła w ubiegłym
roku 1,76 miliarda zysku, Polska Grupa
Górnicza 493 miliony złotych. Żadna
inna branża w Polsce w ostatnich latach nie zanotowała tak dynamicznego
wzrostu osiąganych wyników.
- W 2015 roku górnictwo węgla kamiennego przyniosło 1,9 miliarda złotych straty. Sytuacja spółek węglowych
była katastrofalna. Było wiele głosów, że
z tej zapaści branża już się nie podniesie.
Konieczne były natychmiastowe działania. Najpierw w Kompanii Węglowej
i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Obie te
spółki stały przed realną groźbą upadłości. Musieliśmy zaangażować wszystkie
siły. Utworzyliśmy na bazie kopalń Kompanii Węglowej Polską Grupę Górniczą.
Najpierw dokapitalizowanie, potem
gruntowna restrukturyzacja, w końcu
przyłączenie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego, który był w tak tragicznym stanie, że spółka samodzielnie
by nie przetrwała.
- Potem batalia o Jastrzębską Spółkę Węglową i ponad 20 tysięcy, a tak

fotowoltaikę. To pokazuje, że nasze spółki węglowe przeobrażają się w podmioty,
które nie tylko będą wydobywać węgiel,
ale będą również wprowadzać i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania i rozwiniętą technologię

naprawdę 200 tysięcy miejsc pracy na
Śląsku.
- Po długich negocjacjach, również
dzięki dialogowi ze stroną społeczną,
udało się podpisać z obligatariuszami

JSW porozumienie zmieniające warunki
spłaty zadłużenia. To dało spółce oddech
i możliwość odbicia się od dna. Dziś JSW
przynosi wielomilionowe zyski, zyskuje
nowe rynki i dynamicznie się rozwija.

Do 2030 roku zainwestuje w rozwój aż 19
miliardów złotych. Spółki górnicze przekształcają się w podmioty innowacyjne.
PGG przygotowuje się do uruchomienia
zakładu zgazowania węgla i inwestycji w

- Europa raczej odwraca się od węgla.
- To prawda, ale to czego potrzebuje Europa to silny głos rozsądku. Mamy wspólne cele klimatyczne, ale inne
punkty wyjścia. Polska potrzebuje węgla
koksowego jako niezbędnego surowca
do produkcji stali. Potrzebuje też węgla
energetycznego, bo to właśnie ten surowiec jest głównym elementem miksu
energetycznego i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Węgiel zasila
polską gospodarkę. Daje energię, ale też
200 tysięcy miejsc pracy dla całego regionu W ubiegłym 2018 r. na rzecz budżetu
centralnego zapłaciła 3,1 mld złotych, a
na rzecz budżetów lokalnych 171,3 mln
zł. Chcemy korzystać z węgla, ale mądrze
i ekologicznie. Trzeba pamiętać, że to w
Brukseli w dużej mierze rozstrzygną się
losy polskiego górnictwa.
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Segregujesz
oszczędzasz
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

Nie należy wrzucać

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i
sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

•
•
•
•
•
•
•
•

butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER
Należy wrzucać

PAPIER

•
•
•
•
•
•
•

Nie należy wrzucać

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i
naczyń jednorazowych
• ubrań

SZKŁO
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

• Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

SZKŁO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością wosku
Żarówek i świetlówek
Reflektorów
Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
Luster
Szyb okiennych i zbrojonych
Monitorów i lamp telewizyjnych
Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• resztki jedzenia

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE
DANE POBRANE Z MINISTERSTWA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
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u W grudniowym wydaniu opublikowaliśmy dane
dotyczące Administracji Rydułtowy. Teraz
prezentujemy Administracje Pszów i Racibórz.

Oszczędzamy prąd

S

półdzielnia podjęła wiele zadań, aby zmniejszyć zużycia prądu na klatkach schodowych
i w piwnicach. Przede wszystkim zamontowano oświetlenia LED na klatkach schodowych i
przed nimi, likwidowano wiele nielegalnych poborów prądu, montowanych przez nieuczciwych
mieszkańców, obniżono napięcia w piwnicach co
doprowadziło do tego, że lokatorzy nie mają już
możliwości podłączania „ciężkich sprzętów”, które
powodowały zwiększenia zużycia prądu. A ponadto wprowadzono kontrole instalacji elektrycznych
w stacjach ciepła na wskutek czego zostały one
zmodernizowane.

Tabele obok pokazują zużycie prądu w poszczególnych klatkach. Nie należy ich porównywać, bowiem w niektórych budynkach mogą być zamontowane urządzenia, które powodują zwiększenie
poboru energii elektrycznej, jak grzałki rynien
zapobiegające zamarzaniu wody w rurach spustowych, dodatkowe lampy oświetleniowe czy monitoring. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet jeśli któryś blok ma większe zużycie z uwagi na dodatkowe
urządzenia nie ma to absolutnie żadnego wpływu
na wysokość naliczonych opłat, które ponosi lokator. Koszty te są na bieżąco odliczane i wliczane w
koszty ogólne Spółdzielni.

Najlepiej
nie gubić kluczy

C

o zrobić, kiedy zgubimy
klucz do skrzynki pocztowej? Gdzie pytać o duplikat? Na poczcie czy w Administracji? Nic bardziej mylnego.
W przypadku budownictwa wielorodzinnego do niedawna sprawa wyglądała prosto. Wszystkie
skrzynki należały do Poczty Polskiej; jej pracownicy mieli kluczyki i swobodny dostęp do naszej
korespondencji. Wszystko zmieniło się po wejściu Polski do Unii
Europejskiej.

Rynek usług pocztowych musiał
zostać udostępniony innym opera-

torom, trzeba było więc dostosować skrzynki do przepisów unijnych. Po 24 sierpnia 2008 roku jedynym właścicielem skrzynki jesteśmy my. W praktyce oznacza
to, że ani poczta ani Administracja wspólnoty czy Spółdzielnia nie
dorobi ani nie da nowego kluczyka.
Nie ma takiej możliwości. Gdy wymieniano skrzynki, właściciele nieruchomości otrzymali dwa klucze. I
tylko my możemy nią dysponować.
Nie pozostaje nic innego, jak znaleźć fachowca od kluczy, który za
niewielką opłatą wymieni wkładkę
(to wersja tańsza) lub dorobi nowy
klucz do istniejącego zamka (wersja

droższa). Za wszystko zapłacimy z
własnej kieszeni.
Spółdzielnia „Orłowiec” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańcom, w przypadku zgubienia klucza lub awarii zamka do
skrzynki pocztowej, umożliwiła korzystania z usług fachowców zatrudnionych w administracjach. Awarie zamków do skrzynek pocztowych należy zgłaszać do administracji. Usługa wymiany zamka kosztuje 30,25 zł i jest płatna w kasie Spółdzielni. - Po opłaceniu należności pracownicy Spółdzielni wymienią zamek
i wręczą lokatorowi dwa klucze – wyjaśniają pracownicy Administracji.

Sporne daszki
L
okatorzy często, bez wiedzy Spółdzielni
wprowadzają zmiany na swoich balkonach,
m.in. montują daszki osłaniające przed
deszczem i słońcem. Ostatnio ich stan techniczny stał się tematem dyskusji między Spółdzielnią
a lokatorami. Mieszkańcy domagają się bowiem,
aby te remontowała Spółdzielnia, ale tu pojawił
się problem, gdyż ta ich nie montowała.

Po wnikliwej analizie dokumentów i projektów
technicznych okazało się, że jest to swoista samowola mieszkańców. Ponadto większość daszków była montowana bez pisemnej zgody Spółdzielni. Dla-

tego lokatorzy muszą we własnym zakresie je wyremontować lub usunąć.
Ponadto przypominamy mieszkańcom, że wszystkie urządzenia montowane na elewacji budynku lub
też na dachu mogą być montowane tylko i wyłącznie za zgodą Spółdzielni. Mówi o tym jednoznacznie §9 Regulaminu Porządku Domowego SM „Orłowiec”: „Instalowanie na zewnątrz budynków anten satelitarnych, reklam oraz innych urządzeń może
mieć miejsce jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni”.
Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za urządzenia zamontowane bez jej zgody i wiedzy
takie jak np. wspomniane daszki.

Plaga ogłoszeń
Na

drzwiach wejściowych i przy wejściach do klatek
schodowych rośnie liczba ogłoszeń, reklam i plakatów informujących o najróżniejszych akcjach
czy zbiórkach. Większość z nich
zawieszana jest bez zgody i wiedzy
Administracji oraz Spółdzielni.
Jest to działanie niezgodne z prawem, a przepisy mówią na ten temat
tak: „… Kto umieszcza w miejscu
publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel,
ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym

miejscu bez zgody zarządzającego
tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.
Tyle mówią przepisy, a Spółdzielnia ostrzega, że będzie wyciągać konsekwencje prawne wobec
osób łamiących w ten sposób prawo. Jednocześnie ostrzega mieszkańców, by nie wierzyli wszystkim
takim anonsom, bo wiele z nich
powołuje się na wspólne działanie
ze Spółdzielnią, co nie jest prawdą. Przykładem jest np. ogłoszenie „Spółdzielnia wymienia stolarkę okienną. Uczulamy lokatorów,
aby nie reagowali na takie ogłoszenia, a w razie wątpliwości kontakto-

wali się bezpośrednio ze swoją Administracją. Spółdzielnia poczyniła już odpowiednie kroki zmierzające do ustalenia inicjatorów takich
ogłoszeń i ukarania sprawców.
Pamiętajmy, że wszystkie ogłoszenia i informacje pochodzące z
Administracji czy Spółdzielni są
opatrzone pieczątkami.
Jednocześnie Spółdzielnia zaprasza przedsiębiorców i lokatorów do
korzystania z tablicy ogłoszeń, która znajduje się w głównej siedzibie
Spółdzielni. Można tam zamieszczać bez żadnych konsekwencji
ogłoszenia o chęci sprzedaży, kupna, zamiany mieszkania, garażu itp.
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Zestawienie zużycia energii elektrycznej na zasobach Adm Racibórz
ADRES
Katowicka 6
Katowicka 8
Katowicka 10
Katowicka 12
Mysłowicka 5
Mysłowicka 7
Mysłowicka 9
Mysłowicka 11
Dworcowa 90
Dworcowa 92
Dworcowa 94
Dworcowa 98
Dworcowa 102

2015 r.
8740
7980
11540
7920
8200
6860
8600
11260
537
196
234
14
106

2016 r.
9520
7800
13080
7360
9200
7080
8320
11780
796
250
197
57
197

2017 r.
8961
9420
17479
86667
9720
8348
7463
11522
206
101
134
78
149

2018 r.
7800
6342
14822
7330
6766
7920
7646
10342
162
114
153
73
119

Zestawienie zużycia energii elektrycznej na zasobach Adm Pszów
ADRES
os. T. Kościuszki 1
os. T. Kościuszki 3
os. T. Kościuszki 6-8
os. T. Kościuszki 9-11
os. T. Kościuszki 10-12
os. T. Kościuszki 13-15
os. T. Kościuszki 14-16
os. T. Kościuszki 17-19
os. T. Kościuszki 18-20
os. T. Kościuszki 21-23
os. T. Kościuszki 22-24
os. T. Kościuszki 25-27
os. T. Kościuszki 26-28
os. T. Kościuszki 29-31
os. T. Kościuszki 30-32
os. T. Kościuszki 36-38-40-42
os. T. Kościuszki 44-46-48
os. T. Kościuszki 113-115-117
os. T. Kościuszki 119-121
ul. K. Miarki 18
ul. K. Miarki 20
ul. K. Miarki 22-24
ul. M. Konopnickiej 2 A/B
ul. M. Konopnickiej 4 A/B/C/D
ul. M. Konopnickiej 6-8-10-12
ul. M. Konopnickiej 14-16-18-20
ul. Pszowska 559-559
ul. Wolczyka 1
ul. R. Traugutta 2 A/B/C/D
ul. R. Traugutta 14
ul. R. Traugutta 31
ul. R. Traugutta 35
ul. Boh. Westerplatte 12
ul. Boh. Westerplatte 21
ul. Wł. Jagiełły 1
ul. Wł. Jagiełły 2
ul. Wł. Jagiełły 3
ul. Wł. Jagiełły 4
ul. Wł. Jagiełły 5
ul. Wł. Jagiełły 6
ul. Wł. Jagiełły 7
ul. Wł. Jagiełły 8
ul. Ksc. Witolda 1
ul. Ksc. Witolda 2
ul. Ksc. Witolda 3
ul. Ksc. Witolda 4
ul. Ksc. Witolda 5
ul. Ksc. Witolda 6
ul. Ksc. Witolda 7
ul. Ksc. Witolda 8
ul. Ksc. Witolda 9
ul. Ksc. Witolda 10
ul. Ksc. Witolda 11
ul. Juranda 1
ul. Juranda 3
ul. Juranda 5
ul. Juranda 7
ul. Juranda 8
ul. Juranda 9
ul. Juranda 10
ul. Juranda 11
ul. Juranda 12
ul. Juranda 13
os. J. Tytki 5 A/B/C/D
os. J. Tytki 6 A/B/C
SUMA:

2015 r.
584
2004
867
380
1229
459
1439
1276
1038
1527
1433
732
1466
1832
3144
14781
4731
2010
2132
524
1486
833
2549
4786
805
1778
1486
1156
18411
2843
283
2319
468
564
1703
2005
1717
1511
1357
1959
2396
1231
1901
1153
1833
3685
1260
3659
1577
2244
1454
1903
2304
2110
1322
1339
1851
1834
1537
1393
2273
1459
1283
3821
5108
145537

2016 r.
628
5845
795
309
1146
532
1149
1589
1092
1336
857
636
1242
1782
1877
10946
4078
1797
1811
483
2010
2015
2432
5806
661
1459
1293
1097
18927
2086
418
1642
249
571
1692
1949
1454
1459
1193
1635
2041
1186
1593
993
1707
2703
1109
3492
1322
1641
1333
1455
1752
2564
1249
1138
1621
1703
1530
1283
2053
1380
1202
3661
3850
135539

2017 r.
516
2108
913
486
1244
628
1084
3276
1189
553
773
503
1452
2357
1479
9793
4906
2092
1955
482
2271
1216
2391
6894
756
3470
812
1225
24008
1449
547
1724
117
545
1882
2679
1709
1559
1372
1844
2715
1309
1950
994
1896
4526
1374
4166
1869
1770
1653
1391
1744
2802
1719
1275
1272
2413
1839
1130
2733
1678
1436
3256
3669
148808

2018 r.
286
945
823
431
1022
433
649
1756
749
186
625
485
873
2611
1549
8099
4871
1633
912
358
2337
930
2240
6061
593
1492
449
1282
15908
1208
478
1380
316
503
1500
1266
1229
1243
929
1428
2563
1054
1558
734
1552
3224
1098
3022
1297
1370
1288
1174
1227
2492
1155
989
927
1329
1275
1068
2277
1352
1105
2617
2762
112577
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DŁUŻNIKU
- KONIEC ŻARTÓW!!!

u Z pobudek humanitarnych w okresie zimowym nie wolno
przeprowadzać eksmisji. Sezon ochronny trwa do końca
marca. Od kwietnia, w całej Polsce ruszyła fala eksmisji.
To nie jest dobra informacja dla dłużników SM „Orłowiec”.
Spółdzielnia uzyskała 11 sądowych wyroków eksmisyjnych.
Ruszają kolejne postępowania.

E

ksmisje zawsze wzbudzają sporo emocji, także w mediach.
Ton komentarzy zazwyczaj jest
zgodny: wreszcie ktoś zabiera się za
ludzi, którzy z żerowania na innych
uczynili sposób na życie. W większości przypadków notoryczne uchylanie
się od płacenia czynszu nie jest skutkiem biedy, ale cwaniactwa. Uczciwi
ludzie, którzy znaleźli się na życiowym
zakręcie i mają problemy finansowe,
zazwyczaj szukają sposobu na kompromisowe wyjście z sytuacji. Szukają
ugody ze spółdzielnią, proszą o rozłożenie długu na raty albo zabiegają
o zamianę mieszkania na mniejsze i
tańsze. Statystyczny dłużnik notorycznie uchylający się od płacenia czynszu
nie jest chory, bezrobotny, biedny ani
skrzywdzony przez los.
- Czasami, już po pierwszym wezwaniu od komornika, lokatorzy którzy udają, że nie są w stanie regularnie płacić
kilkuset złotych czynszu, spłacają od ręki
po kilkanaście tysięcy złotych zadłużenia
– mówi proszący o zachowanie anonimowości komornik.
Nasza Spółdzielnia jest otwarta na
problemy osób, które faktycznie znalazły się w krytycznej, życiowej sytuacji.
Musimy jednak troszczyć się o interesy
uczciwych mieszkańców. Eksmisja zadłużonych lokatorów ogranicza straty
finansowe, jakie ponosi Spółdzielnia
płacąc za nich mieszkania. W większości przypadków zadowoleni są też
sąsiedzi, ponieważ dłużnicy przeważnie
sprawiają problemy urządzając libacje
alkoholowe i konfliktując się z pozostałymi mieszkańcami bloku.

Kupa wstydu. Sprzątaj po swoim psie!

W

iosna po raz kolejny odsłoniła jeden z
polskich najdotkliwszych estetycznych problemów:
psie kupy. Stały się już obiektem
happeningów, filmów, skandali
i prac naukowych, ale wciąż nie
ma masowego sprzątania. Na
szczęście, jest jakieś światełko w
tunelu, bo coraz więcej właścicieli sprząta po swoich pupilach.
Za niesprzątnięcie odchodów
po psie grozi 500 zł mandatu. Niestety, bardzo trudno jest złapać
kogoś na gorącym uczynku. Aby
strażnik mógł podjąć interwencję, w której może ukarać kogoś

mandatem, musi być naocznym
świadkiem opisanego zdarzenia.
Jest też możliwość wszczęcia postępowania na wniosek osoby,
która widziała takie zdarzenie. W
takim przypadku zgłaszający incydent musi pojawić się osobiście
w siedzibie Straży Miejskiej. Sporządza się wówczas protokół, pod
którym osoba zgłaszająca musi
podpisać się jako świadek zdarzenia. Jest to podstawa do wszczęcia
postępowania, ale takie sprawy
rzadko kiedy mają swój finał w sądzie. Właściciel czworonoga, kiedy widzi na horyzoncie mundur
strażnika, woli uniknąć kłopotów
i sprząta odchody.

Najskutecznieszym sposobem
jest edukowanie posiadaczy psów
i takie działania przynoszą coraz
lepsze efekty. Wszyscy musimy
bowiem mieć świadomość, że
psie kupy są problemem nie tylko
estetycznym ale także zdrowotnym. Wysychające odchody pylą
salmonellą, i to szczególnie zjadliwą jej odmianą. W powietrzu
fruwają również jaja tasiemca,
które hodują w swoich psach ich
właściciele, lekceważący regularne odrobaczanie zwierząt. Wysychające na wiosennym słońcu
mogą nas również narazić na
toksokarozę - zespół larwy wędrującej trzewnej.
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Worek to nie piłka

do koszykówki

Spółdzielnia ogradzając śmietniki i zamykając je na klucz działała w interesie
mieszkańców, by osoby spoza osiedla nie podrzucały śmieci. Teraz okazuje się,
że niektórzy lokatorzy zamiast otworzyć drzwi, wejść do śmietnika i wrzucić
worek ze śmieciami do kontenera przerzucają go przez ogrodzenie. Mieszkańcy
oczekują ładu i porządku a sami nie umieją go uszanować…

7

Nie tarasujmy!

Na

naszych osiedlach przybywa samochodów, a liczba
miejsc parkingowych jest raczej stała. Często kierowcy
nie mając dogodnego miejsca do zaparkowania zostawiają swoje cztery kółka w miejscach niedozwolonych – nawet na
kopertach oznaczających zakaz parkowania. Do takich należy bez
wątpienia dojazd do śmietników. Administracje apelują, by uważnie
przejrzeć daty odbioru śmieci i nie tarasować wjazdu śmieciarkom. W
przypadku braku dojazdu firma nie odbiera śmieci i odjeżdża zostawiając przepełnione kontenery.

Fruwający problem
G

ołębie pojawiają się na
osiedlach, gdy ktoś zaczyna je dokarmiać. Problem
nasila się, gdy ptaki założą gniazdo. W ostatnich latach mieszkańcy osiedli przeżywają prawdziwą inwazję gołębi. Ptaki hałasują
i brudzą. Problem ten dotyczy też
zasobów SM „Orłowiec”.

„Oswajanie” ptaków prowadzi do niekontrolowanego wzrostu ich liczebności, a w zagęszczonej populacji dochodzi do łatwego
rozprzestrzeniania się chorób. Pośredni kontakt z osłabionymi bądź
chorymi ptakami, a w szczególności z ich wydzielinami, odchodami
i pasożytami (zalegającymi w piaskownicach, na trawnikach, parapetach i balkonach) może prowadzić do powstania u ludzi wielu
alergii i chorób.
Kolejny, negatywny aspekt
dokarmiania ptaków związany
jest z niszczeniem elewacji blo-

ków. Odchodami (głównie gołębi) zanieczyszczone są parapety, balkony, dachy, nie mówiąc
o samochodach zaparkowanych
przed blokami.

Co warto wiedzieć?

Karmienie chlebem - spożywanie wyłącznie pieczywa przez
ptaki może doprowadzić do powstania zwyrodnieniowych chorób piór.
Niesprzątanie po dokarmianiu
– to zanieczyszczenie przestrze-

ni i jest wykroczeniem; resztki jedzenia, którego nie dojadły ptaki,
to doskonała pożywka dla robactwa i szczurów.
Karmienie
w
miejscach
uczęszczanych – karma rzucona
na środek chodnika, przed gara-

żami lub obok placu zabaw to poważne zagrożenie dla osób tam
przebywających, jak i samych
ptaków. Gołębie, które przestraszą się ludzi, mogą odfrunąć w
niekontrolowany sposób, a w
konsekwencji mogą zderzyć się z
autem, wlecieć w dzieci na placu
zabaw, czy w przechodnia, który wystraszony np. się przewróci.
Nie bez znaczenia jest także fakt,
że w takich zbiorowiskach ptaków często powstaje też dużo odchodów – ptaki nauczone jedzenia przy placu zabaw, tam będą
załatwiały też swoją „toaletę”, co
z pewnością nie jest higieniczne
i zdrowe dla przebywających tam
dzieci. Absolutnie nie wyrzucamy karmy przez okno, balkon,
nie rzucamy w trawnik!

Jak zabezpieczyć
najbliższe otoczenie
przed natrętnymi
ptakami?

Gołębi nie wolno zabijać i
niszczyć jaj. Można osłaniać
swoje balkony i okna siatkami, które uniemożliwią im zakładanie gniazd. Można też odstraszać je hałasem lub montując na balkonie sztuczne sylwetki drapieżników. Dopuszczalne jest też instalowanie
miękkich kolców, które nie ranią ptaków, ale utrudniają im
siadanie.

Co może
Spółdzielnia?
Jeżeli nie skutkują prośby, pouczenia i akcje edukacyjne Administracja osiedla może poinformować policję o osobach zanieczyszczających teren poprzez
dokarmianie gołębi na osiedlu
mieszkaniowym. Następnie policja kieruje wniosek do Sądu.
Maksymalna kara to grzywna w
wysokości 500 zł.
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Szansa na miliardy euro

dla Śląska
Rozmowa z poseł Izabelą Kloc, przewodniczącą
sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
- W serwisie Polskiej Agencji Prasowej ukazała się informacja o europejskim projekcie „Platforma Wsparcia
Regionów Górniczych” i Pani udziale
w nim. Co to za program i jakie korzyści odniesie z niego Polska?
- Program pomoże stanąć na nogi regionom, które są spychane na rozwojowy margines z powodu likwidacji bądź
ograniczenia działalności górniczej.
Trzeba im dać szansę na nowe życie w
unijnej rzeczywistości, gdzie coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna wymusza społeczną i gospodarczą
transformację. Generalnie ten program
jest dedykowany Polsce. Nie jesteśmy
jedynym krajem dotkniętym negatywnymi skutkami transformacji regionów
górniczych, ale nigdzie indziej ten problem nie występuje na taką skalę. Śląsk
został wybrany pilotażowym regionem
programu.

- To jakby oczywiste, ponieważ Śląsk
jest największym regionem górniczym
w Unii Europejskiej.
- To był decydujący powód, ale nie jedyny. Proszę pamiętać, że w skomplikowanym systemie unijnych instytucji trzeba zabiegać o pieniądze. Zapewne nie byłoby tego programu, gdyby
nie konsekwentne i skuteczne działania
strony polskiej.
- Kto jest ojcem tego sukcesu?
- To była gra zespołowa. Zaczyn do
rozmów dała komisja, której przewodniczę. Ogromną rolę odegrali także
polscy euro parlamentarzyści. Wszystko zaczęło się w 2016 roku. Dwukrotnie
spotkałam się wtedy z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i komisarzem do spraw
unii energetycznej. W oficjalnych i kuluarowych rozmowach podkreślałam

konieczność wsparcia takich regionów,
jak Górny Śląsk, bo one nie poradzą sobie same z transformacją.
- Komisarz dotrzymał słowa?
- Pod względem inicjatywy zdecydowanie tak. W grudniu 2017 roku Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu „Platformy Wsparcia Regionów
Górniczych”, a w kwietniu tego roku zostanie otwarty stały sekretariat, obsługujący ten program. Realizacja konkretnych projektów nastąpi w ramach budżetu europejskiego na lata 2021-2027.
- O jakich pieniądzach mówimy?
- W ramach wstępnych prac nad
przyszłym budżetem Unii Europejskiej, dla tego programu zaproponowano kwotę 4,8 mld euro, czyli ponad 20
mld złotych.
Rozmawiał: Jerzy Filar

KRZYŻÓWKA

Wśród osób, które do 30 kwietnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody. Laureaci poprzedniej krzyżówki zamieszkują na zasobach Administracji
Rydułtowy oraz Administracji Pszów

