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Zarząd SM „Orłowiec” na 11-13 czerwca zwołał 
Walne ZgrOMadZenie CZłOnkóW

Mieszkańcy 
zdecydują

str. 2

Dla każdego coś atrakcyjnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” oraz Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej z okazji dnia dziecka 
zorganizowały festyn rodzinny, 
w którym wzięły udział setki 
mieszkańców rydułtów. Bawiliśmy 
się także w Pszowie.  str. 6-7

Śmietnik to nie 
gruzowisko! str. 3

u Kolejna strefa rekreacji
u Balkonów ciąg dalszy
u Plac zabaw będzie jak nowy
u Jest szansa na ciepło sieciowe
u Czysto i estetycznie
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Porządek obrad poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nad-

zorczej za okres od 1 marca 2017r. do  
31 maja 2018r.

6. Podjęcie Uchwały Nr 1/2018 dot. zatwier-
dzenia sprawozdania RN za okres od  
1 marca 2017r. do 31 maja 2018r.

7. Prezentacja kandydatów na członków Ra-
dy Nadzorczej na kadencję 2018/2021.

8. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nad-
zorczej na kadencję 2018/2021. Tryb wy-
borów Rady Nadzorczej określa § 86 ust. 
3-15 Statutu Spółdzielni.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 
2017r.

10. Podjęcie Uchwały Nr 2/2018 dot. zatwier-
dzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017.

11. Podjęcie Uchwały Nr 3/2018 dot. zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok 
2017.

12. Podjęcie Uchwały Nr 4/2018 dot. zatwier-
dzenia protokołu i wniosków z lustracji.

13. Podjęcie Uchwały Nr 5/2018 dot. udzie-
lenia absolutorium członkowi Zarządu 
Spółdzielni za rok 2017.

14. Podjęcie Uchwały Nr 6/2018 dot. podziału 
nadwyżki bilansowej za rok 2017.

15. Podjęcie Uchwały Nr 7/2018 dot. usta-
nowienia kierunków działań na rok 
2018/2019.

16. Podjęcie Uchwały Nr 8/2018 dot. zmian 
statutu.

17. Podjęcie Uchwały Nr 9/2018 dot. wyra-
żenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
UM Rydułtowy udziałów SM „Orłowiec” 
w prawie użytkowania wieczystego do 
części działki Nr 529/59 w związku z wy-
mianą wiaty przy ul. Adama Mickiewicza 
25 i 27.

18. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółdzielni informuje, że projek-

ty Uchwał, sprawozdanie Rady Nadzor-
czej za okres od 1 marca 2017r. do 31 maja 
2018r., sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółdzielni za 2017r., sprawozdanie finanso-

we wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków  
i strat, raport i sprawozdanie z badania rocz-
nego sprawozdania finansowego Biegłego 
Rewidenta, protokół wraz z wnioskami po-
lustracyjnymi wyłożone zostały w Admini-
stracjach oraz w siedzibie Zarządu w Ryduł-
towach przy ul. A. Mickiewicza 21 od dnia 
28.05.2018r.

W przypadku, gdy członek posiada tytuł 
prawny do kilku lokali, dla których jest róż-
na właściwość części Walnego Zgromadze-
nia decyduje położenie lokalu, do którego 
członek prawo uzyskał najwcześniej. Czło-
nek może wskazać na piśmie, w której części 
Walnego Zgromadzenia chce brać udział, po-
cząwszy od następnego roku kalendarzowe-
go po dacie zawiadomienia.

Jednocześnie informujemy, że członek ma 
prawo zgłaszania poprawek do projektów 
Uchwał nie później niż na 3 dni przed po-
siedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego 
pierwszej części.

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgro-
madzeniu winni posiadać przy sobie doku-
ment tożsamości.

W związku z tym, że w punkcie 8 porząd-
ku obrad nastąpi przeprowadzenie wyborów 
do Rady Nadzorczej, to w oparciu o § 86 ust.  
3 Statutu Spółdzielni należy zgłaszać kandyda-
tów w formie pisemnej, w Spółdzielni, w ter-
minie do 3 dni przed terminem posiedzenia 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłaszanie kandydatów na członków Ra-
dy Nadzorczej powinno mieć formę pisem-
ną i zawierać dane: - imię, nazwisko, adres  
i nr członkowski kandydata, - dotyczące za-
trudnienia w Spółdzielni oraz prowadze-
nia działalności konkurencyjnej wobec Spół-
dzielni, - pozostawania w sporze sądowym ze 
Spółdzielnią, - o niezaleganiu z wnoszeniem 
opłat czynszowych, - dotyczące liczby kaden-
cji w Radzie Nadzorczej,

Ponadto zgłoszenie powinno zawierać da-
ne osobowe osoby zgłaszającej, a także pi-
semne wyrażenie zgody osoby na kandydo-
wanie w wyborach.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orło-
wiec” zaprasza wszystkich członków Spół-
dzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgro-
madzeniu Członków.

Mieszkańcy zdecydują
najwyższą władzą w każdej spółdzielni mieszkaniowej jest coroczne Walne 
Zgromadzenie Członków. To święto spółdzielczej demokracji. Mieszkańcy 
zatwierdzają (lub nie) dotychczasowe dokonania i plany władz spółdzielni. 
W SM „Orłowiec” Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniach 
11-13 czerwca. W każdej administracji mieszkańcy będą obradować osobno.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

1. Rydułtowy
11 czerwca godz. 16.00

Dom Kultury (Dom Orkiestry) 
przy ul. Mickiewicza 15 

 
 Dla członków zamieszkałych 

na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice. 

2. Pszów
12 czerwca godz. 16.00

 

Miejski Ośrodek Kultury 
przy ul. Traugutta 1

 
 Dla członków zamieszkałych 

na terenie gminy Pszów.

3. Racibórz
13 czerwca godz. 16.00

Szkoła Podstawowa nr 18 
przy ul. Ocickiej 52

 
Dla członków zamieszkałych 

na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
do korzystania z naszej no-

wej sali do tenisa stołowego oraz 
fitness, która powstała dzięki wy-
siłkom i zaangażowaniu miesz-

kańca os. Orłowiec radnego Ra-
dy Miejskiej w Rydułtowach Ada-
ma Meslika. Pan Adam był głów-
nym inicjatorem wyremontowa-
nia nieużytkowanych od wielu 
lat i zdewastowanych pomiesz-
czeń. Dziś mieszkańcy naszej 
spółdzielni mogą tam aktywnie 
spędzać wolny czas. Do swo-
jego pomysłu przekonał Radę 
Osiedla w Rydułtowach oraz Za-
rząd Spółdzielni. Własnymi si-
łami wyremontował zdewasto-
wane pomieszczenia oraz pozy-
skał sponsorów na zakup sprzę-
tu fitness. Spółdzielnia wymieni-

ła jedynie stolarkę okienną oraz 
drzwi, by użytkownicy mogli  
w komfortowych warunkach ko-
rzystać z w/w pomieszczeń.

Zapisy chętnych mieszkań-
ców, chcących aktywnie spędzić 
wolny czas przyjmuje Adam Me-
slik pod nr tel. 509 324 624.

Ping-pong i fitness

Informujemy również, iż salka dostępna jest tylko dla mieszkańców SM „Orłowiec”.
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Punkty Selektywnego 
Zbierania 

Odpadów Komunalnych 
Rydułtowy, ul. Jesionowa 70 
(droga w kierunku Rzuchowa)

poniedziałek - 8.00 - 17.00; środa - 11.00 - 19.00
czwartek - 11.00 - 19.00; piątek - 8.00 - 17.00

sobota - 8.00 - 14.00

Rybnik, ul. Kolberga 67
poniedziałek - 6.00 - 20.00, wtorek - 6.00 - 20.00

środa - 6.00 - 20.00; czwartek - 6.00 - 20.00
piątek - 6.00 - 20.00, sobota - 9.00 - 17.00

Pszów, ul. Traugutta 101 
(teren ZGKiM Pszów)

wtorek - 9.00 - 14.00; czwartek - 13.00 - 18.00
sobota - 11.00 - 17.00

 
Racibórz, ul. Adamczyka 10 

(Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.)
poniedziałek - 9.00 - 17.00; wtorek - 9.00 - 17.00

środa - 9.00 - 17.00; czwartek - 9.00 - 17.00
piątek - 9.00 - 17.00; sobota - 9.00 - 13.00

 
Gorzyce, ul. Bogumińska 13

(odpady budowlane przyjmuje tylko we wtorki)
wtorek - 8.00 - 14.30

czwartek - 12.00 - 16.30 (w okresie maj - wrzesień), 
8.00 - 14.30 (w okresie październik - kwiecień)

sobota - 8.00 - 13.30

Za podrzucanie do altan śmietnikowych gruzu, 
ubikacji, wanien, brodzików, paneli i innych odpadów 

budowlanych grozić będą surowe kary.

Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszych ła-
mach, ale czas apeli i przestróg powoli się 
kończy. Niektórzy z naszych lokatorów za 
nic mają przepisy prawa, spółdzielczy regu-

lamin i zasady dobrosąsiedzkiego współżycia. Kpią 
sobie w żywe oczy i podrzucają gruz oraz odpady 
budowlane do altan śmietnikowych, choć wiedzą, że 
tak nie wolno. Mówimy temu: dość! 

Każdy, kto zostanie przyłapany na 
próbie niedozwolonego wyko-
rzystania altany śmietnikowej, 
poniesie surowe konse-
kwencje. W pierwszej ko-
lejności sprawa zosta-
nie zgłoszona policji 
lub straży miejskiej. 
Stróże prawa mogą 
kierować wnioski  
o ukaranie do sądu. 

Maksymalna 
wysokość 
grzywny 
wynosi 5 tys. zł. 

Po raz kolejny przypominamy, że odpowiednim 
miejscem do składowania takich śmieci są Punk-
ty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
które działają na terenie Rydułtów, Rybnika, Pszowa 
oraz Raciborza, PSZOK odbierze je za darmo. Trzeba 
tylko dostarczyć tam odpady. 

Apelujemy również do mieszkańców, którzy są 
świadkami tego typu zachowań, aby nas 

o tym informowali. To nie jest dono-
sicielstwo, ale troska o nasze 

wspólne dobro. Gwarantuje-
my anonimowość.

Śmietnik to nie 
gruzowisko!
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Dzień Ziemi jest najważ-
niejszym, najbardziej 
znanym i najhuczniej 
obchodzonym ze świąt 

ekologicznych. Troska o niebie-
ską planetę łączy setki milionów 
ludzi niezależnie od narodowo-
ści, wyznania, zawodu, wieku, 
statusu materialnego. Do tej glo-
balnej, ekologicznej rodziny na-
leży także Pszów. Pomysłodawcą 
miejskich obchodów Dnia Ziemi 
oraz twórcą scenografii i opra-
wy multimedialnej jest Jacek Ko-
łek, radny miejski i członek Rady 
Nadzorczej SM „Orłowiec”. Na-
sza Spółdzielnia nieprzypadkowo 
znalazła się w gronie organizato-
rów ekologicznego święta. Wielu 
młodych wykonawców, którzy za-
prezentowali się na scenie MOK, 
mieszka w zasobach SM „Orło-
wiec”. 

Część artystyczna rozpoczę-
ła się od muzycznych popisów 
- w ekologicznym repertuarze 
- uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Pszowie. Kolejnym punk-
tem było przedstawienie „W Kra-
inie Króla Surowca Wtórnego”. 
Uczniowie starszych klas zapro-
testowali w nim przeciwko degra-
dacji środowiska i czasami bez-
myślnym działaniom człowieka. 
Zwieńczeniem całego programu 
artystycznego SP3 był pokaz eko- 
mody. Obowiązywały stroje wy-
konane z surowców wtórnych. 

Ze szczególnym aplauzem spo-
tkały się występy przedszkola-
ków z Publicznego Przedszkola 
nr 1 im. Misia Uszatka znajdu-
jącego się w zasobach naszej 
Spółdzielni. Maluchy pod opie-
ką Justyny Potoniec przygotowa-
ły przedstawienie na temat nega-
tywnych i pozytywnych zachowań 
ludzi podczas wizyty w lesie.

W przerwie między występa-
mi wręczono nagrody laureatom 
konkursu plastycznego „Drzewo- 
mój Eko-przyjaciel”. Przystąpi-
li do niego uczniowie SP nr 2,  

SP nr 3 oraz SP nr 4. Łącznie zgło-
szono 25 prac, z których Komi-
sja Konkursowa w składzie: Jolan-
ta Handziuk, Jacek Kołek, Sabina 
Pawełek i Klaudia Nowak wyłoni-
ła ośmioro zwycięzców w dwóch 
kategoriach wiekowych.

 Kategoria wiekowa 
klasy 4-5

1 miejsce - Paweł Opyd - SP3  
i Wiktoria Korzonek - SP4

2 miejsce - Martyna Kurka - SP3 
i Nikodem Banasiak - SP2

3 miejsce - Martyna Seget - SP3 
i Zuzanna Marcinkiewicz - SP3

Kategoria wiekowa
klasy 6-7

1 miejsce - Anna Ćmok - SP4
2 miejsce - Mateusz Cichoń - 

SP3
Imprezę uświetniła prelek-

cja nadleśniczego Janusza Foltys 
oraz Jarosława Mielimąki, którzy 
w interesujący sposób opowiada-
li o swojej pracy w lesie. 

Podczas pszowskiego Dnia 
Ziemi wystąpił zespół ludowy 
„Trojak” z Czernicy oraz zespół 
muzyki myśliwskiej DeLuxe, któ-
ry kilka utworów zagrał na rogach 
myśliwskich. 

Uroczystości uświetnili swoją 
obecnością, m.in. Czesław Krzy-
stała, przewodniczący Rady Mia-
sta, Czesława Stamka, radna, Mi-
rella Ogrocka, dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych 
i Kultury, Janusz Foltys, Nadle-
śniczy Okręgu Rybnik, Jarosław 
Mielimąka, leśnik Lasów Regionu 
Syrynia, dyrektorzy Szkół Podsta-
wowych w Pszowie - Jacek Sowa, 
Dorota Sobala, Jolanta Handziuk, 
Katarzyna Popardowska, dyrekto-
rzy Przedszkoli w Pszowie - Re-
nata Gerlich, Teresa Wajner, Ali-
na Jarosz.

17 kwietnia w Miejskim Ośrodku kultury w Pszowie odbyły się miejskie uroczystości z okazji obchodzonego na całym świecie „dnia Ziemi”. W roli 
gospodarzy imprezy wystąpili katarzyna Sawicka-Mucha, burmistrz miasta oraz Mariusz ganita, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.

Pszów pamięta o Ziemi!
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Ten radosny dzień rozpo-
czął się od sportowych 
emocji. Jak co roku na Or-
liku przy ul. Mickiewicza 

zmierzyły się siatkarskie reprezen-
tacje SM „Orłowiec” i Urzędu Mia-
sta w Rydułtowach. Rywalizowano 
także przy mniejszej siatce. Turniej 
Tenisa Stołowego zgromadził wie-
lu fanów ping-ponga. Na murawę 
wybiegły także drużyny piłkarskie, 
aby powalczyć o Puchar Preze-
sa SM „Orłowiec”. Nie zapomnia-
no o miłośnikach „łamania głowy”. 
Turniej Szachowy o puchar Burmi-
strza Miasta Rydułtowy zgroma-
dził wielu fanów królewskiej gry. 

Po zakończeniu sportowych 
zmagań zabawa przeniosła się  

na Fikołkownię „Rafa”. Festyn 
zorganizowany przez Ogni-
sko Pracy Pozaszkolnej w Ry-
dułtowach oraz SM „Orłowiec”, 
rozpoczął się o godzinie 16. 
Gwoździem programu był jubile-
uszowy, XX Przegląd Twórczości 
Dzieci i Młodzieży Miasta Ryduł-
towy. Na scenie zaprezentowa-
li się młodzi artyści z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Rydułto-
wach. Ogromnym zainteresowa-
niem, zwłaszcza najmłodszych 
uczestników festynu, cieszyły się 
popisy cyrku Anime. Dzieci mo-
gły nauczyć się żonglowania pił-
kami, obręczami i maczugami,  
a nawet chodzenia na szczu-
dłach. Podczas imprezy, jak co 

roku, rozdawano baloniki, słody-
cze, owoce oraz napoje. 

Z okazji Dnia Dziecka bawili-
śmy się także w Pszowie. Piknik 
zorganizowany przez SM „Orło-
wiec” na osiedlu Kościuszki, zgro-
madził wiele rodzin spragnionych 
dobrej zabawy i rozrywki. Atrak-
cji nie brakowało. Przygotowano 
gry sportowe i zabawy z anima-
torami. Dzieci mogły korzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni oraz 
trampoliny. Nie mogło zabrak-
nąć malowania twarzy i puszcza-
nia baniek mydlanych. Dla dzie-
ci przygotowano wiele nagród 
i niespodzianek, a w powietrzu 
unosił się zapach pysznych po-
traw z grila. 

Bawili się nie tylko najmłodsi
nasza Spółdzielnia, jak co roku, pamiętała o swoich najmłodszych mieszkańcach. 
Festynom zorganizowanym z okazji dnia dziecka towarzyszyły także sportowe emocje.
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W imieniu wszystkich uczestników

Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
który odbył się 1 czerwca 2018r. w Pszowie

 

oraz
 

Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
który odbył się 2 czerwca 2018r. w Rydułtowach,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” pragnie podzięko-
wać wszystkim sponsorom i ofiarodawcom, którzy swo-
im wsparciem przyczynili się do osiągnięcia zamierzone-
go celu, którym oczywiście była dobra zabawa i uśmiech 
na twarzach naszych pociech!

W szczególności dziękujemy:
FHUP „OLTEX” - Halina Skupień

Firma Remontowo-Budowlana „BUDEX” - Łukasz Bury
„DULCE” - Marcin Pontus

„REPRINT” - Izabela Brzezina
MISTRZ KOMINIARSKI - Jezusek Marcin

„ALDACH” - Skład Ogólnobudowlany - Aleksandra Faber
„DRÓG BUD” - Piotr Skupień

Firma Remontowo-Budowlana „KOŹLIK” - Krzysztof Koźlik
„DEPTOR - WINDYKACJE” - Radosław Trawczyński

Firma Budowlana „MARCON” - Marek Waluś
„ENERGIA” - Andrzej Szydłowski
HANDEL - USŁUGI Karina Baron

DOBRAFIRMA.PL
„INSTALBUD” - Janosz Sp. J.

„EUTECH” - P. Dziwoki, A. Kozik
ZNAK - POL M.G.

F. H. „Nami” Michał Szczotka, Tomasz Żurczak Sp. j.
„DOMINIUM” - K.M.B. Woźniak i A.A. Janowscy

Kubala Adam. Zakład Handlowo-Usługowy
Chiżuk Józef „REMONT” Firma Remontowo-Budowlana

Biuro Ochrony Tygrys. Zbigniew Kamczyk
„TECHEM” Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

„BERGER” Sp.J. Zakłady Mięsne

Bawili się nie tylko najmłodsi
nasza Spółdzielnia, jak co roku, pamiętała o swoich najmłodszych mieszkańcach. 
Festynom zorganizowanym z okazji dnia dziecka towarzyszyły także sportowe emocje.
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1. Administratorem Państwa da-
nych osobowych jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Orłowiec” z sie-
dzibą przy ul. Adama Mickiewicza 
21, w Rydułtowach (kod pocztowy: 
44-280), tel.: 32 417 30 38, adres  
e-mail: sekretariat@smorlowiec.pl.

2. Celem przetwarzania danych oso-
bowych przez Administratora jest 
realizacja zadań, obowiązków  
i uprawnień określonych w Sta-
tucie i Regulaminach Spółdziel-
ni, oraz powszechnie obowiązują-
cych przepisach prawa, a związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści zarządzania i administrowania 
nieruchomościami.
Podstawa prawna przetwarzania 
wynika, m.in. z : 

1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., 
poz. 922 z późniejszymi zmia-
nami), 

2) Ustawy z dnia 16.09.1982r. - Prawo 
spółdzielcze (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016r., poz. 21 z późniejszy-
mi zmianami),

3) Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1222 
z późniejszymi zmianami),

4) Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r 
o własności lokali (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2015r., poz. 1892 z póź-
niejszymi zmianami),

5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.  
o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (tekst jed-
nolity Dz.U z 2016r., poz. 1610  
z późniejszymi zmianami),

6) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” w Rydułtowach.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do-
stępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, a także 
prawo sprzeciwu, zażądania za-
przestania przetwarzania i prze-
noszenia danych, jak również pra-
wo do cofnięcia zgody w dowol-
nym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nad-
zorczego (tj.: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych wynika z usta-
wy z dnia 16 września 1982r. Pra-
wo spółdzielcze, Statutu oraz z in-
nych przepisów szczególnych.

5. Dane udostępnione przez Panią/
Pana nie będą podlegały udo-
stępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko 
instytucje upoważnione z mocy 
prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/
Pana nie będą podlegały profilo-
waniu.

7. Administrator danych nie ma za-
miaru przekazywać danych oso-
bowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.

8. Zaprzestanie przetwarzania i usu-
nięcie danych osobowych nastą-
pi w przypadku wygaśnięcia sto-
sunku prawnego pomiędzy Pań-
stwem a Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Orłowiec” w Rydułtowach.

Polityka 
prywatności 
w SM „Orłowiec”
Szanowni Państwo 
informujemy, że:

Godzina spokojnej jazdy na 
rowerze pozwala spalić 
około 500 kalorii. I to bez 
większego wysiłku! Czy 

może być przyjemniejszy sposób na 
utrzymanie ładnej figury? Do tego do-
chodzą efekty zdrowotne, które daje 
nawet półgodzinne pedałowanie. Po-
budzone do pracy mięśnie pobiera-
ją zapasy energii z komórek tłuszczo-

wych, dzięki czemu nie tylko chudnie-
my, ale też normalizuje się poziom cu-
kru we krwi.

Regularne przejażdżki (3-4 razy 
w tygodniu) pozwalają bowiem ob-
niżyć poziom „złego” cholestero-
lu i podwyższyć „dobrego”. Rów-
ny, jednostajny wysiłek sprawia, że 
zwiększa się pojemność płuc, krew 
jest dotleniona, a serce lepiej pracu-

je. Dzięki temu poprawia się ogólna 
wydolność organizmu. Wzrasta wy-
trzymałość i siła mięśni (szczególnie 
łydek i ud).

Dzięki rowerowym wycieczkom sta-
niesz się bardziej odporny na zmęcze-
nie, a do tego dużo lepiej zniesiesz sy-
tuacje stresowe. W dodatku jazda na 
rowerze da ci możliwość obcowania 
z naturą, wyciszenia się i prawdziwe-
go odprężenia. I co ważne - jest odpo-
wiednim rodzajem ruchu dla każde-
go, niemal bez ograniczeń. Jedynymi 
przeciwwskazaniami do jazdy na ro-
werze są poważne schorzenia układu 
krążenia oraz zaawansowana choroba 
stawów i kręgosłupa.

Kontakt z organizatorem i zało-
życielem klubu: Adam Meslik, 
tel. 509 324 624.

Klub Rowerowy „Orły Rydułtowy”

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Mariusz Ganita, pre-
zes SM „Orłowiec”, 
Adam Meslik, rad-
ny miasta Rydułto-

wy oraz Jan Przybyła i Jacek Ko-
łek, członkowie Rady Nadzorczej 
naszej Spółdzielni, spotkali się na 
osiedlu Orłowiec z mieszkańca-
mi budynków 64. 66, 68, 70. Roz-
mawiano o termomodernizacji 
oraz możliwości przyłączenia tych 
nieruchomości do ciepła siecio-

wego. Prezes Mariusz Ganita 
podzielił się z mieszkańcami in-
formacjami na temat swojej ko-
respondencji z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Jest duża szansa, że 
WFOŚiGW udzieli finansowe-
go wsparcia dla tej inwestycji. 
Nabór wniosków o dotacje roz-
pocznie się w drugiej połowie 
tego roku.

Jest szansa na 
CiePłO SieCiOwe
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W grudniowym wy- 
daniu naszego 
biuletynu pisa-

liśmy o nowej siłowni na 
wolnym powietrzu, któ-
ra powstała w Pszowie. 
Teraz nadszedł czas na 
Rydułtowy. Trwa rozbu-
dowa strefy rekreacji na 
osiedlu Orłowiec 50-52.  
Aktualnie znajduje się 
tam boisko do piłki noż-
nej i wielofunkcyjny atlas 
do ćwiczeń. Lada chwi-
la zamontowany zostanie 
profesjonalny stół do te-
nisa stołowego. 

Plac zabaw
będzie jak nowy

A dministracja Rydułtowy rozpoczę-
ła modernizację kolejnego placu 
zabaw, tym razem przy ul. Adama 

Mickiewicza 29. Służby porządkowe Spół-

dzielni usunęły już zalegającą trawę. W naj-
bliższym czasie pojawi się tam nowy sprzęt 
i urządzenia do zabaw. ADM Rydułtowy jest 
w trakcie zbierania ofert.

Kolejna strefa 
ReKReaCJi

Siłownia pod chmurką.

Boisko

Wkrótce stanie tutaj 
stół do ping-ponga.
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W poprzednim Biuletynie in-
formowaliśmy o planowa-
nych przebudowach altan 

śmietnikowych na terenie Administra-
cji Rydułtowy. Znów mamy w tej spra-
wie dobre informacje. Zakończono ko-
lejną tego typu inwestycję - zadaszony 
został boks na osiedlu Orłowiec 83.

Zakres prac obejmował demontaż sta-
rego, zniszczonego zadaszenia, czę-
ściową przeróbkę istniejących murów, 
wykonanie nowej, stalowej konstrukcji. 
Następnym etapem było zamontowanie 
dwóch stalowych siatek oraz wykonanie 
zadaszenia. Zadaszone boksy pomagają 
w utrzymaniu czystości na osiedlu.

CZyStO 
i estetycznie

Balkonów 
ciąg dalszy
Ruszył kolejny etap remontu balkonów w Rydułtowach na osiedlu Orłowiec 55. 

Obecnie prace budowlane trwają w części B budynku. Firma, która remontuje 
balkony, została wybrana drogą przetargu nieograniczonego.

W entylacja to ciągły proces 
wymiany powietrza w po-
mieszczeniach mieszkal-

nych. Trzeba przy tym pamiętać, że  
stosowanie odpowiedniej termoizola-
cji w budownictwie hamuje, a nawet  
w ogóle zatrzymuje napływ świeżego 
powietrza. Nawiewniki powietrza roz-
wiążą ten problem.

Skutki źle działającej 
wentylacji widoczne są 
gołym okiem.

Wykroplenie pary wodnej na szy-
bach, grzyb na ścianach, złe samopo-
czucie mieszkańców itp. Zatrucia tlen-
kiem węgla to także efekt niesprawnej 
wentylacji. W takiej sytuacji warto za-
stosować odpowiednie nawiewniki.

Wszystkie dostępne na rynku na-
wiewniki posiadają przysłonę, która re-
guluje przepływ dostarczanego powie-
trza. Z tego też powodu dzielimy je na 
poszczególne grupy:
n manualne nawiewniki ciśnieniowe - 

ilość dostarczanego powietrza regu-
lowana jest w nich ręcznie, 

n automatyczne nawiewniki ciśnienio-
we - posiadają oprócz regulacji ma-
nualnej automat ciśnieniowy, 

n nawiewniki higrosterowane - stopień 
otwarcia tego nawiewnika zależny jest 
od poziomu wilgotności względnej 
powietrza wewnątrz pomieszczenia.
Podstawowym czynnikiem mającym 

wpływ na pracę nawiewników higro-
sterowanych jest stopień wilgotności 
względnej powietrza wewnątrz po-
mieszczenia. Zamysłem tego rozwiąza-
nia jest oszczędność energii cieplnej,  
a zasada brzmi - im więcej generujemy 
wilgoci (gotowanie, pranie, podlewanie 
kwiatów itd.), tym intensywniej wentylu-
jemy pomieszczenia. Należy jednak od-
powiedzieć sobie na pytanie:

Czy wilgoć jest 
jedynym czynnikiem 
zanieczyszczającym 
powietrze?

Nie. W powietrzu w pomieszcze-
niach wykryto ponad 900 różnych 

związków. Wykazano, że niektóre za-
nieczyszczenia mogą występować 
w stężeniach 2-5 razy większych we-
wnątrz niż na zewnątrz budynków.

A co z tlenem, który najzwyczajniej 
zużywamy i którego nową porcję po-
trzebujemy dla dobrego samopoczu-
cia? Choćby tylko dlatego wentylacja 
powinna być procesem ciągłej wymia-
ny powietrza.

Automatyczne nawiewniki ciśnienio-
we charakteryzują się właśnie tym, że 
w sposób ciągły i kontrolowany, nieza-
leżnie od poziomu wilgotności, dostar-

czają świeże powietrze do pomiesz-
czeń. Kontrola wymiany powietrza jest 
szczególnie ważna w okresie grzew-
czym, gdyż chroni nas przed nadmia-
rem strat energii cieplnej.

W okresie tym korzystamy z komin-
ków, pieców węglowych oraz piecyków 
dwufunkcyjnych na gaz. W tym miejscu 
należy zadać sobie kolejne pytanie:

Czy wskazane jest 
samoczynne zamykanie 
nawiewnika?

Nie. Po to właśnie instaluje się na-
wiewniki, aby zapewnić stały dopływ 
powietrza. Zbyt mała jego ilość w proce-
sie spalania powoduje niezupełne spa-
lanie i generowanie śmiertelnie niebez-
piecznego dla życia i zdrowia czadu.

Do spalenia 1 litra gazu potrzebne 
jest około 10 litrów tlenu. Dlatego też 

lepszym rozwiązaniem będzie zastoso-
wanie nawiewnika ciśnieniowego.

Higrosterowany przy obniżonej wil-
gotności powietrza po prostu zamknie 
się, gdyż „nie pamięta”, że musi do-
starczyć powietrze potrzebne do pro-
cesu spalania. Oczywiście są na rynku 
nawiewniki higrosterowane z możliwo-
ścią manualnego otwarcia lub zamknię-

cia przysłony i możemy zawsze skorzy-
stać z tej w funkcji, przechodząc w tryb 
pracy taki jak w nawiewnikach ciśnie-
niowych.

W tym miejscu musimy zadać sobie 
ostatnie pytanie:

Czy inwestować w coś 
zbędnego?

Odpowiedź jest oczywista. Jedyne co 
należy zrobić, to odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co jest zbędne?

Nawiewniki higrosterowane pracu-
ją w ściśle określonych warunkach,  
a maksymalną wydajność przepływu 
powietrza osiągają dopiero przy pod-
wyższonej wilgotności (70%), co jest 
tak naprawdę działaniem po fakcie  
i doprowadza do nagromadzenia się 
nadmiaru wilgoci.

Z kolei przy zbyt niskiej wilgotności 
zamyka się automatycznie, zmuszając 
nas do wyłączenia funkcji higrostero-
wania i przejścia w taki tryb pracy, jaki 
zachodzi w nawiewnikach ciśnienio-
wych.

Jeśli więc nie wiesz, jaki wybrać na-
wiewnik, to przede wszystkim myśl  
o zdrowiu i życiu rodziny. Tam, gdzie 
potrzeba dużych, stałych wydajności, 
by usunąć wilgoć, toksyny lub też za-
pewnić niezbędną ilość powietrza do 
spalania, wystarczy zastosować ekono-
miczny nawiewnik manualny. 

Gdybyś jeszcze dodatkowo chciał 
ustabilizować system, to wystarczy za-
stosować nawiewnik ciśnieniowy auto-
matyczny.

Następnie myśl ekonomicznie. Więc 
po co płacić za ten „gadżet”, skoro  
i tak dla zapewnienia właściwie działa-
jącej wentylacji wyłączana jest funkcja 
higrosterowania i wszystko sprowadza 
się do funkcji nawiewników ciśnienio-
wych?

Okazuje się, że nawiewniki ciśnie-
niowe to nie tylko kwestia ekonomii, ale 
przede wszystkim skuteczności. Należy 
jeszcze pamiętać, że nawiewniki higro-
sterowane nie są zaprojektowane dla 
naszej strefy klimatycznej.

Biorąc pod uwagę ewentualne stra-
ty energii cieplnej przy użytkowaniu 
nawiewników, należy wspomnieć, iż 
tańszą w ekploatacji alternatywą jest re-
kuperacja z odzyskiem ciepła, jednak 
koszty inwestycji są nieporównywalnie 
większe od kosztów zakupu i montażu 
nawiewników.

Źródło: www.administrator24.info

Dlaczego warto 
stosować nawiewniki?
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Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać na adres SM „Orłowiec” do 30 czerwca. Wśród osób, które poda-
ły poprawne hasło, zostaną wylosowane nagrody. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
wydania naszego biuletynu nagrody otrzymali: Lidia Musioł, Marta Urbańska, Sandra Karas. Gratulujemy!
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SUDOKU

BARAN 21.03-20.04 Będzie to czas, 
kiedy wreszcie będziesz mógł wrzucić na 
luz. Jednocześnie stanie się coś bardzo 
niespodziewanego, aczkolwiek niezmier-
nie przyjemnego. Czerwiec to doskonały 
okres na realizację wszelkich planów. Je-
śli masz zamiar kogoś zaprosić na randkę 
- zaproś; jeśli masz pomysł, aby poprawić 
stan swoich funduszy - wprowadź w ży-
cie ten pomysł; jeśli masz do załatwienia 
sprawy służbowe, urzędowe lub inne - za-
łatw je. Wszystko Ci się uda.

BYK 21.04-21.05 Najważniejsze jest to, 
że wszystko dobre, co się dobrze kończy. 
Najpierw kłopoty, a potem tylko same rado-
ści. Co prawda będzie Cię denerwować brak 
gotówki, ale perspektywa przyszłych zarob-
ków będzie dodawała Ci siły. Nie zapominaj 
o tym, że przed wakacjami należy wykrze-
sać z siebie trochę wysiłku. Jeśli to zanie-
dbasz, to przez wszystkie letnie miesią-
ce będziesz rozmyślał o tym, co Cię minęło.

BLIŹNIęTA 22.05-21.06 Będziesz zbie-
rał negatywne skutki wynikające z Two-
jego zachowania. Musisz przeczekać ten 
okres, bo niebawem los znowu będzie się 
do Ciebie uśmiechał. Szczególną uwagę 
zwróć na osoby otaczające Cię. Niektórzy 
plotkują na Twój temat i wymyślają nie-
stworzone rzeczy. Nie prostuj tych plotek  
i udawaj jakby Ciebie nie dotyczyły.  
W końcu ze względu na Twoje milczenie 
plotki przestaną krążyć. 

RAK 22.06-22.07 Przez cały czerwiec 
ktoś będzie doprowadzał Cię do czarnej 
rozpaczy swoim zachowaniem i słowa-
mi. Musisz dać odpór atakom i najlepiej by 
było, gdybyś odpłacił dobrym za nadob-
ne. Nie przejmuj się niczym, bo prawda  
i tak jest po Twojej stronie, a bogini For-
tuna jest bardzo blisko. Poza tym miesiąc 
upłynie bez jakichkolwiek wzlotów i upad-
ków. Wszystko będzie toczyło się swoim 
utartym torem.

LEW 23.07-22.08 W życiu jest tak, że 
jak coś się polepszy, to zaraz się pogorszy. 
Czerwiec będzie dla Ciebie właśnie takim 
miesiącem. Niby wszystko będzie się do-
brze układać, aż tu nagle ktoś lub coś spo-
woduje lekkie załamanie. Gdy będzie Ci 
się wydawać, że wyszedłeś z kłopotów, to 
z drugiej strony ktoś zacznie Cię podszczy-
pywać. I te problemy rozwiążesz, ale po 
to, by oczekiwać kolejnych drobnych prze-
ciwności. Nie przejmuj się tym za bardzo, 
bo po pierwsze te kłopoty znacznie Cię 
wzmocnią, a po drugie, to co jest gorsze, 
zawsze zamienia się w lepsze.

PANNA 23.08-22.09 Czeka Cię potężna 
dawka adrenaliny. Czerwcowe dni mogą Ci 
przynieść niekorzystne rozwiązania. Tym-
czasem niespodziewanie dla Ciebie i dla 
wszystkich uda Ci się wyjść obronną ręką. 
Jest ktoś dla Ciebie bardzo przyjazny, kto za 
wszelką cenę będzie chciał być Ciebie bar-
dzo blisko. Ty jednak nie będziesz tego za-
uważał. A szkoda, bo osoba ta nie tylko bę-
dzie Ci mogła w wielu sprawach dopomóc, 
ale i może ukoić Twoje duchowe rozterki.

WAGA 23.09-23.10 Zostaniesz docenio-
ny za swoje zasługi. Co prawda nie będzie 
to jakiś kolosalny zastrzyk pieniędzy, ale 
zawsze coś. Jest ktoś, kto potrzebuje Two-
jej pomocy, ale nie wie, jak o nią poprosić. 
Zwróć się do tej osoby z propozycją po-
mocy. Ty pomożesz, a potem sam otrzy-
masz pomoc w bardzo ważnej dla Ciebie 
sprawie. Czerwiec to ciekawy miesiąc pod 
względem uczuciowym. Będziesz jak na 
huśtawce - od euforii do załamania i po-
nownie do euforii.

SKORPION 24.10-22.11 Musisz zacho-
wać daleko posuniętą ostrożność. Je-
steś okłamywany, dlatego nie przyjmuj 
wszystkiego, co Ci mówią jako objawio-
ną prawdę. Sprawdzaj fakty, bo w prze-
ciwnym razie możesz mieć duże proble-
my. Czerwiec to także miesiąc, który może 
mieć wpływ na Twoje finanse. Masz oka-
zję na zarobek, ale czy z tej okazji sko-
rzystasz, zależy tylko od Ciebie. Słuchaj 
uważnie propozycji i nie lekceważ ich.

STRZELEC 23.11-21.12 W czerwcu ko-
niecznie musisz zastanowić się nad swo-
im postępowaniem. Być może wcale nie 
zależy Ci na opinii innych ludzi, ale prze-
cież zależy Ci na tym, aby Twoje życie 
układało się jak najlepiej. Jeśli zlekcewa-
żysz tych, którzy mogą Ci pomóc, wów-
czas Twoje plany mogą legnąć w gruzach. 
Nie zapominaj o tych, od których wiele za-
leży. Może to nie w Twoim stylu, ale cza-
sami lepiej trochę się popodlizywać, by 
skorzystać na tym w sposób bardzo zna-
czący.

KOZIOROŻEC 22.12-20.01 Wykażesz się 
wielką pomysłowością i dzięki temu za-
kończysz realizację swojego planu. Jed-
nocześnie otworzą się przed Tobą kolejne 
perspektywy, możliwości i drogi do coraz 
większych sukcesów. Mimo że czerwiec to 
dobry okres w tym roku, to musisz jednak 
uważać, bo jedna lub dwie sytuacje mogą 
być dosyć pechowe. Jeśli zachowasz odpo-
wiednią ostrożność, wówczas nie stanie 
się nic złego.

WODNIK 21.01-20.02 Twoja szczęśliwa 
passa będzie trwać. Ludzie, którzy do tej 
pory stwarzali Ci problemy, teraz zaczną 
Ci pomagać i przymykać oczy, jeśli przyda-
rzy Ci się jakiś błąd. Pod koniec miesiąca 
oczekuj finansowego wsparcia od bliskiej 
osoby. Nie potraktuj tej okoliczności w ro-
dzaju „należało mi się”. Ładnie podziękuj, 
bo to spowoduje dalsze przyjemności fi-
nansowe dla Ciebie.

RYBY 21.02-20.03 To będzie miesiąc 
pełen stresów i nerwów. Czasami bę-
dziesz się załamywać, by za jakiś czas 
uwierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę. Ta 
huśtawka nastrojów będzie trwać przez 
pierwsze dni czerwca. Potem okaże się, 
że wszystko skończyło się dobrze i czeka 
Cię beztroski okres. Od czerwca możesz 
oczekiwać też ciekawych przeżyć w sferze 
uczuciowej. Będziesz się miotał i zastana-
wiał, czy warto, ale pamięć o tych chwi-
lach pozostanie w Tobie bardzo długo.

H O R O S K O P


