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Szanowni Mieszkańcy!

Przed nami wybory samorządowe. 21 października będziemy wybierać naszych przedstawicieli
do rad powiatowych, miejskich i gminnych, a także nowych burmistrzów i wójtów. To najważniejsze wybory z punktu widzenia Naszej Spółdzielni,
bowiem decyzje rad oraz gospodarzy miast, mogą nam pomóc w realizacji naszych inwestycji lub
przedsięwzięć. Dlatego tak istotna jest Państwa
decyzja przy urnach wyborczych.
Wśród kandydatów są również członkowie naszej Spółdzielni. Przy głosowaniu warto pamiętać
o osobach, które w samorządzie będą brały pod
uwagę dobro mieszkańców Naszej Spółdzielni.

Mariusz Ganita

Prezes SM „Orłowiec”
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O inwestycjach
OKIEM RADY OSIEDLA RACIBÓRZ

Orłowiec 55

Wkrótce takie boisko powstanie na zasobach Administracji Racibórz.

Zbliżający się do końca rok 2018 obﬁtuje w wiele ważnych, oczekiwanych przez mieszkańców
zmian na raciborskim osiedlu SM „Orłowiec”. Sﬁnalizowana została, m.in. kompleksowa
termomodernizacja kolejnego już budynku. Wyrównano i uporządkowano część osiedlowych
chodników, w tym przy ul. Mysłowickiej 5. Prace porządkowe objęły również śmietnik na osiedlu,
który został zamknięty tak, by wyłącznie lokatorzy naszych zasobów mogli z niego korzystać.

K

orzystając z miejskiej akcji „800 drzew na 800 lat”,
z inicjatywy Rady Osiedla
ADM Racibórz, Spółdzielnia zawnioskowała o nieodpłatne
przekazanie sadzonek drzew. Przed
nami również wypełnienie nasadzeniami nowych, zamontowanych na
osiedlowym terenie kwietników.

W odpowiedzi na liczne wnioski
mieszkańców, kierowane do członków Rady Osiedla, uruchomiona została mini-siłownia na wolnym powietrzu, zlokalizowana przy ul. Mysłowickiej 11. Montaż profesjonalnej bazy do ćwiczeń to kolejny
krok do uczynienia otoczenia osiedla miejscem atrakcyjnym, skłania-

jącym do spędzania tu czasu. Wyzwaniem na najbliższe miesiące jest
również gruntowna modernizacja
boiska - miejsca szczególnie często
wykorzystywanego przez najmłodszych. Przy współpracy Rady Nadzorczej, Prezesa naszej Spółdzielni oraz Rady Osiedla ADM Racibórz,
której przewodniczy Katarzyna Dut-

kiewicz, także i ten postulat wkrótce
doczeka się realizacji.
Niestety, wskutek niekorzystnych
zapisów w regulaminie raciborskiego Budżetu Obywatelskiego nie
udało się przeforsować do realizacji
projektu zagospodarowania terenu
wokół śmietnika, który za aprobatą
władz Spółdzielni i przy współpracy
z Radą Osiedla przygotowała Prze-

wodnicząca Rady, Katarzyna Dutkiewicz. Mamy jednak nadzieję, że nowe władze samorządowe zadbają
o stosowną zmianę przepisów tak,
by nie wykluczać mieszkańców naszego osiedla z możliwości skorzystania ze środków finansowych
w ramach Budżetu Obywatelskiego na zgodne z ich oczekiwaniami
uatrakcyjnienie terenu.

NASZA SPÓŁDZIELNIA

październik 2018r.

h i planach
OKIEM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Dobre inwestycje dla mieszkańców osiedla Kościuszki z punktu widzenia
Jacka Kołka - członka Rady Nadzorczej i Radnego Miasta Pszów.
Na wniosek Radnego J. Kołka przy
ul. Andersa, wzdłuż zasobów os. Kościuszki:
• wyremontowano chodnik i ustawiono
ławki,
• w trakcie realizacji jest również wymiana oświetlenia wraz z nowymi słupami
energetycznymi
• przy szkolnym boisku sportowym zagospodarowano teren pod nowy obiekt
sportowy do ćwiczeń.
Przy dobrej współpracy z Zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
i dla wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców, na osiedlu Kościuszki rozbudowano monitoring osiedlowy do 7 profesjonalnych kamer. Od 24 września trwa gruntowna modernizacja placu zabaw, która
potrwa do wiosny 2019. Najmłodsi mieszkańcy mogą cieszyć się już nowym urządzeniem zabawowym, ale ku ich uciesze
wiosną pojawi się nowoczesna piaskownica i urządzenie samochodowe. Natomiast dla opiekunów nowe ławki.
Po konsultacjach z mieszkańcami zagospodarowano obszar przed budynkami
44-46-48 na plac rekreacyjno-sportowy;
uregulowano teren chodnikami, wybrukowano plac do koszykówki, posadowiono
ławki i zestaw sportowy do ćwiczeń.
Podczas wykopów, związanych ze skanalizowaniem osiedla, uszkodzona zosta-

3

Odpowiedni
człowiek
w odpowiednim
miejscu
Katarzyna Dutkiewicz pracując przez
osiem lat w Radzie Miasta i Powiatu przyczyniła się również do rozwoju zasobów
Administracji Racibórz. Większość zrealizowanych tam inwestycji jest również jej
zasługą. Jest jedyną mieszkanką naszej
Spółdzielni ubiegającą się o kolejny mandat do Rady Powiatu. Mam nadzieję, że
mieszkańcy naszej Spółdzielni z rozwagą
podejdą do urn wyborczych i pozwolą pracować jej nadal na rzecz naszej Spółdzielni oraz Raciborza. Z czystym sumieniem
mogę stwierdzić że Katarzyna Dutkiewicz
jest odpowiednią osobą na odpowiednim
miejscu nie tylko w Radzie Osiedla naszej
Spółdzielni ale również w Radzie Powiatu
działając dla dobra wszystkich mieszkańców Raciborza.

Mariusz Ganita,
prezes SM „Orłowiec”

UWAGA!

ła droga wzdłuż budynków 10-24, która do
końca roku zostanie kompleksowo wyremontowana.
Również z powodu zniszczeń terenu,
podczas robót kanalizacyjnych, obecnie trwają zaawansowane prace remontowe na terenie os. Kościuszki 27-29, połączone z posadowieniem nowej altany
śmietnikowej, zniszczonej podczas silnych wiatrów.
W tegorocznym budżecie mamy jeszcze do realizacji gruntowny remont terenu

z przebudową miejsc postojowych wraz
z chodnikiem przy budynku 36-42.
Dla bezpieczeństwa i zgodnie z sugestiami mieszkańców zostaną zamontowane
progi zwalniające na wyremontowanej drodze tzw. Kopalnianej, przy każdej posesji,
lecz dopiero po przełożeniu kostki brukowej przez firmę kanalizującą osiedle.
Mamy nadzieję na dalszą wzorową
współpracę samorządu z władzami Spółdzielni, gdyż sprzyja to pozytywnym przemianom w Naszej Małej Ojczyźnie.

Nowa siedziba
Administracji
Rydułtowy

Od

czerwca 2018 roku, siedziba Administracji Rydułtowy została przeniesiona
do głównej siedziby Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” przy ul. A. Mickiewicza 21 w Rydułtowach. Godziny
urzędowania oraz numery telefonów nie uległy zmianie.
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Tak głosowali
Członkowie Spółdzielni wybrali Radę Nadzorczą i podsumowali miniony rok sprawozdawczy

Po podliczeniu wyników wyborów z wszystkich
trzech części Walnego Zgromadzenia Członów,
skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
Artur Michałowski
przewodniczący RN
Zbigniew Andryszczak
z-ca przewodniczącego RN,
członek Komisji Rewizyjnej
Wanda Horczyk-Kuraś
sekretarz RN, członek Komisji Rewizyjnej
Czesław Kaczmarski
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Antoni Seidel
przewodniczący Komisji Gospodarczej

Poniżej przedstawiamy państwu podsumowanie wyników głosowania uchwał
ze wszystkich części WZCz:
 uchwała nr 1/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 marca
2017r. do 31 maja 2018r.
oddano głosy za: 265 przeciw: 11
Uchwała Nr 1/2018 została podjęta
 uchwała nr 2/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017.
oddano głosy za: 188 przeciw: 0
Uchwała Nr 2/2018 została podjęta
 uchwała Nr 3/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
oddano głosy za: 186 przeciw: 0
Uchwała Nr 3/2018 została podjęta
 uchwała Nr 4/2018 dot. zatwierdzenia protokołu i wniosków z lustracji.
oddano głosy za: 181 przeciw: 2
Uchwała Nr 4/2018 została podjęta
 uchwała Nr 5/2018 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2017.
oddano głosy za: 190 przeciw: 2
Uchwała Nr 5/2018 została podjęta
 uchwała Nr 6/2018 dot. podziału zysku za
2017r.
oddano głosy za: 187 przeciw: 0
Uchwała Nr 6/2018 została podjęta
 uchwała Nr 7/2018 dot. ustanowienia kierunków działań na lata 2018-2019.
oddano głosy za: 182 przeciw: 1
Uchwała Nr 7/2018 została podjęta
 uchwała Nr 8/2018 dot. zmian statutu.
oddano głosy za: 190 przeciw: 0
Uchwała Nr 8/2018 została podjęta
 uchwała Nr 9/2018 dot. wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie UM Rydułtowy udziałów
SM „Orłowiec” w prawie użytkowania wieczystego do części działek Nr 528/59 i 529/59 w związku z wymianą wiaty przy ul. Adama Mickiewicza 25 i 27.
oddano głosy za: 189 przeciw: 0
Uchwała Nr 9/2018 została podjęta
Poznaliśmy nową Radę Nadzorczą
na kadencję 2018-2021
Zgodnie z § 86 Statutu Naszej Spółdzielni zostały w dniach 11, 12, 13 czerwca 2018r. przeprowadzone wybory, w wyniku których wybrano nową
Radę Nadzorczą na kadencję 2018-2021. O miejsce w 9 osobowej Radzie Nadzorczej ubiegało się
14 członków naszej Spółdzielni m. in. członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej kadencji 2015-2018.
Nie każdy jednak mógł zostać członkiem Rady
Nadzorczej. Według § 86 ust. 2 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „ORŁOWIEC” ustalono następujący podział mandatów w składzie Rady Nadzorczej:
1 mandat - gminy Racibórz i Gorzyce ;
4 mandaty - gmina Pszów ;
4 mandaty - gminy Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.

Ogłoszenie wyborcze

Ilona Pluta
członek Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Brachman
członek Komisji Gospodarczej
Jacek Kołek
członek Komisji Gospodarczej
Jan Przybyła
członek Komisji Gospodarczej

Nowej Radzie Nadzorczej życzymy, aby
kolejna kadencja funkcjonowania naszej spółdzielni pod jej nadzorem owocowała pozytywnymi wynikami działalności i sukcesami ku zadowoleniu
wszystkich członków spółdzielni.
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E-kartoteka

Z

arząd SM „Orłowiec” informuje, iż w najbliższym
czasie zostanie wprowadzona możliwość bezpłatnego korzystania przez internet
z e-kartoteki czynszowej.
Usługa ta polega na udostępnieniu mieszkańcom narzędzia do analizy rozrachunków,
wykazu zaksięgowanych wpłat
oraz wyszczególnionych elementów opłat miesięcznych.
Użytkownicy lokali przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskają dostęp
do własnej kartoteki poprzez
standardową przeglądarkę internetową lub smartfon. Dzięki temu będą mieli możliwość
analizy swoich dotychczasowych zobowiązań i wpłat. Informacje te będą dostępne
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Szanowni
Mieszkańcy
Pszowa,

24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu.
Informacja o uruchomieniu
usługi oraz możliwości i warunkach technicznych korzy-

stania z e-kartoteki zostanie podana na naszej stronie internetowej www.smorlowiec.pl oraz
w siedzibie Zarządu i Administracjach.

Modernizacja budynku
przy ul. Sportowej 136a
w Rybniku-Niewiadomiu

P

race rozpoczęły się na początku czerwca 2018 roku i wciąż trwają. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JANTAR Ryszard Łach zakończył docieplenia ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej w piwnicach, strychach i klatce
schodowej. Przy okazji zostało również wykonane przyłącze do nowej kanalizacji sanitarnej z przeróbką instalacji w piwnicy. Kolejny

etap prac, który w chwili obecnej jest realizowany to budowa drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej.

na wstępie chciałam serdecznie Wam wszystkim podziękować za czteroletnią współpracę, za wsparcie i pomoc w realizacji wielu zamierzeń. Cieszę się, że to właśnie ja mogłam Państwu służyć i reprezentować Miasto przed wieloma ważnymi instytucjami.
Niestety, z powodów osobistych nie będę ponownie ubiegać się o stanowisko Burmistrza Miasta na kolejne lata, ale jak już zapewne Państwo wiecie zgłosiłam swoją kandydaturę na radną powiatu wodzisławskiego. I w tym miejscu zwracam się do Państwa
o wsparcie i oddanie na mnie swojego głosu w najbliższych wyborach - 21 października 2018 r., bym miała możliwość wspierania Miasta Pszów w powiecie wodzisławskim.

Szanowni Państwo,
dzięki wspaniałej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich udało się zrealizować remont drogi wojewódzkiej (od ul. Obrońców Pokoju aż do Krzyżkowic) o długości
3 km 120 m; a z Powiatowym Zarządem Dróg - remonty dróg powiatowych: ul. Traugutta - 200 mb, ul. K. Miarki -700 mb.
W ciągu czterech ciężkich lat pracy przy ścisłej współpracy z referatami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz tymi, które realizują inwestycje
(za co im składam serdeczne podziękowania) w Pszowie z powodzeniem udało się wykonać remonty i przebudowy wielu dróg gminnych, m.in.: ul. Lipowej, ul. Dworskiej,
ul. bocznej Staffa, ul. Chrószcza, ul. Okrzei, ul. Wolczyka, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, na którą miasto uzyskało prawie 100% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a co za tym idzie miasto wydatkowało na przebudowę tej drogi tylko i tu uwaga! pięć tysięcy zł z miejskiego budżetu!,
ul. Kruczkowskiego oraz ul. Majakowskiego, na które również pozyskano środki unijne w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Tutaj
Miasto wydatkowało z własnego budżetu 118 tys. zł przy całkowitym koszcie zadania
589 847,89 zł. Ponadto w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej aktualnie realizowane jest zadanie związane z przebudową drogi gminnej - ul. Sportowej, na które pozyskano środki zewnętrzne w kwocie prawie 2,5 mln zł.
Miasto realizuje również bardzo ważne zadanie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w mieście wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na kwotę
prawie 21 mln zł. Dzięki pozytywnie rozpatrzonym wnioskom pozyskano środki unijne na zakup samochodów ratunkowo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w Pszowie i Krzyżkowicach za kwotę prawie 2 mln zł przy wkładzie finansowym Gminy tylko 300 tys. zł. W ramach ograniczenia niskiej emisji uzyskaliśmy dofinansowanie do wymiany pieców centralnego ogrzewania, z czego już skorzystało 100 domostw,
Miasto złożyło 2 wnioski na montaż solarów, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne, w tym również gazowe. Warto podkreślić również to, że w pszowskich placówkach szkolno-przedszkolnych dzieje się bardzo dużo, gdzie choćby, w ramach RPO, w programach „Aktywny przedszkolak” oraz
„Wszyscy razem” utworzono nowe oddziały przedszkolne z organizacją dodatkowych
zajęć logopedycznych i korekcyjnych oraz objęto specjalistycznym wsparciem dzieci
z niepełnosprawnością. W ramach tych projektów doskonalone są również kompetencje
nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej, natomiast w placówkach szkolnych w ramach przeróżnych programów, czy to rządowych, ministerialnych, czy też narodowych
dokonujemy zakupu książek, internetu, tablic interaktywnych, wyposażenia pracowni
szkolnych. W ramach programu Akademia Kompetencji można było zorganizować dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabiej uczących się poprzez zajęcia indywidualne metodą Biofeedback, zajęcia terapeutyczne metodą SI oraz tych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce poprzez rozwój ich uzdolnień. Dzięki pozyskanym środkom
finansowym dla wszystkich szkół zakupiony został nowy sprzęt komputerowy. W ramach tych projektów pozyskano aż 2 mln zł!!
Są jeszcze inne zadania zrealizowane przez Gminę, w ramach współpracy z Republiką Czeską, mam tu na myśli Euroregion Silesia, gdzie pozyskano łączną kwotę
86 tys. euro. A dzięki temu, że miasto podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem
LYSKOR można było pozyskać fundusze na montaż siłowni na wolnym powietrzu,
a w roku następnym możliwa będzie modernizacja placów zabaw dla najmłodszych.
To właśnie z mojej inicjatywy zintensyfikowano również działania związane z gazyfikacją całego Miasta. Zainteresowani mieszkańcy złożyli wnioski do gazowni w Rybniku, przed nimi podpisanie stosownych umów na dostarczenie gazu do budynków.
Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec, bardzo serdecznie
chciałam podziękować Waszemu Prezesowi, Panu Mariuszowi Ganicie za tę czteroletnią, owocną współpracę, dzięki której nasze pszowskie osiedla wypiękniały, są zadbane i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek. Wszystko to, co na nich powstało tworzyliśmy
wspólnie, dla Was.
Doceniam tę współpracę i bardzo za nią dziękuję.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i jeszcze raz proszę o wsparcie w najbliższych wyborach.
Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Sawicka-Mucha
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”
dzięki pomocy ﬁnansowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ukończyła kolejną inwestycję jaką była
Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego
przy ul. Mysłowickiej 5 w Raciborzu.

październik 2018r.

Estetycznie,
ekonomicznie,
ekologicznie
Mysłowicka 5 w Raciborzu

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JANTAR Ryszard Łach z Gliwic, które wykonuje
pracę dotyczące kompleksowych termomodernizacji budynków na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC:
 Docieplenie ścian, wewnętrznych oraz cokołu.
 Docieplenie stropodachu nad klatką schodową.
 Wymiana stolarki okiennej na korytarzach.
 Wymiana stolarki drzwiowej w piwnicach.
 Wymienione zostały schody wejściowe do budynku wraz z zadaszeniem.
 Montaż podzielników ciepła wraz z automatyką w węźle cieplnym.
 Zakup i montaż zaworów termostatycznych na korytarzach.
 Została wykonana regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

NASZA SPÓŁDZIELNIA

Będzie nowy parking
październik 2018r.
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W grudniu 2016 roku pisaliśmy o porozumieniu Urzędu Miasta Rydułtowy oraz
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” dotyczącym budowy nowych miejsc
postojowych w pobliżu przedszkola oraz budynków na os. Orłowiec 50-51-52.

I

nicjatorem całego przedsięwzięcia był Adam Meslik. który z pozostałymi mieszkańcami mocno
zabiegał o powstanie nowych
miejsc postojowych. Po wielu
perypetiach dotyczących dokumentacji i pozwoleń uda-

ło się w końcu dopiąć wszystko do końca i decyzją Starosty
Wodzisławskiego z 20 lipca
2018 roku Spółdzielnia mogła
przystąpić do działania. Całość została sfinansowana ze
środków Spółdzielni, a prace
objęły:

 zaprojektowanie miejsc postojowych,
 wybudowanie miejsca postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych oraz kształtki betonowej,
 wykonanie niezbędnej wycinki zieleni zgodnie z projektem
oraz nasadzeń zieleni izolacyj-

nej wzdłuż ogrodzenia pomiędzy przedszkolem i miejscami
postojowymi.
W październiku firma wyłoniona w przetargu rozpocznie korytowanie terenu oraz jego utwardzenie kruszywem drogowym.
W następstwie tych prac zamon-

towane zostaną krawężniki, ułożone płyty ażurowe oraz kostka
brukowa. W między czasie Spółdzielnia czeka na decyzję Urzędu Miasta dotyczącą usunięcia trzech drzew, które w chwili
obecnej znajdują się na terenie
pod inwestycję.
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Razem łatwiej!
O kondycję ﬁzyczną najlepiej dbać jeżdżąc rowerem

Rozmowa z ADAMEM MESLIKIEM, jednym z założycieli
Klubu Rowerowego „Orły Rydułtowy”.

- Jak Pan ocenia obecny sezon rowerowy?
- Dobrze. Wielu mieszkańców Spółdzielni skorzystało
z naszej oferty i razem z nami wybrało się na wycieczki
po okolicy. Tegoroczny sezon rowerowy powoli dobiega
końca i jest to dobry czas na przemyślenia i podjęcie decyzji odnośnie nowego sezonu. Planuję w kolejnym wiele niespodzianek oraz wycieczek do miejsc, w których
jeszcze nie byli, a na pewno będą rewelacyjną atrakcją
dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Zachęcamy do
wspólnej rekreacji, bo to doskonała forma relaksu i podciągnięcia kondycji.
- Wielu mieszkańców boi się, że nie nadąży za
grupą i rezygnuje.
- W naszych rajdach nie chodzi o rywalizację. Tutaj nikt
nie jest ani lepszy, ani gorszy i nie ważne są przejechane
kilometry. Grupa spaja lokalną społeczność i w świetnym
nastroju zwiedza nowe miejsca. Każda podróż kończy się
drobnym poczęstunkiem w przyjaznej atmosferze. Liczy
się fakt, że chcemy razem podróżować.
Kontakt z organizatorem i założycielem
klubu: Adam Meslik tel. 509 324 624

Pomysł założenia klubu zrodził się kilka lat temu, z inicjatywy niewielkiej grupy pasjonatów kolarstwa, podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich. Listę założycielską
podpisało 8 osób. Nazwa klubu- „Orły Rydułtowy”, pochodzi,
po pierwsze od Orłowca, a po drugie od nazwy miejscowości.
Ideą zawiązania klubu było propagowanie turystyki rowerowej, kolarstwa oraz stworzenie grupy, która by scalała społeczność lokalną. Dała okazję do tego, by spotkać się, porozmawiać i aktywnie spędzić czas.

Niezbędne

ZGODY

S

półdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” zwraca
się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni, którzy jeszcze NIE złożyli do nas podpisanych informacji dot. rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
(RODO),aby zechcieli dopełnić formalności w najbliższym
czasie. Uzupełnione pismo należy dostarczyć do Spółdzielni
lub Administracji Osiedla.

Informacje były dostarczone do wszystkich skrzynek
pocztowych na naszych zasobach. Jeśli ktoś jej nie otrzymał lub zgubił istnieje możliwość pobrania jej w Referacie Członkowskim (pokój
numer 6), Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” www.smorlowiec.pl w zakładce WZORY PISM.
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Poćwiczmy lub zagrajmy w tenisa

Po

kilku miesiącach okazało
się, że inicjatywa radnego Rady Miejskiej w Rydułtowach i kandydata w obecnych
wyborach, Adama Meslika, by w nieużytkowanych od wielu lat i zdewastowanych pomieszczeniach urządzić
salę do tenisa stołowego oraz salę
fitness okazała się strzałem w dziesiątkę. Przypomnijmy, że pan Adam
Meslik do swojego pomysłu przekonał Radę Osiedla w Rydułtowach
oraz Zarząd Spółdzielni. Własnymi siłami wyremontował zdewastowane pomieszczenia oraz pozyskał
sponsorów na zakup sprzętu fitness.

Spółdzielnia wymieniła jedynie stolarkę okienną oraz drzwi, by użytkownicy mogli w komfortowych warunkach korzystać z pomieszczeń.
Jesteśmy dumni, że pomysł Radnego Adama Meslika wypalił, chętnych
przybywa, a my możemy się cieszyć,
że mogliśmy się do tego przyczynić.
Jak widać na zdjęciu można zauważyć różne kategorię wiekowe, które
oprócz rywalizacji na stole do tenisa stołowego również aktywnie korzystają z przyrządów do ćwiczeń.
Czasami bywa tu także Prezes Zarządu i wtedy można z nim zmierzyć się
w meczu tenisa stołowego.

Zapisy chętnych mieszkańców, chcących aktywnie spędzić
wolny czas przyjmuje Adam Meslik pod nr tel. 509 324 624.
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W OKRESIE GRZEWCZYM NALEŻY WIETRZYĆ MIESZKANIE,
LEPIEJ TAKŻE GO NIE PRZEGRZEWAĆ

Komfortowe 20 stopni

Zawsze jesienią i zimą
zastanawiamy się jak ustawić
kaloryfery, by było nam
ciepło, ale by jednocześnie
nie przegrzać pomieszczeń
i za bardzo nie wysuszyć
powietrza. Latem sprawa
jest prosta, jak jest za
ciepło otwieramy okna
i przewietrzamy. Zimą zawsze
zastanawiamy się czy warto.
Specjaliści zapewniają, że
tak - zarówno dla naszego
zdrowia, jak i komfortu życia.

P

rzyjmuje się, że latem temperatura, w której większość z nas
będzie czuła się dobrze, wynosi pomiędzy 24 a 28°C, pod warunkiem że jesteśmy lekko ubrani. Zimą
ten zakres się zmienia i oscyluje wokół 20-23°C. Osiągnięcie takiej temperatury w domu wymaga włączenia grzejników zwykle już wtedy, kiedy na zewnątrz jest mniej niż 10°C.
Oczywiście wiele zależy od specyfiki domu lub mieszkania, jego nasłonecznienia, termoizolacji, usytuowania w budynku (mieszkanie środkowe lub szczytowe).
ABC OGRZEWANIA
Po pierwsze kaloryfery powinny
być odsłonięte, co oznacza, że nie

OTWÓRZ OKNO
I ZAKRĘĆ GRZEJNIK
W CZASIE
GOTOWANIA

Jednym z głównych źródeł nieprzyjemnego zapachu i wilgoci w mieszkaniu jest kuchnia. Aby temu zapobiec, wystarczy na czas gotowania
nie tylko włączyć okap kuchenny, ale
także otworzyć albo chociaż uchylić
okno.
I PAMIĘTAJMY
Długotrwałe przebywanie w niewietrzonych pomieszczeniach obniża samopoczucie, a wręcz może być
niebezpieczne dla zdrowia. A wystarczy przestrzegać kilku zasad, aby regularne otwieranie okien nie było
groźne dla portfela.
tylko nie należy wieszać na nich prania, ale także, przynajmniej w okresie
zimowym, powinniśmy zrezygnować
z długich firanek i zasłon. W czasie,
kiedy jesteśmy w pracy lub szkole,
najlepiej, aby ogrzewanie było skręcone do temperatury maksymalnie
16 stopni. Po powrocie można wywietrzyć mieszkanie i dopiero wtedy zadbać o podniesienie temperatury do
odpowiedniego poziomu.
SZCZELNE, ALE NIE
ZAMKNIĘTE
NA CZTERY SPUSTY
Trzeba pamiętać, że o ile szczelne
okna są atutem, o tyle nie powinny być
zamknięte przez cały czas. Alternatywą są okna z funkcją mikrowentylacji.

Rozszczelnione do kilku milimetrów
pozwalają na harmonijną wymianę powietrza - ciepło nie ucieka tak szybko jak w przypadku okien uchylonych
czy otwartych na oścież, natomiast do
środka dostaje się świeże powietrze
WIETRZ KRÓTKO
A INTENSYWNIE
Aby dobrze wywietrzyć mieszkanie, nie trzeba robić tego dłużej niż
10 minut. Również jednoczesne wietrzenie kilku pomieszczeń będzie
bardziej efektywne niż otwieranie
okien po kolei. Delikatny przewiew
pozwoli szybciej uzyskać świeże powietrze, a nie wychłodzi zanadto pomieszczeń. Na czas wietrzenia zakręć kaloryfery.

Uzyskajmy zgodę Spółdzielni,
zanim rozpoczniemy remont łazienki czy kuchni
Remontując nasze mieszkania często
dostosujemy ich wygląd do naszych wyobrażeń.
Przesuwamy rury gazowe, wodociągowe
i kanalizacyjne, a także przekładamy sieci
elektryczne. Najczęściej robią to na nasze
zlecenie fachowcy, którzy mają odpowiednie
certyﬁkaty i uprawnienia, ale zdarza się, że te
nasze, drobne przeróbki wywołują awarie.

O

kazuje się, że sąsiad
ma za słabe lub za
mocne ciśnienie wody,
są przebicia prądu itp. I dlatego Zarząd Spółdzielni apeluje
i przypomina o obowiązku
zgłaszania takich remontów
drogą pisemną do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec” celem uzyskania zgody. Obowiązek wynika z „Regulaminu Porządku Domowego” :
§9 pkt. 1) „Wszelkie zmiany i przeróbki w obrębie lokalu mieszkalnego takie jak: sta-

wianie i rozbieranie ścian, zakładanie krat w oknach, przeróbka wszelkich instalacji, mogą
być dokonane za pisemną zgodą Spółdzielni przy zachowaniu
przepisów prawa budowlanego”
W chwili obecnej zdarzają się sytuacje w których pracownicy Spółdzielni wzywani są na awarie (najczęściej są
to zalewane mieszkania), które jak się potem okazuje spowodowane są błędnie przerobionymi instalacjami na które
właściciele lokali nie mają wy-

rażonej zgody a wykonane są
w sposób sprzeczny z przepisami prawa budowlanego lub
montowanymi kabinami prysznicowymi, które nie posiadają
odpowiedniej izolacji.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że „Regulamin
Porządku Domowego” obowiązuje wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni jesteśmy zmuszeni do wyciągania
konsekwencji finansowych za
jego łamanie oraz do zastosowania n/w przepisów:

§9 pkt. 4) „Awarie wynikłe
z przeróbek dokonanych
przez właściciela lokalu, będą zabezpieczone przez Spółdzielnie na koszt lokatora.”
§10 „Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe
z winy członka, lokatora lub

domowników obciążają członka Spółdzielni lub lokatora
zajmującego ten lokal.”
Pragniemy zapewnić, że pisemna zgoda jest tylko formalnością, ponieważ prośby
zazwyczaj rozpatrywane są
pozytywnie na korzyść wnio-

skującego, ale są o tyle ważne, że znajdują się w nich niezbędne informacje do prawidłowego wykonania przeróbek oraz zawierają istotne przepisy prawa budowlanego, które gwarantują bezpieczne użytkowanie.
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Uwaga odszczurzanie!
J

ak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” przeprowadza powszechną akcję odszczurzania
na wszystkich naszych zasobach.
Zwracamy się szczególnie do rodziców i opiekunów dzieci, by nie
pozostawiali dzieci bez opieki
i uczulili je w temacie niebezpieczeństwa jakie może im grozić po
kontakcie z rozłożonymi trutkami. Ponadto apelujemy do mieszkańców, gdy zauważą konieczność
uzupełnienia trutki aby zgłosili ten
fakt do swojej Administracji Osiedla
celem jej uzupełnienia. Również przypadki stwierdzenia rozkładających się
gryzoni należy niezwłocznie zgłaszać do
Administracji.

NASZA SPÓŁDZIELNIA
Komisariat Policji w Rydułtowach

32 - 412 - 58 - 10

(dla mieszkańców Rydułtów i Czernicy)

Komenda Miejska Policji w Rybniku

32 - 429 - 52 - 00
(dla mieszkańców Niewiadomia)

Komisariat Policji w Pszowie

32 - 414 - 56 - 10
(dla mieszkańców Pszowa)

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

32 - 459 - 42 - 00
(dla mieszkańców Raciborza)

Komisariat Policji w Gorzycach

32 - 412 - 05 -10
(dla mieszkańców Olzy)

Telewizja
Pakiet START
(47 kanały w tym 11 HD)

Internet Telewizja Telefon

Internet przewodowy
PREMIUM 50+
Parametry:
Pobieranie danych: 50Mbit/100Mbit

od 55

zł

od 75

zł

Wysyłanie danych: 25Mbit/25Mbit
(dzień/noc)

PREMIUM 75+
Parametry:
Pobieranie danych: 75Mbit/100Mbit
Wysyłanie danych: 37,5Mbit/37,5Mbit
(dzień/noc)

Pakiet PODSTAWOWY
(73 kanały w tym 28 HD)

Internet przewodowy + TV
PREMIUM 50+
Parametry:

+

Pobieranie: 50Mbit/100Mbit

Zawiera wszystkie kanały pakietu START oraz:

od 60

zł

Wysyłanie: 25Mbit/25Mbit
Pakiet

START

47 kanałów TV
w tym (11 HD)

PREMIUM 50+
Parametry:

+
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Pobieranie: 50Mbit/100Mbit

od 75

Wysyłanie: 25Mbit/25Mbit
Pakiet

zł

PODSTAWOWY

Podłączenie i aktywacja

od 1,
23 zł

Router wraz z konﬁguracją

od 1,
23 zł

73 kanały TV

W tym (28 HD)

Biuro / Serwis
44-280 Rydułtowy, os.Orłowiec 55 lok. C
tel. 32 445 05 60
tel. mobilny: 664 597 466

Serwis komputerowy
- naprawa czyszczenie i konserwacja komputerów, laptopów,
tabletów
- instalacja i reinstalacja systemów operacyjnych
- budowa sieci LAN oraz konﬁguracja urządzeń sieciowych
- instalacja anten SAT oraz DVB-T
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KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

WODNIK (20.01-18.02)
Na początku października pojawi się okazja dodatkowego zarobku. Można
będzie trochę poszaleć na zakupach. Dużo radości sprawi Ci niespodziewana wizyta
kogoś, z kim dawno nie widzieliście się. Poświęć więcej
uwagi swej kondycji, spaceruj, ćwicz, wyjedź na kilka dni
na łono natury. Dobre dni to
20, 21, 29 i 30. Przyjazny znak
SKORPION.
RYBY (19.02-20.03)
W tym miesiącu czekają
Cię zawodowe zmiany. Znajdziesz się w nowym środowisku i masz szansę poznać kogoś niezwykle fascynującego.
W drugiej dekadzie miesiąca
zachowaj szczególną uwagę
na drodze. Najwięcej radości
sprawi Ci życie domowe. Dobre dni to 16, 18 i 23. Przyjazny znak BARAN.
BARAN (20.03-20.04)
Październik przyniesie BARANOWI wiele zmian, nowe
okazje i możliwości w relacjach zawodowych. Planety
dodadzą Ci energii. Wykorzystaj ten czas i zacznij realizować swoje marzenia i potrzeby. Nie rezygnuj z zaproszeń
na imprezy, spotkać tam możesz osobę, która odmieni Twoje życie. Finanse bez
zmian z perspektywą na lepsze. Zadbaj o swój wygląd!
Dobre dni to 23, 28, 29 i 30.
Przyjazny znak PANNA.

Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać na adres SM „Orłowiec” do 31 października. Wśród osób, które podały poprawne hasło, zostaną wylosowane nagrody. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania naszego biuletynu nagrody otrzymali 3 mieszkańcy Administracji Pszów.
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BYK (21.04-21.05)
W październiku BYK może
planować i marzyć, bo jego
plany i marzenia mają szansę na realizację. Planety
sprzyjają poprawie w relacjach rodzinnych. Jeśli szukasz drugiej połówki, to pod
koniec października pojawi się ktoś, kto wprowadzi
Cię w stan euforii, będzie się
działo! Los Ci sprzyja. Dobre
dni to 20, 25, 26 i 28. Przyjazny znak BLIŹNIĘTA.
BLIŹNIĘTA (22.05-22.06)
W połowie października znajdziesz się w centrum
wydarzeń. Nie podejmuj pochopnie decyzji, bo złe decyzje mogą zaważyć na dalszym Twoim życiu. Uważaj
na wydatki, bo masz teraz lekką rękę do pieniędzy.
Single mają teraz szanse
u wdowców i rozwodników.
Jeśli żyjesz w związku, partner zaskoczy Cię szokującą
zmianą. Dobre dni to 19, 21
i 31. Przyjazny znak WODNIK.
RAK (21.06-22.07)
W październiku zapomnij
choć na chwilę o codziennych obowiązkach i znajdź
czas tylko dla siebie. Zadbaj
o formę i wygląd. Relaksuj się na świeżym powietrzu, wyjedź na łono natury. Samotne RAKI właśnie
w październiku mogą znaleźć poważnego, wiernego
partnera. Dobre dni to 15, 17,
18 i 24. Przyjazny znak RAK.

LEW (23.07-22.08)
Październik, to dla LWA
miesiąc niespodzianek w życiu towarzyskim i rodzinnym. Sprawy uczuciowe nabiorą tempa. Na horyzoncie
pojawi się ktoś o fascynującej osobowości. Uważnie
przyjrzyj się swoim finansom, pora ograniczyć zbędne wydatki. Postaraj się
więcej przebywać na świeżym powietrzu. Dobre dni
to 18, 21 i 27. Przyjazny znak
WAGA.
PANNA (23.08-22.09)
W październiku sprawy zawodowe potoczą
się po Twojej myśli, możliwe zmiany w finansach.
Jeśli chcesz podreperować zdrowie, to teraz jest
najlepszy czas na wczasy
zdrowotne. Aby Twe serce mocniej zabiło, bierz
udział w życiu towarzyskim. Wenus zapowiada zmianyw życiu osobistym. Dobre dni to 15, 16
i 27. Przyjazny znak BYK.

WAGA (23.09-23.10)
W październiku zmienne nastroje skłonią Cię do
szukania rozrywek poza domem. W pracy nowe wyzwania i szansa na lepsze finanse. Single mają szansę na
nową miłość, kręci się gdzieś
blisko. W stałych związkach
niepokój. Dobre dni to 17, 19
i 22. Przyjazny znak STRZELEC.
SKORPION (24.10-22.11)
W październiku uważaj,
by finanse nie wymknęły Ci
się spod kontroli. Masz teraz dobrą passę. Wszystkie
projekty przez Ciebie realizowane mają szansę na powodzenie. W tym miesiącu,
ktoś z rodziny będzie potrzebował więcej uwagi i pomocy z Twojej strony. Zadbaj
o siebie, więcej przebywaj na
świeżym powietrzu. Dobre
dni to 17, 29 i 30. Przyjazny
znak WODNIK.
STRZELEC (23.11-21.12)
Październik będzie dla
STRZELCA wyjątkowo udany w każdej sferze życia.
Na twojej drodze pojawi się
ktoś, z kim przeżyjesz płomienny romans. Pamiętaj, że dużo zależy od Ciebie
i Twoich wyborów. Masz teraz tyle energii, że wszystko
sprawnie zorganizujesz i załatwisz. Dobre dni to 14, 18
i 23. Przyjazny znak RYBY.
KOZIOROŻEC (22.12-19.01)
W październiku zatroszcz
się o swoje siły witalne,
a zdrowie i dobra passa nie
będą Cię opuszczać. To dobry miesiąc, by przeanalizować relacje z partnerem
i świetny czas na serdeczne rozmowy i szczere wyjaśnienia. W trzecim tygodniu
października masz szansę na wygraną (lotto, giełda…). Dobre dni to 22, 24
i 27. Przyjazny znak LEW.

