
grudzień 2021 r.

Mieszkańcy wybrali nowych 
członków Rady Nadzorczej 
na kadencję 2021-2024

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec.
str. 2-3

Ważne decyzje Ważne decyzje 
i nowe wyzwaniai nowe wyzwania

Wszystkim naszym lokatorom życzymy wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze i samych szczęśliwych dni w Nowym 2022 Roku 

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.

Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedla i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach



W alne jest najwyższym 
organem Spółdzielni, 
do którego kompeten-

cji należy podejmowanie decyzji we 
wszystkich kluczowych sprawach 
związanych z jej działalnością. Pełni 
funkcję uchwałodawczą i kontrolną. 
Nie bez powodu nazywane jest świę-
tem spółdzielczej demokracji, ponie-
waż kluczowe decyzje - poprzez gło-
sowanie - podejmują sami mieszkań-
cy. Tegoroczne Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” z wielu powodów miało 
szczególne znaczenie. Spotkaliśmy 

się po rocznej przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawirusa. Ma-
jąc na uwadze zagrożenia związane  
z COVID-19 podczas zebrań zacho-
waliśmy wszystkie obowiązujące re-
żimy sanitarne. W trakcie Walnego 
nie tylko zostały zatwierdzone spra-
wozdania z działalności oraz plany na 
kolejny rok. Mieszkańcy wybrali tak-
że nowych członków Rady Nadzor-
czej na kadencję 2021/2024 oraz Rad 
Osiedlowych na okres 2021/2026. 
Walne odbyło się w trzech częściach, 
osobno dla Administracji: Rydułto-
wy, Pszów i Racibórz. 

2 Nasza Spółdzielnia grudzień 2021 r.

Mocne TAK dla działań Zarządu Sp ółdzielni
Za nami Walne Zgromadzenie Członków SM „Orłowiec”. Było ono  szczególnie ważne 

ze względu na wybory do Rady Nadzorczej i Rad Osied lowych. 

Uchwały podjęte podczas 
Walnego Zgromadzenia Członków w 2021r.

 
n Nr 1/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania RN za okres 

od 1 marca 2019 r. do 31.05.2021r.
Głosy: za 130, przeciw 2, wstrzymujące się 2.
n Nr 2/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.

Głosy: za 108, przeciw 1, wstrzymujące się 2.
n Nr 3/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

Głosy: za 105, przeciw 1, wstrzymujące się 5.
n Nr 4/2021dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.

Głosy: za 108, przeciw 1, wstrzymujące się 1.
n Nr 5/2021 WZCz dot. udzielenia absolutorium członkowi 

Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
Głosy: za 103, przeciw 3, wstrzymujące się 3.
n Nr 6/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020.

Głosy: za 109, przeciw 1, wstrzymujące się 1.
n Nr 7/2021 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

Głosy: za 105, przeciw 1, wstrzymujące się 2.
n Nr 8/2021dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020.

Głosy: za 107, przeciw 1, wstrzymujące się 1.
n Nr 9/2021 WZCz dot. zatwierdzenia protokołu i wniosków z lustracji.

Głosy: za 108, przeciw 1, wstrzymujące się 4.
n Nr 10/2021 WZCz dot. udzielenia absolutorium członkowi 

Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
Głosy: za 110, przeciw 1, wstrzymujące się 0.
n Nr 11/2021 WZCz dot. ustanowienia kierunków działań 

na lata 2021-2022.
Głosy: za 107, przeciw 0, wstrzymujące się 4.
n Nr 12/2021 WZCz dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
Głosy: za 103, przeciw 1, wstrzymujące się 13.
n Nr 13/2021 WZCz dot. wyboru dwóch przedstawicieli 

Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów 
na Kongres Spółdzielczości.
Głosy: za 97, przeciw 7, wstrzymujące się 6.
n 14/2021 WZCz dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

Gminie Miasta Pszów części pasa drogowego.
Głosy: za 107, przeciw 1, wstrzymujące się 1.

NOWA RADA NADZORCZA KAD ENCJI 2021-2024

Tadeusz Brachman

Jerzy Kopertowski

Antoni Seidel

Leszek Zając

Henryk Szewc

Aneta Szlezak
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REKLAMA

Mocne TAK dla działań Zarządu Sp ółdzielni
Za nami Walne Zgromadzenie Członków SM „Orłowiec”. Było ono  szczególnie ważne 

ze względu na wybory do Rady Nadzorczej i Rad Osied lowych. 

NOWA RADA NADZORCZA KAD ENCJI 2021-2024

Czesław Kaczmarski

Janina Fiedor

Wanda Horczyk-Kuraś

Zarząd dziękuje za 
zaangażowanie w organizację 

i prawidłowy przebieg 
Walnego Zgromadzenia 

Członków  
SM „Orłowiec” w Rydułtowach 

wszystkim uczestniczącym  
członkom Spółdzielni na 

Walnych Zgromadzeniach:
� prezydium Zgromadzeń,
� komisjom obsługującym 

Zgromadzenia,
� radcom prawnym, 

pracownikom służb 
technicznych Spółdzielni,
� pracownikom administracji. 

Stawka eksploatacyjna od 4 kwietnia 2022 r.:
Za jeden metr kwadratowych dla członków 3,25 zł/m2/m-c
Za jeden metr kwadratowych dla właścicieli (nie członków) 3,83 zł/m2/m-c
Za jeden metr kwadratowy dla najemców 4,06 zł/m2/m-c

Stawka ubezpieczeniowa (mają na nią wpływ podwyżki taryf wprowadzone 
przez firmy ubezpieczeniowe) od 4 kwietnia 2022 r.: 0,18 zł/m2

Stawka za dźwigi dla ADM Racibórz od 4 kwietnia 2022 r.: 4,68 zł/os.

Zmiany w opłatachZmiany w opłatach
Wszystkim daje się we znaki inflacja, a zwłaszcza spółdzielniom 

mieszkaniowym, ponieważ drastycznie podrożały w ostatnim czasie 
koszty materiałów, mediów i usług, niezbędnych do zapewnienia Państwu 

odpowiedniego komfortu zamieszkania. Nie chcąc obniżać naszych 
standardów jesteśmy zmuszeni urealnić stawki niektórych opłat.
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Coraz więcej Polaków pra-
gnie mieszkać w do-
mach jednorodzinnych, 

a deweloperzy nie mogą nadążyć 
z budową osiedli „szeregowców”. 
SM „Orłowiec” też pragnie sko-
rzystać z możliwości inwestycyj-
nych, jakie stwarza ten rynek. Pod 
koniec ubiegłego roku wystąpili-
śmy do Starosty Wodzisławskie-
go o zatwierdzenie projektu bu-

dowy budynków mieszkalnych, 
jednorodzinnych w Pszowie przy  
ul. Traugutta-Drzymały. Otrzy-
maliśmy już w tej sprawie pozy-
tywną decyzję. To pierwszy, ale 
ważny krok na drodze do finali-
zacji tej inwestycji. Projekt zakła-
da sześć niepodpiwniczonych bu-
dynków, zabudowanych szerego-
wo. Każdy z nich będzie miał garaż 
wraz z wewnętrznymi instalacjami 

i infrastrukturą towarzyszącą. Po-
wierzchnia użytkowa jednego seg-
mentu wyniesie łącznie 137,32 m2: 
58,66 m2 - parter, 53,97 m2 - pię-
tro, 24,69 m2 - poddasze użytko-
we. W skład parteru wliczony jest 
garaż (20 m2) oraz pomieszczenie 
techniczno-gospodarcze (5,4 m2). 
Równolegle przygotowujemy do-
kumentacje związane z projekta-
mi rozbudowy sieci wodno-ka-
nalizacyjnej i ciepłowniczej oraz 

zjazdu z drogi ul. Michała Drzy-
mały. Inwestycja zakłada również 
uporządkowanie terenu, uzbroje-
nie go wraz z przyłączami, wycin-
kę drzew i wykonanie wymiennika 
ciepła w każdym segmencie. Koszt 
tej inwestycji wyniesie ok. 3 mln zł  
i jesteśmy na etapie gromadze-
nia środków finansowych. Oczy-
wiście, aby zrealizować ten pro-
jekt potrzebna jest akceptacja Ra-
dy Nadzorczej SM „Orłowiec”.

Powiększamy nasze zasoby
u Jeśli Spółdzielnia zgromadzi niezbędne środki i zgodzi się na to Rada 

Nadzorcza SM „Orłowiec”, w Pszowie zbudujemy sześć „szeregowców”. 

- Jak Pan ocenia stan spółdzielczości 
mieszkaniowej w Polsce? 

- Nie da się tego zgeneralizować, ponie-
waż wiele zależy od konkretnej spółdziel-
ni. Są lepiej i gorzej zarządzane. Pamiętaj-
my, że spółdzielnie mieszkaniowe są in-
stytucjami dobrowolnymi, których zada-
niem jest zaspokajanie potrzeb mieszkań-
ców. To jest główne kryterium oceny pra-
cy spółdzielczych Zarządów i Rad Nad-
zorczych. Jeśli zarządzanie jest poprawne, 

to członkowie spółdzielni na pewno czują 
się bezpieczniej.

- Spółdzielnie mieszkaniowe to także 
społeczeństwo obywatelskie w pigułce. 
Zarząd i Rada Nadzorcza to ważne or-
gany, ale i tak najważniejsze decyzje po-
dejmują sami mieszkańcy podczas Wal-
nych Zgromadzeń. Jak Pan ocenia oby-
watelską aktywność lokatorów SM „Or-
łowiec”?

- Myślę, że całą spółdzielczość miesz-
kaniową w Polsce dotyka problem braku 
zaangażowania mieszkańców. Widzimy 
to po niskich frekwencjach podczas Wal-
nych Zgromadzeń i - niestety - SM „Or-
łowiec” nie jest tutaj wyjątkiem. Dlatego 
warto docenić informacyjną i edukacyj-
ną rolę, jaką pełni biuletyn „Nasza Spół-
dzielnia”.

- Jak Pan ocenia pracę Zarządu w po-
przedniej kadencji?

- Prezes i wszyscy pracownicy spół-
dzielni pozytywnie zdali wyjątkowo trud-
ny egzamin, jakim było radzenie sobie  
z obostrzeniami sanitarnymi, związanymi 
z pandemią. Wiele instytucji ograniczy-
ło swoją działalność, a niektóre czasowo 
nawet ją zawieszały. Zarząd naszej Spół-
dzielni opracował i wdrożył procedury, 
które nie tylko uchroniły pracowników 
przed dużą liczbą zakażeń, ale także nie 
utrudniły załatwiania bieżących spraw 
mieszkańcom. Pandemia nie zaburzyła 
też harmonogramów remontowych i in-
westycyjnych spółdzielni. Wszystko, co 
zaplanowano zostało zrobione, a co wię-
cej SM „Orłowiec” w tych trudnych cza-
sach skupia się nie tylko na przetrwaniu, 
ale stawia na rozwój.

- Co ma Pan na myśli?
- Po pożarze budynku i utracie 19 

mieszkań w Olzie powstał projekt inwe-
stycji w Pszowie, który pozwoli zwięk-
szyć zasoby naszej spółdzielni i popra-
wić jej dochodowość. To także sygnał, że 
nasza Spółdzielnia potrafi bardzo dobrze  
i szybko reagować na rynkowe sygnały. 
Takie osiedla cieszą się teraz ogromnym 
zainteresowaniem i musimy ten „budow-
lany boom” wykorzystać. Warto też wspo-
mnieć o tym, iż projekt zostanie współfi-
nansowany ze środków, które otrzymali-
śmy z firmy ubezpieczeniowej po powsta-
łym pożarze. Kwotę 328 168,98 zł otrzy-
maliśmy już w 2016 roku, natomiast ko-
lejna transza zostanie przekazana po za-
kończeniu planowanej inwestycji. Łączna 
kwota uzyskana z ubezpieczenia na reali-
zację projektu to 656 337,95 zł.

W spółdzielni mieszkaniowej 
WARTO BYĆ AKTYWNYM

Rozmowa z ANTONIM SEIDEL, przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

Rada Nadzorcza podjęła Rada Nadzorcza podjęła 
decyzję, że mimo panującej decyzję, że mimo panującej 
pandemii chce otworzyć się pandemii chce otworzyć się 
na konsultacje z mieszkańca-na konsultacje z mieszkańca-
mi naszej Spółdzielni. Członek mi naszej Spółdzielni. Członek 
Rady Nadzorczej będzie pełnił Rady Nadzorczej będzie pełnił 
dyżur i spotykał się z miesz-dyżur i spotykał się z miesz-
kańcami, którzy chcieliby się kańcami, którzy chcieliby się 
podzielić swoimi spostrzeże-podzielić swoimi spostrzeże-
niami, uwagami lub proble-niami, uwagami lub proble-
mami. mami. 

Konsultacje odbywać się Konsultacje odbywać się 
będą w każdy ostatni ponie-będą w każdy ostatni ponie-
działek miesiąca w godzinach działek miesiąca w godzinach 
15.00-17.00.15.00-17.00.

Pierwsza konsultacja  Pierwsza konsultacja  
planowana jest na planowana jest na 
dzień 31.01.2022 r.dzień 31.01.2022 r.

BLIŻEJ 
mieszkańców
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Członkowie 
Rad Osiedli 
na kadencję 
2021-2026

ADM 
Racibórz Katarzyna Dutkiewicz

Przewodnicząca
Henryk Tulik

Zastępca

Krystyna Dąbkowska Wiesław Kęska Teresa Staroń

ADM 
Pszów

Beata Giel
Przewodnicząca

Kołek Jacek
Zastępca

Łucjan Krawiec Czesław Maks Ilona Pluta

Jan Skatuła Ireneusz Staszewski

Janina Kura
Przewodnicząca

Adam Meslik
Zastępca

Tadeusz Kownacki Mirosław Manderla Janusz Ochojski

Irena Burdzik

Artur Piotrowski Piotr Sojka Kazimierz Szatan

ADM Rydułtowy 



6 Nasza Spółdzielnia grudzień 2021 r.

Droga została ułożona jeszcze w czasie budo-
wy osiedla. Została wykonana z płyt żelbe-
towych prefabrykowanych, w zatokach wy-

kończonych kształtkami betonowymi typu „trelinka”.

Teraz zostanie zmodernizowana. Nową na-
wierzchnię utworzy kostka betonowa na podbudo-
wie z kruszywa, zakończona krawężnikiem drogo-
wym w istniejącym pasie drogi osiedlowej.

Remont na Tytki
Na ten remont mieszkańcy czekali długo, ale wreszcie  
udało się zabezpieczyć środki na wymianę nawierzchni drogi 
w pobliżu budynku nr 6 na os. Tytki.

1 tona tworzyw sztucznych, 
szkła, papieru

1 tona bioodpadu

MNIEJ*

 

*ceny w porównaniu do 
odpadu zmieszanego o prawie 120,00 zł o ponad 190,00 zł

Jeśli masz nieruchomość zabudowaną budynkiem 
jednorodzinnym przysługuje Ci  częściowe 
zwolnienie z opłaty

1,00 zł/osoby/miesiąc.

Aby z niej skorzystać złóż deklarację w Urzędzie, 
w której poinformujesz o posiadaniu 
kompostownika.

Skorzystaj z wyszukiwarki
 na stronie Miasta

Nie zapomnij zabrać ze sobą indywidualnej karty 
użytkownika.
Karty będą rozdysponowane w I kwartale 2022 r. 

Nie gromadź w altankach 
śmieciowych zużytego sprzętu 
elektrycznego ani odpadów 
budowlanych

Za Twoje odpady zapłacą wszyscy 
mieszkańcy

Podpisz odrębną umowę 
z przedsiębiorcą, który odbierze 
odpady z Twojej firmy

www.rydultowy.pl/strona-1372-sprawdz_gdzie_wyrzucic_smieci.html

Źródło elementów graficznych:Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

✔ Kompostuj bio

✔ Korzystaj z PSZOK-u

✔ Postaw na segregację

✔ Nie wiesz co gdzie wrzucić

✔ Nie podrzucaj śmieci do osiedlowych gniazd

✔ Prowadzisz działalność gospodarczą

✔ Wzrost opłat za umieszczanie odpadów na 
składowisku

2018 2019 2020 2021 2022

140,00 zł
170,00 zł

270,00 zł 276,21 zł 285,60 zł

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z okresem dynamicznego wzrostu cen towarów i usług. 
W porównaniu do ubiegłych lat wzrosły także ceny paliw, energii elektrycznej oraz kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

✔ Wzrost cen paliw i energii elektrycznej ✔ Ograniczony rynek zbytu surowców wtórnych 

Dlaczego coraz drożej? Czyli śmieci od nowego roku

Wszystko drożeje, co niestety przekłada się na to, że ceny za śmieci też idą w górę. 
Wszystkie gminy, które w tym roku ogłaszały przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zmuszone zostały do podniesienia stawek opłat za śmieci. 

2018 2019 2020 2021 2022

2 100,00 zł 2 250,00 zł
2 600,00 zł

2 800,00 zł
3 010,00 zł

✔ Rosnące koszty zatrudnienia pracowników 
(wzrost płacy minimalnej)

Skąd takie podwyżki ??



7Nasza Spółdzielniagrudzień 2021 r.

„Nakręceni na pomaganie” to 
jedna z najciekawszych i najbar-
dziej edukacyjnych akcji chary-
tatywnych. Prowadzona jest na 
terenie całej Polski. Polega na 
zbieraniu plastikowych nakrę-
tek z butelek po wodzie mine-
ralnej, napojach, sokach, mle-
ku, opakowań z chemii gospo-
darczej i kosmetyków, które nie 
zawierają dodatkowych elemen-
tów takich jak uszczelki, tektur-

ki, gumki. Po uzbieraniu więk-
szej ilości sprzedaje się je fir-
mom odbierającym surowce 
wtórne, a pieniądze trafiają na 
konto chorych lub potrzebują-
cych osób. Zbieranie plastiko-
wych nakrętek ma głównie hu-
manitarne przesłanie, ponie-
waż ratuje ludzkie życie i zdro-
wie. Ważny jest też aspekt edu-
kacyjno-ekologiczny. Nakręt-
ki nie trafiają na śmietnik, lecz 

do powtórnego wykorzystania. 
Musimy uczyć się takich zacho-
wań, bo dajemy szansę na prze-
życie nie tylko ludziom, ale tak-
że naszej planecie. Pamiętajmy, 
że za 45 proc. emisji dwutlenku 
węgla powodującego ocieplenie 

klimatu, odpowiada produkcja 
dóbr konsumpcyjnych. Towa-
rzyszy im globalna, rosnąca góra 
odpadów, wśród których najgor-
szy jest plastik. Czas jego rozkła-
du może sięgnąć nawet tysiąca 
lat. Nie bez powodu gospodar-

ka odpadami jest jednym z naj-
ważniejszych elementów unijnej 
polityki klimatycznej. Unia Eu-
ropejska pracuje nad rozwiąza-
niami, które wpłyną na nasz styl 
życia, a przede wszystkim na za-
chowania konsumenckie. 

We współczesnych czasach znalezienie miejsca par-
kingowego na osiedlach mieszkaniowych staje 
się coraz większym problemem. Samochód prze-

staje być dobrem luksusowym. Aut przybywa, ale w ślad za tym 
nie nadąża rozwój infrastruktury motoryzacyjnej. Na terenie na-
szej Spółdzielni, w miarę wolnych środków staramy się poprawiać 
komfort parkowania. Tak się dzieje w Pszowie, pod budynkiem na  
os. T. Kościuszki 17-19, gdzie przekazaliśmy mieszkańcom utwar-
dzony kostką betonową plac parkingowy.

Dobre wieści dla kierowców

Mieszkańcy Naszej Spółdzielni Mieszkańcy Naszej Spółdzielni 
są ludźmi o wielkich sercach

ŚLADEM NASZYCH
PUBLIKACJI

Ponad Ponad 700 kg700 kg plastikowych nakrętek zebraliśmy w Pszowie.  plastikowych nakrętek zebraliśmy w Pszowie. 
Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na pomoc dla chorego Bartka Gruszki.
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Gospodarka śmieciowa jest jed-
nym z najtrudniejszych wy-
zwań dla samorządów i zarząd-

ców osiedli mieszkaniowych. Odbieranie, 
transport i utylizacja odpadów jest zada-
niem kosztownym i skomplikowanym lo-
gistycznie. Wyspecjalizowane firmy bio-
rą za to ogromne pieniądze, które pocho-
dzą z naszych kieszeni. Na samym dole te-
go łańcucha są sami mieszkańcy. Od nich 
w dużej mierze zależy, czy „śmieciowy” 
system zadziała sprawnie. Zdecydowana 
większość mieszkańców wie, że trzeba se-
gregować śmieci i potrafi rozróżnić odpa-
dy wielkogabarytowe od budowlanych. Są 
jednak tacy, którzy za nic mają takie zasa-
dy. Nie przyjmują do wiadomości, że nie-
których odpadów, jak gruz, części samo-
chodowe, pozostałości po remoncie, nie 
zostawia się koło śmietników. Należy je 
samemu dostarczyć do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Fir-
ma odbierająca śmieci w Rydułtowach nie 
zabiera odpadów nie spełniających norm. 
W konsekwencji, spółdzielnia wynajmu-
je firmę, która musi te odpady wywozić. 
Za takie usługi trzeba słono płacić. Szko-

da wydawać te pieniędze w taki sposób. 
Gdyby część lokatorów nie działała na 
szkodę swoich sąsiadów, w spółdzielczej 
puli byłoby więcej środków na tereny zie-
lone, place zabaw, miejsca parkingowe, 
remonty infrastruktury, jednym słowem 
drobne inwestycje, które czynią nasze ży-
cie przyjemniejszym i wygodniejszym. Je-
śli brakuje na to środków - wiemy komu 
za to „dziękować”. 

Żerują na uczciwych lokatorach
W zasadzie nie powinno się nikogo wytykać palcami za jego uczynki, ale w niektórych przypadkach 
trzeba zrobić wyjątek. Jak nazwać ludzi, którzy nic sobie nie robią z zasad społecznego współżycia? 
Powiedzieć, że są nieodpowiedzialni to za mało. Przede wszystkim są nieuczciwi, ponieważ 
pasożytują na innych mieszkańcach, którzy przestrzegają reguł i szanują dobro wspólne. 
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W walce ze skutka-
mi koronawirusa 
trudno mówić o suk- 

cesach, a raczej o ogranicza-
niu strat. Dzięki dobrej organi-
zacji pracy pandemia wyrządzi-
ła w SM „Orłowiec” stosunkowo 
niewielkie szkody. Wśród na-
szych pracowników zanotowali-
śmy dotychczas tylko pięć przy-
padków zachorowań. Przestawi-
liśmy w taki sposób model funk-

cjonowania, aby nie wyłączać 
Spółdzielni z funkcjonowania  
i nie utrudniać mieszkańcom za-
łatwiania bieżących spraw. 

Przede wszystkim odpowied-
nio wcześnie zareagowaliśmy na 
alarmujące informacje o skut-
kach koronawirusa. Praktycz-
nie od początku pandemii wpro-
wadziliśmy system pracy zdal-
nej. Cała kadra Spółdzielni zo-
stała podzielona na dwie grupy, 

tak aby w każdym dziale była do 
dyspozycji minimum jedna oso-
ba. Pracujemy w systemie dwa 
na dwa. Oznacza to, że połowa 
działu pracuje przez dwa dni,  
a w tym czasie pozostali wyko-
nują swoje obowiązki zdalnie. Po 
dwóch dniach następuje zmiana. 
To proste i skuteczne rozwiąza-
nie pozwoliło Spółdzielni funk-
cjonować nawet w sytuacji, kie-
dy pięciu naszych pracowników 

zachorowało na koronawirusa. 
Gdyby nie zmienny system pra-
cy, cała kadra Spółdzielni musia-
łaby zostać poddana kwarantan-
nie. To nie jedyny powód, dzię-
ki któremu SM „Orłowiec” radzi 
sobie w trudnych czasach pan-

demii. Drugim warunkiem jest 
bezwzględne przestrzeganie za-
sad sanitarnych. Wciąż musi-
my być ostrożni i stosować się 
do tych obostrzeń, ponieważ  
COVID-19 nie odpuszcza, lecz 
wraca z kolejną falą. 

W budynku są jeszcze inne lo-
kale oraz części wspólne, do-
stępne dla wszystkich. Ko-

nieczność dzielenia budynku z innymi 
ludźmi nakłada na nas obowiązki wyni-
kające z zasad użytkowania nie tylko czę-
ści wspólnych, ale i własnej przestrzeni. 

Co, kiedy, w jakim czasie 
można robić w bloku?

Ze względu na to, iż dzielimy budynek 
z innymi, powinniśmy przestrzegać ogól-
nie przyjętych norm społecznych i zacho-
wać zdrowy rozsądek w kwestii tego, co  
i kiedy robimy w swoim mieszkaniu lub  
w częściach wspólnych. W końcu nie-
jednemu z nas mogą przeszkadzać cią-
głe głośne imprezy od wieczora do rana 
czy wykonywanie głośnych prac remon-
towych o północy. 

W celu uniknięcia sporów i niedomó-
wień w kwestii tego co, kiedy i w jakim 

czasie możemy robić w budynku, zarząd-
cy budynków opracowują wraz z miesz-
kańcami nieruchomości regulamin po-
rządku domowego. Oprócz spraw tech-
nicznych i związanych z utrzymaniem 
czystości zamieszczają tam, m.in. in-
formacje o ciszy nocnej i godzinach czy 
dniach (w tygodniu czy w weekend),  
w jakich można przeprowadzać w miesz-
kaniach wszelkie prace remontowe i te ci-
che, i te głośne.

Kara za nieprzestrzeganie 
regulaminu porządku 
domowego.

Stworzenie wraz z zarządcą nierucho-
mości regulaminu porządku domowego 
jest bardzo ważne. Rozwiewa on ewen-
tualne wątpliwości współżycia mieszkań-
ców nieruchomości. Nie uprawnia jed-
nak zarządcy i sąsiadów do samowol-
nego ustalania kary i karania niesforne-

go mieszkańca. Jest jednak podstawą do 
stwierdzenia nieprawidłowości u niesfor-
nego mieszkańca.

Choć wspólnota nie może samowol-
nie karać, to może w trybie procesu żą-
dać sprzedaży lokalu uciążliwego lokatora  
w drodze licytacji na podstawie przepi-
sów o egzekucji z nieruchomości. Może to 
mieć miejsce w przypadku rażącego po-
gwałcenia porządku domowego.

Warto wiedzieć:

• Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub 
innym wybrykiem zakłóca spokój, po-
rządek publiczny, spoczynek nocny al-
bo wywołuje zgorszenie w miejscu pu-
blicznym, podlega karze aresztu, ogra-
niczenia wolności albo grzywny (Ko-
deks wykroczeń, art. 51). 

• Właściciel ponosi wydatki związane  
z utrzymaniem jego lokalu, jest obowią-
zany utrzymywać swój lokal w należy-

tym stanie, przestrzegać porządku do-
mowego, uczestniczyć w kosztach za-
rządu związanych z utrzymaniem nie-
ruchomości wspólnej, korzystać z niej 
w sposób nieutrudniający korzysta-
nia przez innych współwłaścicieli oraz 
współdziałać z nimi w ochronie wspól-
nego dobra (Ustawa o własności lokali, 
art. 13, pkt. 1).

• Jeżeli właściciel lokalu zalega długo-
trwale z zapłatą należnych od niego 
opłat lub wykracza w sposób rażący lub 
uporczywy przeciwko obowiązujące-
mu porządkowi domowemu albo przez 
swoje niewłaściwe zachowanie czyni 
korzystanie z innych lokali lub nieru-
chomości wspólnej uciążliwym, wspól-
nota mieszkaniowa może w trybie pro-
cesu żądać sprzedaży lokalu w drodze 
licytacji na podstawie przepisów Ko-
deksu postępowania cywilnego o egze-
kucji z nieruchomości (Ustawa o wła-
sności lokali, art. 16, pkt. 1).

COVID-19 nie zdezorganizował pracy naszej Spółdzielni
Od półtora roku świat zmaga się z koronawirusem. Śmiertelne 
żniwo i gospodarcze skutki pandemii są przerażające. Rosnąca 
ostatnio liczba zachorowań nie pozostawia wątpliwości, że 
COVID-19 nie odchodzi, lecz wraca wraz z kolejną falą. To dla nas 
wszystkich trudna sytuacja, ale trzeba z tym żyć i pracować. 

WOLNOŚĆ TOMKU W SWOIM DOMKU? 

Nie do końca
Własne mieszkanie 
w bloku nie oznacza, 
że każdy może w nim 
robić co chce. Może, ale 
pod warunkiem, że nie 
utrudnia to życia innym 
lokatorom.
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Mamy obecnie 
jedną z najwyż-
szych inflacji  

w Europie. Ceny galopują 
i praktycznie nie ma towa-
rów i usług, które by ostat-
nio nie podrożały. Do wy-
jątków należą stawki fun-
duszu remontowego w na-
szej Spółdzielni. Nie uległy 

one zmianie od 2013 roku! 
Oznacza to, że z roku na 
rok kurczy się nasz fundusz 
remontowy, a prac przy-
bywa. Powiększa się licz-
ba niewykonanych usterek 
i remontów. Dotyczą one, 
m.in. naprawy kominów  
i dachów, odnowienia 
elewacji, przecieków ze 

wsporników balkonowych, 
wymiany rur i izolacji, wy-
miany zasobników ciepłej 
wody, remontów i malo-
wania klatek schodowych. 
W budynkach, gdzie ko-
nieczna jest likwidacja ni-
skiej emisji muszą być rów-
nież zabezpieczone środki 
na prace towarzyszące ter-
momodernizacji. Jeśli ma-
my należycie dbać o Pań-
stwa komfort i bezpieczeń-
stwo oraz zrealizować po-
stulowane przez Was in-
westycje, nie mamy inne-
go wyjścia jak tylko ureal-
nić stawki. Zarząd wysto-
sował w tej sprawie pismo 
do Rady Nadzorczej, któ-
ra zgodziła się, aby od mar-
ca 2022 r. opłaty na fun-
dusz remontowy wynosi-
ły 2 zł za metr kwadratowy. 
Taryfa jest ujednolicona dla 
wszystkich administracji. 

Na czym 
ma to polegać? 

Dotychczas Spółdzielnia raz w miesiącu skła-
dała do Urzędu Miasta deklaracje śmieciowe. 
Określała w nich liczbę osób, za które płaci staw-
kę. Spółdzielnia zgłaszała, że wszyscy mieszkań-
cy segregują odpady. Dzięki temu stawka za od-
biór śmieci jest niższa. Miasto chce jednak we-
ryfikować, czy deklaracje zgadzają się ze stanem 
faktycznym. 

Odbyło się w tej sprawie spotkanie pomiędzy 
urzędnikami magistratu i przedstawicielami 
Spółdzielni. Zapadła decyzja, że od październi-
ka zmieni się sposób przygotowania deklaracji. 
Każda ulica, nieruchomość i budynek przypo-
rządkowany do określonego gniazda śmietniko-
wego będą zgłaszane na osobnych deklaracjach. 
Spółdzielnia, jak zawsze poinformuje, że wszy-
scy mieszkańcy segregują śmieci, ale skrupulat-

nie sprawdzą to urzędnicy miejscy. Jeśli się oka-
że, że wbrew deklaracji mieszkańcy nie sortują 
odpadów, dla konkretnej ulicy czy nieruchomo-
ści może zostać zmieniona taryfa. Byłoby to bo-
lesne uderzenie po kieszeni, ponieważ opłaty za 
śmieci niesegregowane są znacznie wyższe. Po-
nadto może to grozić naliczeniem wysokich kar 
nałożonych na lokatorów. Można uniknąć tej 
sytuacji tylko w jeden sposób. Musimy po pro-
stu segregować śmieci.

Pragniemy nadmienić i przypomnieć wszyst-
kim naszym mieszkańcom, że za odbiór odpa-
dów w mieście i za całą logistykę z tym związa-
ną odpowiedzialna jest właściwa gmina. W tym 
przypadku jest to Miasto Rydułtowy. W związ-
ku z powyższym wszystkie uwagi, skargi, za-
strzeżenia lub pomysły związane z wprowadzo-
nymi zmianami prosimy kierować bezpośred-
nio do urzędników Miasta Rydułtowy (Referat 
Ochrony Środowiska).

Zmiana stawek funduszu remontowego

Zmiana zasad składania deklaracji śmieciowych

Przypilnują segregacji odpadów
Gospodarka śmieciowa staje się coraz droższa. Cały jej 
system zmierza do tego, aby wymusić na mieszkańcach jak 
najdokładniejszą segregację odpadów. Jeśli nie uda się tego 
przestrzegać, miasta płacą kary, którymi obarczają mieszkańców. 
Usprawnienie systemu segregacji zapowiadają Rydułtowy. 



Niskie temperatury za oknem 
sprzyjają zastanowieniu się nad 
kosztami ogrzewania. Ogól-

nie, wydatki te należą do jednych z bar-
dziej uciążliwych i nieprzyjemnych zobo-
wiązań. Warto jednak mieć świadomość, 
że odrobina dobrej woli i drobne zmia-

ny nawyków mogą Ci po-
móc ograniczyć takie opłaty. 
Podpowiadamy, jak oszczę-
dzić na ogrzewaniu miesz-
kania. Większość podanych 
sposobów może nie jest re-
wolucyjna, jednak wprowa-
dzenie nich w życie pozwo-
li zaoszczędzić nawet znacz-
ne kwoty.
1. Uszczelnij okna - nie-

szczelne okna to czę-
ste źródło utraty ciepła. 
Sprawdź, czy w Twoim 
mieszkaniu lub domu 
chłodne powietrze nie 
wpada przez małe szpary 
w oknach i uszczelnij je.

2. Nie zasłaniaj kaloryferów 
- zadbaj o to, aby meble 
czy rośliny nie blokowały dostępu do 
grzejników, dzięki czemu ciepło będzie 
mogło rozejść się równomiernie po ca-
łym pomieszczeniu.

3. Przykręć grzejniki przed wyjazdem - 
kiedy wychodzisz do pracy lub wyjeż-
dżasz gdzieś na dłużej, nie musisz zosta-
wiać kaloryferów maksymalnie odkrę-
conych. Warto je trochę przykręcić. Na-
leży jednak mieć na uwadze, aby zbyt-
nio nie wychłodzić mieszkania. Po nad-
miernym wychłodzeniu, najbliższa pró-
ba ogrzania mieszkania może skutko-
wać koniecznością dostarczenia więk-
szej ilości ciepła, a to zniweluje Twoje 

plany oszczędnościowe. Pamiętaj o tym, 
zanim całkowicie zakręcisz grzejniki. 

4. Nie otwieraj okien przy odkręconym 
grzejniku - często można się spotkać  
z takim błędem: chcesz przewietrzyć 
pokój, ale zostawiasz grzejnik odkrę-
cony. W taki sposób ciepło ulatuje 
przez otwarte okno, a grzejnik pobie-
ra więcej energii, próbując wyrównać 
temperaturę w pomieszczeniu. Uważaj 
na to, kiedy wietrzysz mieszkanie, aby 
Twoje rachunki za ogrzewanie dra-
stycznie nie wzrosły. 

5. Zainwestuj w odpowiednie okna i drzwi 
- przez okna i drzwi potrafi ulatywać 

sporo ciepła. Jeśli nie chcesz za każdym 
razem pamiętać o uszczelnianiu, zasta-
nów się nad wymianą okien i drzwi wej-
ściowych (szczególnie jeśli są już stare) 
na solidne i szczelne. 

6. Ubieraj się cieplej - to chyba naj-
prostszy sposób na niższe rachun-
ki za ogrzewanie. Jeśli lubisz chodzić 
lekko ubranym, często jest Ci zim-
no i tym samym rosną opłaty za cie-
pło. Dla oszczędności warto czasem 
założyć grubszy sweter lub lekki polar  
i ustawiać niższą temperaturę na grzej-
nikach - rachunki będą niższe, a Tobie 
wciąż będzie ciepło. 

My się zimy nie boimy…
Rozpoczął się sezon 
grzewczy, ale na razie 
to dopiero przygrywka 
przed zimą, która - jak 
zapowiadają synoptycy - 
może być w tym sezonie 
ostra. Warto się dobrze 
do tego przygotować,  
a przy okazji 
zaoszczędzić parę 
złotych. Pamiętajmy,  
że prawidłowo 
użytkując instalację 
grzewczą można obniżyć 
rachunki, a po okresie 
rozliczeniowym liczyć 
na zwroty za centralne 
ogrzewanie. 

Większość kaloryfe-
rów działa na tej sa-
mej zasadzie - grze-

ją dzięki trafiającej do nich go-
rącej wodzie. By to było możli-
we, grzejnik musi być w nią wy-
pełniony w całości, bez zalega-
jącego w kaloryferze powietrza.  
W przeciwnym razie w niektó-
rych miejscach grzejnik pozo-
stanie zimny. Odpowietrzanie 
kaloryfera jest ważne nie tyl-
ko ze względu na efektywność 
ogrzewania domu czy mieszka-
nia, ale także ze względów tech-
nicznych i ekonomicznych. Za-
powietrzone kaloryfery przyczy-
niają się do stopniowych uszko-
dzeń instalacji grzewczej. Tlen 
bowiem łatwo reaguje z żela-
zem, powodując korozję, a tym 
samym generując wysokie kosz-

ty naprawy. Dodatkowo zapo-
wietrzone kaloryfery podnoszą 
znacząco rachunki za ogrzewa-
nie, ponieważ do naszych grzej-
ników dociera ciepło, ale nie jest 
ono przekazywane na zewnątrz.

By poradzić sobie z proble-
mem, wystarczy wykonać kilka 
prostych kroków:
• przygotuj specjalny kluczyć do 

otwierania zaworu lub śrubo-
kręt,

• przygotuj ręcznik lub miskę, 
żeby woda, która może wyle-
cieć z kaloryfera nie pobrudzi-
ła podłogi,

• odkręć na maksymalną tem-
peraturę wszystkie kaloryfery  

w obiegu i pozwól, aby działa-
ły tak przez 15-20 min,

• wyłącz instalację grzewczą lub 
przekręć termostat na naj-
mniejszą wartość (w większo-
ści kaloryferów jest to sym-
bol śnieżynki), by temperatu-
ra wody spadła,

• odkręć zawór odpowietrzający 
przy pomocy klucza lub śru-
bokrętu, trzymając ręcznik tuż 
przy jego ujściu,

• pozwól, by powietrze swobod-
nie uszło. Stanie się to w chwi-
li, gdy ze szczeliny zacznie le-
cieć woda (na ręcznik lub 
podstawioną miskę),

• zakręć zawór odpowietrzają-
cy. Upewnij się, że nie cieknie  
z niego woda,

• ustaw z powrotem termostat 
według preferencji. Gotowe!

Jak odpowietrzyć kaloryfer? 
To prostsze, niż myślisz
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Wodnik (20 I - 19 II) To 
nie będzie łatwy rok. Pojawi się 
wiele zaległych spraw, których 
rozwiązanie wciąż przekłada-
łeś, ale dłużej tak się nie da. Mo-
żesz nawet skorzystać na tej sy-
tuacji, lecz pod jednym warun-
kiem. Musisz być konsekwentny 
aż do bólu, co niestety, nie jest 
cechą typową dla Wodników.

Ryby (20 II - 19 III) Coś się 
Rybom od życia należy. Mijający 
rok upłynął Wam pod znakiem 
kontuzji i uszczerbków na zdro-
wiu, nie tylko fizycznym. Ale na 
tym koniec. Rok 2022 będzie 
obfitował w zaskakujące zwroty 
akcji z filmowym happy endem. 
Może pojawić się niespodziewa-
na propozycja. Nie odrzucajcie 
jej, bo może zmienić Twoje życie 
(na lepsze).

Baran (20 III - 20 IV) Przy-
słowiowy upór przyda się Bara-
nom. Staniecie przed wieloma 
nowymi zadaniami, które in-
nych by przerosły, ale Baranom 
nie wypada rezygnować z wal-
ki. Musicie jednak działać kon-
sekwentnie. Jak w haśle o Legii 
Cudzoziemskiej: krew, pot i łzy. 
Ale tędy wiedzie droga do wa-
szego sukcesu.

Byk (21 IV - 20 V) „Zdro-
wy, jak byk” jest przysłowiem, 
którego nie powinieneś trak-
tować w najbliższym roku zbyt 
dosłownie. Nie musisz zwalniać 
tempa, ale staraj się żyć bardziej 
racjonalnie. Zapanuj nad emo-
cjami, bo - jak na razie - stres 
daje ci ostro w kość. Zacznij 
traktować siebie i innych z dy-
stansem, a osiągniesz jakość ży-
cia o jakiej nawet nie marzyłeś.

Bliźnięta (21 V - 20 VI) 
Gdyby była możliwość brania 
rocznych urlopów, to powinie-
neś od razu zafundować sobie 
taką przerwę w pracy. Wiemy 
jednak, że to nierealne. Dla-
tego musisz uważać na siebie.  
W życiu zawodowym czekają 
Cię solidne zmiany, nie zawsze 
na lepsze. Bądź uważny i skon-
centrowany. Nie daj się zasko-

czyć, a spokojnie dotrwasz do 
końca 2022 roku.

Rak (21 VI - 21 VII) Nie 
przywiązuj się za bardzo do 
miejsca, w którym obecnie 
mieszkasz. Nawet jeżeli zapusz-
czasz tam korzenie od lat. Może 
dojść do sytuacji, że za głosem 
serca wywędrujesz w nowe 
miejsce, wśród nowych ludzi. 
Ale nie martw się. Jeżeli masz 
dobrego przewodnika, nie sta-
nie Ci się nic złego.

Lew (22 VII - 21 VIII) Roz-
nosi Cię energia, bo chciałbyś 
mieć wszystko od razu. Najle-
piej dom z ogrodem, dobry wóz 
i kupę kasy. Nie nerwowo. Zbli-
żający się rok przyniesie wie-
le nowych znajomości, które 
mogą zakończyć się ciekawy-
mi propozycjami finansowymi. 
Wrogowie oczywiście nie śpią. 
Będą podstawiać Ci nogi, ale Ty 
- jak każdy kot - spadniesz na 
cztery łapy.

Panna (22 VIII - 22 IX) 
Rok upłynie pod znakiem jed-
nej ważnej podróży. I nie cho-
dzi wcale o wakacyjny wyjazd 
do Egiptu. To może być nawet 
służbowy wyjazd do sąsiednie-
go miasta. Podróż w Twoim wy-
padku oznacza zmianę. Po po-
wrocie nie będziesz już taki, jak 
wcześniej. Nowe doświadcze-
nia, wpływ nowo poznanych lu-
dzi, mocno odmieni Twoje życie.

Waga (23 IX - 21 X) Za-
ufaj intuicji i szczęściu, które - 
jak dotychczas - raczej Cię nie 
opuszczało. Mniej więcej w po-
łowie roku staniesz przed waż-
nym wyborem. Problem polega 
na tym, że nie będzie żadnych 
wskazówek - ani za, ani przeciw 
- które pomogłyby w podjęciu 
decyzji. Nie rzucaj wtedy mone-
tą. Zamknij oczy, odetchnij głę-
boko i daj się ponieść intuicji.

Skorpion (23 X - 21 XI) 
Za dużo logiki, a za mało ser-
ca w Twoim postępowaniu. Nie 
myl życia osobistego z pracą. 
Nie traktuj rodziny jak kolegów 

z biura. Nie udowadniaj, że za-
wsze wiesz lepiej, bo w życiu nie 
o to chodzi, aby ktoś był górą. 
Poświęć ten rok na odbudo-
wę relacji z najbliższymi. Brzmi 
banalnie, ale dokonać tego, to 
prawdziwe wyzwanie.

Strzelec (22 XI - 20 XII) Nie 
wchodzi się dwa razy do tej sa-
mej rzeki. Trzymaj się tego przy-
słowia i nie popełniaj w nadcho-
dzącym roku takich błędów, ja-
kie sobie zafundowałeś w 2021. 
Odzyskiwanie straconej repu-
tacji zajmie Ci mniej więcej tyle 
czasu, ile trwało jej tracenie. Do 
dzieła. Bierz się do roboty zaraz 
po noworocznym toaście.

Koziorożec (21 XII - 19 I) 
Zaplanowałeś sobie nadcho-
dzący rok prawie co do dnia, ale 
nie zapominaj, że życiem w naj-
większym stopniu rządzi przy-
padek. Los może spłatać Ci psi-
kusa. Wytrącony ze schematu 
możesz popełnić błąd, który bę-
dzie sporo kosztował. Zawczasu 
trenuj. Staraj się reagować bar-
dziej spontanicznie na różne sy-
tuacje, nie popadaj w schematy, 
unikaj rutyny.
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