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Nie płacąc szkodzisz sobie Zdrożało ciepło

Problem gołębi Inwestycje SMF

Każda decyzja to głosowanie.

Czytaj  
w  

numerze:

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

J u b i l e u s z o w e  i  r o b o c z e
28 maja 2012 r. w AHU „ZAMECZEK” odbyło 

się doroczne Walne Zgromadzenie Członków  
SM „FABUD”. Tym razem miało ono nieco odświętny 
charakter, gdyż minęło już XX lat działalności Spółdziel-

ni. Chociaż fanfar nie było – jubileusz uho-
norowano. Niestety, zawiodła frekwencja, 

gdyż wyniosła – 50 Członków na 1079, 
tj. 4,63% w stosunku do zarejestro-

wanych. Tak jak w latach ubiegłych 
materiały dotyczące porządku ob-
rad WZ zaprezentowano w for-
mie audiowizualnej, co znacząco 
urozmaiciło i usprawniło obrady.Wybieramy delegata  

na Zjazd RZRSM w Katowicach.
ciąg dalszy na str. 2
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Spółdzielnia uhonorowana witrażem z herbem 
Siemianowic Śląskich. Od lewej stoją: 

– Zbigniew Michalski, Dariusz Bochenek, Adam Cebula.

Prezydium Walnego Zgromadzenia SM „FABUD” 
– od lewej: z-ca przewodniczącego – Stefan Hyla, 

sekretarz – Henryk Sinacki, przewodniczący – Ryszard 
Kania i Joanna Karaś – obsługa WZ.

Komisja Uchwał i Wniosków – od lewej: Edward 
Jędroszczyk – sekretarz, Marian Solecki – członek 

Komisji, Irena Moroń – przewodnicząca.

Zbigniew Durczok – z lewej – wręcza Zbigniewowi 
Michalskiemu list RZRSM.

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza - od lewej:  
- Zdzisław Kościołek – sekretarz,  

- Jerzy Bogacki – członek Komisji,  
- Marian Melka – przewodniczący. 

Chociaż ludzi sporo 
 – frekwencja nie zachwyciła.

OD 20 LAT SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FABUD” SŁUŻY 
WAŻNEJ SPRAWIE, JAKĄ JEST ZAPEWNIENIE LUDZIOM MIESZKAŃ

 I GODNYCH WARUNKÓW BYTOWYCH

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

J u b i l e u s z o w e  i  r o b o c z e
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ciąg dalszy na str. 4

Otwarcia Walnego Zgromadzenia 
dokonał Krystian Ledwoń – przewod-
niczący Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”. Bezpośred-
nio po przywitaniu przybyłych prze-
prowadził wybory Prezydium Walnego 

Zgromadzenia. Po głosowaniu jawnym 
Prezydium WZ stworzyli:
- Ryszard Kania – przewodniczący,
- Stefan Hyla – z-ca przewodniczą-

cego,
- Henryk Sinacki – sekretarz.

Po objęciu prowadzenia obrad Prze-
wodniczący WZ przeprowadził nato-
miast jawne wybory Komisji Skrutacyj-
no-Wyborczej i Komisji Uchwał i Wnio-
sków, które po ukonstytuowaniu się 
przystąpiły do czynności statutowych.

Powołaną Komisję Skrutacyjno-
-Wyborczą stworzyli:

- Marian Melka – przewodniczący,
- Zdzisław Kościołek – sekretarz,
- Jerzy Bogacki – członek Komisji.

Natomiast w skład Komisji Uchwał 
i Wniosków weszli:
- Irena Moroń – przewodnicząca,
- Edward Jędroszczyk – sekretarz,

- Marian Solecki – członek Komisji. 
Po zakończeniu części procedural-

nej przystąpiono do części meryto-
rycznej WZ.

Sprawozdanie Zarządu z działalno-
ści SMF za 2011 rok i zamierzenia na 

2012 r. i lata następne przedstawili:
Zbigniew Michalski – prezes Zarzą-

du, który zreferował m.in.:
- realizację zadań rzeczowych gospo-

darki nieruchomościami w 2011 r.
- wykonanie zadań inwestycyjnych,
- plan na 2012 r. i lata następne, 
- nowe inwestycje.

Natomiast Anna Wiche-Nowicka – 
z-ca prezesa ds. ekonomiczno-finan-
sowych, zaprezentowała m.in.:
- bilans, który po stronie akty-

wów i pasywów wykazuje sumę 
25.505.683,09 zł,

- rachunek zysków i strat wykazują-

cy wynik netto 177.140,94 zł z te-
go wyniku do podziału 87.899,11 zł,

- należności wynikające głównie z za-
ległości czynszowych wynoszące 
narastająco 601.530,86 zł,

Szefowa finansów dodała, że zobo-

wiązania przeterminowane w SMF nie 
występują.

Kończąc swoje wystąpienie Anna 
Wiche-Nowicka stwierdziła, że Spół-
dzielnia posiada płynność finansową.

Sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej SM „FABUD” przedłożył 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

J u b i l e u s z o w e  i  r o b o c z e
ciąg dalszy ze str. 1

Krystian Ledwoń – przewodniczący 
Rady Nadzorczej SMF.

Zbigniew Michalski  
– prezes Zarządu SMF.

Anna Wiche-Nowicka  
– z-ca prezesa Zarządu SMF  
ds. ekonomiczno-finansowych.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Ryszard Kania – przekazuje jakieś dyspozycje. Adam Cebula składa jubileuszowe gratulacje.
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Przewodniczący RN – Krystian Led-
woń. Mówca szeroko informował o za-
kresie działalności Spółdziel-
ni w minionym roku, przedsta-
wił ocenę sprawozdania finan-
sowego za 2011 r. Krystian 
Ledwoń w imieniu RN pozy-
tywnie ocenił uzyskane przez 
SMF wyniki, co znalazło wyraz 
w przyjęciu sprawozdania fi-
nansowego przez RN Uchwa-
łą nr 8/2012 z 18. 04. 2012 r. 
i wniósł o udzielenie absoluto-
rium Członkom Zarządu.

W trakcie obrad Walne 
Zgromadzenie SMF podjęło 
siedem uchwał, w tym:

UCHWAŁĘ Nr 1/2012
- w sprawie: zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni Miesz-
kaniowej „FABUD” za rok 2011.

UCHWAŁĘ Nr 2/2012
w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

Rady Nadzorczej SM „FABUD”
UCHWAŁĘ Nr 3/2012

- w sprawie: udzielenia Prezesowi 
Zarządu Zbigniewowi Michalskiemu 
absolutorium za działalność w 2011 r. 

UCHWAŁĘ Nr 4/2012
- w sprawie: udzielenia absolutorium 

za działalność w 2011r. z-cy Prezesa 
ds. ekonomiczno-finansowych Annie 
Wiche-Nowickiej.

UCHWAŁĘ Nr 5/2012
- w sprawie: przyjęcia uchwały kie-

runkowej WZ na lata 2012-2015
UCHWAŁĘ Nr 6/2012

- w sprawie: oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań w okresie WZ 2012 
- WZ 2015

UCHWAŁĘ Nr 7/2012
- w sprawie: wyboru Delegata na 

Zjazd RZRSM w Katowicach. Delega-
tem został Stanisław Radkowski.

Z okazji jubileuszu XX lecia działal-
ności SM „FABUD”, Rada Nadzorcza 
i Zarząd Spółdzielni wystąpili do Krajo-

wej Rady Spółdzielczej w Warszawie 
o wyróżnienie zasłużonych dla naszej 
Spółdzielni Członków oraz pracowni-

ków odznaką „Zasłużony Działacz Ru-
chu Spółdzielczego”.

KRS przyznała 20 odznaczeń oso-
bom spełniającym wymogi regulami-
nowe. Odznaki otrzymali:

- Jerzy Bogacki,
- Zygmunt Czekański,
- Dariusz Długosz,
- Anna Duch,
- Grzegorz Duda,

- Jerzy Jelito,
- Edward Jędroszczyk,
- Anna Kastek,

- Grażyna Kazior,
- Andrzej Kostorz,
- Zdzisław Kościołek,
- Marian Melka,
- Irena Moroń,
- Andrzej Prochota,
- Stanisław Radkowski,
- Jolanta Simon,
- Henryk Sinacki,
- Krystyna Śliwiok,
- Anna Wiche-Nowicka,
- Bogdan Woźniak.
Odznaczenia wręczył Pre-

zes Zarządu Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spół-

dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-
cach Zbigniew Durczok przy współ-

udziale Przewodniczącego RN Kry-
stiana Ledwonia i Przewodniczącego 
Rady Miasta Siemianowice Śl. Ada-
ma Cebuli.

Na WZ przybył również wicepre-
zydent Miasta Siemianowice Śl. Da-
riusz Bochenek. Po wręczeniu od-
znaczeń głos zabrali: Zbigniew Dur-

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

J u b i l e u s z o w e  i  r o b o c z e

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ciąg dalszy ze str. 3

Herb Siemianowic Śląskich prezentuje  
wiceprezydent miasta Dariusz Bochenek.
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 Członkowie Spółdzielni  Mieszkaniowej „FABUD” w latach 1991 - 2012

Obecnie w rejestrze jest 1077 Członków.
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czok, Adam Cebula i Dariusz Boche-
nek, którzy przekazali zebranym oko-
licznościowe adresy RZRSM w Kato-
wicach oraz Jacka Guzego, prezy-
denta miasta i Adama Cebu-
li, przewodniczącego RM Sie-
mianowice Śl. W liście władz 
miasta – patrz reprodukcja str. 
ostatnia – czytamy m.in.:

Szanowny Pan
Zbigniew Michalski

Prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„FABUD”
w Siemianowicach Śląskich

Proszę przyjąć serdeczne gra-
tulacje z okazji, jaką jest jubile-
usz 20. lecia istnienia Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „FABUD”.

Od roku 1991, kiedy to Spół-
dzielnia powstała na bazie 
mieszkań zakładowych, dyna-
micznie się rozwijała zdoby-
wając uznanie Władz Samo-
rządowych oraz mieszkańców 
Siemianowic Śląskich.

Spółdzielczość mieszka-
niowa w naszym mieście jest 
bez wątpienia istotnym ele-
mentem zaspokajania potrzeb 
życiowych, bardzo licznej rze-
szy siemianowiczan.

Doceniając Wasze doko-
nania w zakresie podnosze-
nia standardów lokalowych 
i mieszkaniowych w zarządzaniu za-
sobami Spółdzielni, pragniemy wyra-
zić uznanie dla prezentowanego po-
ziomu świadczonych usług, rzetelno-
ści oraz profesjonalizmu.

Za całokształt swojej działalności, 
jak również znaczący wkład w rozwój 
gospodarczy i społeczny miasta Sie-
mianowice Śląskie, pragniemy złożyć 
na Pańskie ręce, dla Pana oraz całego 
Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowni-
ków oraz członków Spółdzielni życze-
nia, aby dotychczasowy dorobek oraz 
zdobyte doświadczenie były bazą dla 

nowych inicjatyw na następne lata.
W imieniu władz miasta Dariusz Bo-

chenek przekazał witraż z godłem Sie-
mianowic Śląskich. 

Z kolei w liście RZRSM w Katowi-
cach – patrz reprodukcja – adreso-
wanym do Rady Nadzorczej i Zarzą-
du SMF napisano:

20-lecie powstania Waszej Spół-
dzielni jest szczególną okazją do zło-
żenia gratulacji Waszym członkom 
i pracownikom.

Wasz dorobek materialny, społeczny 
i intelektualny może być powodem do 
dumy z tego co wspólnymi siłami moż-
na osiągnąć.

„Spółdzielczość dowartościowuje 
człowieka chroniąc słuszne interesy 

osoby ludzkiej”. Te słowa wielkiego Po-
laka, Papieża Jana Pawła II najlepiej 
obrazują istotę, rolę i znaczenie spół-
dzielczego systemu gospodarowania 

w życiu społeczno-gospodar-
czym każdego państwa.

Trzeba też pamiętać, iż mo-
torem tych osiągnięć są kon-
kretni ludzie, często szere-
gowi członkowie i pracowni-
cy, których wysiłek i determi-
nacja przyczyniła się do Wa-
szych dokonań.

W imieniu Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach oraz całej ślą-
skiej spółdzielczości miesz-
kaniowej, pragniemy wszyst-
kim działaczom i pracownikom 
Waszej Spółdzielni życzyć wie-
lu dalszych osiągnięć i wszel-
kiej pomyślności.

W trakcie Walnego głos za-
brał Zbigniew Durczok i przed-
stawił zgromadzonym obszer-
ną informację o pracach sej-
mowych nad kolejną noweli-
zacją ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz ustawy 
Prawo spółdzielcze. Mówca 
szczególną uwagę zwrócił na 
zagrożenia wynikające z pro-
ponowanych zapisów, które 
w konsekwencji mogą dopro-

wadzić do likwidacji spółdzielni.
Po wyczerpaniu porządku obrad 

Przewodniczący WZ – Ryszard Kania 
podziękował za uczestnictwo i ogłosił 
zakończenie obrad Walnego Zgroma-
dzenia Członków SM „FABUD” oraz 
zaprosił zebranych do oglądnięcia oko-
licznościowej wystawy prezentującej hi-
storię i dorobek 20 lat działalności SMF. 
Wystawa jest obecnie udostępniona 
w siedzibie SM „FABUD” przy ul. ks. Ja-
na Kapicy 3 w Siemianowicach Śl.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Zdjęcia z WZ - str. 13-14.

Rada Nadzorcza i Zarząd
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„FABUD”
w Siemianowicach Śl..

20-lecie powstania Waszej Spółdzielni jest szczególną okazją 
do złożenia gratulacji Waszym członkom i pracownikom.

Wasz dorobek materialny, społeczny i intelektualny może być 
powodem do dumy z tego co wspólnymi siłami można osiągnąć. 
„Spółdzielczość dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne 
interesy osoby ludzkiej”. Te słowa wielkiego Polaka, Papieża Jana 
Pawła II najlepiej obrazują istotę, rolę i znaczenie spółdzielczego 
systemu gospodarowania w życiu społeczno-gospodarczym 
każdego państwa.

Trzeba też pamiętać, iż motorem tych osiągnięć są konkretni 
ludzie, często szeregowi członkowie i pracownicy, których wysiłek 
i determinacja przyczyniła się do Waszych dokonań.

W imieniu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach oraz całej śląskiej spółdzielczości 
mieszkaniowej, pragniemy wszystkim działaczom i pracownikom 
Waszej Spółdzielni życzyć wielu dalszych osiągnięć i wszelkiej 
pomyślności.

Katowice, dnia 28 maja 2012 r.

Remontując minimalizuj hałas. Pamiętaj!!!  
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remon t  s i ę  s końc z y…  
n i e snask i  po zos taną !
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Gołębie miejskie wywodzą się od 
gołębi skalnych. Dla jednych są 

niezaprzeczalnym atrybutem krajo-
brazu miast, dla innych udręką, gdyż 
panoszą się na placach, ulicach, 
gnieżdżą się w stropodachach bądź 
w szczelinach dylatacyjnych i zanie-
czyszczają trudnymi do usunięcia 
odchodami aktywnymi chemicznie 
i wżerającymi się w strukturę elewa-
cji zewnętrznych budynków.

Gołębie swoją odpornością porówny-
walne są do szczurów i żyją z tymi gry-
zoniami w doskonałej symbiozie. Wie-
dzą o nas więcej niż nam się wydaje, 
my zaś wiemy, że chcą od nas poży-
wienia. Ten gatunek ptaka znalazł w na-
szej strefie klimatycznej swój raj. Nie 
odlatują do ciepłych krajów, ich pisklę-
ta wykluwają się nawet zimą. Można 
zadać pytanie czyja to zasługa, nasza 
bo gołąb przez lata przebywając przy 
człowieku doskonale przystosował się 
do życia obok niego. Wystarczy by ja-
kaś litościwa dusza rozpoczęła karmie-
nie ptaków na balkonie, skwerze a te 
wlot przekazują w sposób sobie wiado-
my wiadomość o darmowej jadłodajni.

Zakaz dokarmiania gołębi zaczy-
na obowiązywać w coraz większej ilo-
ści dużych aglomeracji, wydających 
znaczne środki na odnowę m.in. za-
bytków i ich utrzymanie. W większości 
dużych miast europejskich takie zaka-
zy już są obecne pod rygorem wyso-
kich kar pieniężnych. 

W naszych osiedlach nie brakuje lu-
dzi, którzy dokarmiają ptaki i zawsze 
znajdzie się ktoś, kto chce ptakom po-
magać. Jak zwykle zdania w sprawie 

obecności gołębi na osiedlach są po-
dzielone. Jedni twierdzą, że gołębiom 
dzieje się krzywda, drudzy domagają 
się ich likwidacji a do tego wszystkie-
go pojawia się Towarzystwo Ochro-
ny Zwierząt. Zmęczeni niechcianym 
i uciążliwym sąsiedztwem mieszkań-
cy ustawicznie interweniują w admini-
stracji budynków. Dla przykładu ostat-
nio gołębie upodobały sobie nowe za-
daszenia balkonów na ostatnich kon-
dygnacjach. Spółdzielnia przeprowa-
dziła już pierwsze prace porządko-
we zlecając mycie i dezynfekcję, a to 
sporo kosztuje. Warto też uświado-
mić tym, którzy ptaki kochają, bo są-
dzą, że im ciężko żyć, że dokarmia-
nie ma bardzo destrukcyjny wpływ 
na zdrowie ich ulubieńców. Ornitolo-
dzy apelują, że wysypywanie chle-
ba czy innych produktów zawierają-
cych sól skazuje te ptaki na cierpie-
nie i śmierć. Sól nie jest przez nie wy-
dalana i gromadząc się w ich organi-
zmach, przerabiana jest na kwas sol-
ny, co powoduje spustoszenie w ukła-
dzie pokarmowym i nerkach. Ptaki 
odczuwają z tego powodu ból jesz-

cze większy niż człowiek z kamienia-
mi nerkowymi. 

Za niedokarmianiem przemawiają 
też inne argumenty. Ptaki nic sobie nie 
robią z przeróżnych wymyślnych za-
bezpieczeń, np. kolce antyptaków na 
parapetach, gzymsach czy też elektro-
niczny system odstraszania naśladują-
cy odgłosy ptaków drapieżnych takich 
jak jastrząb, sokół, które w środowisku 
miejskim naturalnie nie przebywają 
a gołębie miejskie ich nie znają. Sporą 
nadzieję pokłada się w pustułce, ptaku 
drapieżnym z rodziny sokołowatych, 
jedynym naszym latającym drapieżni-
kiem, który przystosował się do życia 
w warunkach miejskich – zamieszku-
ją wysokie budynki, wieże kościelne. 
Są coraz częściej widoczne i z chwilą 
ich pojawienia gołębie szybko znikają, 
by nie wpisać się łańcuch pokarmowy.

Należy zauważyć także, że w niektó-
rych krajach oferuje się mieszkańcom 
specjalne ziarno antykoncepcyjne ce-
lem zmniejszenia populacji.

 Najwięcej, a właściwie wszystko za-
leży od nas, bo wystarczy zaprzestać 
karmienia ptaków, a natura dopełni 
reszty i z biegiem czasu wszystko win-
no się unormować.

By można te piękne ptaki dalej po-
dziwiać nie powinniśmy walczyć z ni-
mi za wszelką cenę, czy też nawoły-
wać do wybijania. Nie od dziś wiado-
mo, że najbardziej szkodzi przesada, 
a najlepszy jest umiar. 

I n w e s t y c j e  S M F
Budowa domów jednorodzinnych

Czeladź, ul. Staszica-Siemianowicka
Aktualnie trwają prace geodezyjne dla wydzielenia dzia-

łek gruntu pod budowę domów oraz prowadzone są procedu-
ry do uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania te-
renu dla planowanej inwestycji. Lista oczekujących przyszłych 
nabywców domów jednorodzinnych ciągle wzrasta. Wstępna 
oferta dostępna na stronie www.smfabud.pl – INWESTYCJE.

Niebawem osoby, które potwierdziły akces nabycia otrzy-
mają projekt umowy rezerwacyjnej wraz z podaną kwotą 

zaliczki na wkład budowlany z przeznaczeniem na zakup 
gruntu i przygotowanie inwestycji.

Prognozowany termin rozpoczęcia zadania – 2013 rok.
Budowa domu wielorodzinnego 

(12 mieszkań) z garażami 
w przyziemiu – Siemianowice Śl., ul. Boczna

Wszystkie uzgodnienia budowlane zostały już uzyskane. 
Obecnie trwa nabór przyszłych nabywców.

Planowany termin rozpoczęcia budowy – 2013 rok.
Rozpoczęcie prac uwarunkowane jest zamknięciem ksiąg 

popytu w związku z finansowaniem zadań ze środków przy-
szłych użytkowników.

P r o b l e m  
g o ł ę b i

 Budynek ul. Boczna - wizualizacja.Osiedle domków w Czeladzi - wizualizacja.
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KATOWICE
Zbigniew SZYMAŃSKI 

tel. 600 208 520
ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c, d

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Rafał ŁAKOMY, 

Beniamin ŁYPIŃSKI,
Tomasz KRAWIEC
tel. 32 359-62-58

ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12,
ul. Stawowa 4

Punkt kontaktu z Dzielnicowym
ul. Pocztowa 5A,

wtorek, czwartek, 17.00 - 19.00
Damian ACHTELIK

tel. 32 359-62-58
ul. M. Skłodowskiej-Curie 91, 93, 95,

97, 99, 101, 103,

107A, B, 109, 111, 113
Punkt kontaktu z Dzielnicowym

ul. Wł. Reymonta 36,
pn. 16.00 -18.00,

czwartek 10.00 - 12.00
CHORZÓW

Łukasz GAŁUSZKA
tel. 32 349-86-10, 798 694 344 

 w Chorzowie, SP 25, ul. Główna 21

D y ż u r y  D z i e l n i c o w y c h
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Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie o miejscu zamieszkania, osiedlu?
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację na łamach 

„Spółdzielczym Okiem”?!
Napisz: sofabud@poczta.fm

BIULETYN INFORMACYJNY MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”
Adres redakcji: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. ks. Jana Kapicy 3, tel. 32-220-54-00. 
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący – Grażyna Kazior. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się 
z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwra ca i zastrzega 
prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia przyjmowane są w SM „FABUD”, ul. ks. J. Kapicy 3.  
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes – Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Druk: „Sygnatura” – Katowice.  Numer zamknięto 24 września 2012 r. 

KĄCIK PRAWNY KĄCIK PRAWNY

Proponowane zmiany najogól-
niej mówiąc zmierzały do zastąpie-
nia spółdzielni mieszkaniowych wspól-
notami mieszkaniowymi. Nale-
ży zauważyć, że w opinii po-
lityków, kontrowersyjne pro-
blemy to obecna struktu-
ra i funkcjonowanie spół-
dzielczości mieszkaniowej. 
W poglądach o spółdziel-
czości mieszkaniowej, 
a w szczególności na do-
konywane na jej mająt-
ku przekształcenia wła-
snościowe nadal konkuru-
ją dwa poglądy, jeden wyra-
żony przepisami art. 1 ust. 1 
„usm” przewidującym, że 
spółdzielnia nie może od-
nosić korzyści majątkowych 
kosztem swoich członków, 
w tym z przekształceń praw do 
lokali, drugi wyrażający kilkakrotnie 
przez Trybunał Konstytucyjny, zawar-
ty w sentencji Wyroku Najwyższego 
z 9 lipca 2003 r. stwierdzającej, że ar-
tykuł 3 Prawa spółdzielczego, w jego 
brzmieniu po nowelizacji z 1994 ro-
ku nie pozbawia spółdzielni własno-
ści jej majątku i nie czyni spółdzielców 
współwłaścicielami w zrozumieniu pra-
wa cywilnego.

Należy nadmienić, że ostateczna 
wersja projektu ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych w ocenie Biura Legi-

slacyjnego Sejmu była pełna prze-
pisów niezgodnych z Konstytu-

cją RP, zawierała rozwiąza-
nia uniemożliwiające w prak-
tyce stosowanie przepisów 

spółdzielczych, paraliżowała 
działania organów spółdziel-

ni, powodowała likwidację 
funduszy spółdzielni, po-
zbawiając ją majątku. Do-
dać należy, że niektóre 

z zapisów zmierzały w pro-
stej linii do likwidacji spół-
dzielni i w powszechnej opi-
nii prawników uznawane by-
ły wprost za niedemokra-

tyczne np. wystarczy wola 
jednej osoby z odrębną wła-

snością, by daną nieruchomość 
budynkową przekształcić we wspólnotę 
i to bez pytania reszty o zgodę.

Z ostatniej chwili: ostatecznie roz-
wiązania te nie doczekały się dalsze-
go obradowania, gdyż w II dekadzie 
września br. dotarła wiadomość, że 
projekt nowelizacji ustawy przygoto-
wany przez PO został zdjęty i w tym 
kształcie nie będzie rozpatrywany 
przez Sejm.

C o  d a l e j  z e 
s p ó ł d z i e l c z o ś c i ą 

m i e s z k a n i o w ą ?
Niedawne prace nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz pro-

jektem ustawy o spółdzielniach nie zostały zakończone. Projekt pierw-
szej ustawy utknął w Komisji Infrastruktury Sejmu RP, drugiej został odrzu-
cony przez Sejm.

Z d r o ż a ł o  c i e p ł o
Od 1 i 19 września br. „Tauron” 

wprowadził nowe taryfy za energię 
cieplną zużywaną dla potrzeb c.o. 
i przygotowania ciepłej wody. Pod-
wyżki cen za dostawę ciepła są znacz-
ne i wynoszą od 10% do 16%.

Aktualnie w SMF prowadzona jest 
wnikliwa analiza zmiany cen i nie-
wykluczonym jest, że na niektórych 
osiedlach niezbędna będzie regulacja 
indywidualnych stawek za centralne 
ogrzewanie. 
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KALEJDOSKOP OSIEDLOWY  KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

Naziemna TV cyfrowa  
ciąg dalszy

Aktualnie prowadzone są prace zwią-
zane z modernizacją instalacji AZART 
i dostosowanie jej do odbioru sygnału 
naziemnej telewizji cyfrowej.

Do końca września roboty te zakoń-
czone zostaną w budynkach przy ul. 
Wyzwolenia 3, Stawowa 4 w Siemia-
nowicach Śl., natomiast do końca li-
stopada br. nowym jakościowo odbio-
rem programów TV cieszyć się będą 
również mieszkańcy budynku przy ul. 
ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a oraz 
51b-d w Katowicach.

Natomiast w I kwartale 2013 r. zosta-
ną zmodernizowane instalacje w bu-
dynkach przy ul. Wyzwolenia 9, 11, 
12 w Siemianowicach Śl. 

We wszystkich pozostałych domach 
SMF prace modernizacyjne zostały już 
zakończone.

Remonty
w nieruchomościach

do końca 2012 r.
Siemianowice Śl.

- ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7,
Stawowa 4

Wykonano projekt rozbudowy par-
kingu przy budynkach nr 3 i 5.

W planie jest jeszcze ocieplenie 
ścian szczytowych budynku przy ul. 
Stawowej 4. 

- ul. Wyzwolenia 9, 11
Trwa kontynuacja spłaty pożyczki na 

termomodernizację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz 
funduszu remontowego centralnego 
(f.r.c.).

Poza planem usunięto awarie:
- instalacji gazowej,
- pionu kanalizacji.

Dodatkowo wykonano też remont in-
stalacji odgromowej.

- ul. Wyzwolenia 12
Poza planem usunięto awarię insta-

lacji gazowej, przyłącza WP, c.w.u. 
oraz zamontowano stabilizator ciśnie-
nia zimnej wody. 

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie
W czwartym kwartale br. rozpoczną 

się prace związane z wymianą insta-
lacji stalowej zimnej wody i ciepłej wo-
dy użytkowej.
- ul. Karola Świerczewskiego 78A, 78C

W planie jest wykonanie ocieplenia 
klatki schodowej budynku nr 78A.

- ul. Jana III Sobieskiego 22
W sierpniu br. wymieniono ciepło-

mierze mieszkaniowe.
Dodatkowo wykonano zabezpiecze-

nie skarpy przy ścianie szczytowej bu-
dynku.

Do końca br., na poziomie parteru, zo-
stanie wymalowana klatka schodowa. 

Chorzów
- ul. Witolda Budryka 1, 3

Do końca 2012 roku pozostały do re-
alizacji prace wynikające między inny-
mi z decyzji podjętych na tegorocznym 
Zebraniu Członków Spółdzielni, tj.:

- wymiana okien w klatkach scho-
dowych,

- remont dachu (na ukończeniu),
- modernizacja oświetlenia klatek 

schodowych.
Katowice

ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51A
W związku z odnotowaną w grudniu 

ub.r. znaczną awaryjnością dotychcza-
sowe podzielniki kosztów centralnego 
ogrzewania zostaną wymienione na 
elektroniczne – radiowe.

W lipcu br. wymieniono uszkodzony 
kabel elektryczny zasilający budynek. 

Zakończono też modernizację oświe-
tlenia klatek schodowych. Zamontowa-
no czujniki ruchu.

Dewastacje opanowane?
Bierzmy przykład

We wczesnych godzinach poran-
nych 28. sierpnia br. dzięki interwen-
cji uważnych lokatorów udaremniono 
próbę kradzieży zabezpieczeń okien 
w klatkach schodowych w budynku 
przy ul. Wyzwolenia 11A i B w Sie-
mianowicach Śl.

Czujnością wykazał się również 
mieszkaniec budynku przy ul. Karo-
la Świerczewskiego 78A, który dzień 
wcześniej tj. 27. sierpnia br. zapobiegł 
kradzieży drzwiczek do skrzynki ga-
zowej.

Takie posTawy są ze wszech miar 
godne naśladowania.
bardzo dziękujemy!!!

Oby te dwa przykłady stały się 
normą w postępowaniu wszystkich 
zamieszkałych, a zyskamy wszyscy. 

Zmiany opłat...
Od 1 lipca br., niestety, uległy zmia-

nie opłaty niezależne od SMF w zaso-
bach w Siemianowicach Śl. i Chorzo-
wie. I tak wgórę poszły:

- zimna woda i odprowadzenie ście-
ków,

- zimna woda dla celów ciepłej wody 
wraz z podgrzaniem,

- zimna woda opłata stała,
- wynikające z rozliczenia roczne-

go indywidualne stawki za centralne 
ogrzewanie.

Nowe wydruki „czynszowe” zostały 
dostarczone mieszkańcom wraz z roz-
liczeniem centralnego ogrzewania za 
sezon grzewczy 2011/2012 poprzez 
włożenie do skrzynek pocztowych 
w terminie do 15 lipca 2012 r.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Gdy zacznie się sezon grzewczy 
- oszczędzając ciepło

- pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!
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Zaległości we wnoszeniu opłat za mieszkanie

N i e  p ł a c ą c  s z k o d z i s z  s o b i e

Oczywistym i zrozumiałym dla 
wszystkich jest, iż różne są przyczy-
ny tzw. „zaległości czynszowych” i nie 
sposób ich jednakowo klasyfikować, 
bo zdarzają się sytuacje nieprzewi-
dziane i paraliżujące normalne funk-
cjonowanie danego ogniska domo-
wego.

Najczęściej przytoczone powiedze-
nie nie jest chybionym oburzeniem na 
dłużników.

Sąsiedzi zazwyczaj doskonale wie-
dzą, który z dłużników posiada zasob-
ny portfel – to po prostu widać np. po 

marce używanego samochodu, wypo-
sażeniu mieszkania, obnoszeniu się. 
Na „bezkarność” dłużników czynszo-
wych mają wpływ m.in. nieracjonalne 
ustawodawstwo, przewlekłość postę-
powań sądowo-komorniczych.

Pamiętać musimy wszyscy, a szcze-
gólnie ci którzy mogą płacić, że braku-
jące pieniądze w istotny sposób wpły-
wają na możliwości remontowe – a za-
soby się starzeją i potrzeby rosną. Nie-
dobór w kasie, wpływa na płynność 
płatniczą SMF, bo rachunki za wywóz 
nieczystości, energię elektryczną, wo-
dę, ciepło muszą być opłacone w ter-
minie, a jeżeli nie są to za zwłokę nali-
czane są odsetki. Płacić też trzeba za 
wszelkie inne wykonywane usługi, któ-
re przecież wyłącznie nam służą.

W SM „FABUD” długotrwałych dłuż-
ników przekazuje się obecnie do ze-
wnętrznej firmy windykacyjnej. Odno-
towujemy efekty działalności firmy.

SMF jest w trakcie negocjacji zawar-
cia umowy z Biurem Informacji Gospo-
darczej (BIG), do którego istnieje moż-
liwość przekazywania informacji o za-
dłużeniu już w wysokości 1 czynszu.

Przekazanie takiej informacji do Re-
jestru Dłużników BIG może uniemożli-
wić lub znacznie utrudnić:
- uzyskanie kredytów, pożyczek ban-

kowych,

- uzyskanie pożyczek od SKOK-ów 
i firm pożyczkowych,

- dokonanie zakupów na raty,
- zawieranie umów cywilnoprawnych 

takich jak umowy najmu,
- podpisanie lub przedłużenie umowy 

na telefon, dostęp do Internetu, do-
stawy gazu, prądu,

- wielu innych usług jak leasingowanie 
samochodów, uzyskiwanie kredy-
tów studenckich, uzyskiwanie pre-
ferencyjnych pożyczek na założe-
nie własnej firmy, przedłużanie ter-
minów spłaty wierzytelności zwią-
zanych np. z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą itp.

Reasumując, trafiając do Rejestru 
Dłużników tracimy dostęp do szeregu 
dóbr cywilizacyjnych, czyli zostanie-

my ewidentnie poddani tzw. dolegliwo-
ściom życia codziennego – dodajmy 
uciążliwym dolegliwościom.

Notoryczni dłużnicy na powyższą 
listę mogą trafić i na 10 lat, bowiem 
możliwe jest tam dopisywanie dłu-
gów starych i wieloletnich a nawet ta-
kich, których już nie można dochodzić 
w sądzie.

Długi egzekwowane są w postępo-
waniu sądowym i komorniczym z licy-
tacją mieszkań włącznie. Mimo to dłu-
gi rosną a nasza skuteczność egzeku-
cji w istotny sposób nie poprawa się. 
Coraz częściej zarządcy zastanawia-
ją się nad alternatywnymi metodami 
odzyskiwania długów np. poprzez od-
cięcie z korzystania z nieruchomości 
wspólnej. Skoro dana osoba nie regu-

luje czynszu, to dlaczego nie ograni-
czyć jej korzystania np. z ciepłej wody, 
energii elektrycznej i telewizji.

Należy nadmienić, iż coraz częściej 
organy spółdzielni postanawiają, by 
szczególnie dolegliwym dłużnikom, 
w tym przede wszystkim wykazującym 
zasobność finansową, utrudnić funk-
cjonowanie za darmo.

Uwaga:
Zaległości czynszowe we wszystkich 

zasobach SMF na dzień 30. 06. 2012 r. 
– wyniosły 692.839,87 zł i wzrosły w sto-
sunku do roku poprzedniego o 15 %!!! 

W 44% zasobów mieszkalnych 
SMF występują zaległości w opłatach 
na łączną kwotę 590.791,25 zł, któ-
re w rozbiciu na przedziały czasowe 
przedstawiamy w tabelce.

To niezwykle dolegliwy problem dla wielu spółdzielni mieszkaniowych. 
Znane jest zarządcom spółdzielni i budzi zrozumiałe oburzenie po-

zostałych mieszkańców danej nieruchomości, którzy swe niezadowolenie ar-
gumentują banalnie: my płacimy, dlaczego inni mogą się długotrwale uchylać od 
tego obowiązku.

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMINEM UREGULOWANIA PŁATNOŚCI ZA MIESZKANIE (dotyczy 
wyłącznie Członków SMF) JEST OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA.

OZNACZA TO, ŻE W TYM DNIU WPŁATA WINNA ZNALEŹĆ SIĘ NA KONCIE SMF.
ABY UNIKNĄĆ NALICZENIA ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT „CZYNSZOWYCH” 

NALEŻY UREGULOWAĆ JE NAJLEPIEJ DO 26 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
Zastrzeżenie to dotyczy również wpłat do kasy agencji bankowej mieszczącej się w siedzibie SMF

przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śl. 

Lp. Okres Kwota w zł Ilość lokali – mieszkań %

1 1 do 2 miesięcy 122.529,80 365 20,74

2 2 do 4 miesięcy 66.953,41 42 11,33

3 4 do 6 miesięcy 53.532,79 18 9,06

4 Powyżej 6 miesięcy 347.775,25 34 58,87

5 Razem 1 do 4 590.791,25 459 100
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Ceny a wraz z nimi podstawowe  
 opłaty nieubłaganie rosną, kło-

poty finansowe są bolączką znaczą-
cej ilości rodzin i osób mieszkają-
cych samotnie.

Gdy do tego dołożymy nieprzewidzia-
ne losowe zdarzenia np. choroba to 
często stajemy przed dylematem: czy 
płacić za czynsz, czy przeznaczyć pie-
niądze na podstawowe utrzymanie, za-
kup lekarstw. W takiej sytuacji należy 
jak najszybciej podjąć starania o pomoc 
finansową państwa, tak by na bieżąco 
pokrywać płatności za mieszkanie.

Wpadający w jakieś tarapaty finanso-
we sądzą, że wkrótce uregulują należ-
ności, bo ich problemy się skończą. Pro-
blemy jednak nie znikają jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki i starajmy 
się najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując na przykład o przy-
sługujący nam dodatek mieszkaniowy.

O dodatek mieszkaniowy mogą wy-
stąpić osoby, których miesięczny do-
chód brutto, w przeliczeniu na liczbę 
osób pozostających we wspólnym go-
spodarstwie domowym, nie przekracza 
175 proc. najniższej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym i 125 
proc. w gospodarstwie wieloosobowym. 
Najniższa emerytura wynosi aktualnie 
799,18 zł, a więc dochody uprawniające 
do pomocy sięgają 1398,57 zł w przy-
padku osoby samotnej i 998,98 zł dla 
mieszkających z rodziną.

Spółdzielca, właściciel, najemca
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 

każdej osobie zajmującej lokal miesz-
kalny na podstawie jakiegokolwiek ty-
tułu prawnego a także i bez niego tj.:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny, 

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać:

- najemcy oraz podnajemcy loka-
li mieszkalnych (dot. lokali komunal-
nych, mieszkań zakładowych, miesz-
kań w domu prywatnym czynszowym, 
mieszkań wynajmowanych na wolnym 
rynku),

- członkowie spółdzielni mieszka-
niowych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 

i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek umo-
wy użyczenia),

Dodatek może również otrzymać 
osoba zajmująca lokal bez tytułu praw-
nego, czekająca na lokal socjalny.

Dodatek nie zrefunduje wszystkich 
wydatków mieszkaniowych, którymi są 
np. czynsz, opłaty za energię cieplną 
i wodę, za odbiór nieczystości oraz za-
liczki na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną (z wyłączeniem m.in. podatku 
od nieruchomości). Z własnej kieszeni 
trzeba pokryć przynajmniej 30 proc.

Co ważne, powinno się pilnować ter-
minowości uiszczania opłat. Tym, któ-
rzy zalegają z czynszem, świadczenie 
zostanie wstrzymane.
Przypominamy, że kwota brutto to

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:
35 m2 dla 1 osoby, 40 m2 dla 2 osób,  
45 m2 dla 3 osób, 55 m2 dla 4 osób, 65 m2 

dla 5 osób, 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Jeżeli w lokalu mieszka osoba nie-

pełnosprawna poruszająca się na wóz-
ku lub jeżeli niepełnosprawność wyma-
ga zamieszkiwania w odrębnym poko-
ju, lokum może być większe o 15 mkw.
Jakie formalności należy spełnić?
Należy udać się do urzędu gminy lub 

ośrodka pomocy społecznej i pobrać 
formularz wniosku o przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego.

Wniosek trzeba zanieść do admini-
stracji domu. np. spółdzielni mieszka-
niowej. Musi ona potwierdzić takie da-
ne jak: adres zamieszkania, nazwa 
i siedziba zarządcy domu, tytuł praw-
ny do zajmowanego lokalu, sposób 
ogrzewania lokalu i wody, kwota wy-
datków na mieszkanie.

Właściciele domów jednorodzinnych 
dołączają do wniosku zaświadcze-
nie potwierdzające powierzchnię użyt-
kową i wyposażenie techniczne do-

mu, wystawione przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego oraz rachun-
ki dotyczące wydatków na utrzymanie 
domu. Dodatek nie zrefunduje wszyst-
kich kosztów mieszkaniowych, którymi 
są np. czynsz, opłaty za energię ciepl-
ną i wodę, za odbiór nieczystości oraz 
zaliczki na koszty zarządu nierucho-
mością wspólną (z wyłączeniem m.in. 
podatku od nieruchomości). 30 proc. 
minimum wydatków na lokal trzeba 
pokryć z własnej kieszeni. 

Co ważne, powinno się pilnować ter-
minowości uiszczania opłat. Tym, któ-
rzy zalegają z czynszem, świadczenie 
zostanie wstrzymane. Pomoc ta przy-
znawana jest zawsze na sześć miesię-
cy i wypłacana jest z budżetu gminy.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku 
jest więcej i każdą sprawę rozpatru-
je się indywidualnie.

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodatków 
mieszkaniowych mogą w uzasadnio-
nych przypadkach lub w razie jakichś 
zastrzeżeń przeprowadzić wywiad śro-
dowiskowy i na jego podstawie podjąć 
stosowną decyzję nie zawsze korzystną 
dla ubiegającego się o to świadczenie, 
mimo spełniania ustawowych kryteriów.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śląskie, Ka-
towice, Chorzów, którzy ma na wydanie 
decyzji administracyjnej jedynie miesiąc 
od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, 
a wypłacane jest wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwoław-
czego. Odwołanie składamy za pośred-
nictwem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca października, to 
po jego rozpatrzeniu przyznany doda-
tek otrzymamy od 1 listopada.

Wnioski i szczegółowe informacje 
o kryteriach przyznawania dodatku, 
zainteresowani uzyskają w:

- Siemianowicach Śl., referat Dodat-
ków Mieszkaniowych UM, ul. Michał-
kowicka 105 – dot. Siemianowiczan,

- Katowicach, MOPS ul. Jagielloń-
ska 17 – dotyczy zamieszkałych przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51A, B, C, D.

– Chorzowie, MOPS ul. Kruszco-
wa 22 – dotyczy zamieszkałych w bu-
dynkach przy ul. Witolda Budryka.

Dochód, powierzchnia, liczba osób 
w gospodarstwie domowym

P o m ó ż  s o b i e 
–  w y s t ą p 

o  d o d a t e k 
m i e s z k a n i o w y
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Dyrektor szkoły przechodzi obok kla-
sy, w której słychać straszny hałas. 
Wchodzi, wyciąga za ucho najgłośniej 
krzyczącego osobnika i stawia go do 
kąta.

Po chwili z klasy wychyla się uczeń 
i pyta dyrektora:

- Czy my jesteśmy już zwolnieni do 
domu?

- A z jakiej to niby racji?!
- No skoro nasz nowy Pan od matmy 

stoi w kącie...

J K L
- Żebyś wiedział jak mi się nie chce 

iść do tych Kowalskich!
- A myślisz, że mnie się chce? Ale 

wyobraź sobie jak oni się ucieszą, gdy 
nie przyjdziemy...

- Masz rację. Idziemy!
J K L

Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie bawisz się już 

z Kaziem?
Jaś:
- Mamo, a czy ty byś chciała kole-

gować się z kimś, kto pali, pije i prze-
klina?

Mama:
- Nie, Jasiu.
- Kaziu też nie chce.

J K L
Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona napi-

sała: „nie wiem”, a ty napisałeś: „ja też”.
J K L

Jasiu pyta ojca:
- Tato, a właściwie dlaczego ziemia 

się kręci?
- A czy ty czasem nie widziałeś mo-

jego koniaku?

J Uśmiechnij się J

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Obudowa pieca; 

8. „Nie dla czadu”, zawsze aktual-
na, zorganizowana przez Państwo-
wą Straż Pożarną; 9. Związek humu-
sowy; 10. Ogół pojazdów; 11. Klam-
ra budowlana; 12. Dzieło Wergiliusza; 
13. Ziomek, krajan; 16. Proszek dla 
sztangisty; 19. Pokój szefa; 23. Czar, 
powab; 24. W parze z Ewą; 25. Urząd 
muzułmańskiego władcy; 26. Pełzak; 
29. Obława, nagonka; 31. Odgłos pę-
kania; 34. Porcja tapety; 35. Greko-
katolicy; 36. Krystian, Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SM „FABUD”; 
37. Porozumienie stron; 38. Orzech 
palmowy; 39. Odnowa mieszkania; 
40. Na śmieci w wieżowcach.

PIONOWO: 1. Zbędny ciężar; 2. Zo-
stał usunięty z elewacji we wszyst-
kich zasobach SM „FABUD”; 3. Gdy 
go mamy to kichamy; 4. Nasza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, odznaczona 
odznaką „Za zasługi dla spółdziel-
czości” od ponad 20 lat służąca waż-
nej sprawie, zapewniająca ludziom 
mieszkania i godne warunki bytowe; 
5. Okrzyk przypisywany Archimede-
sowi; 6. Wyrzucane do zsypu, prze-
ciętnie 300 kg rocznie przez jedne-
go mieszkańca; 7. Kluski nadziewa-
ne śliwkami; 14. Pole w zakolu rzeki; 
15. Raz wyda kwiat na świat; 17. Kon-
trola przedsiębiorstwa; 18. Z rodziny 
ropuszek; 20. Plac ze straganami; 
21. Ogólnie przyjęta zasada; 22. Po-
pularna gra liczbowa; 27. Czarnecki, 
z-ca przewodniczącego Rady Nad-
zorczej SM „FABUD”; 28. Są z no-
wym zadaszeniem na ostatnich kon-
dygnacjach w zasobach Bańgowa; 
29. Wysypka skórna; 30. Zespół bu-
dynków; 31. W mieszku Sarmaty; 

32. Głębokie zamyślenie; 33. Między 
cegłami w murze.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 15. 10. 12 r. na adres Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „FABUD”, 41-100 Sie-
mianowice Śląskie, ul. ks. Jana Ka-
picy 3 z dopiskiem Redakcja „Spół-
dzielczym Okiem” – krzyżówka  
nr 51/12.

Nagrodę książkową za rozwiąza-
ną krzyżówkę w nr 50/2011 z hasłem: 
Nasz jubileusz otrzymała: Joanna MA-
ZUR, zam. ul. M. Skłodowskiej-Curie 
93, Siemianowice Śl.

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi 
uczestniczyć będą w losowaniu nagro-
dy niespodzianki. Szczęściarzowi wy-
losowaną nagrodę dostarczymy do do-
mu, a w kolejnym wydaniu „SO” opubli-
kujemy zarówno rozwiązanie jak i na-
zwisko zwycięzcy.

Krzyżówka nr 51/12



ci
ąg

 d
al

sz
y 

n
a 

st
r.

 1
4

SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 2 / wrzesień 2012 13

Relacja z WZ od str. 1

f-59/9-12

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

M i g a w k i  z  s a l i



OD 20 LAT SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FABUD” SŁUŻY 
WAŻNEJ SPRAWIE, JAKĄ JEST ZAPEWNIENIE LUDZIOM MIESZKAŃ

 I GODNYCH WARUNKÓW BYTOWYCH

Szanowny Pan

Zbigniew Michalski

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

w Siemianowicach Śląskich

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji, jaką jest jubileusz 20. lecia 

istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”.

Od roku 1991, kiedy to Spółdzielnia powstała na bazie mieszkań 

zakładowych, dynamicznie się rozwijała zdobywając uznanie Władz 

Samorządowych oraz mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Spółdzielczość mieszkaniowa w naszym mieście jest bez wątpienia 

istotnym elementem zaspokajania potrzeb życiowych, bardzo licznej rzeszy 

siemianowiczan.

Doceniając Wasze dokonania w zakresie podnoszenia standardów 

lokalowych i mieszkaniowych w zarządzaniu zasobami Spółdzielni, 

pragniemy wyrazić uznanie dla prezentowanego poziomu świadczonych 

usług, rzetelności oraz profesjonalizmu.

Za całokształt swojej działalności, jak również znaczący wkład w rozwój 

gospodarczy i społeczny miasta Siemianowice Śląskie, pragniemy złożyć na 

Pańskie ręce, dla Pana oraz całego Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników 

oraz członków Spółdzielni życzenia, aby dotychczasowy dorobek oraz 

zdobyte doświadczenie były bazą dla nowych inicjatyw na następne lata.

Siemianowice Śląskie, 28 maja 2012 r.

W kuluarach WZ zaprezentowano jubileuszową wystawę 
– teraz do oglądnięcia w siedzibie Zarządu SMF.

 - Zygmunt Czekański

- Anna Duch

- Stanisław Radkowski 

- Henryk Sinacki

- Irena Moroń

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

J u b i l e u s z o w e  i  r o b o c z e
20 osób - lista str. 4 - otrzymało odznakę: Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Są to min.:


