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I jednym i drugim, nawet tym, którzy 
opuszczą swe mieszkania tylko na kil-
ka dni, zwracamy uwagę, że gdy wy-
jeżdżamy to nasze domostwa są zde-
cydowanie bardziej narażone na wizy-
tę nieproszonych gości, amatorów ła-
twego zarobku.

Sposobów zabezpieczenia mienia 
jest mnóstwo: od depozytów banko-
wych, poprzez własne sejfy, spisywa-
nie i oznaczanie dorobku etc. Od lat 
wiadomo jednak, że najpewniejszym 
zabezpieczeniem jest uważny sąsiad. 
Często drażniąca nas jego wścibskość 
może okazać się nieoceniona w do-
pilnowaniu naszego dobytku. Dlate-
go nie zadzierajmy z sąsiadami i za-
dbajmy wcześniej o grono życzliwych 
i przyjaznych nam osób, które dogląd-
ną mieszkania i zareagują na jakiego-
kolwiek niebezpieczeństwo, awarię.

Dobrze poprosić sąsiada, by zbierał 
z wycieraczki ewentualne materiały re-
klamowe i szczególnie starannie zer-
kał, czy ktoś obcy nie kręci się przy na-
szym „M”, a przy okazji podlał kwiatki.

Warto też szepnąć najbliższemu oto-
czeniu,

że nie planujemy przeprowadzki,
bo bywało i tak, że złodzieje w bia-

ły dzień dostawali się do mieszkania, 
a pytani przy wynoszeniu mebli i in-

nych przedmiotów, co robią, grzecznie 
odpowiadali: Przeprowadzka.

Ważnym jest, by można było, w ra-
zie potrzeby – awarie nie czekają 
na powrót – błyskawicznie skontak-
tować się z nieobecnym w swoich 
czterech ścianach.

Pamiętajmy i na wszelki wypadek po-
zostawmy u sąsiada, w administracji 
nieruchomości adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-
stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwilą 
zaistnienia nieprzewidzianego zdarze-
nia w naszym mieszkaniu. Niezależnie, 
przypominamy, by koniecznie przed 
wyjazdem sprawdzić: czy gaz odcię-
ty, woda zakręcona, prąd wyłączony, 
a okna i sic! drzwi zamknięte.

Tych kilka rad może uchronić nas 
przed przykrymi konsekwencjami. Do-
datkowo apelujemy o nierozpowiada-
nie wszem i wobec o terminie i czasie 
nieobecności. Uwaga też na dzielenie 
się informacjami o wyjeździe na tak 
ostatnio modnych portalach społecz-
nościowych w internecie – są one sys-
tematycznie filtrowane przez złodziei.

Każda pochopnie przekazana, wyda-
wałoby się niewinna, wiadomość mo-
że być wykorzystana bez skrupułów 
przez amatorów łatwego zarobku.

Z a d b a j  o  m i e s z k a n i e ! ! !
Rozpoczęły się wakacje. Czas sprzyja wyjazdom. Wielu z nas wymarzone, 

 długo wyczekiwane urlopy ma już  zaplanowane. Inni zapewne jeszcze 
się zastanawiają dokąd i na ile wyjechać.

DOBRY SĄSIAD NAJLEPSZYM 
STRAŻNIKIEM TWOJEGO MIESZKANIA
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Nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych dała wszystkim Człon-
kom prawo do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Ta zmiana spowodo-
wała, że w 2009 roku pierwsze Walne 
odbyło się w Centrum Kultury, 
bo spodziewano się większej 
ilości zainteresowanych. Ży-
cie pokazało jednak, że nad-
miaru chętnych nie było więc 
w br. wrócono do „Zameczka”. 
Tam, w pięknej sali lustrzanej, 
18 maja br., odbyło się drugie 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków SM „FABUD”. Tym razem 
frekwencja była wyższa o kil-
ka osób i wyniosła 41 Człon-
ków, tj. 3,8 % uprawnionych – 
w 2009 r. było 34 obecnych, tj. 
3,11 %.

Otwarcie i procedura
Walne Zgromadzenie otworzył Kry-

stian Ledwoń – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SMF, i po przywita-
niu obecnych oraz złożeniu im życzeń 
konstruktywnych obrad przeprowadził 
wybory Prezydium Zebrania. 
W jego skład – po głosowaniu 
jawnym – weszli:

- Ryszard Kania – prze-
wodniczący,

- Stefan Hyla – z-ca prze-
wodniczącego,

- Henryk Sinacki – sekre-
tarz.

Bezpośrednio po wyborze 
i ukonstytuowaniu się Prezy-
dium Ryszard Kania przepro-
wadził wybory dwóch obo-
wiązkowych Komisji Walne-
go Zgromadzenia: Skrutacyj-
no-Wyborczej oraz Uchwał 
i Wniosków.

Zebrani, również w głoso-
waniu jawnym, pełnienie obowiązków 
w komisjach powierzyli:

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza:
- Zdzisław Kościołek – przewodni-

czący,
- Jerzy Bogacki – sekretarz,
- Andrzej Kostorz – członek.

Komisja Uchwał i Wniosków:
- Stanisław Radkowski – przewod-

niczący,
- Irena Moroń – sekretarz,

- Marian Solecki – członek.
Proceduralną część WZ zamknęło 

odczytanie protokołu Komisji Skruta-
cyjno-Wyborczej – przedstawił je Zdzi-
sław Kościołek – oznajmujące o ilo-

ści obecnych i prawomocności Zgro-
madzenia.

Należy podkreślić, iż zebrani kolejny 
raz powierzyli przewodniczenie Ryszar-
dowi Kani, który jak zwykle poprowadził 
obrady WZ rzeczowo i profesjonalnie.

Sprawozdania
Natychmiast po zakończeniu czę-

ści proceduralnej głos zabrał Zbi-
gniew Michalski – prezes Zarzą-
du i obszernie zreferował Sprawoz-
danie Zarządu z działalności SMF za 
2009 rok oraz przedstawił zamierze-
nia na 2010 r. W swoim wystąpieniu 
odniósł się m.in. do:

- spraw członkowskich, w tym do re-
jestru Członków,

- struktury praw do lokali – składają 
się na nią mieszkania:

-spółdzielcze własnościowe – 71%,
- spółdzielcze lokatorskie – 2%,
- najem – 5%,

- odrębna własność – 22%,
- stanu realizacji „uchwa-

ły kierunkowej” nr 5/2009, 
w tym m.in. likwidacji elewa-
cji acekolowych przy ul. Wy-
zwolenia 9, 11 w Siemiano-
wicach Śl.,

- spraw inwestycyjnych – 
budowa garaży przy ul. Witol-
da Budryka w Chorzowie oraz 
budowy domu mieszkalnego 
przy ul. Bocznej w Siemiano-
wicach Śl.

- odrębnej własności – ogó-
łem przeniesiono narastająco 

własność 265 lokali,
- działalności kulturalnej,
- remontów w nieruchomościach, 

na które w 2009 r. wydano 956 tys. zł, 
plan na 2010 r. zakłada wydatko-
wanie 2.845 tys. zł (w tym pożycz-

ka ok. 1,4 mln z WFOŚiGW 
w Katowicach na likwidację 
acekoli i ocieplenie budynku 
9, 11 w Siemianowicach Śl.)

oraz modernizacji sprzętu 
informatycznego i oprogramo-
wania

Prezes podkreślał, że sy-
tuacja finansowa Spółdzielni 
jest dobra i SMF ma zdol-
ność do kontynuowania dzia-
łalności.

Z kolei Anna Wiche-Nowic-
ka – zastępca prezesa Za-
rządu do spraw ekonomicz-
no-finansowych, przedstawi-
ła m.in.:

- sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za 2009 r., w tym:

- bilans sporządzony na 31. 12. 
2009 r. przez główną księgową SMF, 
który po stronie aktywów i pasywów 
wskazuje kwotę 26 560.849,21 zł,

- rachunek zysków i strat wykazujący 
wynik narastający (zysk) netto w kwo-
cie 108.483,53 zł,

- informację dodatkową tj. zestawie-
nia wyników poszczególnych typów 

Obradowało Walne Zgromadzenie SM „FABUD”

S p r a w n i e ,  r z e c z o w o
Po rocznej przerwie obrady najwyższej władzy Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”, a jest nią obecnie Walne  

 Zgromadzenie wróciły do michałkowickiego „Zameczka”. Wcześniej w tym właśnie obiekcie, przez wiele, 
wiele lat odbywały się Zebrania Przedstawicieli Członków, tj. najwyższej statutowej władzy będącej formą demokra-
cji przedstawicielskiej – Przedstawicieli Członków wybierano na Zebraniach Grup Członkowskich.

ciąg dalszy na str. 4

„Ława” Zarządu – od lewej: Anna Duch – radca 
prawny, Zbigniew Michalski – prezes SMF, Anna 

Wiche-Nowicka – z-ca Prezesa ds. ekon-finans., Anna 
Kastek – Główna Księgowa, Jolanta Simon – kierownik 

administracji nieruchomości.

Z uwagą słuchano wszystkich sprawozdań i wyjaśnień
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nieruchomości oraz wyniku do podzia-
łu z jego przeznaczeniem w wysokości 
59.525,03 zł,

- wskaźnik pokrycia akty-
wów trwałym kapitałem wła-
snym 85,6 %,

- wskaźnik bieżącej płynno-
ści 148 %,

- brak zobowiązań przeter-
minowanych,

- wzrost zadłużenia 
o 5 % w stosunku do stanu 
z 2008 r.,

- kwestię modernizacji infor-
matycznego systemu zarząd-
czego oraz wdrażanej mody-
fikacji opłat za lokale tj. połą-
czenia opłat eksploatacyjnych 
w jedną pozycję kosztową.

Anna Wiche-Nowicka pod-
kreślała, iż wskaźniki charak-
teryzujące sytuację ekonomiczną Spół-
dzielni są bardzo dobre, niepokoi nieco 
wzrost zadłużenia, a mówiąc o spadku 
wartości majątku zaznaczyła, iż jest to 
wynik wyodrębniania mieszkań, gdyż 
ich wartość z chwilą wyodrębnienia au-
tomatycznie uszczupla majątek SMF.
Część sprawozdawczą zakończyło
wystąpienie Krystiana Ledwonia. 

Przewodniczący RN szeroko omówił 
sprawozdanie Rady Nadzorczej ze 
szczególnym uwzględnieniem m.in. 
odbytych posiedzeń plenarnych RN 
i zakresu rozpatrywanych w ich trakcie 
spraw oraz podjętych uchwał.

Mówiąc o kompetencjach nadzor-
czych RN zaznaczył, że w 2009 r. na 
zlecenie Rady, Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kompleksową kontro-
lę działalności Spółdzielni zwracając 
uwagę na kontynuację stałego monito-
ringu zadłużeń z tytułu opłat za lokale 
oraz sukcesywną windykację przedsą-
dową. Komisja dokonała także badania 
sprawozdania finansowego SMF za 
2009 r. i stwierdziła, że SMF utrzymu-
je dobrą ekonomikę przedsiębiorstwa, 
posiada płynność finansową i zdolność 
do kontynuowania działalności.

Kończąc swe wystąpienie Krystian 
Ledwoń podkreślił, że RN pozytywnie 
ocenia pracę Członków Zarządu za 
2009 r. i rekomenduje przyjęcie spra-
wozdań, jak i udzielenie absolutorium.

Walne przyjęło sprawozdania 
i udzieliło absolutorium – głosowane 
imiennie, indywidualne – Zarządowi  

SM „FABUD” Zbigniewowi Michalskie-
mu – prezesowi i Anna Wiche-Nowic-
kiej – wiceprezes.

Nadmieńmy, iż prezentację wszyst-
kich sprawozdań oraz projektów 
uchwał WZ ujętych w programie ob-
rad wzbogacono prezentacją wizual-
ną. Przekaz taki, wzbogacając obra-
zem przedkładane i omawiane doku-

menty, wzmocnił skuteczność przed-
stawianych informacji.

Dyskusja
była krótka, owocna i w jej 

efekcie przyjęto wnioski, któ-
re następnie przegłosowano. 
Nieco dłużej zgromadzeni za-
trzymali się na możliwości ca-
łorocznego podawania ciepła 
do mieszkań. Propozycję taką 
zgłosił Zarząd SMF, a jak ar-
gumentowano opłaty nie po-
winny być w żadnej mierze 
znaczące, gdyż ciepło płynę-
łoby do mieszkań wyłącznie 
w dni, w których byłyby znacz-
ne spadki temperatury. Nad 
procesem tym czuwa bowiem 
automatyka pogodowa. Pod-
kreślono przy tej okazji, że za-
mieszkali i tak płacą opłatę sta-
łą przez cały rok, więc jedynym 

kosztem byłoby ciepło zużyte i to w nie-
wielkich ilościach, a przy upalnym lecie 
w ogóle. Przeciwni wdrożeniu tej usługi 
obawiali się znaczącego wzrostu opłat. 
Jak wyjaśniano rozwiązanie takie ma 
swe dodatnie strony, bo w przypadku 

Obradowało Walne Zgromadzenie SM „FABUD”

S p r a w n i e ,  r z e c z o w o

Struktura praw do lokali

ciąg dalszy ze str. 3

Realizacja przeniesienia własności lokali

265

46
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chłodnych dni – a takich często nie bra-
kuje – kaloryfery grzałyby podnosząc 
komfort zamieszkania, a jednocześnie 
mieszkańcy nie musieliby dogrzewać 
swych pomieszczeń piecykami etc., czy-
li nie wydawaliby pieniędzy na energię 
elektryczną. Zebrani w głosowaniu, zde-
cydowaną większością głosów 29 „za”, 
1 „przeciw” zaakceptowali propozycję.

Kolejny mówca – Krzysztof Pran-
dzioch, zam. ul. ks. Piotra Ściegien-
nego 51a w Katowicach – postulował 
rozważenie zasadności dostarczania 
książeczek opłat, gdyż wiele osób ko-
rzysta z bankowości internetowej lub 
ma uruchomioną usługę polecenie za-
płaty. Szkoda lasów i pieniędzy na ich 
druk – stwierdził. Natomiast Jan Jurek, 
zam. ul. Wyzwolenia 7c, złożył wniosek 
o ograniczenie ilości Zebrań Członków 
Spółdzielni nieruchomości przed WZ, 
bo z danych wynika, że przychodzi 
na te spotkania niewielka ilość Człon-
ków. Szanujmy czas Zarządu – dodał. 
O uszkodzeniach dróg po tegorocznej 
zimie mówili: Dariusz Zelek, ul. W. Bu-
dryka 3, i Krzysztof Prandzioch. W wy-
niku debaty i głosowań WZ przyjęło 
przedstawione wnioski i postulaty.

W trakcie obrad Walne podjęło 
6 uchwał. Są to uchwały w sprawie:

Uchwała nr 1/2010
- zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego SMF za rok 2009.
Uchwała nr 2/2010

- przyjęcia sprawozdania Rady Nad-
zorczej SMF z działalności w 2009 r.

Uchwała nr 3/2009
- udzielenia absolutorium za działal-

ność w 2009 roku Prezesowi Zarządu 
Zbigniewowi Michalskiemu.

Uchwała nr 4/2009
- udzielenia absolutorium za działal-

ność w 2009 roku zastępcy Prezesa 
Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych 
Annie Wiche-Nowickiej.

- Uchwała nr 5/2010
– ws. oznaczenia najwyższej sumy 

zobowiązań w 2010 i do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia w 2011 r.

- Uchwała nr 6/2010 
wnioski i postulaty:

1. Przygotować wdrożenie usługi pt. 
„ciepło systemowe przez cały rok”

2. Rozpatrzyć zasadność dalszego do-
starczania książeczek opłat „czynszo-

wych” do wszystkich użytkowników lokali.
3. Naprawić uszkodzenia dróg i par-

kingów po okresie zimowym
4. Rozpatrzyć zmniejszenie ilości Ze-

brań Członków Spółdzielni.
Punkty 1, 2, 3 skierowano do Zarzą-

du, a punkt 4 do Rady Nadzorczej.Po 
wyczerpaniu porządku obrad zebranie 
zamknął Henryk Sinacki i podzięko-
wał zebranym za konstruktywne głosy.  
Zdjęcia z Walnego - patrz str. 12

P o m ó ż  s o b i e  –  p a m i ę t a j  o  d o d a t k u
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.

U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 
31 ust. 1 określa dochód, który da-
je podstawę do przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Dodatek mieszka-
niowy przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go nie przekraczał 175% kwoty naj-
niższej emerytury (od 1. 03. 2010 r. 
– 706,29 zł) i wynosi:

- 1236,00 zł w gosp. jednoosobo-
wym,

- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

Dochód gospodarstwa domowego 
oblicza się, dodając wszystkie DO-
CHODY BRUTTO (Z PODATKIEM) 
osób, które stale zamieszkują razem 
w tym gospodarstwie.

W skład dochodu brutto wchodzą 
wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty.

Przypominamy, że kwota brutto
to kwota bez składki:

- emerytalnej, rentowej, chorobowej.

Ubiegający się o dodatek winni
udać się do:

- Siemianowic Śl., Referat Dodat-
ków Mieszkaniowych UM ulica Michał-
kowicka 105,

- Katowic, MOPS ul. Jagielloń-
ska 17 – zamieszkali przy ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51 – cały budynek,

- Chorzowa, MOPS ul. Kruszco-
wa 22 – zamieszkali w budynkach przy 
ul. Witolda Budryka.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.



6 SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 2 / lipiec 2010

Budryka
Piony obudowane

Sądzić należy, że do przeszłości 
odeszły problemy z cyrkulacją i jako-
ścią ciepłej wody dostarczanej do bu-
dynków przy ul. Witolda Budryka 1 
i 3. Poprawa jest efektem zakończe-
nia wymiany instalacji pionów zimnej 
wody i ciepłej wody użytkowej. Pio-
ny, na wniosek ZCzS z br., zostały do-
datkowo obudowane, co z jednej stro-
ny zapobiega dewastacjom, a z dru-

giej zdecydowanie poprawiło estetykę 
korytarzy. 

Budowa garaży
Uwzględniając potrzeby mieszkań-

ców, SMF przygotowuje rozbudowę 
kompleksu garażowego przy ul. Witol-
da Budryka w Chorzowie. W techno-
logii żelbetowej, prefabrykowanej po-

wstanie dodatkowo 14 boksów garażo-
wych o powierzchni ok. 17 m2. Garaże 
wyposażone zostaną w instalację elek-
tryczną oraz w bramę uchylną z możli-
wością doposażenia jej w automatycz-
ne otwieranie. Kompleks będzie od-
wodniony (zmeliorowany) a podjazdy 
zostaną wybrukowane.

Planowana realizacja inwestycji 
– 2010 r. 

Wyzwolenia – Stawowa
Nowe domofony

Realizując tegoroczny plan remon-
tów nieruchomości SMF zamontowano 
cyfrowe centralki domofonowe w bu-
dynkach przy ul. Wyzwolenia 1b, c, 
7a, e i 9a, b, c w Siemianowicach Śl. 
Kolejne nowoczesne centralki będą 
sukcesywnie zakładane w latach na-
stępnych.

Poczta bliżej…
4 maja br. otwarto agencję Poczty 

Polskiej w budynku przy ul. Wyzwo-
lenia 9b w Siemianowicach Śl. Jest 
to niewątpliwie kolejne udogodnienie 
dla mieszkańców osiedla Wyzwolenia-
-Stawowa zamierzających skorzystać 
z usług poczty.

Awaria pionu kanalizacji 
deszczowej

Obfite, aż nadto, opady deszczu 
w połowie maja br. ujawniły nieszczel-
ności (utrata stabilizacji i pęknięcia) 
żeliwnej rury pionu tzw. „deszczów-
ki” w budynku przy ul. Wyzwolenia 7f 
w Siemianowicach Śl. W efekcie za-

lana została ściana klatki schodowej 
i piwnicy. Woda uszkodziła również in-
stalację elektryczną i w konsekwencji 
mieszkańcy budynku przez kilkana-
ście godzin byli pozbawieni dostawy 
prądu. W trybie pilnym uszkodzoną ru-
rę wymieniono na wykonaną z PCV. 
Pion został również estetycznie obu-
dowany.

Odwołanie skuteczne
W związku z odwołaniem Spółdziel-

ni i grupy właścicieli mieszkań, Wojewo-

da Śląski 24 maja 2010 r. uchylił decyzję 
Prezydenta – Starosty Miasta Siemiano-
wice Śl. w sprawie wydania pozwolenia 
na rozbudowę pawilonu przy ul. Stawo-
wej – baru „Stokrotka” (trzy kondygnacje 
wysokości 11,86 m w odległości 13 m) 
i przekazał sprawę do ponownego roz-
patrzenia przez Prezydenta Miasta.

W uzasadnieniu stwierdza się m.in., że:
 zatwierdzony projekt znacznie od-

biega zakresem prac od swojej pier-
wotnej wersji, która była przedmio-
tem udzielonego odstępstwa Mini-
stra Infrastruktury (rozbudowa pa-
wilonu do granic nieruchomości od 
strony północnej i wschodniej i nad-
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Drzewo do wycinki – czytaj str. 7 Pion kanalizacji  deszczowej 
 po wymianie – ul. Wyzwolenia 7f

Garaże przy ul. Witolda Budryka
- wizualizacja

Obudowa w budynku  
przy ul. Witolda Budryka
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budowa kondygnacji do wysokości 
6,5 m),
 we wniosku Urzędu Miasta do Mini-

stra Infrastruktury mowa była tylko 
o rozbudowie, tj. nadbudowaniu jednej 
kondygnacji istniejącego budynku,
 inwestor winien dostosować projekt 

do zakresu uzyskanego odstępstwa 

albo uzyskania nowego odstępstwa, 
na które SMF nie wyraża zgody.
Decyzja jest ostateczna.
Warto nadmienić, iż inwestor na eta-

pie projektowania nie dokonał żadnych 
uzgodnień z SMF.

Z ostatniej chwili: Inwestor pi-
smem z 11. 06. 2010 r. wycofał wnio-
sek w sprawie udzielenia pozwolenia 
na budowę ww. inwestycji a Prezydent 
Miasta decyzją z 22. czerwca br. umo-
rzył postępowanie w tej sprawie.

Konieczna wycinka
Tegoroczne anomalia pogodowe od-

biły się również na stanie zieleni ro-
snącej na terenie naszych zasobów. 
W konsekwencji, ze względu na za-
grożenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców, wycięto niebezpiecznie przechy-
loną akację przy ul. Wyzwolenia – mię-
dzy budynkami 3 i 7. W miejsce ubytku 
nasadzono nowe drzewa – brzozy.

A było tak pięknie
Wystarczyła jednak wizyta grupy 

wandali w miniparku przy ul. Wyzwo-
lenia, a teren wygląda, jakby prze-
szło tam tornado. Wszystkie ławki zo-
stały zniszczone przez pseudokarate-
ków. Sił, jak widać, im nie brakuje, go-
rzej z myśleniem, bo znów ponosimy 
niepotrzebne koszty naprawy. Czy na-
prawdę nie mamy na to wpływu?

Likwidacja acekoli i ocieplenie 
Przygotowano już niezbędną doku-

mentację (m.in. audyty energetyczne) 
do aplikacji do WFOŚiGW w Katowi-
cach o udzielenie pożyczki na likwi-

dację acekoli i docieplenie budynków 
przy ul. Wyzwolenia 9, 11. W trak-
cie uzgodnień jest jej zabezpieczenie 
(w tym gwarancja bankowa). Decyzja 
o przyznaniu pieniędzy winna być pod-
jęta w lipcu br.

Następnie czeka nas rozstrzygnięcie 
przetargu i... rozpoczęcie robót.

Świerczewskiego
Nowe pasy…

Po rozpatrzeniu wielu koncepcji ozna-
kowania parkingu wzdłuż garaży przy 
ul. Świerczewskiego przyjęto wreszcie 
wersję ostateczną, która – mamy na-
dzieję – winna spełnić oczekiwania za-
interesowanych Państwa.

Podzielniki kosztów c.o. 
elektroniczne – radiowe

Kolejna nieruchomość, tj. przy ul. Ka-
rola Świerczewskiego 78a, 78c 
w Siemianowicach Śl. zdecydowa-
ła się na wymianę dotychczasowych 

wyparkowych podzielników kosztów 
ogrzewania na elektroniczne – ra-
diowe, odczytywane bez wejścia do 
mieszkania.

Podzielniki te nie różnią się od wy-
parkowych pod względem działania 
(również całkują temperaturę w cza-

sie), a ich wskazania także służą do 
podziału kosztów ciepła pobranego 
i zużytego na potrzeby c.o.

Główne zalety podzielników elektro-
nicznych – radiowych to:
- brak tzw. zimnego parowania (zlicza 

ciepło tylko, gdy grzeje kaloryfer),
- zwiększenie kontroli pracy urządze-

nia (dane statystyczne są zapisywa-
ne w pamięci podzielnika),

- tańsza obsługa i ekologia (nie trzeba 
co roku wymieniać kapilary i plomby),

- zmniejszenie możliwości nieupraw-
nionej ingerencji w wartość odczytu,

- zmniejszenie zależności od zachowa-
nia technologicznych rygorów przy 
produkcji kapilary – ampułki oraz 
cieczy,

- zastosowana w podzielniku bate-
ria umożliwia działanie podzielnika 
przez 10 lat,

- wyeliminowanie sporów z lokatora-

mi, u których z powodu nieobecno-
ści z różnych przyczyn nie dokona-
no odczytów.

Realizujemy postanowienia „usm”…
Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 

mieszkaniowych – Spółdzielnia Miesz-
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Zdewastowana ławka przy  
ul. Wyzwolenia – miniparkPoczta, ul. Wyzwolenia 9

Parking, ul. Karola 
Świerczewskiego

ciąg dalszy na str. 8



8 SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 2 / lipiec 2010

kaniowa „FABUD” uruchomiła na stro-
nie internetowej www.smfabud.pl lo-
gowaną zakładkę: DOKUMENTY SMF. 
Znajdziemy w niej wewnętrzne doku-
menty Spółdzielni dostępne tylko dla 
Członków SMF, w tym m.in. regulami-
ny wewnątrzspółdzielcze, sprawozda-
nia z działalności organów Spółdziel-
ni i inne.

Login wraz z hasłem do tych ma-
teriałów zostanie przekazany na naj-
bliższych wydrukach czynszowych, 
tj. w lipcu br. 

Do tego czasu można uzyskać ta-
ką informację osobiście lub telefonicz-
nie w SMF – po podaniu kodu identy-
fikacyjnego lokalu, który jest dostępny 
na dostarczonych Państwu książecz-
kach opłat (okładka – kod lokalu nad 
nazwiskiem).

Zarząd SMF
Realizacja postulatów ZCzS 

nieruchomości i Walnego 
Zgromadzenia

Na tegorocznych Zebraniach 
Członków Spółdzielni i Walnym 
Zgromadzeniu zgłoszono ogółem 
44 postulaty. Do teraz zrealizowa-
no 21, w tym m.in.: wystosowano pi-
sma do Urzędu Miasta Siemianowice 
Śl. i Katowice, Straży Miejskiej i Poli-
cji. Większość odpowiedzi na poruszo-
ne problemy była negatywna. Kwestię 
bezpieczeństwa poruszył w interpelacji 
radny Grzegorz Jurkiewicz z okręgu 
IV obejmującego (Michałkowice, Bań-
gów, Przełajkę). Straż Miejska, w pi-
śmie z 10 maja, odpowiedziała Ewie 
Bonczek, naczelnikowi Wydziału Or-
ganizacyjnego:

„W odpowiedzi na pismo OR.OR.-
-00571/87/10, z dnia 27. 04. 10 r., do-
tyczące interpelacji sesyjnej nr 1079/
XLVI/10 radnego Rady Miasta Pa-
na Grzegorza Jurkiewicza, informu-
ję iż Straż Miejska mając na uwa-
dze bezpieczeństwo i dobro mieszkań-
ców osiedla, przeprowadziła w nastę-
pujących dniach i godzinach kontrolę 
wskazanego przejścia:
- 05. 05. 10 r.: 1915;
- 06. 05. 10 r.: 1615, 1705, 1850, 2225;
- 08. 05. 10 r.: 1500, 1925, 2150, 2340;
- 09. 05. 10 r.: 1710, 2030, 23 00, 100.

W wyniku podjętych działań nie 
stwierdzono sytuacji naruszania spo-
koju i porządku publicznego. Miej-
sce to w dalszym ciągu będzie objęte 
szczególnym nadzorem patroli Straży 
Miejskiej. Jednocześnie mamy nadzie-

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY  KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

ciąg dalszy ze str. 7
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ję, iż mieszkańcy będą powiadamiać 
Straż Miejską o zauważonych przy-
padkach łamania prawa w wskazanym 
w interpelacji przejściu, co pozwoli na 
skuteczniejsze zwalczanie uciążliwych 

i niezgodnych z prawem zachowań.”
Pozostałe odpowiedzi prezentujemy 

w oryginale.
Zaznaczyć jednak należy, iż mimo 

odmowy wykonania w br. nawierzch-
ni chodnika z kostki brukowej w rejo-
nie budynku ul. Wyzwolenia 12a, b 
– patrz odpowiedź UM Wydział Gospo-
darki Komunalnej – naczelnik Wydzia-
łu, Grażyna Pietrek jakoś wygospo-
darowała środki i w czerwcu w kilku 
miejscach, ku ogromnemu zadowole-
niu zamieszkałych, chodnik naprawio-
no kładąc nowy asfalt w miejsce ubyt-
ków. Wypada mieć cichą nadzieję, że 
pozytywnego rozwiązania, mimo nega-
tywnej odpowiedzi, doczekają się po-
zostałe poruszone w pismach sprawy.
Zmiana stawek opłat i modyfikacja 

wydruku czynszowego
Zakończono odczyty podzielników 

centralnego ogrzewania w tych zaso-
bach, gdzie sezon rozliczeniowy liczo-

ny jest od kwietnia do kwietnia kolejne-
go roku. W związku z tym w lipcu br., 
wzorem lat ubiegłych, nastąpi zmia-
na wysokości opłat z tytułu c.o. wyni-
kająca z rozliczenia i zmiany taryf. Wy-

druki rozliczeń, wraz z nowymi zesta-
wieniami opłat, zostaną dostarczone 
do skrzynek pocztowych w terminie do 
15 lipca br. 

W nowym wydruku czynszowym 
w zakresie opłat niezależnych od SMF 
uwzględnione będą również zmia-
ny z tytułu zryczałtowanych opłat za 
gaz – dotyczy tylko lokali rozliczanych 
z licznika zbiorczego. 

Jednocześnie Zarząd SMF informu-
je, iż nowy wydruk czynszowy będzie 
miał nową formę (prezentacja poniżej) 
– zamiast ośmiu pozycji pojawi się jed-
na scalająca pt. eksploatacja i utrzy-
manie nieruchomości. Wykazane staw-
ki są efektem kalkulacji uwzględniają-
cej koszty i przychody planowane na 
2010 r. i zatwierdzone przez RN w Pla-
nie gospodarczym. W kalkulacji zało-
żono także rezerwę na nieprzewidzia-
ne wydatki, wzrost opłat niezależnych 
(np. podatków…), która także ograni-

czy ilość dokonywanych zmian. Mody-
fikacja pozwoli realizować w pełni zapi-
sy „usm” (terminy zmian, przenoszenie 
wyników) oraz umożliwi w przyszło-
ści rozliczanie kosztów nieruchomości 

przypadających na indywidualne loka-
le z wniesionymi opłatami.

Powyższe zmiany omawiane by-
ły wielokrotnie, m.in. na Zebraniach 
Członków Spółdzielni w latach 2009 
– 2010 oraz na łamach „SO” i są 
realizacją Uchwały Kierunkowej WZ  
nr 5/2009.

Przypominamy, że wysokość opłat 
eksploatacyjnych zgodnie z „usm” zo-
stała wypowiedziana na dzień 31. 03. 
2010 r. 

Po zimie
Zimowe przełomy w tym roku sta-

ły się zmorą wszystkich użytkowni-
ków dróg. Warto więc odnotować, że 
uszkodzeniach te usunięto i dokona-
no naprawy osiedlowych dróg i parkin-
gów należących do SMF. Ubytki as-
faltu uzupełniono m.in. w osiedlowych 
drogach: Witolda Budryka, Wyzwole-
nia i ks. Piotra Ściegiennego w Ka-
towicach.
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Wydruk dotychczas obowiązujący:
1. Eksploatacja ogólna – ...zł/m2

2. Utrzymanie czystości i porządku – ...zł/m2

3. Energia elektryczna poza M – ...zł/m2

4. Podatki i ubezpieczenia – ...zł/m2

5. Konserwacja bieżąca – ...zł/m2

6. Konserwacja antena zbiorcza TV – ...zł/M
7. Konserwacja domofonowa – ...zł/M
8. Konserwacja dźwig osobowy – ...zł/osobę
9. Fundusz remontowy – ...zł/m2

10. Działalność społeczno-kulturalna – ...zł/m2

11. Centralne ogrzewanie – ...zł/m2

12. ZW opłata stała – ...zł/M
13. CWU podgrzanie – ...zł/m3

14. ZW dla CWU  – ...zł/m3

15. ZW i ścieki – ...zł/m3

16. Wywóz nieczystości – ...zł/osobę

Wydruk czynszowy
po zmianie:

 Ekspl. i utrzym. nieruchomości – ...zł/m2

 Fundusz remontowy – ...zł/m2

 Działalność społeczno-kulturalna – ...zł/m2

 Centralne ogrzewanie – ...zł/m2

 ZW opłata stała – ...zł/M
 CWU podgrzanie – ...zł/m3

 ZW dla CWU  – ...zł/m3

 ZW i ścieki – ...zł/m3

 Wywóz nieczystości – ...zł/osobę

Jak podawali specjaliści gospodar-
ki wodnej w wielu rejonach na połu-
dniu Polski, na każdy metr kwadrato-
wy spadło ponad 600 litrów H20. Efek-
tem tych opadów zalania i powódź. Na 
Wiśle zanotowano tuż po sobie nastę-
pujące dwie fale powodziowe prze-

mieszczające się sukcesywnie do Bał-
tyku. Pierwsza miała niespotykaną dłu-
gość ponad 200 kilometrów. Dała o so-
bie znać Odra. W pamięci wielu miesz-
kających w jej biegu natychmiast od-
żyły wspomnienia powodzi z 1997 ro-
ku. Doniesienia prasowe, radiowe i te-

lewizyjne alarmowały o trudnej sytuacji 
w coraz to innych rejonach kraju, a re-
lacje przypominały doniesienia z fron-
tu – walka o wały trwa, broni się San-
domierz. Woda w kilkunastu miejscach 
przerwała jednak wały i zalała znaczne 
tereny zmuszając do ewakuacji tysiące 
ludzi i zalewając ich domy, samocho-
dy, pola, miejsca pracy. Pojawiło się 
także inne zagrożenie – właściwie nie-
znane dotychczas na tak dużą skalę. 

L a ł o ,  l a ł o  i  l a ł o
Tegoroczny maj zapisał się w kronikach potężnymi opadami deszczu. 

Przez kilka dni w połowie miesiąca i pod jego koniec z nieba lały się gi-
gantyczne ilości wody. Natura kolejny raz pokazała, kto tu rządzi.

ciąg dalszy na str. 10

Pozycje 1 do 8 w dotychczasowym wydruku zo-
stały scalone i w nowym są zawarte w pozycji:  
Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości.
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W niektórych podgórskich miejscowo-
ściach domy spłynęły ze zboczy wraz 
z ziemią. Żywioł pozbawił ludzi dorob-
ku całego życia.

Deszcze także i u nas dały o sobie 
znać. Najpoważniejsza w skutkach by-
ło zalanie z pionu „deszczówki” w bu-
dynku przy ul. Wyzwolenia 7f. Za-
mieszkali tam przez kilka godzin by-
li pozbawieni dopływu prądu. Pozosta-
łe budynki z wodnej nawałnicy wyszły 

obronną ręką, chociaż tu i ówdzie wo-
da znalazła dojście do mieszkań, np. 
przez kominy wentylacyjne lub drobne 
uszkodzenia poszycia dachowego.

Zapewne wszystkie te przecieki i za-
lania dały się we znaki i napsuły krwi 
osobom bezpośrednio dotkniętym tymi 
zdarzeniami, ale i tak możemy być za-
dowoleni, że nie mieszkamy tam gdzie 
woda dokonała autentycznych spusto-

szeń i wdzierała się do domów zata-
piając je często po dach lub do dru-
giego piętra włącznie i gdzie usuwa-
nie szkód potrwa miesiącami a nawet 
latami zaś straty indywidualne liczo-
ne są w tysiącach, dziesiątkach tysię-
cy a zbiorowe w milionach, miliardach 
złotych. W Spółdzielni prace zmierza-
jące do zlikwidowania przyczyn prze-
cieków rozpoczęto natychmiast po 
skończeniu opadów deszczu.

  pes

Lało, lało…ciąg dalszy ze str. 9
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Przychodzi piłkarz do fryzjera i mówi:
- Gool!!

  
Pewien bardzo dobry piłkarz pod-

czas badania kontrolnego wzroku roz-
poznaje jedynie baaardzo duże litery.

Lekarz mówi do trenera:
- Przecież on prawie nie widzi. Mu-

szę go skierować do okulisty. Jego gra 
w meczu jest wykluczona.

- Co Pan opowiada, bramkę zoba-
czy!!!

  
Piłkarz pędzi na bramkę i musi jesz-

cze wyprzedzić przeciwnika. Biegnie 
i krzyczy:

- Panie Jezu, pomóż mi go przegonić.

Nagle wywraca się i z wyrzutem mówi:
- Panie Boże, ale mnie nie popy-

chaj!!!!!!
  

W drodze na wakacje do właściciela 
stacji benzynowej przychodzi klient.

- Czy Pan potrzebuje ludzi do pracy?
- Nie, mam komplet, nawet o dwie 

osoby za dużo.
- Poważnie?
- Przykro mi, ale naprawdę mówię 

poważnie.
- No to, do cholery, niech mnie ktoś 

wreszcie obsłuży!
  

Nowakowa zwierza się przyjaciółce: 
- Nie uwierzysz! Codziennie rano, gdy 

radio zaczyna nadawać gimnastykę, 
mój mąż natychmiast zrywa się z łóżka! 

- I się gimnastykuje? 

- On nie, ale ta młoda sąsiadka 
z przeciwka...

  
Podczas meczu piłkarskiego, sie-

dzącego na trybunach malucha zaga-
duje mężczyzna siedzący obok: 

- Przyszedłeś sam? 
- Tak, proszę pana. 
- Stać cię było na tak drogi bilet? 
- Nie, tata kupił. 
- Aaa… gdzie jest twój tata? 
- W domu, szuka biletu.

  
Spotykają się dwaj kibice piłkarscy. 
- Jak tam wczorajszy mecz? 
- Eeee, nie ma o czym mówić. Sę-

dzia nam uciekł...
  

 Uśmiechnij się 

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Popularne pieczy-

wo; 8. Odpady u stolarza; 9. Zakoń-
czenie powieści; 10. Nasza Spółdziel-
nia Mieszkan iowa; 11. Dobry na las-
so; 12. Część papierosa; 13. Dawny 
komputer; 16. Biblijny statek; 19. Le-
czy nowotwory; 23. Kuzyn soko-
ła; 24. Tanie wino; 25. Męski garni-
tur; 26. Cecha kolosa; 29. Wybrań-
cy trenera; 31. Skała do budowy dróg; 
34. Elza z buszu; 35. Kręcone włosy; 
36. Po Śląsku: stołeczek; 37. Z fontan-
ną w Centrum Siemianowic Śląskich; 
38. Nogi kuraków; 39. Świta, poczet; 
40. Notka prasowa.

PIONOWO: 1. Zbieranie datków; 
2. Park w Michałkowicach; 3. Liczbo-
wy znak; 4. Miara papieru; 5. Człowiek 
pustyni; 6. Kondygnacja; 7. Gra z my-
dłem; 14. Obóz Cyganów; 15. Olej 
w głowie; 17. Rawa w Chorzowie i Ka-
towicach; 18. Krzysztof Globisz uro-
dzony w Siemianowicach Śląskich; 
20. Pływacka lub rowerowa; 21. Nr 13 
z Siemianowic Śl. do Chorzowa przez 
Katowice; 22. List żelazny; 27. „Po 
Schodach” w Muzeum Miejskim w Sie-
mianowicach Śląskich; 28. Pracownia 
Plastyczna w Siemianowickim Cen-
trum Kultury; 29. Ulica, przy której 
znajduje się siedziba Zarządu SM „FA-
BUD”; 30. Akt prawny; 31. Największa 
łódź okrętowa; 32. Zakwas do ciasta; 
33. Miejsce na mecie.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 12 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 

 Uśmiechnij się 

31. 07. 10 r. na adres SM „FABUD”, 
41-100 Siemianowice Śl., ul. ks. 
Jana Kapicy 3 z dopiskiem Redak-
cja „Spółdzielczym Okiem” – krzy-
żówka nr 2/2010. Nagrodę – album 
książkowy, za rozwiązaną krzyżówkę 
w nr 1/2010 z hasłem – Zielono wokół 
nas otrzymał: Robert TWORZYDŁO 

– Siemianowice Śl., ul. Wyzwole-
nia 11. Wszystkie prawidłowe odpo-
wiedzi uczestniczyć będą w losowaniu 
nagrody niespodzianki. Szczęściarzo-
wi wylosowaną nagrodę dostarczymy 
do domu, a w kolejnym wydaniu „SO” 
opublikujemy zarówno rozwiązanie jak 
i nazwisko zwycięzcy.

Krzyżówka nr 2/2010



NIE  PAL  TYTONIU W KLATKACH SCHODOWYCH

Walne Zgromadzenie SM „FABUD” w obiektywie „SO”

S p r a w n i e ,  r z e c z o w o - czytaj str. 3

Prezydium Walnego Zgromadzenia SM „FABUD” – od lewej: Grażyna Kazior 
– obsługa WZ, z-ca Przewodniczącego – Stefan Hyla, Joanna Karaś – 

obsługa WZ, Przewodniczący – Ryszard Kania, Sekretarz – Henryk Sinacki.

Komisja Uchwał i Wniosków – od lewej: Członek – Marian Solecki, 
Przewodniczący – Stanisław Radkowski, Sekretarz – Irena Moroń oraz 

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza: Przewodniczący – Zdzisław Kościołek, 
Sekretarz – Jerzy Bogacki, Członek – Andrzej Kostorz.

Wnioski i uchwały głosowano.

W dyskusji poruszono sprawy 
dostaw ciepła przez cały rok…

…ograniczenia ilości ZCzS, 
likwidacji książeczek opłat i… 

…zimowych przełomów.


