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W tym roku – podobnie jak w latach ubiegłych 
– Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD” zor-

ganizowała mikołajkowy konkurs pla-
styczny o świątecznej tematyce. Tym 
razem zatytułowano go: „W blasku świą-
tecznej choinki”. Do wykazania się swymi 
zdolnościami zaproszono dzieci zamiesz-
kałe w zasobach SMF. Wszyscy uczest-
nicy konkursu zostali zaproszeni do Cen-
trum Bankietowo-Konferencyjnego „LAU-
RA” przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śl., 
gdzie 7 grudnia br. odbył się finał konkursu. Tam w prze-
ślicznej bajkowej scenerii na małych artystów czekał 
oczywiście Mikołaj, który przybył do nich ze swoim reni-
ferem Rudolfem.

Nagrodzono i wyróżniono 39 prac przygotowanych w róż-
nych technikach i z różnych materiałów. Jury, któremu prze-
wodniczył artysta plastyk wybrało 6 najciekawszych prac. 
Wszyscy młodzi plastycy otrzymali okolicznościowe dyplo-
my, upominki i słodycze. Zabawa była super… nie zabrakło 
konkursów, tańców i wspaniałej atmosfery.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace a fotoreportaż 
z tego miłego spotkania zamieszczamy na ostatniej stro-

nie „SO”.
Relacja z mikołajkowego spotkania za-

mieszczona jest również na stronie inter-
netowej: www.smfabud.pl, natomiast peł-
ny fotoreportaż do obejrzenia w siedzibie 
SMF. Istnieje możliwość zgrania wybranych 
zdjęć. Należy tylko przyjść z jakimś nośni-
kiem danych np. pendrive, płyta CD, DVD. 

Z a b a w a 
b y ł a 

s u p e r …

Jagielska emilka
lat 5

Woźniak Dawid
lat 6

Mirek alicja
lat 9

koMarnicka Julia
lat 9

Wolny Julia
lat 9

sztanDer alicja
lat 3,5
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Z żalem informujemy, że 6 października 2012 r. zmarła

ewa staniczek
długoletni gospodarz nieruchomości przy ul. Świerczewskiego 

w Siemianowicach Śl. i Budryka w Chorzowie.
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej
składa

Rodzina i Zarząd SM „FABUD”

Z prac Rady Nadzorczej SMF

T a r y f y ,  f i n a n s e ,  r e m o n t y
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

„FABUD” odbytych w drugim półroczu br. rozpatrywano szereg 
spraw związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni.

Rada zajmowała się m.in. stanem za-
ległości z tytułu opłat za lokale miesz-
kalne i użytkowe. Z zadowoleniem od-
notowano spowolnienie przyrostu na 
skutek działań windykacyjnych Spół-
dzielni (firmy windykacyjnej). Przyrost 
w br. wynosi 18%. Niepokój budzi cza-
sowe przewłaszczanie mieszkań zadłu-
żonych o statusie odrębnej własności.

Rada analizowała wyniki finanso-
we Spółdzielni za II i III kwartały br. 
Stwierdzono bieżącą spłatę kredytów 
i pożyczek, zobowiązania przetermi-
nowane nie występują. Spółdzielnia 
posiada płynność finansową.

Zapoznano się także ze stanem prac 
związanych z planowanymi remonta-

mi, projektowanymi inwestycjami Spół-
dzielni oraz stanem przygotowania do 
zimy. RN przyjęła informację analitycz-
ną nt. znacznego wzrostu taryf za cie-
pło wprowadzonych przez „Tauron” 
decyzjami Urzędu Regulacji Energe-
tyki (z 18, 24 lipca i 28 sierpnia br. 
wzrost do 16%). Analiza Spółdzielni 
potwierdziła oczekiwane efekty ciepl-
ne nowoocieplonych budynków przy 
ul. Wyzwolenia 9 i 11, gdzie mimo 
wzrostu taryf nie było potrzeby zmia-
ny stawek indywidualnych za central-
ne ogrzewanie. Wszystkie wnioski pi-
semne Członków Spółdzielni RN roz-
patrywała pozytywnie.

 pes

Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

R e m o n t y  i  n i e  t y l k o
Osiedle Wyzwolenia

„TAURON” – przez całe lato trwały 
remonty – wymiana sieci cieplnej na 
nową. Prace zostały zakończone, te-
ren uporządkowano.

Wystąpiono o odszkodowanie
Awaria za awarią

Od 7 do 11 listopada br. w trakcie prac 
przełączenia sieci magistrali zimnej wo-
dy odnotowaliśmy lawinę awarii – prze-
rwy w dostawie, skoki ciśnienia, duże 
zabrudzenie, no i oczywiście wykopy. 
Niedogodności te w mniejszym stopniu 
dotknęły pozostałe osiedla Spółdzielni.

Problemy z jakością dostarczanej 
wody i jej odpowiednimi parametrami 

spowodowały również szereg awarii 
wewnątrz budynków, które dały się do-
datkowo we znaki mieszkańcom. Były 
to głównie zanieczyszczenia armatury, 
łazienkowych pieców gazowych i inne.

W oparciu o wykonane prace zle-
cone przez Spółdzielnię i rachun-
ki przedłożone przez lokatorów wy-
stąpiono o odszkodowanie do „Wo-
dociągów Siemianowickich AQUA-
-SPRINT”.

W całym tym zamieszaniu jest i wia-
domość pozytywna, gdyż wodocią-
gi, po ustabilizowaniu sytuacji z do-
stawą wody, przystąpiły w listopadzie 
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

do wymiany „krytycznej” sieci m.in. do 
budynków przy ul. Wyzwolenia 9, 11.

Miejmy nadzieję, że to koniec cią-
głych wykopów w osiedlu.

Osiedle Świerczewskiego
Schody i klatka

Ocieplono klatkę schodową budyn-
ku nr 78A (lewa strona) wraz z mon-
tażem nowego przyzywowego elektro-
nicznego panelu domofonowego. Po-
nadto, wyremontowano schody wej-
ściowe do budynku. 

Ppoż.
Przy okazji remontu sieci zimnej wo-

dy prowadzonej przez Wodociągi wy-
konano nowe przyłącza do budynków 
przy ul. Wyzwolenia 9, 11 w Siemia-
nowicach Śląskich. Przyłącza umożli-
wiają także zasilanie (planowanej bu-
dowy) pionów nawodnionych ppoż. 
co wynika z decyzji pokontrolnej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Siemiano-
wicach Śląskich.

40% umorzenia
W związku ze spłatą połowy pożycz-

ki na likwidację elewacji acekolowych 
zawierających azbest w budynkach 
przy ul. Wyzwolenia 9, 11 Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach umo-
rzył 40% pożyczki na kwotę 87 tys. zł.

TV cyfrowa
Do lipca 2013 r. w całym kraju cyfro-

wa telewizja zastąpi analogową. Zgod-

nie z harmonogramem w woj. śląskim 
wyłączenie sygnału analogowego na-
stąpi 20 maja 2013 r.

Dzięki naziemnej telewizji cyfrowej 
uzyskamy dostęp do ok. 20 programów 
bardzo dobrej jakości, w tym HD oraz 
część programów TV czeskiej.

Jeżeli mamy stary telewizor to praw-
dopodobnie będziemy musieli kupić 
specjalny dekoder. Przy zakupie no-
wych telewizorów należy pytać czy 
pozwalają na odbieranie sygnału cy-
frowego.

Jeżeli ktoś odbiera TV z sieci telewi-
zji kablowej, anteny satelitarnej będzie 
odbierał te same kanały, co zawsze 
bez względu na uruchomienie naziem-
nej telewizji cyfrowej. Telewizor bez 
dekodera będzie nadal odbierał nada-
wane programy.

SMF kończy prace modernizacyjne 
instalacji AZART (sieci, anteny zbior-
czej) celem umożliwienia odbioru na-
ziemnej telewizji cyfrowej. W części 
budynków wymieniono przestarzałą 

instalację, która obecnie prowadzona 
jest w klatkach schodowych, stąd ka-
bel przebiegający w mieszkaniach stał 
się nieużyteczny - przy remoncie moż-
na go wyciąć. 

Z nowej instalacji pionowej z klat-
ki schodowej następuje przyłącze-
nie mieszkania (przewiert pod sufi-
tem) i dalej wg życzenia użytkownika. 
W mieszkaniach posiadających podłą-
czenie TV kablowej można wykorzy-
stać obecne okablowanie bez potrze-
by wykonania nowego przyłącza.

Natomiast w budynkach nowszych, 
gdzie kabel posiadał odpowiednie pa-
rametry – pozostał na swoim miej-
scu wewnątrz mieszkań, dotyczy nie-
ruchomości przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie, Karola Świerczewskie-
go i Jana III Sobieskiego.

Telewizory nowe (wyposażone i do-
strojone) odbierają już sygnał na-
ziemnej telewizji cyfrowej (świetna ja-
kość!!!). Telewizory stare (bez deko-
dera) będą odbierać sygnał analogo-
wy do czasu wyłączenia, tj. do 20 ma-
ja 2013 r. Potem należy je doposażyć.

Jeszcze w tym roku zakończona zo-
stanie modernizacja instalacji AZART 
dostosowanej do odbioru TV cyfrowej 

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

R e m o n t y  i  n i e  t y l k o

Osiedle Świerczewskiego – budynek 78A ul. Stawowa 4

ciąg dalszy ze str. 3
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Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

naziemnej w budynkach przy ul. Wy-
zwolenia 11 w Siemianowicach Śl. 

Kolejne docieplenia
Dwie ściany szczytowe budynku przy 

ul. Stawowej 4 docieplono w ostatnim 
czasie. W trakcie prowadzonych prac, 
niestety, doszło do kolejnej dewastacji. 
19 listopada uszkodzono świeżo nało-

żony tynk – ktoś wyżłobił w nim nazwę 
klubu. Na szczęście udało się spraw-
nie usunąć zniszczenie.

Osiedle Bańgów
Wysokość normatywu

PKO BP S.A. I Oddział w Katowi-
cach informuje, że zgodnie z obwiesz-
czeniem Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z 13 li-
stopada 2012 r. w sprawie wysokości 
normatywu miesięcznych spłat kre-
dytu mieszkaniowego za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu wysokość 
normatywu miesięcznych spłat kre-
dytu mieszkaniowego w 2013 r. wy-
nosi 3,33 zł/m2 powierzchni użytkowej 
lokalu. W I kwartale 2013 r. oprocento-
wanie kredytów mieszkaniowych obję-
tych przejściowym wykupem odsetek 
ze środków budżetu państwa (a tak-
że oprocentowanie zadłużenia z ty-
tułu przejściowego wykupu odsetek) 
wynosić będzie 5,50%. (Komunikat nr 
2/2012 z dnia 07.11.2012 r.)

Całość zasobów SMF
Mam marzenia

Na wszystkich osiedlach „Fundacja 
Dzieci Niczyje” – organizacja pożyt-
ku publicznego, ustawiła kontenery 
na odzież w ramach akcji „Mam ma-
rzenia”.

Masz zbędną odzież nadającą się 
do użytku – pomóż dzieciom speł-
nić ich marzenia.

Zachęcamy do uczestniczenia w akcji.

ul. Stawowa 4

V  K o n g r e s  S p ó ł d z i e l c z o ś c i
...praktycznie niezauważony przez 

media obradował w Warszawie od 
27 do 28 listopada br. Kongres prze-
biegał pod hasłem: Spółdzielnie bu-
dują lepszy świat.

Uczestniczyło w nim blisko 600 de-
legatów reprezentujących 8 milionów 
polskich spółdzielców. Wybrano stu-
osobowe Zgromadzenie Ogólne, 
które 19 grudnia wybierze swoje-
go Przewodniczącego oraz Zarząd 
Krajowej Rady Spółdzielczej i jej 
Prezesa.

Wiadomym jest, że termin Kongre-
su pokrzyżował prace parlamenta-
rzystów, którzy w tych dniach mie-
li rozpatrywać kolejną restrykcyjną 
ustawę o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Podczas debaty mówiono, że 
problemem zasadniczym dotyczą-
cym spółdzielczości w ogóle, w tym 
i spółdzielni mieszkaniowych jest usta-
nawianie złego prawa. Mówiąc o złym 
prawie, uczestnicy wskazywali na zbyt 
liczne i częste nowelizacje oraz na wy-
roki Trybunału Konstytucyjnego. 

Apelowano o zbudowanie w Sejmie 
koalicji dla spółdzielczości i powołanie 
klubu ekspertów do pracy nad projekta-

mi ustaw spółdzielczych oraz o koniecz-
ność przeprowadzania jak najszerszych 
konsultacji (tak ze statutowymi organa-
mi spółdzielni mieszkaniowych, jak i ich 
członkami) przed rozpoczęciem przez 
Sejm prac legislacyjnych nad przedło-
żonymi projektami ustaw.

Delegaci w swoich wystąpieniach 
wskazywali na zagrożenia dla spół-
dzielni mieszkaniowych tkwiące 
w systemie prawnym, a także w czę-
stych zmianach ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Zwracali rów-
nież uwagę na brak rozwiązań, któ-
re spółdzielczości ułatwiłyby funkcjo-

nowanie, w tym: zniesienie podwójne-
go opodatkowania, umożliwienie roz-
liczania osiąganych dochodów na za-
sadach ogólnych, umożliwienie spół-
dzielniom mieszkaniowym korzysta-
nia z uproszczonych form ewidencji 
księgowej przewidzianych w polskim 

prawie finansowym oraz stworzenie 
ram prawnych regulujących doko-
nywanie transakcji pomiędzy człon-
kiem a jego spółdzielnią z uwzględ-
nieniem trendów światowych w tym 
zakresie. 

- Nie należy ograniczać prawem 
działalności spółdzielni, gdy inne 
sektory gospodarki takich ograni-
czeń nie mają – podkreślano pod-
czas Kongresu i wskazywano na 
Kodeks Spółek Handlowych, na re-
gulacje dotyczące zarządzania mie-
niem Skarbu Państwa i zarządzania 
mieniem samorządowym. 

Kongres przyjął kilka dokumentów 
w tym m.in. w sprawie stanu spółdziel-
czości w Polsce oraz kierunków jej 
rozwoju w latach 2013-2016 i w spra-
wie obrony spółdzielczości polskiej. 
Uchwalając te dokumenty V Kongres 
zaapelował, by nie tracić z pola widze-
nia samej idei spółdzielczości. pes
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Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

powoduje, że władztwo nad śmie-
ciami obejmuje gmina. To ona bę-
dzie odpowiedzialna całościowo za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Tym samym zmiana ta kolejny raz 
sprowadza spółdzielnie do roli inka-
senta oraz w tym przypadku jednost-
ki odpowiedzialnej za określenie ilo-
ści osób zamieszkałych i zadeklaro-
wanie sposobu zbierania śmieci – od 
niego zależna jest stawka. Ponad-
to zarządcy, właściciele odpowiada-
ją za stanowiska śmietnikowe, porzą-
dek na śmietniku i pojemniki, jeżeli bę-
dą ich własnością. Te zasady dotyczą 

wszystkich właścicieli, czy zarządców 
nieruchomości. Organizacją wywozu, 
jak i przetargiem na wykonywanie tej 
usługi, zajmować się będzie miasto. 

Już teraz można stwierdzić, że je-
żeli my, mieszkańcy będziemy mieć 
uwagi do wywozu odpadów, to ad-
resować je winniśmy bezpośrednio 
do Urzędu Miasta, gdyż nasza Spół-
dzielnia nie będzie miała zawartej 
umowy na wywóz odpadów.

Zgodnie z nowelizacją usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach Rada Miasta uchwaliła 
obowiązujący na terenie Miasta Sie-
mianowice Śl. regulamin w tej sprawie.

Zapisy w nim zawarte dotyczą przede 

wszystkim selektywnego zbierania i od-
bierania odpadów komunalnych. No-
we zasady zbierania odpadów zaczną 
obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki od-
padów stosowane będą pojemniki:

1.  niebieski – na papier i tekturę,
2.  zielony lub biały – na szkło,
3.  żółty – na tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe (po 
sokach, mleku itp.).

Pojemniki takie są już od kilku lat na 
osiedlach.

4.  brązowy – na odpady ulegające 
biodegradacji (w tym kuchenne, roślin-
ne), które będą podstawione od 1 lip-
ca 2013 roku.

5.  pojemniki na śmieci zmieszane – 
jak dotychczas, z tym że zostaje zmie-
niona ilość nagromadzenia tych odpa-
dów z 0,31 litra/ osobę/tydzień na 0,20 
l/os./t., tym samym zmniejszy się po-
jemność pojemników.

I. LOKALE MIESZKALNE
Nowa opłata została przyjęta pod ko-

niec listopada i podzielona została na 
stawki za odpady zbierane i odbierane 
selektywnie: 

11,30 zł/os./m-c + 1 zł/os/m-c
za dzierżawę pojemnika (pkt 5) 

i nieselektywnie stawka opłaty ro-
śnie na 16,00 zł + 1 zł/os./m-c 
za dzierżawę jednego pojemnika (każ-
dego). Drugi sposób w uproszczeniu 
spowoduje zwiększenie objętościo-
we (tygodniowe) ilości śmieci zmie-
szanych (przepełnienie pojemników – 
usypy obok itp.) i powstanie koniecz-
ność dodatkowego wywozu (zamówie-
nia dodatkowych pojemników).

Opłaty za śmieci zbierane selek-
tywne i zmieszane (pkt 1-5) obejmu-
ją ponadto:

- wywóz śmieci wielkogabarytowych 
(np. mebli) – raz na 2 tygodnie 

- pozostałe odpady jak: zużyte bate-
rie, akumulatory, sprzęt elektryczny, zu-
żyte opony, produkty gumowe, chemi-
kalia, przeterminowane lekarstwa, me-
tale, odpady budowlane (po remoncie 
lokali) należy we własnym zakresie do-
starczyć do mobilnych punktów selek-
tywnej zbiórki. Będą opublikowanych 
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
II. LOKALE UŻYTKOWE (handlowe)

Ilość nagromadzenia odpadów ko-
munalnych zmieszanych wynosi 30 li-
trów na każde 10 m2 pow. użytkowej,
Wywóz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

III. GARAŻE
Od 1 lipca 2013 r. zostanie ustalona 

wielkość pojemników na odpady zmie-
szane z ilością nagromadzenia 5 li-
trów/na garaż/tygodniowo. Wywóz mi-
nimum, co dwa tygodnie. 

Opłaty dla lokali użytkowych i ga-
raży są iloczynem ilości pojemników 
o określonej pojemności i podanych 

niżej stawek za jednokrotny wywóz 
oraz krotności wywozu i opłaty do-
datkowej za dzierżawę pojemników  
w zł/pojemnik/m-c.

Odpady komunalne muszą być
zbierane selektywnie!!!

Ilość osób
W związku z nowymi przepisami 

„śmieciowymi” Zarząd prosi wszyst-
kich Członków Spółdzielni, Użytkowni-
ków o uporządkowanie swoich spraw 
meldunkowych. Ilość osób faktycz-
nie zamieszkałych będzie miała de-

Ś m i e c i  
d r o ż e j ą

fo
to

: a
rc

hi
w

um

Pojemnik 
znormalizowany

Zbiórka nieselektywna Zbiórka selektywna Dzierżawa pojemnika

0,08 m3 12,80 zł 9,10 zł 2,50 zł

0,12 m3 19,10 zł 13,60 zł 3,00 zł

0,24 m3 38,30 zł 27,10 zł 4,00 zł

1,10 m3 175,40 zł 124,20 zł 18,00 zł

5,00 m3 797,20 zł 564,70 zł 77,00 zł

7,00 m3 1.116,10 zł 790,60 zł 82,00 zł
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cydujące znaczenie przy zbiórce 
śmieci i związanych z tym koszta-
mi. Do 15 marca 2013 r. Spółdzielnia 
zobowiązana jest wypełnić i złożyć de-
klaracje do Urzędu Miasta. Ich główną 
pozycją jest ilość osób w lokalu – nie-
ruchomości.

Należy także nadmienić, iż wszystkie 
siemianowickie Spółdzielnie we wspól-
nym wniosku złożyły do władz mia-
sta m.in. dezaprobatę tak znacznego 
wzrostu opłat za śmieci – czytaj Spół-
dzielnia protestuje.

Jest to kolejna podwyżka kosztów 

po podwyżce wody i ścieków, podat-
ków od nieruchomości wprowadzona 
przez gminę, którą boleśnie odczują 
mieszkańcy.

Do śmieciowego zagadnienie wra-
cać będziemy zapewne nie raz.

pes

S p ó ł d z i e l n i a  p r o t e s t u j e
Niczym burza przez cały kraj za sprawą znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  

przetoczyły się dyskusje o śmieciach. W naszym mieście Rada Miasta cztery razy podchodziła do ustalenia 
wysokości stawki za wywóz śmieci i wreszcie podczas sesji odbytej 22 listopada br. uchwałą nr 308/2012 osta-
tecznie ustalono: od 1 lipca 2013 roku za odpady segregowane zapłacimy miesięcznie 11,30 złotych na osobę 
lub za zmieszane 16 zł/os.

Podjęcie tej uchwały nie było pro-
ste, gdyż poprzedziły ją pełne emo-
cji debaty na sesjach o nowym sys-
temie gospodarowania odpa-
dami. Padł wniosek o skal-
kulowanie opłaty przez firmę 
zewnętrzną. Zgłoszono wnio-
sek o zmniejszenie stawek na 
10 złotych od osoby na mie-
siąc za śmieci niesegrego-
wane i 8,50 zł/os./m-c. za se-
gregowane. Wniosek wspar-
to stanowiskiem Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. Te pro-
pozycje nie zostały przyjęte. 
Tym samym podjęta 22. 11. 
br. uchwała nr 308/2012 usta-
lająca opłaty za wywóz śmieci 
i dzierżawę pojemników wywołała pro-
test i sprzeciw Zarządów spółdzielni 
i właścicieli nieruchomości. 

Publikujemy imienny wykaz wyników 
głosowania ustalającego nowe stawki 
opłat. Dysponując nim mieszkańcy mogą 

zapytać radnych, dlaczego głosowali tak, 
a nie inaczej. Będą też mogli odnieść się 
do tych postaw w najbliższych wyborach.

Niezależnie od stawki za wywóz od-
padów wiele kontrowersji wzbudził 
przyjęty przez Radę Miasta: Regula-

min utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Sie-
mianowice Śląskie. Regula-
min uchwalono 5 listopada br.

Ujęte w nim szczegółowe 
zasady gospodarowania od-
padami komunalnymi budzą 
wiele wątpliwości i zawierają 
sporo niejasności, co spowo-
dowało, że władze siemiano-
wickich spółdzielni mieszka-
niowych skierowały do Urzę-
du Miejskiego stosowne pi-
smo z prośbą o wyjaśnienia. 

Pismo publikujemy, a otrzy-
maną odpowiedź przedstawimy 
w kolejnym wydaniu „Spółdzieczym 
Okiem”.

Uchwała nr 308/2012
Głosowanie nr 29

- z autopoprawką Prezydenta Miasta
Za przyjęciem nowych stawek byli: Jerzy Becker, Ja-

cek Blida, Adam Cebula, Tomasz Dzierwa, Marian 
Jadwiszczok, Grzegorz Jurkiewicz, Jerzy Kurzawa, 
Klaudiusz Michna, Dorota Połedniok, Mikołaj Waj-
da, Stefan Wieczorek, Anna Zasada-Chorab, Marze-
na Ziaja.

Przeciw byli: Jolanta Kopiec, Zbigniew Krupski, Bar-
bara Merta, Rafał Piech, Barbara Roguska.

Wstrzymała się: Beata Breguła. 
Nieobecna: Grażyna Bartel.

Urząd Miasta Siemianowice Śl.
ul. Jana Pawła II 10

41-100 Siemianowice Śl.
W nawiązaniu do Uchwały nr 285/2012 Rady Miasta Sie-

mianowice Śl. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta przedstawiamy następują-
ce niżej uwagi.

1. W § 1 pkt 2 Regulaminu określono, iż jako mieszkań-
ca należy rozumieć osobę fizyczną mającą na terenie miasta 
Siemianowice Śl. miejsce zamieszkania w rozumieniu Art. 2d 
Rozporządzenia WE nr 763/2008. Definicja określona w tym 
Rozporządzeniu oznacza, że „za miejsce zamieszkania nale-
ży uznać miejsce, w którym osoba spędza czas przeznaczo-
ny na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności 
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przy-
jaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub piel-
grzymkami religijnymi”. Definicja ta naszym zdaniem jest ma-
ło precyzyjna i nie jest jednoznaczna z ewidencją osób za-
meldowanych na terenie miasta, która to ewidencja jest obec-
nie podstawą do naliczania stawki za wywóz nieczystości sta-
łych. Spółdzielnia mieszkaniowa jako właściciel lub zarząd-
ca nieruchomości nie dysponuje ewidencją osób zamiesz-

kałych w rozumieniu cytowanego Rozporządzenia. W związ-
ku z tym, że przyjęty uchwałą Rady Miasta Regulamin nie 
określa szczegółowo, w jaki sposób właściciele nieruchomo-
ści mają ustalić ilość osób zamieszkałych, wnosimy o spre-
cyzowanie sposobu, w jaki podmioty odpowiedzialne za 
wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi mają określić ilość osób 
zamieszkującą daną nieruchomość oraz odpowiedzieć na 
pytanie czy przyjęcie tej ilości osób jako podstawy do okre-
ślenia tej liczby należy przyjąć dotychczasowy system tj. ilość 
osób zameldowanych na pobyt stały.

2. Wątpliwości budzi również konieczność określenia 
w składanych deklaracjach sposobu gromadzenia odpadów 
komunalnych w budynkach wielorodzinnych, w których 
część osób zamieszkujących dokonywać będzie segre-
gowania odpadów komunalnych a pozostała część nie. 
Prosimy o wyjaśnienie czy zatem w danej nieruchomości 
należy uznać, że odpady w takim przypadku są selektywne 
i ustalić opłatę od osoby na niższym poziomie czy też nie. 
W przypadku podjęcia decyzji, iż gromadzone w ten spo-
sób odpady komunalne nie są uznawane jako zbierane se-

Pismo Zarządów Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych do Urzędu Miasta.

ciąg dalszy na str. 8
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lektywnie, co wiązałoby się z koniecznością ustalenia dla 
wszystkich osób zamieszkałych daną nieruchomość naj-
wyższej stawki liczonej od osoby, w tym przypadku wystą-
piłaby zasada odpowiedzialności zbiorowej, co wywołałoby 
wiele konfliktów, a ponadto zniechęciłoby mieszkańców do 
segregowania śmieci i byłoby zaprzeczeniem idei, która jest 
podstawowym celem Regulaminu.

3. W przypadku budynków wielorodzinnych określenie w §11 
pkt 9 częstotliwość odbioru 
mebli i innych odpadów wiel-
kogabarytowych nie rzadziej 
niż 1 raz na kwartał jest nie 
do przyjęcia. W chwili obecnej 
czynności te wykonywane są 1 
raz w tygodniu w ramach usta-
lonej stawki w zł/os. Uważamy, 
iż odbiór tych odpadów powi-
nien odbywać się, co najmniej 
1 raz na 2 tygodnie. W przeciw-
nym przypadku właściciele nie-
ruchomości będą zmuszeni wy-
konywać te czynności we wła-
snym zakresie, co spowodu-
je konieczność dodatkowego 
przerzucenia kosztów na osoby 
zamieszkałe i w konsekwencji 
ustalenia wyższej stawki niż 16 zł na osobę.

4. Analizując konieczność dostosowania pojemności po-
jemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunal-
nych wg ustalonych w Regulaminie ilości 20 litrów na każ-
dego mieszkańca nieruchomości w cyklu jednotygodnio-
wym stwierdzamy pewną nielogiczność przy traktowaniu 
nieruchomości wielorodzinnych wyposażonych w instalację 
c.o. na tym samym poziomie, co budynki jej nieposiadają-
ce. Ogólnie przecież wiadomo, że ilość śmieci z tych nieru-
chomości nie jest przecież jednakowa.

5. W związku z faktem, iż całość zadań wynikających 
z kampanii edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej właści-
wego gospodarowania odpadami komunalnymi leży po 
stronie Urzędu Miasta, co wynika ze sposobu wyliczeń mie-
sięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi dla mieszkańców. Oczekujemy przedstawienia komplek-
sowego programu działań w tym zakresie i jednocześnie 
deklarujemy gotowość do współdziałania za pośrednictwem 
naszych służb a także naszego wydawnictwa.

6. Ogromne wątpliwości a nawet protesty budzi fakt 
ustalenia opłat na dzierżawę pojemników przeznaczo-

nych na zbiórkę odpadów komunalnych na poziomie 
1 zł miesięcznie za osobę. Z prostego wyliczenia wyni-
ka, że w przypadku nieruchomości zamieszkałej np. przez 
200 osób występuje konieczność ustawienia 4 pojemni-
ków o pojemności 1.100 litrów o wartości ok. 4.000 zł, a do-
chody z tytułu dzierżawy wynoszą rocznie 2.400 zł, zatem 
zwrot całości poniesionych nakładów na ustawienie pojem-
ników nastąpi w ciągu 20 miesięcy i jest to naszym zda-

niem stanowczo zbyt krótki 
okres i winien on być naszym 
zdaniem zdecydowanie dłuż-
szy a opłata z tytułu dzierża-
wy zdecydowanie niższa i nie 
powinna wynosić więcej niż 
30 gr./os.

7. Podobne wątpliwości bu-
dzi również ustalona opata 
w uchwale 308/2012 z 20 li-
stopada 2012 r. za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi. Uważamy, iż wzrost 
opłaty z dotychczasowej 
7,43 do 11,30 lub 16,- zł na 
osobę jest zdecydowanie 
za wysoki i wyrażamy głębo-
kie przekonanie, iż do czasu 

wejścia jej w życie ulegnie znacznemu obniżeniu, zgodnie 
z deklaracjami władz miasta. Nadmieniamy, że to kolej-
na podwyżka kosztów utrzymania mieszkania, a także 
wcześniej wprowadzone podwyżki za wodę i odprowa-
dzenie ścieków, energii cieplnej do celów c.o. i c.w.u. 
a także podatków od nieruchomości doprowadzi do 
znacznego zubożenia mieszkańców naszego miasta.

Przedkładając powyższe wątpliwości wnosimy o konkret-
ne i szczegółowe ich wyjaśnienie celem umożliwienia nam 
właściwego wypełnienia deklaracji.

W podpisie:
- Adelajda Chawińska, prezes Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Michał”
- Dariusz Ciosek, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszka-

niowej „SIEMION”
- Zbigniew Lekston, prezes Zarządu Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej
- Zbigniew Michalski, prezes Zarządu Spółdzielni Miesz-

kaniowej „FABUD”
pes

Wytłuszczenia od red.

S p ó ł d z i e l n i a  p r o t e s t u j e

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMINEM UREGULOWANIA PŁATNOŚCI 
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.

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KASY AGENCJI BANKOWEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W SIEDZIBIE SMF 
PRZY UL. ks. JANA KAPICY 3 W SIEMIANOWICACH ŚL.

ciąg dalszy 
ze str. 7
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Badanie wentylacji  
i instalacji gazowych

W listopadzie br. zgodnie z wymo-
gami Prawa budowlanego przeprowa-
dzono coroczne obligatoryjne bada-
nia sprawności technicznej wentylacji 
i instalacji gazowych, w tym gazowych 
pieców łazienkowych. Stwierdzono 
wiele nieprawidłowości, w tym m.in.: 
zaklejanie kratek wentylacyjnych, za-
budowę podciągów i wyciągów me-
chanicznych w kuchniach ze wspól-
nymi przewodami, przeróbki instalacji 
gazowych, brak bieżącej konserwacji 
gazowych pieców łazienkowych. Nie 
wszystkie osoby zobowiązane np. do 
naprawy gazowych pieców łazienko-
wych do przygotowania cie-
płej wody, w których stwier-
dzono przekroczenie stęże-
nia tlenku węgla (pipiemów) 
dokonały terminowych kon-
serwacji przez osoby upraw-
nione. Taka sytuacja stwa-
rza niebezpieczeństwo utraty zdrowia 
i życia nie tylko zainteresowanych, ale 
i pozostałych mieszkańców.

Z uwagi na cykliczne nie dostosowa-
nie się do zaleceń pokontrolnych od 
przyszłego roku Spółdzielnia z wyprze-
dzeniem powiadomi o jesiennych prze-
glądach celem m.in. dokonania wcze-
śniejszej corocznej konserwacji urzą-
dzeń gazowych przez mieszkańców.

W razie stwierdzenia przekroczenia 
stężenia tlenku węgla gazownicy ode-
tną dopływ gazu w dniu badania. Gaz 
zostanie uruchomiony po wykonaniu 
stosownych prac przez osobę upraw-
nioną, sporządzeniu protokołu i przedło-
żeniu go w administracji nieruchomości. 

Przypominamy, że problematyka ta 
została zapisana (wytknięta) w proto-
kole lustracji pełnej Spółdzielni za la-
ta 2007-2009.

Objawy zatrucia  
tlenkiem węgla - czadem

 0,01-0,02% - lekki ból głowy przy 
ekspozycji 2-3 godziny

 0,04% - silny ból głowy zaczynają-
cy się około 1 godziny po wdycha-
niu tego stężenia

 0,08% - zawroty głowy, wymioty 
i konwulsje po 45 min. wdychania, 
po 2 godz. trwała śpiączka

 0,16% - silny ból głowy, konwul-
sje po 20 minutach, zgon po 2 go-
dzinach

 0,32% - intensywny ból głowy i wy-
mioty po 5-10 min., zgon po 30 mi-
nutach

 0,64% - ból głowy i wymioty po 1-2 
minutach, zgon w niecałe 20 minut 

 1,28% - utrata przytomności po 2-3 
wdechach, śmierć po 3 minutach.

Życie można stracić, gdy stężenie 
tlenku węgla sięgnie ok. 0,08% (8 czą-
stek tlenku węgla na ok. 10.000 czą-
stek powietrza).

Gaz
Brak szczelności i sprawności insta-

lacji gazowych oraz niewłaściwa wen-
tylacja pomieszczeń może spowodo-
wać bardzo groźny wybuch gazu, któ-
rego konsekwencją może być znisz-
czenie budynku i zagrożenie bezpie-
czeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulat-
niający się gaz tworzy z powietrzem 
mieszankę silnie wybuchową już przy 
niewielkim stężeniu – powszechnie 
stosowany gaz ziemny (metan) przy 
5% stężeniu w powietrzu, natomiast 
gaz płynny (propan-butan) już przy 
2% stężeniu! Należy również pamię-
tać, że gaz płynny w odróżnieniu od 
gazu ziemnego jest cięższy od powie-
trza – jeśli się ulatnia, nie jest efek-
tywnie odprowadzany przez wentyla-
cję. Dlatego, szczególnie w przypad-
ku korzystania z gazu płynnego, zale-
ca się stosowanie detektorów (wykry-
waczy) gazu.

PAMIĘTAJ!
Na początku sezonu grzewczego 

sprawdź stan techniczny wszelkiego 
rodzaju urządzeń służących do ogrze-

wania pomieszczeń lub wody, a przede 
wszystkim urządzeń gazowych.

Zapewnij dopływ odpowiedniej ilo-
ści powietrza, w tym szczególnie do 
kotłowni oraz do łazienek, kuchni i in-
nych pomieszczeń, w których znajdu-
ją się urządzenia opalane paliwem ga-
zowym.

Sprawdź drożność instalacji wentyla-
cyjnej oraz stan przewodów odprowa-
dzających spaliny.

Nie zatykaj otworów wentyla-
cyjnych i napływowych powie-
trza, kratek wentylacyjnych i otworów 
w drzwiach.

Jeśli masz szczelne okna, niebez-
pieczeństwo związane z niewłaściwą 
wentylacją jest szczególnie groźne –
zapewnij stały dopływ świeżego po-
wietrza poprzez urządzenia napo-
wietrzające zainstalowane w tych 
oknach lub przez rozszczelnienie 
skrzydła okiennego. 

Wymień niesprawne i nieprawidłowo 
działające urządzenia. Wy-
miana bądź naprawa urzą-
dzeń gazowych może być do-
konywana wyłącznie przez 
osoby posiadające odpowied-
nie uprawnienia zawodowe.

Jeśli masz jakiekolwiek wąt-
pliwości zwróć się natychmiast do wła-
ściciela bądź zarządcy budynku - to on 
jest odpowiedzialny za jego bezpiecz-
ne użytkowanie.
Zasady bezpiecznego korzystania 

z urządzeń gazowych
Nie ogrzewaj pomieszczeń miesz-

kalnych kuchenkami gazowymi.
Zabronione jest instalowanie bu-

tli w budynkach zasilanych gazem 
z sieci gazowej.

Przewody elastyczne służące do 
przyłączania urządzeń gazowych po 
przekroczeniu oznaczonej daty waż-
ności należy niezwłocznie wymienić.

Poziom bezpieczeństwa można wy-
datnie podnieść, stosując urządze-
nia (detektory) wykrywające obecność 
w powietrzu zarówno tlenku węgla, ga-
zu ziemnego, jak i gazów płynnych.

ZACHOWAJ  
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!

Sprawdź, czy instalacja elektrycz-
na nie jest nadmiernie obciążana 
przez włączenie do jednego gniaz-
da wtykowego kilku odbiorników du-
żej mocy.

Ostrożnie korzystaj z urządzeń 
mających nieosłonięte spirale grzew-
cze. Ustawiaj je zawsze w bezpiecznej 

G a z , 
c z a d

Z nadejściem zimy, jak bumerang wraca problem zapewnienia prawidło-
wej wentylacji. Parę mroźnych dni za nami i już media informują o kil-

kunastu przypadkach śmiertelnego zaczadzenia, wybuchach gazu, poża-
rach i przypadkach zamarznięcia. Nie bagatelizujmy drobnych rad. Ich sto-
sowanie zapobiega tragediom. Spółdzielnia wykonuje obowiązkowe przeglą-
dy i usuwa ewentualne niesprawności. My musimy zadbać o to, co wyłącz-
nie od nas zależy.

UWAGA NA CZAD!!!
TLENEK WĘGLA – GAZ BEZWONNY, BEZBARWNY, 

ZABIJA LUB POWODUJE NIEODWRACALNE 
ZMIANY W ORGANIŹMIE CZŁOWIEKA 

W KILKANAŚCIE – KILKADZIESIĄT SEKUND!

ciąg dalszy na str. 10
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odległości od łatwopalnych przedmio-
tów i elementów mieszkania.

Zawsze stosuj się do instrukcji 
urządzeń producenta co do bezpiecz-
nego ich użytkowania.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje 
i swoich najbliższych

Gdy coś się nieszczęśliwego przy-
trafi telefonuj na bezpłatne TELEFO-
NY ALARMOWE!
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
KM PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ – 998
KM POLICJI – 997
STRAŻ MIEJSKA – 986
Ogólnopolski telefon alarmowy – 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZA-
NIA KRYZYSOWEGO - (32) 220 01 80

Pierwsza pomoc
W przypadku zatrucia tlenkiem wę-

gla należy wynieść poszkodowanego 
w bezpieczne miejsce z dostępem do 
świeżego powietrza i wezwać służby 
ratunkowe. 

Jeżeli u poszkodowanego są zabu-
rzenia świadomości, wystąpiła utrata 
przytomności, to należy jak najszyb-
ciej przystąpić do udzielenia pierw-
szej pomocy. Jeśli osoba poszkodo-
wana nie oddycha, nie jest wyczuwal-
ne bicie serca trzeba natychmiast za-
stosować sztuczne oddychanie oraz 
masaż serca. 

Zapamiętaj te liczby!  
30 ucisków, 2 wdechy  

to główna zasada reanimacji.

SZTUCZNE ODDYCHANIE  
metodą usta-usta

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie – 
stosując maseczkę do sztucznego od-
dychania.

Ostrożnie wyjmij za pomocą palca 
ciała obce – jeżeli są – z ust poszko-
dowanego. Udrożnij drogi oddechowe. 
Zatkaj szczelnie nos poszkodowane-
go. Weź głęboki oddech i przyłóż swo-
je usta do ust ofiary. Zacznij dmuchać, 
dopóki nie zauważysz, że klatka pier-
siowa poszkodowanego uniosła się. 
Odsuń usta, pozwól klatce piersiowej 
opaść. Sprawdzaj puls po każdych 10 
wdechach. Jeżeli nie ma pulsu zasto-
suj masaż serca. Jeżeli poszkodowa-

ny zacznie oddychać połóż go w pozy-
cji bocznej ustalonej.

Masaż serca
zawsze musi być połączony ze 

sztucznym oddychaniem.
Podstawę dłoni kładziemy na wyso-

kości 1/3 mostka (2 palce od końca 
mostka). Połóż jedną rękę na drugiej 

i spleć palce. Wyprostuj ręce i rozpocz-
nij uciskanie klatki. Palce należy mieć 
skierowane od siebie. Klatka piersiowa 
powinna obniżać się o 4-5 cm. Powta-
rzaj uciski 30 razy w tempie dwóch uci-
sków na sekundę. Co 30 ucisków wy-
konaj 2 wdechy usta-usta. Jeżeli puls 
jest obecny należy zaprzestać masa-
żu serca. Sztuczne oddychanie konty-
nuować, jeżeli konieczne.

Nie bagatelizujmy drobnych rad. 
Ich stosowanie zapobiega tragediom.

ciąg dalszy ze str. 9

G a z ,  c z a d

Zapamiętaj te liczby! 30 ucisków, 2 wdechy to główna zasada reanimacji.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę do przyznania dodatku miesz-
kaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
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.

Świadczenie przysługuje osobom, 
których średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego nie przekra-
czał 175% kwoty najniższej emery-
tury (od 1. 03. 2012 r. – 799,18 zł) 
i wynosi:

- 1398,56 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym, - 998,97 zł w gospodar-
stwie 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. Obliczenia nale-
ży udokumentować zaświadczeniami 
o dochodach wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny.

Przypominamy, że kwota brutto 
to kwota bez składki: - emerytalnej, - 
rentowej, - chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku przyj-
muje się 90% wydatków ponoszonych 
w związku z korzystaniem z mieszka-

nia. W grę wchodzą świadczenia okre-
sowe ponoszone przez gospodarstwo 
domowe, takie jak: - czynsz; - opłaty za 
świadczenia związane z eksploatacją 
lokalu mieszkalnego; - opłaty eksplo-
atacyjne w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

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 składamy wypełnione wnioski.

P a m i ę t a j 
o  d o d a t k u
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Racjonalne gospodarowanie wodą

J a k  z a o s z c z ę d z i ć ?
Woda, a wraz z nią ścieki systematycznie nam drożeją. Umiejętne korzystanie z H2O może dać wymierne korzyści 

każdemu zamieszkałemu. Wszyscy wiemy, że mycie zębów pod bieżącą woda to ewidentne marnotrawstwo. To 
tylko jeden przykład. Inne każdy z nas znajdzie w swoim otoczeniu, gdy tylko się zastanowi. Ogromny wpływ na zu-
życie wody maja nasze urządzenia czerpalne...

W wielkości dobowego zużycia wo-
dy można wyróżnić zużycie racjonalne 
(niezbędne) oraz straty wody. Pod po-
jęciem racjonalnego zużycia wody ro-
zumie się tę ilość wody, którą w pełni 
zaspakaja wszystkie potrzeby człowie-
ka. Straty powstają w wyniku przecie-
ków wody oraz marnotrawstwa. 

Jednym ze źródeł zbędnego większe-
go zużycia, a więc marnotrawstwa, jest 
niedostateczne i przestarzałe wyposa-
żenie sanitarne mieszkań. Już tylko brak 
umywalki w łazience generuje większe 
zużycie wody, gdyż powoduje koniecz-
ność mycia rąk pod baterią wannową 
(baterie o dużej wydajności). W czasie 
30 sekund mycia rąk pod baterią umy-
walkową z perlatorem zużywa się ok. 
3-4 dm3 (litrów) wody, natomiast z uży-
ciem baterii wannowej 8-10 dm3 wody. 
Sposoby oszczędzania wody i energii 
w bateriach czerpalnych można podzie-
lić na te, które umożliwiają zmniejszenie 
wypływu wody z baterii oraz skrócenie 
czasu korzystania z baterii.

Kolejnym urządzeniem umożliwiają-
cym oszczędzanie wody jest perlator, 
który powoduje wytworzenie mieszani-

ny wodno-powietrznej zmniejszającej 
udział wody w całkowitym strumieniu 
wypływającym z wylewki baterii. Per-
lator znaczne zmniejsza przepływ wo-
dy w rezultacie, czego zmniejszają się 

wahania ciśnienia w instalacji wodo-
ciągowej oraz znacznie zmniejsza się 
zużycie wody.

Baterie dwuchwytowe
a jednouchwytowe

Zmiana baterii dwuchwytowej na 
jednochwytową umożliwia zmniejsze-
nie przepływu wody, zużycia o ok. 

25%. powodem jest szybsza możli-
wość (w baterii jednochwytowej) usta-

Przecieki wody w instalacjach mieszkaniowych

Miejsce 
przecieku

Opis objawów Miara
Wartość 

przecieku 
w l/dobę

Bateria
zlewozmywakowa

 nieznaczne nieszczelności po ok. pół roku użytkowania 
 średnie nieszczelności po ok. 8 miesiącach do 1 roku użytkowania
 mocno nieszczelna
 bardzo mocno nieszczelna (lub niedokręcony jeden z zaworów)

20 do 30 kropli/min.
60 do 80 kropli/min.
80 do 100 kropli/min.
Strumień wody o śred-
nicy 3 mm rwący się
w krople

7 ÷ 10
20 ÷ 25
28 ÷ 40

100 ÷ 150

Bateria wannowa
 nieznaczny przeciek – początek uszkodzenia
 wyraźny przeciek
 bardzo mocno nieszczelna (lub niedokręcona)

20 do 40 kropli/min.
40 do 70 kropli/min.
Cienki strumień

10 ÷ 20
20 ÷ 40

100 ÷ 200

Miska
ustępowa

 nieznaczny przeciek widoczny w misce ustępowej
 dobrze widoczny przeciek
 intensywny przeciek

Strumień szer. 0,5 cm
Strumień szer. 0,5-1 cm
Strumień szer. pow. 1 cm

300 ÷ 500
500 ÷ 800
pow. 1000

ciąg dalszy na str. 12

Mając taką baterię wannową trudno zaoszczędzić. 
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wienia żądanej temperatury wypły-
wającej wody. Konstrukcja miesza-
cza w baterii jednochwytowej ułatwia 
utrzymanie przez cały czas takiej sa-
mej pozycji mieszania wody zimnej 
i ciepłej – w tradycyjnej baterii dwu-

chwytowej (odrębne pokrętła dla zim-
nej i ciepłej wody) temperatura wody 
zmieszanej może się wahać w zależ-
ności od konstrukcji i stopnia zużycia 
głowic w zaworach doprowadzających 
wodę zimną i ciepłą. Z kolei baterie 
termostatyczne utrzymują stałą tem-
peraturę wypływającej wody niezależ-
nie od zmian temperatury i ciśnienia 
wody zasilającej baterię. Są one naj-

częściej stosowane jako baterie wan-
nowe i prysznicowe. Zasada działa-
nia tych baterii umożliwia do minimum 
skrócenie czasu nieużytecznego, tzn. 

czasu potrzebnego na ustawienie tem-
peratury wody w trakcie kąpieli. (O in-
nych urządzeniach w następnym wy-
daniu „SO”).

Rozliczenie wody za 2011/2012
W całych zasobach zużycie wody 

wyniosło 87.260 m3, koszt 868 tys. zł.
Uchyb (różnica) bilansu zużycia wo-

dy między sumą wodomierzy domo-
wych (wodociągów) i mieszkaniowych 

(użytkowników mieszkań) wyniósł 4 % 
(w poprzednim okresie rozliczenio-
wym 5 %), natomiast na nieruchomo-
ściach do 10 %.

Różnice ulegają sukcesywnej sta-
bilizacji, co jest efektem m.in. wy-
eliminowania jednej z wielu przyczyn 
nierównoważenia się wskazań wodo-
mierzy domowych i mieszkaniowych, 
tj. rozciągłości czasokresu odczytów. 
Zamontowane wodomierze radiowe 
umożliwiły odczyt wszystkich wodo-
mierzy w jednym czasie. 

 pes

Przykład zużycia wody na jedną kąpiel pod prysznicem

Zużycie wody Jednostki
Bateria

dwuchwytowa
Bateria

jednochwytowa
Bateria

termostatyczna

1 osoba/doba dm3 (litr) 60 45 33

4 osoby/doba dm3 (litr) 240 180 132

4 osoby/rok dm3 (litr) 84.000 63.000 46.200

Oszczędność w porównaniu 
z baterią dwuchwytową

w m3 - 21 37,8

w % - 25 45

ciąg dalszy ze str. 11 J a k  z a o s z c z ę d z i ć ?

Z  g ł o w ą  k o r z y s t a j  z  c i e p ł a

Sposób oszczędzania ciepła.
Należy unikać gwałtownego wychło-

dzenia ścian, mebli, które następnie 
trzeba ogrzać zużywając dużych ilo-
ści ciepła. Zawór termostatyczny przy 
grzejniku należy otwierać i zamykać 
tylko na tyle, aby potrzebna tempera-
tura pomieszczenia rosła lub obniżała 
się powoli. Jeśli temperatura powietrza 
zostanie obniżona o 1oC oszczędza 
się w tym pomieszczeniu około 6% 
energii. W ciągu całego sezonu grzew-
czego daje to znaczne oszczędności.

Tyle ciepła ile potrzeba
Dobre samopoczucie zależy od wie-

lu czynników (ruch, wiek, itp.) Zale-
ży również od sposobu ubierania się. 
Proszę spojrzeć na siebie i pomyśleć 
o ile można, będąc właściwie ubra-
nym, obniżyć temperaturę pomiesz-
czenia, w którym się przebywa.

Nie zasłaniać grzejników
Jeżeli grzejniki są zasłonięte „ciężki-

mi” zasłonami lub zastawione mebla-
mi, zagradza się ciepłu drogę do po-
mieszczenia. Ciepło gromadzi się przy 
grzejniku i zwiększa się znacznie stra-
ty ciepła przez ściany i powierzchnie 

oszklone. Najczęściej głowica termo-
statyczna wyłącza się powodując spa-
dek temperatury w pomieszczeniu.

Wietrzenie: krótko i skutecznie
Szybka wymiana powietrza jest najbar-

dziej ekonomiczna. Dlatego przed wie-
trzeniem należy zawór przy grzejniku cał-
kowicie zamknąć i dopiero wówczas na 
krótko, szeroko otworzyć okno. Jeśli okno 
będzie tylko uchylone następuje stała 
strata ciepła. Równocześnie „oszukuje 
się” zawór termostatyczny przy grzejniku, 
gdyż chłodne powietrze opływając zawór 
powoduje całkowite jego otwarcie i tym 
samym maksymalne grzanie grzejnika.

Unikać zwiększonych strat
Zaciągnięcie zasłon (niezasłaniają-

cych grzejnika), opuszczenie żaluzji 
okiennych po zmroku ograniczy straty 
ciepła przez okno.

Sprawdzać działanie
zaworu termostatycznego

Przekręcając zawór na minimum 
i maksimum zaobserwować czy reagu-
je – sprawdzając manualnie czy grzej-
nik jest chłodniejszy czy cieplejszy, 
przy czym grzejnik nie musi być cie-
pły na całej powierzchni. W dalszej ko-
lejności należy sprawdzić temperatu-
rę w danym pomieszczeniu termome-
trem. Sprawdzić także stan dokręce-
nia pierścienia głowicy termostatycz-
nej (w razie potrzeby dokręcić ręcznie).

Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie 
odczuwalne zwiększenie lub zmniej-
szenie temperatury zgłosić sprawę do 
administracji nieruchomości.

Należy nadmienić, iż w razie „nad-
miernego” oszczędzania ciepła (skraj-
nego domykania głowicy termosta-
tycznej, braku wietrzenia mieszkania 
powodującego wzrost wilgotności fak-
tycznie w dużej mierze będziemy tra-
cić ciepło na ogrzanie pary wodnej). 
Warto o tym pamiętać i nie przesa-
dzać, gdyż w konsekwencji możemy 
zapłacić wyższe rachunki.

Ciepło swoje kosztuje, to wie każdy i stąd, co jakiś czas publikujemy rady, 
jak ograniczyć wydatki ponoszone na ogrzewanie mieszkania. Przeczy-

tajmy i stosujmy tych kilka uwag, które wraz z innymi publikowanymi wcze-
śniej wskazówkami umożliwią zmniejszenie kosztów.
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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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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Wąwóz, parów; 

4. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa; 
5. „Zasłużony Działacz Ruchu Spół-
dzielczego” dla zasłużonych członków 
SM „FABUD”; 9. Kolędnicy w gwarze 
śląskiej; 14. Płatek śniegu; 17. Mar-
gines boiska; 18. Blady nad ranem; 
21. Tworzą szkielet ryby; 23. Syno-
nim starożytnego Greka; 26. Śpiewa-
ne w czasie świąt Bożego Narodze-
nia; 27. Dziękczynny hymn katolicki; 
28. Rzadkie imię męskie; 29. Czer-
wone na maklerze; 32. Akwizgran, 
miasto w Niemczech; 35. W nim ro-
sną drzewka na choinkę; 37. Holow-
niczy sznur; 38. Pasiaste zwierzę; 
39. Koreański samochód; 41. Kolacja 
z opłatkiem; 45. Bożonarodzeniowe 
drzewko; 49. Zawody motocyklowe 
w trudnym terenie; 50. Łamany w wi-
gilijny wieczór; 51. Dziewięciodnio-
we nabożeństwo; 53. Nakryty obru-
sem; 54. Nielegalny pasażer na stat-
ku; 55. Ryba wigilijna; 56. Wzniesio-
ny na powitanie, nowego 2013 roku.

PIONOWO: 1. Myśliwska przynęta; 
2. Muzyka improwizowana; 3. Piekar-
nik w gwarze śląskiej; 6. Nuta „d” z be-
molem; 7. Marka samochodu; 8. Cha-
ta w Afryce na glinianej podmurówce; 
10. Dowodzi niewinności; 11. Część 
twierdzenia; 12. Irlandzki taniec ludo-
wy; 13. Malec ze Stumilowego La-
su; 14. Kuzynka kaczki; 15. Stra-
szy w zamczysku; 16. Arabski Jan; 
19. Doroczne Zgromadzenie Człon-
ków SM „FABUD” zorganizowane 
w AHU „Zameczek”; 20. Przysłowio-
wy niejadek; 21. Alonso, odkrywca je-
ziora Maracaibo; 22. Brat Lecha i Ru-
sa; 24. Pies z telewizyjnego serialu; 
25. Zbiór map; 30. Dezerter; 31. Po-
mieszczenie; 33. Zbiór głównych za-
sad wiary; 34. Szkło z wizją; 36. Daw-
ny, nasz aparat fotograficzny; 39. Har-
dy od zginania; 40. Pan z czasów Za-
głoby; 42. Siła rozpędu; 43. Uchwyt 
ślusarski; 44. Wśród lantanowców; 
46. Prymas przed kardynałem Wy-
szyńskim; 47. Mała Irena; 48. Nie król 
a w koronie; 52. Biała pora roku.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 20. 01. 13 r. na adres SM „FA-
BUD”, 41-100 Siemianowice Śl., ul. 
ks. Jana Kapicy 3 z dopiskiem Re-
dakcja „Spółdzielczym Okiem” – 
krzyżówka nr 52/12. Wszystkie pra-

widłowe odpowiedzi uczestniczyć będą 
w losowaniu nagrody niespodzianki. 
Szczęściarzowi wylosowaną nagrodę 
dostarczymy do domu, a w kolejnym 
wydaniu „SO” opublikujemy zarówno 
rozwiązanie, jak i nazwisko z adresem 
zwycięzcy. Przysłanie rozwiązania jest 
jednocześnie wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb redakcyjnych.

Nagrodę – zestaw kalendarzy, za 
rozwiązaną krzyżówkę w nr 51/2011 
z hasłem – Dom rodzinny skarb otrzy-
mała: Joanna MAZUR, ul. M. Skło-
dowskiej-Curie 93, Siemianowice Śl. 
Gratulujemy. 



 Budynek ul. Boczna - wizualizacja.Osiedle domków w Czeladzi - wizualizacja.

►  PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI WSPÓLNOT 
►  EWIDENCJONOWANIE I MONITOWANIE 

INDYWIDUALNYCH WPŁAT ZALICZEK 
►  ROZLICZANIE WSPÓLNOT, W TYM INDYWIDUALNE 

WŁAŚCICIELI  
►  KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI 
 
 

K O N T A K T  
ul. Kapicy 3      41-100 SIEMIANOWICE ŚL. 

TEL. 32 22-05-400    FAX 32 22-94-855 
smf@smfabud.pl 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD” przygotowuje 
się do rozpoczęcia dwóch inwestycji mieszkanio-

wych w 2013 roku:
 DOMY JEDNORODZINNE (z wbudowanym garażem 

dwustanowiskowym) zlokalizowane w Czeladzi przy ul. Sie-
mianowickiej-Staszica budowane w technologii tradycyjnej 
o powierzchni ok. 150 m2 na działce o powierzchni ok. 800 m2.
 BUDYNEK WIELORODZINNY 4 KONDYGNACYJNY 

przy ul. Bocznej w Siemianowicach Śl. budowany w tech-
nologii tradycyjnej z przynależnymi miejscami postojowymi 

w garażu wielostanowiskowym i komórkami lokatorskimi. 
Lokale mieszkalne, o pow. od 48 m2 do 72 m2, będą wypo-
sażone we własne ogrzewanie gazowe.

Bliższe informacje można uzyskać:  
- w sekcji inwestycji - tel. 32 220-54-03;  
- w sekcji członkowsko-organizacyjnej - tel. 32 220-54-12
Zachęcamy do skorzystania z ofert inwestycyjnych 

dostępnych również na stronie:
www.smfabud.pl w zakładce INWESTYCJE. 

graz

I n w e s t y c j e  t u ż . . .  t u ż . . .
SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 3 / grudzień 2012 15



- czytaj str. 2

Z a b a w a 
b y ł a 

s u p e r …


