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Świąteczna choinka Z ciepłem na Ty

Nowa jakość - zapis windykacyjny

Czytaj  
w  

numerze:

Radosnych, 
spokojnych  

i  pogodnych  Świąt,  
a w Nowym Roku  

zdrowia, pomyślności ,  
zadowolenia 

w życiu osobistym 
i zawodowym 

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd SM „FABUD” 
oraz redakcja „SO”

III miejsce  – Adrian SowA (13 lat).
 o konkursie czytaj str. 16.

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY
ul. Wyzwolenia 12b

Żegnajcie acekole

Tytułowe słowa piszemy bez większego żalu, bo pły-
ty azbestowo-cementowe uznane swego czasu za 

wspaniały materiał elewacyjny przyniosły więcej proble-
mów niż pożytku.

ciąg dalszy na str. 3

Nowe zadaszenia balkonów na os. „Bańgów”.

Zniszczona elewacja domu  
przy ul. Karola Świerczewskiego 78c.
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N i e  d a j  s i ę  o s z u k a ć
Coraz częściej dochodzi do prze-

stępstw, w których poszkodowa-
nymi są osoby w podeszłym wieku 
i mieszkające samotnie.

Przestępcy są coraz bardziej zu-
chwali i działają z niespotykaną dotąd 
nieuzasadnioną brutalnością, co wska-
zuje na zanik podstawowych norm mo-
ralnych. Mamy do czynienia z osobami 
nieprzebierającymi w środkach i nie-
zważającymi na konsekwencje swoich 
działań – rysuje się obraz pozbawione-
go wszelkich skrupułów agresora.

Metody jakimi posługują się prze-
stępcy to:

METODA NA WNUCZKA – polega na 
tym, że oszust telefonicznie kontaktu-
je się ze starszą osobą. Numer telefonu 
najczęściej wyszukuje za pomocą książ-
ki telefonicznej. Bywa tak, że jest mu 
znane imię starszej osoby. Podaje się za 
dawno niewidzianego wnuczka lub sio-
strzeńca, który jest w trudnej sytuacji ży-
ciowej (np. choroba, wypadek losowy). 
Prosi o pożyczkę, mówiąc, że osobiście 
nie jest w stanie jej odebrać i że wyśle 
po pieniądze swojego znajomego. W in-
nym przypadku sprawca podaje się za 
znajomego „wnuczka” lub „siostrzeńca” 
twierdząc, że jest on mu winien pewną 
kwotę pieniędzy. Dla potwierdzenia swo-
ich słów przeprowadza przez telefon sy-
mulowane rozmowy z „nibywnuczkiem”. 
Coraz częściej sprawca, aby uniknąć 
ewentualnych komplikacji dzwoniąc po 
pieniądze prosi o ich przelanie na poda-
ne przez siebie konto bankowe.

METODA NA PRACOWNIKA AD-
MINISTRACJI – sprawca podając się 
za pracownika administracji lub innej 
instytucji (elektrowni, gazowni, wodo-
ciągów) jest wpuszczany przez osobę 
starszą do wnętrza mieszkania. Tam 
nakazuje udanie się do innego po-
mieszczenia celem sprawdzenia np. 
przewodów gazowych bądź instala-
cji wodnej. W tym czasie przeszuku-
je mieszkanie i kradnie pieniądze oraz 
inne wartościowe przedmioty. W przy-
padku, gdy nie potrafi ich szybko zna-
leźć prosi lokatora o zapłatę niewielkiej 
kwoty pieniędzy za wykonaną usługę, 
bądź o rozmienienie pieniędzy. Dzięki 
temu widzi, gdzie pieniądze są scho-
wane – a wówczas bez żadnego pro-
blemu dokonuje ich kradzieży.

Kolejna metoda polega na usłudze 
wymiany drzwi, zakupu sprzętu reha-
bilitacyjnego, instalacji telewizji ka-
blowej lub zmianie dotychczasowe-
go abonenta telefonicznego. Spraw-
ca – często informujący, że działa z upo-
ważnienia Spółdzielni – po podpisaniu 
fikcyjnej umowy pobiera zaliczkę i uma-
wia się na wykonanie usługi na określony 
termin, po czym już nigdy się nie zjawia.

Pamiętajmy, że Zarząd Spółdziel-
ni nie udziela żadnych upoważnień, 
by jakakolwiek firma oferująca piecyki, 
drzwi, okna czy... w miejsce kropek wpi-
sać dowolne urządzenie, działała w jego 
imieniu i za jego zgodą. 

Składamy życzenia
Koniec roku i przedświąteczny czas 

to okres powszechnego składania so-
bie życzeń. Nawet jednak w tak sym-
patycznych okolicznościach należy za-
chować rezerwę szczególnie, gdy ktoś 
nieznajomy zamierza złożyć życzenia 
w naszym mieszkaniu, a my ujęci tym 
faktem wpuszczamy za próg.

Zdarza się, i to często, że życzenia 
to tylko pretekst do wyłudzenia pienię-
dzy lub dokonania drobnych kradzieży.

Warto dla własnego dobra zacho-
wać odpowiedni dystans w stosunku 
do nieznajomych nawet, jeżeli odwie-
dza nas budzący sympatię kominiarz, 
który jak mówi przysłowie „szczęście 
przynosi” o ile złapiemy się za guzik.

Policja apeluje
Drodzy seniorzy!

- zawsze zamykajcie drzwi wejściowe,
- kiedy jesteście sami, nie wpuszczaj-

cie do mieszkania osób Wam niezna-
nych: bez otwierania drzwi dowiedz-
cie się kto i po co przyszedł, jeśli jest 
to przedstawiciel jakiejś instytucji czy 
firmy (np. administracji, elektrowni, ga-
zowni), a macie telefon – sprawdźcie 
czy był on do Was kierowany,

- jeśli musicie kogoś wpuścić, nie zo-
stawiajcie go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu: najlepiej, żeby towarzy-
szyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi,

- nie przeprowadzajcie żadnych 
transakcji z akwizytorami i inkasentami,

- nie informujcie nikogo, którego 
dnia otrzymujecie emeryturę lub rentę! 
i ile macie oszczędności oraz gdzie je 
przechowujecie.
Opracowano na podstawie materiałów Policji.
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Ich usuwanie z elewacji zakończono 
we wszystkich zasobach SMF. Ostat-
nim reliktem był budynek przy ul. Wy-
zwolenia 12. Tam po demontażu ace-
kolu ocieplono drugą ścianę szczytową 
od strony południowej. Efekt końcowy 
– patrz zdjęcia str. 8.

Tym samym wykonano Decyzję Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego nr 13/II/2011 o likwidacji 
elementów azbestowych na elewacji 
oraz docieplenie i pomalowanie budyn-
ku do 31. 12. 2011 r.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-113 
Nowe zadaszenia balkonów  

na Bańgowie
Realizując wnioski mieszkańców z Ze-

brania Członków Spółdzielni ujęte w pla-
nie remontów nieruchomości zamon-
towano zadaszenia balkonów ostatniej 
kondygnacji ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 91-113. Ich montaż zabezpie-
czy mieszkania ostatnich, jak i niżej po-
łożonych, kondygnacji przed opada-
mi atmosferycznymi, a w konsekwencji 
występującym przenikaniem wody do 
mieszkań (zacieki). Budynki, niejako przy 
okazji, otrzymały nowy, estetyczny ele-
ment architektoniczny – patrz foto str. 1.

Ponadto, w zasobach Bańgowa wy-
remontowano schody przy wejściach 
do klatek budynków Marii Skłodow-
skiej-Curie 91-93. 

Bańgów
Jest zasilanie

Po interwencji Zarządu SMF, firma Vat-
tenfall wykonała z opóźnieniem przyłą-
cze elektryczne do garaży na Bańgowie 
– termin umowny 15. 10. 2011 r. Sztyw-
ne procedury odbioru „monopolisty” prze-
sunęły termin rozpoczęcia przesyłu ener-
gii elektrycznej i korzystania z niej przez 
posiadających garaże (zawarcie umowy) 
na grudzień bieżącego roku.

ul. Karola Świerczewskiego 78a, c
Dewastacji, niestety... 

ciąg dalszy.
Na placu zabaw przyległym do nieru-

chomości ul. Karola Świerczewskiego 
78a, c rozpalono sobie ognisko. Może 
nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie 
zrobiono tego na ławce! Smutne, że nie 
brak wyobraźni dewastującym w przy-
padku dokonywania zniszczeń. Szko-
da, że brakuje im jej, by wybiec w przy-
szłość i pomyśleć, co można byłoby zro-
bić za pieniądze wydawane na napra-
wę tego, co mogłoby spokojnie służyć. 

Szkoda też, że to nie oni muszą sięgać 
do portfela, by zapłacić za szkodę. Może 
wtedy ich wyobraźnia skierowałaby się 
na bardziej pożyteczne tory!!!

Bohomazy
Natomiast na budynku ul. Karola 

Świerczewskiego 78c i garażach, 
wandale obsmarowali elewacje niebie-
ską farbą i to z kilku stron – patrz zdję-
cie str. 1.

Nie „oszczędzono”
również zieleni. Przed budynkiem 

wyłamano gałęzie z młodych katalp. 
Katalpa roślina o pięknych liściach bę-
dących jej główną ozdobą przez ca-
łe lato.

Szkoda, że nie reagujemy, bo znów 
nieruchomość poniosła kolejne, niepo-
trzebne koszty.

Pawilon przy ul. Stawowej 2
16. maja 2011 r. Spółdzielnia wy-

stąpiła do Prezydenta Miasta Siemia-
nowice Śl. o wznowienie postępowa-
nia w związku z zaobserwowaną nad-
budową pawilonu w stosunku do wy-
danej 30 września 2010 r. decyzji o po-
zwoleniu na „rozbudowę pawilonu ga-
stronomicznego” i wezwania do udziału 
w sprawie współwłaścicieli nieruchomo-
ści sąsiadującej (mieszkańcy budynku 
nr 4 przy ul. Stawowej i nr 1 przy ul. Wy-
zwolenia) oraz wstrzymanie budowy.

Urząd Miasta przesłał dokumenta-
cję dotyczącą rozbudowy do Urzędu 
Wojewódzkiego celem rozstrzygnięcia 
o wznowieniu postępowania admini-
stracyjnego.

Urząd Wojewódzki 28. 06. 2011 r. 
przekazał sprawę do ponownego roz-
patrzenia przez organ I instancji uza-
sadniając brak udziału Spółdzielni bez 
własnej winy (brak powiadomienia ze 
strony Urzędu Miasta o toczącym się 
procesie wydania pozwolenia na nad-
budowę pawilonu o III kondygnację 
– część mieszkalną).

21. lipca br.
Spółdzielnia otrzymała decyzję o od-

mowie wznowienia postępowania 
w sprawie wydanej decyzji o pozwole-
niu na nadbudowę zmieniającej wyda-
ną 30. 09. 2011 r. decyzję o rozbudowę 
pawilonu gdzie Spółdzielnia była stro-
ną postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD”, 
za pośrednictwem Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śl., 3. sierpnia br. złożyła 
kolejne odwołanie od powyższej decy-
zji do Urzędu Wojewódzkiego – Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze.

Urząd Wojewódzki 18. 10. 2011 r. 
uchylił zaskarżoną decyzję o odmo-
wie wszczęcia postępowania i przeka-
zał sprawę do ponownego rozpatrze-
nia przez organ I instancji.

21. listopada br.
Spółdzielnia złożyła wyjaśnienia Pre-

zydentowi Miasta Siemianowice Ślą-
skie stwierdzające o wydaniu decy-
zji o zmianie pozwolenia na nadbudo-
wę pawilonu z naruszeniem przepisów 
Prawa budowlanego.

Chronologia podjętych przez SMF 
czynności nie wyczerpuje możliwości 
odwoławczych i ciąg dalszy nastąpi. 
Na łamach „SO” będziemy relacjono-
wać „stan rzeczy” dotyczący kontro-
wersyjnej budowy.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 113 
Zakłócanie spokoju na Bańgowie
Kolejny raz wpłynęła do Spółdzielni 

skarga lokatorów budynku przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 113 o zakłóca-
niu spokoju i zanieczyszczaniu klatki 
schodowej oraz blokowaniu wejścia do 
domu przez młodzież. SMF ponownie 
wystąpiła do Policji i Straży Miejskiej 
o zintensyfikowanie kontroli prewen-
cyjnych. By jednak można było mó-
wić o szybkiej reakcji tych organów ko-
nieczna jest również wzmożona czuj-
ność i aktywność mieszkańców, którzy 
natychmiast będą reagować na nagan-
ne zachowania. Tym sposobem moż-
na osiągnąć widoczne rezultaty. Na ra-
zie odnotowujemy pretensje tylko do 
Spółdzielni.

Zmiana normatywu
miesięcznego spłaty kredytu 

mieszkaniowego
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 

Infrastruktury z 29 listopada 2011 r. in-
formujemy, że wysokość normatywu 
miesięcznego spłat kredytu mieszkanio-
wego wynosi w 2012 roku 3,20 zł za m2 

powierzchni użytkowej lokalu.

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY  KALEJDOSKOP OSIEDLOWY
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Bliskość świąt Bożego Narodzenia 
wyzwala w nas z reguły uczucia najlep-
sze i najgłębsze. Jest to efekt nie tylko 
religijnych przekonań i refleksji, ale też 
wyraz tęsknot za dzieciństwem, w któ-
rym wigilijna choinka ze swoim nie-
powtarzalnym zapachem, jarząca się 
światłami i kusząca leżącymi pod nią 
podarunkami, była zawsze synonimem 
dobra, ciepła i miłości. Chociaż o wyż-
szości świąt Wielkiej Nocy nad święta-
mi Bożego Narodzenia napisano nie-
jeden traktat teologiczny, to i tak więk-
szość z nas z większą niecierpliwością 
czeka na pasterkowe „Bóg się rodzi”, 
rodzinne biesiadowanie, kolędowanie 
i prezenty, niż na rezurekcyjne „Allelu-
ja”. Wygląda na to, że narodziny Jezu-
sa niezmiennie pozostają najhuczniej 
świętowanymi urodzinami na świecie. 
Święta te mają bardzo bogatą obrzędo-
wość – będziemy ją sukcesywnie pre-
zentować. Bezsprzecznie najbardziej 
wizualnie uznanym symbolem Świąt 
Bożego Narodzenia jest choinka

Jest ona nieodłącznym i najbardziej 
rozpowszechnionym elementem tych 
świąt, a w wielu kulturach przyjęto ją – 
konkretnie drzewko iglaste – za sym-
bol wiecznego życia. Choinka, jako 
drzewko bożonarodzeniowe, pojawi-
ło się w XVI wieku w Alzacji. Jej obec-
ność w polskich domach jest stosunko-
wo młodym zwyczajem. Sięga bowiem 
dopiero XIX wieku. Wcześniej strojo-
no domostwa sianem, niczym z betle-
jemskiej stajenki, wieszano podłaźni-
ki i pająki. W opisie obyczajów staro-
polskich czytamy: Stary zwyczaj w tem 
mają chrześcijańskie domy, Na Bo-
że Narodzenie po izbie słać słomy, Że 
w stajni Święta Panna leżała połogiem. 
Snopek słomy stawiano więc w kącie 
izby najczęściej za szafą. Obecnie ten 
zwyczaj mało kto pamięta, a w naszej 
kulturze i domach na stałe miejsce za-
jęła świąteczna choinka.

Jeszcze teraz natomiast wiesza się 
w domach podłaźniki i przystraja po-
mieszczenia pająkami. Podłaźnik to 
krzaczek lub wierzchołek choinki wie-
szany szczytem na dół nad drzwiami 
wejściowymi do domu, stajni, itd. Pod-
łaźnik zdobiony jest, jabłkami, orze-
chami, kolorowymi wstążkami, papier-
kami, cukierkami etc. Z kolei pająki 
są robione z ogromną precyzją z ko-

lorowej bibuły, suszonych roślin na-
nizanych na nitkę i wieszane pod su-
fitem od ścian w kierunku do środka 
pomieszczenia np. do lampy. Powsta-
ła w ten sposób delikatna konstrukcja 
przypomina pajęczynę.

Jedyne w świecie drzewko uznane po-
wszechnie za bożonarodzeniowy sym-
bol, ubierane było przez nas, Polaków, 
również w politykę. Przechodziło różne 

metamorfozy. W okresie buntu przeciw 
obcej tradycji wisiały na nim ludowe 
ozdoby, w czasach planu 6-letniego – 
zdjęcia radosnych przodowników pracy, 
a gdy nastał stan wojenny – wołało o de-
mokrację i prawa człowieka orłem w ko-
ronie i solidarnościowym „V”. Dzisiaj cho-
inka stała się nie tylko religijnym, kulturo-
wym, ale też komercyjnym symbolem.

Po latach fascynacji bogatą ofertą 
sztucznych drzewek wróciła moda na 
żywe choinki. Sztuczne – są wykonane 
przeważnie z PCV lub innego plastiku. 
Służą przez kilka sezonów, za to proces 
ich niszczenia trwa kilkaset lat. Stajemy 
więc przed niełatwym wyborem, czy ku-
pić: ciętą, doniczkową a może sztucz-
ną? Każdy jej rodzaj ma swoich zago-
rzałych zwolenników. Ekolodzy i ogrod-
nicy zachwalają choinki w doniczkach, 
które cieszyć będą oko jeszcze przez 
wiele lat. Praktyczni zapewne posta-
wią na sztuczne drzewka, których skle-
py, przyznać trzeba, z roku na rok ofe-
rują coraz ładniejsze i ciekawsze wzory. 
Tradycjonaliści cenią sobie rytuał kupo-

wania drzewka i pokornie walczą z opa-
dającymi igiełkami. Z roku na rok coraz 
więcej zwolenników mają choinki w do-
niczkach. Po spełnieniu świątecznych 
obowiązków, na wiosnę, może ona tra-
fić do własnego czy zaprzyjaźnionego 
ogródka lub ozdobić osiedlowy skwer. 

Naturalne drzewka świąteczne to naj-
częściej świerki, jodły oraz ostatnio 
bardzo popularne – sosny. Dawnymi, 

tradycyjnymi zdobieniami choinkowy-
mi były ciastka, pierniczki (wypieka-
ne często w kształcie serc), orzechy 
i małe, czerwone tzw. rajskie jabłuszka 
oraz własnoręcznie wykonywane ozdo-
by z bibuły, kolorowych papierów, pió-
rek, wydmuszek, słomy i źdźbeł traw, 
kłosów zbóż itp. Te ozdoby z biegiem, 
czasu zostały wyparte przez bomb-
ki początkowo szklane – niektóre mi-
sternie zdobione – teraz bardzo często 
zastępowane plastikowymi. Drzewko 
przystraja się w łańcuchy, korale, no-
woczesne światełka, aniołki, anielskie 
włosy a można je też pokryć sztucznym 
śniegiem. Bez wątpienia jest ono naj-
większą ozdobą naszego mieszkania. 
W większości krajów choinkę wspólnie 

Przy choince
Zapachniało lasem dokoła.
Zaskrzypiały w mieszkaniu

sprzęty.
- Coś mi przypomina dzięcioła!  

- stęknął stół,
aż do sęków przejęty.

- A nam - wiatr...  
- zaskrzypiały krzesła

- Głośno szumiał,
gdy się w dziupli przespał!

Stare półki
pamiętają ten zapach:

- To orzechy
w wiewiórczych łapach!

Cicho wzdycha
klepka przy klepce:

- Dąb żołędziom
znowu bajki szepcze...
A choinka kraśniała
wśród wspomnień.

i szumiała:
- Jestem piękna!
Mówią o mnie!

I jaśniała
wśród tych szeptów

i westchnień,
i pachniała coraz mocniej,

coraz piękniej...
 Barbara Lewandowska

C h o i n k o w y  c z a r
Niegdyś pierwsze zapowiedzi Bożego Narodzenia niósł Święty Mikołaj roz-

dający dzieciom podarunki. Nawet wtedy nigdzie jednak nie pojawiały się 
wystrojone choinki, a tym bardziej nie rozbrzmiewały kolędy. 
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ubiera cała rodzina w dzień wigilijny.
Wielu mieszkańców naszych domów 

wystawia też choinki na balkony, za-
wieszając na nich lampiony i migoczą-
ce, kolorowe światełka. Tym samym 
nastrój świąteczny przeniósł się na ze-
wnątrz naszych czterech ścian. Odręb-
ną kwestią są wystrojone okna wysta-
wowe i choinki traktowane merkantyl-
nie w dużych centrach handlowych. 
Tam „panoszą się” już kilka tygodni.

Zanim jednak drzewka naturalne tra-

fią do domów, muszą długo i powoli ro-
snąć. O tym, jak je ciężko wyhodować, 
najlepiej wiedzą ogrodnicy i właściciele 
plantacji drzewek iglastych. Choinki nie 
wyrastają sobie ot tak sobie, gdyż wy-
siewa się je ze specjalnie wyselekcjo-
nowanych nasion.

Nie ma też sztywno ustalonej daty, 
jak długo świąteczne drzewko powinno 
gościć w mieszkaniach. Zgodnie z tra-
dycją można je rozebrać już po święcie 
Trzech Króli. Inni zatrzymują ten sym-

bol Bożego Narodzenia dłużej, do lu-
tego i rozbierają po dniu Ofiarowania 
Pańskiego. Nie jest ona elementem ob-
rzędów liturgicznych tylko tradycji, sa-
mi więc możemy o tym zadecydować.

A jak długo żywa choinka utrzy-
ma się w mieszkaniu? Zależy od ro-
dzaju drzewka, średnio od miesiąca 
do dwóch. Później znów będziemy 
czekać blisko rok na kolejne święta 
i choinkę, bez której trudno nam so-
bie wyobrazić Boże Narodzenie. mig

Świąteczny kawał wędkarski:
- Biorą…?
- Nie bardzo...
- Złapał Pan coś?
- Jednego.
- I co Pan z nim zrobił?
- Wrzuciłem do wody.
- Duży był?
- Taki jak Pan i też mnie wkurzał. 

J K L
W wigilię Bożego Narodzenia Nowa-

kowie słyszą u sąsiadów straszny ha-
łas. Nowak komentuje:

- Albo synek Kowalskich dostał na 
gwiazdkę bębenek, albo Kowalski za-
czął śpiewać kolędy.

J K L
Blondynki rozmawiają:
- W tym roku Sylwester wypada 

w piątek.
- Oby tylko nie trzynastego!

J K L
Po świętach Bożego Narodzenia do 

psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest 

coś nie w porządku. Przed kilkoma 
dniami przebrał się za starego dziadka 
i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

J K L
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- „Chciałbym narty, łyżwy, sanki i gry-

pę na zakończenie ferii świątecznych”.
J K L

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.

- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogła-

byś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych 

świąt!

J Uśmiechnij się
przy choince J

Pod choinkę do kawałów dokłada-
my kilka przepisów potraw świątecz-
nych przygotowywanych wyłącznie 
z tej okazji. Ze staropolskiej kuchni za-
czerpnęliśmy: zupę migdałową, ze ślą-
skiej: siemieniotkę, bez której w wie-
lu domach nie ma prawdziwej wigilijnej 
wieczerzy i makówki, a z kresowej: ku-
tię. Polecamy przepis na smażonego 
karpia, gdyż wbrew pozorom nie jest 
to proste dobrze go usmażyć.

Karp smażony
Oczyszczonego karpia kroimy na 

porcje, solimy i odkładamy na 30 mi-
nut. Kawałki obtaczamy w mące, ma-
czamy w lekko ubitym jajku i obsypu-
jemy bułką tartą. Smażymy na niezbyt 
silnym ogniu, na maśle, na jasnozłoci-
sty kolor. Usmażone porcje wkładamy 
(w przykrytej patelni) do piekarnika, by 
się ewentualnie dopiekły. Masła nie 
żałujemy, bo smażona w skąpej ilości 
tłuszczu ryba zbyt silnie się przyrumie-
ni, tracąc na delikatnym, wykwintnym 
smaku. Do karpia serwujemy chrzan. 
Można podać kapustę z grzybami. Po-
lecamy, bo to doskonała kombinacja. 

Zupa migdałowa – 15 dag migdałów 
oparzonych wrzątkiem i obranych ze 

skórek, dokładnie wysuszonych i na-
stępnie zmielonych zalewamy 1 1/2 l 
wrzącego mleka, gotujemy na małym 
ogniu przez 15 minut. Do wazy wkła-
damy, po łyżce na osobę, na sypko 
wypieczony ryż i zalewamy gorącym 
mlekiem migdałowym. Przed poda-
niem można zaprawić surowym żółt-
kiem oraz posłodzić do smaku.

Siemieniotka – 30 dag konopi utłuc 
na drobne krupki, gotować w 2 litrach 
wody, aż zrobi się kleik. Z łyżki: ma-
sła i mąki zrobić ciemną zasmażkę, 
dodać do zupy, przyprawić solą i pie-
przem. Podawać z kaszą lub jako sa-
modzielne danie. Siemieniotka może 
też być na słodko.

makówki – 1,5 l mleka, 5 dużych  ły-
żek cukru, 300 g maku (zmielonego 
na sucho), 2 – 3 pszenne bułki, orze-
chy laskowe i włoskie oraz rodzynki 
(dużo) według upodobania, wiórki ko-
kosowe. Rodzynki wymoczyć mocno 
lub pogotować, by napęczniały. Zago-
tować mleko i dodać cukier oraz do-
brze zmielony mak. Całość powtórnie 
zagotować, ciągle mieszając, by mak 
się nie przypalił – uwaga masa bę-
dzie gęstnieć – i wsypać rodzynki oraz 

drobno pokrojone orzechy laskowe 
z włoskimi. Bułeczki pokroić na plastry. 
Układać warstwami w szklanej misce 
naprzemian warstwa maku – kawał-
ki bułki (polewamy bułki chochlą i nie 
żałujemy maku). Zakończyć „przekła-
daniec” warstwą maku. Makówkę po-
zostawiamy do wystygnięcia. Wierzch-
nią warstwę posypujemy wiórkami ko-
kosowymi i dekorujemy rodzynkami, 
orzechami laskowymi i włoskimi.

kutia – Dwie równe ilości pszeni-
cy i maku, względnie odrobinę więcej 
pszenicy (przykładowo po pół kilogra-
ma) gotujemy oddzielnie. Pszenicę na 
małym ogniu przez 3-4 godziny, a mak 
tak długo, aż będzie można go rozcie-
rać palcami. Po ugotowaniu mak dodat-
kowo mielimy w maszynce do warzyw 
lub innym młynku. Obydwa składniki   
odcedzamy i schładzamy, a następnie 
mieszamy ze sobą, dodając płynnego 
słodu bądź miodu (odrobina ciepłej wo-
dy pomaga upłynnić miód) rozpuszczo-
nego w wodzie (10-20 dag wg przykła-
dowych stosunków ilościowych) oraz 
30-50 dag bakalii do wyboru: orzechów, 
rodzynków, migdałów, kawałków po-
marańczy, suszonych śliwek i innych.
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Praktycznie w każdym polskim do-
mu jemy karpia w wigilijny wieczór. 
Jednym ze sposobów przyrządzenia 
tej ryby jest jej smażenie w tłuszczu. 
Tłuszcz na patelni może się spienić, 
przegrzać i ulec zapaleniu. Co wte-
dy zrobić? Odpowiedź dla mnie jest 
prosta, ale z własnego doświadczenia 
wiem, że nie dla wszystkich jest oczy-
wista.

Nie lej wody!!!
Podczas szkoleń często pytam Panie: 

Co zrobić w takim przypadku? i otrzy-
muję różne odpowiedzi: zasypać pa-
telnię piaskiem, stłumić ogień ścierką 
a najczęściej... zalać wodą. Proszę Pań-
stwa wystarczy patelnię przykryć po-
krywką a przez odcięcie dopływu po-
wietrza – szczególnie tlenu – ogień sam 
zgaśnie.

Pod żadnym pozorem nie wolno pa-
lącego się tłuszczu gasić wodą. Polanie 
go wodą, spowoduje rozpryski palącego 
się oleju i błyskawiczne rozprzestrzenie-
nie się ognia na ubranie, kuchnię.

Podczas kolacji wigilijnej lub spo-
żywania świątecznych posiłków mo-
że dojść do zadławienia. Należy wte-
dy natychmiast osobie poszkodowanej 
wydać polecenie, aby zaczęła kaszleć.

Uwaga na ości
Jeżeli to nie pomoże należy stojąc 

z tyłu osoby poszkodowanej pochylić ją 
do przodu podtrzymując lewą ręką jej 
klatkę piersiową a prawą uderzyć kilka-
krotnie pomiędzy łopatki.

Osoba poszkodowana powinna w dal-
szym ciągu kaszleć. Jeśli to wszystko za-
wiedzie należy wykonać tzw. uścisk He-
imlicha. Stojąc z tyłu poszkodowanego 
należy złapać go w okolicy nadbrzusza, 
prawą rękę zacisnąć w pięść, lewą poło-
żyć na prawą i wykonać kilka skierowa-
nych ku górze mocnych uciśnięć przepo-
ny. Gdyby i to zawiodło trzeba wezwać 
pogotowie ratunkowe i jeśli zajdzie taka 
potrzeba wykonać sztuczne oddychanie, 
a w razie potrzeby masaż serca.

Pamiętajmy, że przejedzenie może 
prowadzić do zaburzeń układu krążenio-
wo-oddechowego, co w rezultacie może 
spowodować np. zawał serca. 

Stosuj odpowiednie lampki
Okresowi świątecznemu towarzy-

szy dekorowanie naszych balkonów, 
okien święcącymi ozdobami. Często 
jest to kilka łańcuchów lampek cho-

inkowych. Proszę Państwa zwróćmy 
uwagę na sposób podłączenia takich 
lampek. Nie twórzmy tak zwanej cho-
inki przewodów, gdzie mamy np. jeden 

przedłużacz i pięć trójników. Zwróćmy 
też uwagę na zabezpieczenie miejsc 
łączenia się przewodów przed dostę-

pem wilgoci, wody. Uwaga ta dotyczy 
szczególnie wszystkich lampek, lam-
pionów zakładanych na balkonach. Je-
żeli nastąpi tzw. przebicie to zabezpie-
czenie powinno zadziałać, powinno to 
znaczy, że nie zawsze musi! Używaj-
my tylko i wyłącznie świecących ozdób 
choinkowych z atestem zgodnie z ich 
przeznaczeniem wewnętrznym lub ze-
wnętrznym. Chińskie lampki do użyt-
ku wewnątrz pomieszczeń z przewo-
dami cienkimi jak włos nie nadają się 
do użytkowania zewnętrznego. Długo-
trwałe świecenie lampek choinkowych 
bez atestu może też prowadzić do sto-
pienia ich obudowy świetlnej, a w kon-
sekwencji do powstania pożaru. Zda-
rza się, że zostawiamy włączone lamp-
ki choinkowe lub świąteczne oświetle-
nie balkonu i wychodzimy z domu np. 
do rodziny, znajomych, a to zaprosze-
nie do nieszczęścia.

Czas złodziejów
Niestety, święta to też raj dla zło-

dziei. Niezastąpionym w tym momen-
cie jest zaufany sąsiad. Pamiętajmy, 
aby przed wyjściem, nawet na parę 
chwil, pozamykać, zabezpieczyć okna 
i drzwi. Uchylone okno ułatwia sprawę 

złodziejowi. Przy dłuższym wyjeździe 
powyciągajmy ulotki ze skrzynki na li-
sty i jeżeli jest taka możliwość zostaw-
my klucze zaufanemu sąsiadowi lub 
rodzinie, tak by ktoś mógł przyjść (np. 
wieczorem) i zaświecić światło. W trak-
cie zakupów uważajmy też na kieszon-
kowców. Święta to dla nich czas żniw, 
którymi są przedświąteczne zakupy. 

Ognie sztuczne, petardy i race 
Bezpośrednio po świętach, a ostatnio 

już w ich trakcie, rozpoczyna się sezon 
rzucania petard i wystrzeliwania fajer-
werków. Petarda jest środkiem wybu-
chowym, który może doprowadzić do 
oparzenia, uszkodzenia ciała, a bywa 

i trwałego kalectwa. Przed użyciem tych 
materiałów obowiązkowo przeczytajmy 
instrukcję obsługi. Pamiętajmy: Dzieci 
nie powinny odpalać petard. Sami też 
postępujmy bezpiecznie, aby takie fa-
jerwerki nie wylądowały komuś na bal-
konie lub masce samochodu. Przypomi-
namy, że używanie petard w miejscach 
publicznych poza 31 grudnia i 1 stycz-
nia jest zabronione lub wymaga specjal-
nego pozwolenia.

My zaś życzymy Państwu Pogodnych, 
Radosnych i  przede wszystkim Bez-
piecznych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szampańskiej Zabawy Sylwestro-
wej. mrd

Autor jest specjalistą ds. BHP (pes)

W y s t a r c z y  
p r z y k r y ć

Podczas przedświątecznej krzątaniny głowy mamy zaprzątnięte najróż-
niejszymi sprawami związanymi ze świętami. Często wszelkie czynno-

ści wykonujemy w pośpiechu, zmęczeniu lub zamyśleniu. Czasami kilka 
prac, rzeczy wykonujemy jednocześnie. Niestety, w czasie tej gonitwy tak-
że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczne zdarzenia.

Są ładne, ale niebezpieczne!!!
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Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku  
 300 kg śmieci, co na wszystkich daje ok. 12 milio-

nów ton rocznie. Dotychczasowy system ich odbioru od-
padów czytaj gospodarowania odpadami komunalny-
mi był bardzo dziurawy, co widać w każdym polskim le-
sie czy też jakiejś wolnej przestrzeni. To ma się zmienić. 

1 stycznia 2012 roku wchodzą 
w życie znowelizowane przepi-
sy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 2011 
nr 152 poz. 877).

Najważniejszą zmianą w przepisach 
skonstruowanych na wzór rozwiązań wprowadzonych w in-
nych krajach Unii Europejskiej, będzie przejęcie przez gmi-
nę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. 
W konsekwencji wszyscy mieszkańcy zostaną objęci syste-
mem zbierania odpadów oraz zobligowani do zapłaty gmi-
nie opłaty śmieciowej zwanej też podatkiem śmieciowym. 
W tym zapisie upatruje się wyeliminowanie dzikich wysy-
pisk, bo każdy właściciel będzie musiał płacić za wywóz.

Uszczelnić system
Nowe zasady mają „uszczel-

nić” system gospodarowa-
nia odpadami komunalny-
mi, zwiększyć ilości odpa-
dów gromadzonych selektyw-
nie, ograniczyć składowanie 
odpadów na składowiskach, 
a co ważne wyeliminować za-
śmiecanie lasów, parków i te-
renów rekreacyjnych. Konse-
kwencją uszczelniania syste-
mu będzie wzrost ilości śmieci 
do zagospodarowania szcze-
gólnie tych, które teraz zalegają w rowach i lasach.

Gminy na wprowadzenie nowych przepisów mają czas 
do połowy 2013 roku. Oznacza to, iż najpóźniej z końcem 
czerwca 2013 roku przestaną obowiązywać dotychczaso-
we umowy zawarte na odbiór odpadów. Nie ulegną nato-
miast zmianie terminy wnoszenia opłat. Zgodnie z usta-
wą, obowiązek ponoszenia opłat powstaje za każdy mie-
siąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje miesz-
kaniec. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu ma-
ją być określone w uchwalonym przez gminę regulaminie 
utrzymania czystości i porządku.

Obowiązki gminy i właścicieli nieruchomości
Nowe przepisy nakładają na gminę oraz właścicieli nie-

ruchomości szereg obowiązków. Gmina samodzielnie lub 
wspólnie z innymi gminami musi zapewnić budowę, utrzyma-
nie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania od-
padów, objąć wszystkich właścicieli 
nieruchomości systemem gospoda-
rowania odpadami, tworzyć punkty 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób zapewnia-
jący łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców. Natomiast miesz-
kańcy zobowiązani będą do selek-
tywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, w tym powstających w go-
spodarstwach domowych przeter-
minowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, mebli i innych przedmiotów wielkoga-
barytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zu-
żytych opon a także odpadów zielonych.

Gminy będą zobowiązane (do przeprowadzenia przetar-
gów, w których wybiorą firmy, które zajmą się odbiorem od-

padów. Do przetargów będą musia-
ły stanąć także te firmy, które już teraz 
dobrze wywiązują się ze swojej działal-
ności. Tym samym Spółdzielnia nie bę-
dzie już mogła zawierać umów na wy-
wóz śmieci z firmami świadczącymi ta-

kie usługi i nie będzie mogła negocjować cen oraz ustalać 
opłat za wywóz nieczystości stałych.

Opłaty
Za zagospodarowanie odpadów gmina będzie pobierać 

od właścicieli nieruchomości opłatę. Systemem zostaną 
więc objęci wszyscy mieszkańcy danej gminy. Nie będzie 
już możliwa sytuacja, że za odbiór śmieci płacą mieszkań-
cy budynków spółdzielczych czy wspólnotowych w ramach 

czynszu, a właściciele prywat-
nych domów na własną rę-
kę zawierają umowy z firma-
mi zajmującymi się odbiorem 
odpadów komunalnych.

Zgodnie z nowym pra-
wem o czystości i porządku 
w gminach, stała opłata ma 
uwzględniać koszty odbioru, 
transportu, zbierania, odzysku 
i recyklingu odpadów. Dochód 
z opłaty ma pokryć również 
wydatki na obsługę admini-
stracyjną całego systemu.

Sposób obliczania nowej opłaty za odpady gmina wybie-
rze sama. Posłowie przyjęli poprawkę senatorów, umożli-
wiającą naliczanie opłaty na podstawie wielkości lokalu, 
jego powierzchni lub ilości zużywanej wody. Poprawka 
ta umożliwi gminom wybór najodpowiedniejszej formy opła-
ty śmieciowej.

Ustawa nie nakazuje samorządowi, żeby ustalał opłatę 
w oparciu o metry kwadratowe, albo opłatę od wody, albo 
też tzw. pogłówne – samorząd w swej mądrości ma wybrać 
jeden z tych trzech wariantów. Samorządy powinny wiedzieć 
najlepiej, co jest dobre dla mieszkańców i wprowadzać roz-
wiązania prawne dla ich dobra oraz z przyzwoleniem.

Na mocy nowej ustawy śmieciowej, gminy zobowiązane 
zostały do osiągnięcia unijnych poziomów redukcji odpa-
dów. Do 16 lipca 2013 r. samorządy będą musiały zreduko-
wać ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na wy-

sypiska do poziomu 50 %, a do 2020 r. - do 75 
% masy odpadów z 1995 r.

Zakres zmian w prawie oceniany jest jako re-
wolucyjny. W jakim stopniu zmiany te przełożą 
się na koszty ponoszone przez mieszkańców, 
pokaże czas. Ministerstwo Środowiska na eta-
pie wdrożenia zmian prognozowało, że ceny za 
usługi komunalne pozostaną na tym samym po-
ziomie. Specjaliści twierdzą, że opłaty wzrosną.

O postępach przy wdrażaniu nowych prze-
pisów postaramy się informować w kolejnych 
wydaniach „SO”. pes

Ś m i e c i  
-  c z e k a j ą  

n a s  z m i a n y
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II miejsce – wiktoria SowA (7 lat)

I miejsce – Mateusz KoMANIeCKI (4 lata)

ul. wyzwolenia 12b
 - docieplenie ściany południowej budynku.

I miejsce –Adam KoPeć (8 lat)

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY  KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

II miejsce – oskar DorS (3 lata)

III miejsce – Anna CIChoń (5 lat)

ul. wyzwolenia 12a
 - docieplenie ściany północnej budynku.

wyremontowane schody  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 93.

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym „Tajemnicza kraina św. Mikołaja”

- czytaj str. 3
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NIE 
dla czadu!

trujący
bezwonny
bezbarwny 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Wydział Informacji i Promocji

Niedrożna kratka
wentylacyjna

Niewłaściwy 
montaż 

podgrzewacza

Uszkodzony 
komin

Brak wentylacji

Brak odpływu
spalin

Szczelnie zamknięte 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Miejsca powstawania tlenku węgla

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie tru-

jącym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ od-
dechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. 
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi 
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglą-
dów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu 
ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół ro-
ku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. prze-
glądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz wroku.
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
 ból głowy  ogólne zmęczenie  duszności  trudności 
z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny  
 senność,  nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a tak-
że zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia po-
wodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca 
nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt 
nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usu-

nąć truciznę,

• jak najszybciej wynieść go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbie-

raj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony 

nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucz-
nego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe  
– tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.
CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów 

komina, urządzeñ grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, je-

żeli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w któ-

rej sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządze-
nia, które niejedno życie już uratowały.
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku wę-

gla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także 
urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i in-
ne groźne substancje.

Zima właściwie się jeszcze nie zaczęła, a już ponad 1000 osób (w tym kilkadziesiąt śmiertelnie) zatruło się tlenkiem 
węgla, zwanym cichym zabójcą. Specjaliści biją na alarm, bo większości tych zdarzeń można było uniknąć, gdyby 
mieszkańcy przestrzegali podstawowych zasad prawidłowej wentylacji pomieszczeń i posługiwania się ogniem. Na 
łamach „SO” często poruszano to zagadnienie. Tym razem Państwowa Straż Pożarna zorganizowała akcję: Nie dla 
czadu. Poczytajmy i weźmy sobie do serca zawarte w tym opracowaniu zalecenia.
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Energia cieplna zużywana do 
ogrzewania mieszkań, jak i przy-

gotowania ciepłej wody, systema-
tycznie drożeje i stanowi znaczą-
cy wydatek w kosztach utrzymania 
mieszkania. Tym samym staramy 
się maksymalnie ją oszczędzać. Nie 
zawsze to oszczędzanie idzie w pa-
rze z racjonalnym użytkowaniem, bo 
obiegowa mądrość mówi, że najważ-
niejszym jest maksymalnie uszczelnić 
mieszkanie. Owszem należy likwido-
wać zbędne nieszczelności, ale musi-
my pamiętać o zapewnieniu wentylacji 
– czytaj str. 6

Sposób oszczędzania ciepła
Należy unikać gwałtownego wychło-

dzenia ścian, które następnie trze-
ba ogrzać zużywając duże ilości cie-
pła. Zawór termostatyczny przy grzej-
niku należy otwierać i zamykać tylko 
na tyle, by potrzebna temperatura po-
mieszczenia wzrastała lub obniżała się 
powoli. Obniżenie temperatury o 1 °C 
powoduje oszczędność ciepła w po-
mieszczeniu o około 5 do 6%. W cią-
gu całego sezonu grzewczego daje to 
znaczne oszczędności. 

Tylko tyle ciepła
ile jest potrzebne

Dobre samopoczucie zależy od wie-
lu czynników (ruch, wiek...). Ale zale-
ży również od sposobu ubierania się. 
Proszę spojrzeć na siebie i pomyśleć 
o ile, będąc właściwie ubranym, obni-
żyć temperaturę pomieszczenia, w któ-
rym się przebywa.

Nie zasłaniać grzejnika
(„kaloryfera” o czym dalej)

Jeśli grzejniki są zasłonięte firanami 
lub zastawione meblami, zagradza się 
ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło 
gromadzi się przy grzejniku i działa on 
miejscowo jak promiennik. Zwiększają 
się znacznie straty ciepła przez ścia-
ny i okna.

Wietrzyć krótko i skutecznie
Szybka wymiana powietrza jest naj-

bardziej ekonomiczna. Dlatego przed 
wietrzeniem należy zawór przy grzejniku 
całkowicie zamknąć i dopiero wówczas, 
na krótko (do 5 min.) szeroko otworzyć 
okna, najlepiej na przeciąg. Jeśli okno 
będzie tylko uchylone, następuje stała 
strata ciepłego powietrza i oszukuje się 
zawór termostatyczny, gdyż chłodne po-
wietrze opływając zawór powoduje cał-
kowite jego otwarcie i tym samym mak-
symalne grzanie grzejnika.

Brak wietrzenia mieszkania powodu-
je wzrost wilgotności i w efekcie grze-
jemy parę wodną, co wpływa na znacz-
ny wzrost zużycia ciepła.

Jak unikać zwiększonych
strat ciepła?

Zaciąganie zasłon (niezasłaniają-
cych grzejnika), opuszczanie żaluzji 
okiennych po zmroku ograniczy straty 
ciepła przez okna będące najsłabszym 
elementem przegród – ścian budynku.

Najpierw było ognisko
– krótka historia „kaloryfera”

Nad historią przedmiotów codzien-
nego użytku zastanawiamy się rzad-
ko, bądź wcale. Mają nam służyć i już. 
Tymczasem wiele z nich posiada bo-
gatą, a czasami i burzliwą historię. Ja-
ko że święta przed nami i coś lżejsze-
go do poczytania też jest potrzebne za-
praszamy do poznania kaloryfera.

Kaloryfer, czyli niosący ciepło
(łac. Calorifer) to stały element wy-

stroju prawie każdego wnętrza, czy to 
mieszkalnego czy publicznego mimo 
swych korzeni w świecie antycznym 
używany jest przez ludzi dopiero od 
155 lat. Dziś grzejnik jest stałym ele-
mentem popularnego systemu ogrze-
wania systemowego.

Hypokaustum, czyli starożytny odpo-
wiednik tak popularnego współcześnie 
ogrzewania podłogowego, dostarczał 
ciepło korzystającym z łaźni Grekom 
już w II w. p.n.e. Ciepłym powietrzem 
grzali się 100 lat później również Rzy-
mianie. Sam kaloryfer natomiast cze-
kał na swoje odkrycie aż do XIX wie-
ku. Z dochodzenia przeprowadzone-
go przez rosyjską elektrociepłownię 
w Samarze wynika, że na pomysł nio-
sącego ciepło urządzenia wpadł około 
1855 roku Franz San Galli – mieszka-
jący w Sankt-Petersburgu, a urodzony 
w Szczecinie, Niemiec o włoskich ko-
rzeniach. „Ciepłą skrzynkę”, bo tak na-

zwał swój wynalazek, stworzył na wła-
sny użytek, po czym osobiście spraw-
dziwszy jego skuteczność, opatento-
wał go w Niemczech i Ameryce, po-
czątkując tym samym rozwój przemy-
słu grzewczego.

Najstarszy działający praprzodek 
współczesnych kaloryferów obchodzi 
w tym roku 109 urodziny. Po dziś dzień 
ogrzewa wnętrza daczy Wielkiego 
Księcia Borysa Władymirowicza, sto-
jącej na terenie Carskiego Sioła kom-
pleksu pałacowo-parkowego z XVIII 
wieku, znajdującego się w okolicach 
Sankt-Petersburga. Regionalne Mu-
zeum Sztuki w Samarze jest natomiast 
ogrzewane, już od ponad 90 lat, przez 
4 zabytkowe kaloryfery. Od współcze-
snych grzejników różnią się na pewno 
rozmiarem – mają około 2 metry szero-
kości i 1,5 metra wysokości, a ponadto 
zdobione są wytwornymi ornamentami 
w stylu modernistycznym.

Współcześnie kaloryfer jest najpo-
pularniejszym wymiennikiem ciepła 
w Polsce. Stanowi nieodłączny ele-
ment zarówno indywidualnego ogrze-
wania piecowego cieszącego się po-
pularnością na polskiej wsi i w ma-
łych miejscowościach a nawet więk-
szych nieobjętych dostawą ciepłem 
systemowym (tzw. źródła zdalaczyn-
ne), z którego korzysta już ponad 15 
milionów Polaków. To dziś najbar-
dziej popularna i bezpieczna metoda 
ogrzewania mieszkań, wykorzystywa-
na głównie przez spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe.

Jeszcze 100 lat
temu jednak stosowanie go w pol-

skich budynkach było oznaką luksusu 
– jedną z pierwszych instalacji ogrze-
wania sieciowego zamontowano na 
początku XX wieku w jednym z war-
szawskich „niebotyków”, luksusowej 
wówczas kamienicy, stojącej przy Pla-
cu Unii Lubelskiej. Dziś jednak Cie-
pło Systemowe gwarantuje odpowied-
ni komfort cieplny prawie 40 proc. go-
spodarstw domowych i obiektów uży-
teczności publicznej. Kaloryfer prze-
szedł ogromne przeobrażenia. Przez 
wiele lat jego podstawowym elemen-
tem konstrukcyjnym było żeliwne że-
berko. Teraz odchodzi do przeszłości, 
gdyż zastępuje go grzejnik konwekto-
rowy. To nasze domowe źródło ciepła 
– uśmiechnij się – ma tylko jedną wa-
dę dostarcza nam wydatków. pes

O s z c z ę d z a j  c i e p ł o  z  g ł o w ą
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Zaletą obecnie produkowanych okien 
i nowych drzwi jest szczelność, pozwa-
lająca na oszczędność energii. Nieste-
ty, w przyrodzie zawsze jest 
coś za coś i ta zaleta ograni-
cza, a w skrajnych przypad-
kach uniemożliwia, dopływ 
świeżego powietrza, co skut-
kuje wzrostem jego wilgot-
ności w mieszkaniu. Najbar-
dziej charakterystycznym ob-
jawem są zaparowane szyby. 
Zasnute mgiełką pary wod-
nej szyby to pierwszy krzyk, 
że coś z wentylacją w naszym 
mieszkaniu jest nie tak. Inne 
oznaki to zawilgocenie ścian, 
stęchłe powietrze a w najgorszym ra-
zie wystąpienie pleśni, a później grzy-
ba. Brak dostatecznej wentylacji mo-
że być przyczyną alergii i wielu innych 
chorób w tym raka, bo zarodniki nie-
których grzybów domowych mają wła-
ściwości kancerogenne, tj. zwiększają 
ewentualność jego powstania.

Budynki w naszej Spółdzielni są wy-
posażone w wentylację:
 naturalną zwaną grawitacyjną 

działającą dzięki siłom natury. Powie-
trze dostaje się do budynku na sku-
tek lokalnych różnic temperatury i ci-
śnienia, przez otwory i nieszczelno-
ści – najskuteczniej przez nawiewniki, 
czyli specjalne elementy umieszczone 
w oknach (lub ścianach zewnętrznych). 
Usuwane jest także w sposób natural-
ny przez murowane kanały wywiewne. 
Jej największą wadą jest to, że dzia-
ła z różną skutecznością w ciągu roku. 
Nie zawsze zapewnia oczekiwaną wy-
mianę powietrza w budynku, nie moż-
na jej regulować. W zimie działa znacz-
nie intensywniej, co z kolei może powo-
dować zwiększenie zużycia ciepła.
 mechaniczną wywiewną – sys-

tem, w którym stosuje się jeden cen-
tralny wentylator, którego zadaniem 
jest usuwanie zużytego powietrza z bu-
dynku. Powietrze jest usuwane z łazie-
nek, toalet, kuchni za pomocą kanałów 
wywiewnych połączonych z wentyla-
torem. W miejsce powietrza usuwane-
go do budynku dostaje się świeże po-
wietrze zewnętrzne. Do kontrolowane-
go doprowadzenia powietrza służą na-

wiewniki okienne. Wydajność takiego 
systemu można regulować zmieniając 
prędkość obrotów wentylatora, wiel-

kość przepływu powietrza przez na-
wiewniki i kratki wywiewne.

W obu rodzajach wentylacji niedo-
puszczalne jest montowanie wycią-
gów z dodatkowymi wentylatorami 
oraz podciągów. Praca tych urządzeń 
powoduje nawiewanie zużytego powie-
trza (zapachy) do sąsiadów mieszka-
jących na wyższych kondygnacjach, 
a korzystających z tego samego kana-
łu wentylacyjnego.

Nawiewniki okienne
to konieczność

Zgodnie z nowymi przepisami obo-
wiązującymi od 1 stycznia 2009 r. 
w oknach i drzwiach balkonowych po-
winny być montowane nawiewniki.

W naszej Spółdzielni w warunkach 
określających wymianę okien wskazu-
jemy montaż nawiewników higrostero-
wanych, które są sterowane automa-
tycznie wilgotnością powietrza w po-
mieszczeniach. Nawiewnik taki reaguje 
na zmiany wilgotności względnej w za-
kresie od 30 do 70%. Posiada czujnik, 
najczęściej taśmę poliamidową, któ-
ry analizuje poziom wilgotności i zmie-
nia szerokość otwarcia szczeliny na-
wiewnika. Nawiewniki intensyfikują wy-
mianę powietrza w pomieszczeniach, 
w których powstaje najwięcej wilgoci, 
np. nocą w sypialniach. Dodatkową za-
letą ich stosowania jest to, że są mniej 
wrażliwe na zmiany pogody.

Dla przykładu czteroosobowa rodzina 
w ciągu doby „produkuje” prawie jedno 
wiadro wody. Swoją porcję wilgoci do-
kładają roślinki, zwierzęta - mamy też 

akwaria. A przecież oprócz wody, jaką 
sami wytwarzamy podczas oddychania: 
kąpiemy się, myjemy i zmywamy na-
czynia, gotujemy, sprzątamy, podlewa-
my kwiatki. Do wszystkich tych czynno-
ści używamy wody, a ta parując wpływa 
na zwiększenie ilości wilgoci w powie-
trzu. Ba, samo wpływające do miesz-
kania powietrze też nie jest suche, bo 
przecież jest zależne od aktualnych wa-

runków atmosferycznych.
Normy określają, jaka ilość 

powietrza winna wpłynąć do 
mieszkania. I tak:

- w kuchni z oknem ze-
wnętrznym, wyposażonej 
w kuchenkę gazową lub wę-
glową: 70 m3/h,

- w kuchni z oknem ze-
wnętrznym, wyposażonej 
w kuchenkę elektryczną: 30 
m3/h w mieszkaniu do 3 osób; 
50 m3/h w mieszkaniu dla 
więcej niż 3 osób,

- w kuchni bez okna zewnętrznego 
wyposażonej w kuchnię elektryczną: 
50 m3/h,

- w łazience (z WC lub bez): 50 m3/h,
- w wydzielonym WC: 30 m3/h
- w pomocniczym pomieszczeniu 

bezokiennym: 15 m3/h,
- w kuchni bez okna zewnętrzne-

go, wyposażonej w kuchnię gazową, 
obowiązkowo z mechaniczną wen-
tylacją wywiewną: 70 m3/h. Podane 
dane oznaczają, że wymiana powie-
trza w pomieszczeniu winna nastąpić 
ok. 4 do 7 razy na godzinę.

Odpływ
Umożliwienie dopływu powietrza to 

jedna strona medalu. Drugą jest umoż-
liwienie jego swobodnego wypływu. 
W wielu mieszkaniach samodzielnie 
ograniczamy wypływ poprzez zasła-
nianie kratek wentylacyjnych, a właści-
wie kanałów wentylacyjnych. Robimy 
tak by nie uciekało powietrze, a z nim 
ciepło. Tym samym także dodatkowo 
uszczelniamy mieszkanie i zamienia-
my je w przysłowiową konserwę. pes

Dalej o wentylacji mieszkań

N i e  r ó b  z  m i e s z k a n i a  k o n s e r w y
Wiadomo, że powietrze jest nam niezbędne do życia i stąd tak ogromne  

znaczenie ma prawidłowa wentylacja w mieszkaniach. Słaba wymiana 
powietrza jest przyczyną wielu negatywnych zjawisk w konsekwencji wpływa-
jących na nasze samopoczucie, zdrowie a często i życie – czytaj Nie dla czadu.
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N o w a  j a k o ś ć  –  z a p i s  w i n d y k a c y j n y
23 października weszła w życie ustawa zmieniająca 

kodeks cywilny w zakresie prawa spadkowego. Zmiana 
wprowadza do polskiego systemu dziedziczenia – za-
pis windykacyjny.

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego 
spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba naby-
wa przedmiot zapisu już z chwilą otwarcia spadku. Zapis win-
dykacyjny usuwa zatem istotną barierę w przekazaniu kon-
kretnego składnika majątku konkretnej osobie. 

Do tej pory taki zabieg nie był możliwy w testamencie – 
spadkobiercy po nabyciu spadku, aby stać się właścicielem 
majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, musieli 
przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie naby-
cia spadku. A następnie dokonać tzw. działu spadku (okre-
ślić, komu przypadną poszczególne składniki majątkowe). 
Takie postępowanie spadkowe często ciągnęło się latami.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
- rzecz oznaczona, co do tożsamości np. samochód, tytuł 

prawny do mieszkania, działki,
- zbywalne prawo majątkowe,
- przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
- ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub słu-

żebności.
Nabycie rzeczy lub prawa na podstawie zapisu windy-

kacyjnego będzie mógł stwierdzić sąd (w postanowieniu o 
stwierdzeniu nabycia spadku) lub notariusz.

Nie można natomiast zapisem windykacyjnym przekazać 
określonej kwoty pieniężnej. Zapisy windykacyjne nie mogą 
też obejmować całego majątku.

Ze względu na cele zapisu windykacyjnego, niewskazane 
jest uzależnianie jego skuteczności od warunku lub terminu.

Zapis windykacyjny będzie także bezskuteczny, jeże-
li w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do 
spadkodawcy albo spadkodawca jest zobowiązany do je-
go zbycia. Do zapisu windykacyjnego nadal odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy o zachowku. Ponadto spad-
kodawca może odwołać zapis albo rzecz objętą zapisem 
sprzedać. 

Zapis windykacyjny funkcjonować będzie obok zapisu 
zwykłego, tj. od woli osoby przekazującej, czyli testatora, tj. 
tego, kto daje spadek zależeć będzie czy wybierze formę 
zapisu zwykłego, czy windykacyjnego.

Uwaga. Nabyciem w drodze zapisu windykacyjnego 
składników majątku spadkodawcy będzie interesował się 
także fiskus. Zapis objęty został podatkiem od spadków i 
darowizn. Będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. 
Podobnie jak inne rodzaje nieodpłatnego nabycia objęte 
ustawą o podatku od spadków i darowizn, również zapis 
windykacyjny będzie całkowicie zwolniony z podatku, gdy 
otrzyma go członek najbliższej rodziny. Oczywiście warun-
kiem zwolnienia będzie zawiadomienie urzędu skarbowe-
go o nabyciu przedmiotu zapisu w terminie 6 miesięcy. Za-
pis windykacyjny obowiązuje już w kilku krajach europej-
skich m.in. we Włoszech, Francji, w Belgii, Luksemburgu, 
Hiszpanii.

Zmiany te zostają wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 
2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz.458).

Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie o miejscu zamieszkania, osiedlu? 
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację na łamach „Spółdzielczym Okiem”?!

Napisz: sofabud@poczta.fm

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 złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego nie przekraczał 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 03. 
2011 r. – 728,18 zł) i wynosi:

- 1274,32 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

- 910,23 zł w gospodarstwie wielo-
osobowym, 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.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną 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.

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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Potocznie uważa się, że zapisując w testamencie jakiś 
majątek lub dzieląc go na wskazane osoby wszystko zosta-
ło rozstrzygnięte i osoby niewymienione, i to nawet z krę-
gu najbliższej rodziny, nie otrzyma-
ją nic – pomijamy kwestie podważa-
nia testamentu przez spadkobierców. 
Nic bardziej mylnego, gdyż jeżeli te-
stator – spadkodawca – nie chce, by 
konkretna osoba cokolwiek otrzymała i chce by tak faktycz-
nie się stało, to musi zapis taki także ująć w testamencie. 
W przeciwnym razie, ale poczytajmy o zachowku. 

Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na 
wypadek śmierci sporządzając testament i powołując w nim 
do dziedziczenia inne osoby (niebędąca w żadnym stopniu 
pokrewieństwa) niż spadkobierców ustawowych, tj. rodzina 
albo tylko niektórych spadkobierców z kręgu ustawowych. 
Powinien też przy tym podjąć decyzję, co do tego, czy usta-
wowych spadkobierców niewyszczególnionych w testamen-
cie tylko pomija, czy również wydziedzicza.

Wydziedziczenie
W testamencie musi być zamieszczona informacja o wydzie-

dziczeniu krewnych i pozbawieniu prawa 
do zachowku, a także o przyczynie tego 
wydziedziczenia. Jeżeli testator tego nie 
zrobi, to przyjmuje się, że spadkobiercy 
niewyszczególnieni w testamencie zostali 
jedynie w nim pominięci i w związku z tym 
przysługuje im prawo do zachowku. W do-
datku przyczyna wydziedziczenia musi być istotna i powinna to 
być jedna z przyczyn ujętych w art. 1008 kodeksu cywilnego.

Spadkobierca może więc w testamencie pozbawić zstęp-
nych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony: 
 wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w spo-

sób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 dopuścił się w stosunku do spad-

kodawcy albo jednej z najbliższych mu 
osób umyślnego przestępstwa przeciw-
ko życiu, zdrowiu albo wolności, lub ra-
żącej obrazy czci,
 uporczywie nie dopełnia względem 

spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 
Jeżeli przyczyna wydziedziczenia nie 
wynika z testamentu, to nie będzie ono ważne. Ważność 
wydziedziczenia zależy też od tego, czy spadkodawca prze-
baczył spadkobiercy. Nie może więc wydziedziczyć osoby, 
której przebaczył.

Dzieci
Wprawdzie spadkobierca skutecznie wydziedziczony w te-

stamencie nie ma prawa do zachowku, ale takie uprawnienie 
przysługuje jego dzieciom albo wnukom. Zstępni wydziedziczo-
nego mogą ubiegać się o zachowek nawet 
w wówczas, gdyby przeżył on spadkodaw-
cę. Dzieci wydziedziczonego dochodzą 
wówczas do dziedziczenia z mocy ustawy 
i dostają ten udział spadkowy, który przy-
padałby wydziedziczonemu.

Udział spadkowy stanowi ułamek ma-
jątku, który przypadałby spadkobiercy 
ustawowemu wówczas, gdyby doszedł 
do dziedziczenia na podstawie ustawy.

Przy ustalaniu tych udziałów obowiązu-
je zasada, że małżonek i dzieci dziedziczą 

w częściach równych. Jednak część przypadająca małżonko-
wi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Gdyby więc 
do dziedziczenia z mocy ustawy mieliby zostać powołani: mał-

żonek i dwoje dzieci, to wówczas każdy 
z nich odziedziczyłby 1/3 całości spad-
ku. W tym przypadku zstępni wydzie-
dziczonego skutecznie dziecka odzie-
dziczyliby jego udział, czyli 1/3 spadku.

Gdyby zaś do dziedziczenia mieli być powołani: małżonek 
i pięcioro dzieci, to wówczas małżonek odziedziczyłby 1/4 spad-
ku, a na pięcioro dzieci przypadałoby do podziału 3/4 spadku.

Zachowek jest długiem spadkowym, który powstaje w dniu 
śmierci spadkodawcy. Prawo do niego ma osoba pominię-
ta w testamencie, która dziedziczyłaby z mocy ustawy, lecz 
która nie została skutecznie wydziedziczona przez spadko-
dawcę. Natomiast obowiązek wypłaty zachowku ciąży na 
spadkobiercach powołanych do dziedziczenia w testamen-
cie. Aby ustalić wysokość zachowku, należy ustalić wartość 
spadku oraz darowizn, które powinny zostać do spadku do-
liczone. Wartość spadku ustala się odejmując od aktywów 
spadku (powiększonych o dokonane darowizny) pasywa, 

czyli wszelkie długi spadkowe. Następ-
nie ustala się wartość udziału spadkowe-
go, który przypadałby spadkobiercy po-
miniętemu w testamencie i ubiegające-
mu się o zachowek.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, 
że roszczenie o zachowek wchodzi do 

spadku po uprawnionym do zachowku. *
Natomiast osoba uprawniona do zachowku może przenieść 

na inną osobę przysługującą jej z tego tytułu wierzytelność. **
Tylko trzy lata

O zachowek można występować tylko przez trzy lata od 
ogłoszenia testamentu. Roszczenie o zachowek staje się wy-

magalne w dniu ogłoszenia testamentu. 
Po upływie trzech lat od tej daty przedaw-
nia się. Za datę ogłoszenia testamentu 
przyjmuje się dzień otwarcia i ogłoszenia 
zamieszczony w testamencie.

Kilka testamentów
Zdarza się, że spadkodawca pozo-

stawi kilka testamentów o różnej treści 
i w każdym z nich pominie innych spadkobierców ustawo-
wych. W dodatku testamenty te zostaną otwarte i ogłoszo-
ne. Wtedy termin przedawnienia roszczenia o zachowek 
zacznie biec dopiero po wyjaśnieniu, który z testamentów 
jest ważny i skuteczny. Sąd Najwyższy, stwierdził, że termin 
przedawnienia*** roszczenia o zachowek nie biegnie, dopó-
ki uprawniony do zachowku uważany jest za spadkobiercę 
testamentowego na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Przypisy:
* Orzeczenie Sądu Najwyższego z 12 maja 

1970 r., sygn. akt III CZP 26/70, opublikowane 
w OSNCP 1971, nr 1, poz. 21.).

**Stanowisko SN zawarte w uchwale z 13 lu-
tego 1975 r., w sprawie sygn. akt III CZP 91/74. 
Opublikowano w OSNCP 1976 r. nr 1, poz. 6.

***Orzeczenie SN z 22 lutego 1972 r., w spra-
wie III CZP 102 /71, opublikowanym w OSNCP 
172 nr 7-8, poz. 127.

Podstawa prawna
Art. 930-1011 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Ko-

deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Za Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, Gazeta 

Prawna, maj 2008

Kącik prawny

Ki lka  zdań  
o  zachowku

Uwaga! Skutecznie wydzie-
dziczyć spadkobiercę można tylko 
w testamencie, wskazując przyczy-
nę wymienioną w art. 1008 k.c. lub 
opisując w taki sposób, aby można 
było w drodze wykładni ją ustalić.

Prawo spadkowe to dziedzi-
na bardzo skomplikowana i dlate-
go nasze publikacje mają charakter 
wyłącznie informacyjno-poznawczy. 
Wszelkie indywidualne sprawy win-
ny być konsultowane z prawnikami.
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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

SPRZEDAM lub wynajmę, mieszkanie 
dwupokojowe, pełny komfort,

tel. 791-759-560

BIOREZONANS: TERAPIE antynikoty-
nowe, antyalkoholowe. TESTY alergicz-
ne, odczulanie. Migrena, neuralgie, od-
chudzanie. Astma, nerwice, łuszczyca. 
Siemianowice Śląskie, ul. Kościelna 32,
 tel. 32 764-73-71

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 
wykładzin, tel. 503 592 364

KOREPETYCJE - chemia,  
matematyka, tel. 609 313 634

KUPIĘ każdy samochód osobowy 
i dostawczy, tel. 660-476-276, 
32 247-62-00

MEBLE na wymiar: kuchnie, szafy, 
wnęki. Pomiar i wycena gratis,
www.armarium.pl tel. 503 592 364

TELEWIZORY naprawa u klienta,
tel. 603 898 300

REMONTY kompleksowe, kafelkowa-
nie, panele podłogowe, malowanie, re-
gipsy, wod.-kan. - firma „IRYD”,

tel. 32 228-80-82, 501 409 237

ZAMIENIĘ mieszkanie 42m2 na więk-
sze. Mieszkanie własnościowe z KW 
w Michałkowicach: 2 pokoje + kuchnia+ 
łazienka, umeblowane i wyposażone.
TV SAT, Internet, telefon. Drzwi antyw-
łamaniowe Gerda, przedpokój w pane-
lach + szafa Komandor, panelepodło-
gowe w pokojach, gładzie, kafelki + ka-
bina prysznicowa + ceramika Cersanit. 
Spłacę zadłużenie, tel. 507 694 400

OGŁASZAJ SIĘ 
w „Spółdzielczym Okiem”  

gazecie SM „FABUD”

tel. 32 220-54-00,
e-mail: smf@smfabud.pl 

Ceny ogłoszeń:

kolorowe:
1 moduł  5,7 x 5,0 cm 104,55 zł;

czarno - białe:
1 moduł  5,7 x 5,0 cm - 73,80 zł;

drobne:
1 słowo - 1,23 zł

S p ó ł d z i e l n i a  M i e s z k a n i o w a   „FABUD”
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. ks. J. Kapicy 3,

 tel. 32 220-54-00, e-mail: sfm@smfabud.pl

WYNAJMIE 
salę konferencyjną w siedzibie SM „FABUD” 
przy ul. ks. J. Kapicy 3 w Siemianowicach Śl.

Szczegóły do uzgodnienia w sekretariacie Spółdzielni, tel. 32 220-54-00
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Przynęta; 4. Typ 

nadwozia; 5. Bożonarodzeniowe 
drzewko; 9. Zbigniew, prezes Za-
rządu SM „FABUD”; 14. Śpiewa-
nie kolęd; 17. Okres w dziejach; 
18. Sprytny skorowidz; 21. Waż-
ne dokumenty; 23. Sztuczne je-
zioro; 26. Telewizja Solorza; 
27. Krystian, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej SM „FABUD”; 
28. Rwetes, hałas; 29. Anglosa-
ski, twardy żółty ser podpuszcz-
kowy; 32. Soda rodzima; 35. Pa-
puga; 37. Nasza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa; 38. Religia Ara-
bów; 39. Ischias; 41. Stare, nie-
potrzebne przedmioty; 45. We-
soły wierszyk; 49. Duszące wy-
ziewy; 50. „Tajemnicza kraina 
św. Mikołaja” w SM „FABUD”; 
51. Bańgów, Budryka, Świer-
czewskiego; 53. Urodzinowe cia-
sto; 54. Dawniejszy lek od bólu 
gardła; 55. Uziemienie w gwarze 
śląskiej; 56. Otwierany kluczem.

PIONOWO: 1. Na maków-
ki; 2. Trunek 3. Batalion kró-
cej; 6. Okrzyk oznaczający skok; 
7. Gatunek wierzby; 8. Coś na 
ząb; 10. Dom z lodu; 11. Londyń-
ski... Park; 12. Magma; 13. Hob-
by; 14. Wysoka fryzura; 15. Spła-
wia drewno; 16. Świętuje w Wi-
gilię; 19. Najwyższa statutowa 
władza SM „FABUD”; 20. Naczy-
nie goryczy; 21. Rozpadlina skal-
na; 22. Produkt rynkowy; 24. Zdo-
bi tałes; 25. Tkanina ubraniowa; 
30. Piecze w gardle. 31. W ręku 
rzeźbiarza; 33. Otyłość; 34. Rol-
nik z pługiem; 36. Podłużny dół; 
39. Prążkowana tkanina; 40. Mu-
rzyńska fryzura; 42. Mieszaniec 
lamparta i lwicy; 43. Haftowany ki-
lim; 44. Kangur lub koala; 46. Dzie-
dzina sztuk plastycznych; 47. Mu-
zyka z dwóch kolumn; 48. Śpiewa-
ne przy choince; 52. Stragan.

Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 15 dadzą roz-
wiązanie krzyżówki, które prosi-
my przesyłać do 11. 01. 12 r. 
pod adres SM „FABUD”, 41-100 
Siemianowice Śl., ul. ks. Jana 
Kapicy 3 z dopiskiem Redakcja 
„Spółdzielczym Okiem” – krzy-
żówka nr 49/11. 

Nagrodę – kalendarze: kuchnia z róż-
nych stron świata oraz kuchnia polska za 
rozwiązaną krzyżówkę w nr 48/2011 z ha-
słem – Dobra rada u sąsiada otrzymała: 
Daniela KOSTORZ – zam. ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51A w Katowicach. Wszyst-

kie prawidłowe odpowiedzi uczestniczyć 
będą w losowaniu nagrody niespodzianki. 
Szczęściarzowi wylosowaną nagrodę do-
starczymy do domu, a w kolejnym wyda-
niu „SO” opublikujemy zarówno rozwiąza-
nie jak i nazwisko szczęściarza.

Krzyżówka nr 49/11
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XX
LAT

M i k o ł a j  p o d s u m o w a ł  k o n k u r s
Podobnie jak w ubiegłym roku 

wszystkie dzieci Członków SM 
„FABUD” miały szansę uczestniczyć w 
organizowanym przez Spółdzielnię Mi-
kołajkowym konkursie plastycznym.

Jego tematem była: „Tajemnicza kraina 
św. Mikołaja”. Nagrodzono i wyróżniono 
łącznie 31 prac. Jury, któremu przewod-
niczył artysta plastyk wyłoniło zwycięz-

ców w dwóch grupach wiekowych tj. od 
3 do 6 lat i od 7 do 13. Wszyscy uczestni-
cy zostali zaproszeni w dniu 6 grudnia br. 
do siedziby Spółdzielni na finał konkur-
su. Na małych artystów czekał oczywi-
ście Mikołaj z rozśpiewaną Elfinką. Wrę-
czył dzieciom nagrody, okolicznościowe 
dyplomy oraz słodycze. Dzieciom do gu-
stu przypadła też czerwona Mikołajowa 

czapeczka, którą każde otrzymało. Zaba-
wa była przednia… nie zabrakło konkur-
sów, tańców i super atmosfery. 

Na str. 8 prezentujemy nagrodzone 
prace – miejsca od 1 do 3 w obydwu 
kategoriach wiekowych i fotoreportaż 
z tego miłego spotkania. Jedna z prac 
posłużyła nam do zilustrowania świą-
tecznych życzeń.


