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Wyjątkowy Gość nie zjawił się jednak-
że ot tak – od razu. Aby mógł znaleźć 
właściwą drogę do michałkowickiego 
„Zameczku”, musiał usłyszeć najpierw 
muzykę i dobiegający gwar, bawiących 
się dzieci. Oczywiście – by nie zabłą-
dzić. O to zadbał już specjalnie po to 

przysłany wcześniej, niestrudzony Elfik. 
Dwoił się on i troił, aby umilić najmłod-

szym czas, zorganizować możliwie naj-
lepszą rozrywkę. Najpierw bawiono się 
w wielkim, wspólnym kole – Elf zaser-
wował dzieciom „kulę śnieżną” – nie 
można jej było przytrzymać dłużej niż 
sekundę, bo groziło zamarznięciem! 
Dalej, jako reniferki ścigano się między 
kręglami – czasem z prezentami, cza-
sem bez nich. Później – jak na renife-
rów przystało – odtańczono „reniferowy 
taniec” – z rogami, kopytami, energicz-
nie... Ta zabawa właśnie najbardziej 
przypadła małej Zosi z Michałkowic, 
która przyszła na to spotkanie razem 
z ukochaną mamą. Jak mówiła – mo-
głaby tańczyć i tańczyć bez końca. Tań-
ców rzeczywiście było sporo – a każdy 
bawił się jak umiał. W którymś momen-

cie nawet z pomponami... Tańców i nie 
tańców, bo biegania też było wcale nie 
mało – choćby tylko po to, aby „ukręcić” 
koledze, koleżance ogonek... Chłopcy 
lepiej sobie z tym radzili. 

Zdecydowanie lepiej szło z kolei 
dziewczynkom w kolorowaniu Mikoła-

jów – co ładniejsze trafiły później w rę-
ce samego Świętego Mikołaja!

A Mikołaj, jak to Mikołaj, jak zbliżał się, 
to już z daleka było go słychać. Charak-
terystycznym dzwoneczkiem dawał sy-
gnał, że już ląduje swoimi wielkimi sa-
niami, zaraz będzie. A jak już pojawił się 
w drzwiach chwilę później, zapanowała 
wielka radość i wrzawa. Sympatyczny 
Staruszek przywitał się z najmłodszy-
mi i szybko znalazł dla siebie miejsce, 
na specjalnie dla niego przygotowanym 
krześle – musiał w końcu odsapnąć. Co 
śmielsze dzieci podchodziły do niego 
i osobiście dziękowały mu za przybycie 
– Czekaliśmy tu na ciebie. Dłuuugo – 
mówili z wyraźną tremą. Wcale jednak 
nie ma się czemu dziwić. Takie spotka-
nie, takie wrażenia... 

Zniecierpliwione dzieci nie dały Go-
ściowi za wiele powiedzieć, nie mo-
gąc doczekać się już momentu, kiedy 
w ich ręce trafią upragnione prezen-
ty. No, tyle się natańczyły, naśpiewa-
ły, nabawiły. 

Więc przyszedł wreszcie ten długo, 
długo oczekiwany przez nich moment. - 
Mikołaj już jest, siedzi, więc muszą być 
te prezenty! – pomyślało pewnie wielu.

I tak, każdy z przybyłych brzdąców, 
wołany był z imienia i nazwiska, by po-
dejść osobiście do Mikołaja, odebrać 

upominek i zrobić sobie z nim wspól-
ne zdjęcie. Jedni obejmowali go ocho-
czo, zagadywali, inni – mniej śmielsi – 
tylko wzięli w łapki prezent, ale z wielkim 
uśmiechem na twarzy. Święty Mikołaj ob-
dzielił każdego – dał wszystkim uczciwie, 
po równo. Nie żałował nikomu, oj nie.

Gdy każdy otrzymał już podarek, 
Święty Mikołaj obiecał, że za rok – 
o ile wszyscy będą tak grzeczni jak 
przez ostatnie dwanaście miesięcy – 
pojawi się znowu. I pewnie też z peł-
nym worem rozmaitości.

Po spotkaniu dzieci chętnie dzie-
liły się swoimi przeżyciami, nie tyl-
ko ze swoimi rodzicami, dziadkami...  

Na Julii Mikołaj zrobił największe wra-
żenie, kiedy wszedł do sali. Bory-
sowi powiedział, że ma być zawsze 
grzeczny i życzył Wesołych Świąt. In-
na 6-latka otrzymała od niego czeko-
ladki i zwierzątko, choć nie wiedziała 
wtedy jeszcze jakie. Wcześniej dał też 
jej taką maszynkę do robienia lodów 
i domek do zbudowania.

Wizyty Świętego Mikołaja w Michałko-
wicach, organizowane corocznie przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „FABUD”, 
z roku na rok cieszą się rosnącym za-
interesowaniem, powodzeniem. 8 grud-
nia br., w tym sympatycznym spotkaniu 
wzięło udział około 70 dzieci, z różnych 
osiedli – najwięcej z ulicy Wyzwolenia, 
ale też z budynków przy Marii Skło-
dowskiej-Curie w „Bańgowie”, ks. Pio-
tra Ściegiennego w Katowicach czy 
z osiedla „Budryka” w Chorzowie. 

Każdorazowo wydarzenie to obficie 
fotografujemy. Część zdjęć publikuje-
my na łamach „SO”, więcej do zoba-
czenia na stronie internetowej www.
smfabud.pl. Jest również możliwość 
zgrania sobie wybranych fotografii na 
jakiś nośnik, najlepiej pendrive’a – to 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD” przy ulicy ks. Jana Kapicy 3.

Mikołaj wróci... Za rok.  raf
Zdjęcia patrz str. 11

Ś w i ę t y  M i k o ł a j  
o b d z i e l i ł  k a ż d e g o

Mimo setek tysięcy miast, miasteczek rozsianych po całej Ziemi, jakie każ-
dego roku do objeżdżenia ma Święty Mikołaj, nie omieszkał na chwilę 

zajrzeć i do Michałkowic. W „Zameczku” – Pałacu Rheinbabenów, 8 grudnia 
br., oczekiwała na niego całkiem pokaźna grupa, około 70 dzieciaków. Opła-
cało się im, opłacało...
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Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny! 

W i d z i s z  b e z d o m n e g o  d z w o ń  
b e z p ł a t n i e  n a :  8 0 0  1 0 0  0 2 2

Pierwsze parę dni mrozów i niestety już kilkanaście osób w naszym kraju 
zmarło z wychłodzenia, czyli mówiąc brutalniej zamarzło.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. Jeżeli chcemy komuś takie-
mu pomóc w zapewnieniu noclegu, wyżywienia, to pamiętajmy:

od 1 listopada do 31 marca działa całodobowy bezpłatny numer z telefonów 
stacjonarnych i komórkowych dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia: 

800 100 022.
Pomocy dla bezdomnych możemy też szukać telefonując 

 pod następujące numery:
- 997 – Policja,

- 112 – Służby Ratownicze
- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie 

32 228-47-00, email: dyzurny@sm.siemianowice.pl
Niezależnie też zwracajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, które 

mogą stać się ofiarą niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących, dłużej siedzących w jednym 

miejscu bądź zbyt lekko ubranych w stosunku do panujących warunków atmos-
ferycznych mróz, śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze. 
O każdej niepokojącej sytuacji trzeba koniecznie – najlepiej natychmiast 

– poinformować służby ratownicze.
Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie.

KOMUNIKAT
Informujemy, że wprowadza się okresowo następujące zmiany organi-

zacyjne w godzinach pracy komórek SM „FABUD” oraz Agencji Ban-
kowej mieszczącej się przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śl.: 

• 24 grudnia 2014 r. (tj. środa) – nieczynne

• 31 grudnia 2014 r. (tj. środa) – czynne od 7:00 do 15:00

• 2 stycznia 2015 r. (tj. piątek) – nieczynne
Wszelkie interwencje lokatorskie prosimy kierować bezpośrednio 

 do Gospodarzy Nieruchomości.
Przepraszamy za niedogodności wynikłe z powyższych zmian.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej

„FABUD”

P ł a ć m y  z a  s i e b i e …
Opłaty z tytułu użytkowania  

lokali mieszkalnych i użytkowych  
wpłacajmy wyłącznie na właściwe 
– indywidualne konta bankowe  

wskazane w książeczkach czynszowych 
 lub fakturach.

WAŻNE TELEFONY
www.smfabud.pl
smf@smfabud.pl

Jednostki organizacyjne
SM „FABUD” funkcjonują:

- poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00
- środy 9.00 - 17.00
- piątki 7.00 - 13.00
z wyjątkiem:
Administracja nieruchomości budynkowych: 
czwartek  - nieczynna
Sekcja inwestycji: środa, piątek - nieczynna
Sekcja rozliczeń opłat za lokale i windykacje: 
czwartek - nieczynna  
Agencja Banku w siedzibie SM „FABUD”,
tel. 517 743 560, ul. ks. Jana Kapicy 3:
- poniedziałek, wtorek,  czwartek 7.15 - 15.00
- środa 7.15 - 16.45
- piątek 7.15 - 13.00

TELEFONY:  fax 32 229-48-55
 32 506-50-70
Sekretariat SM 32 220-54-00
Główny Księgowy 32 220-54-04
Dział Księgowości 32 220-54-06

Księgowość - rozliczania 32 220-54-07
Księgowość - windykacje 32 220-54-00 

wew. 417
Dział Inwestycji  32 220-54-03
Administracyjno-członkowski

• os. Wyzwolenia 32 220-54-08
• os. Świerczewskiego, Budryka, Bańgów,  

Ściegiennego, Sobieskiego  - 32 220-54-00 
wew. 411

Dział Członkowsko-Org. 32 220-54-12
Dział Finansowy rozl. wody 32 220-54-11
POGOTOWIE ELEKTRYCZN:
Chorzów 991
POGOTOWIE WOD-KAN. sieci ulicznej
Siemianowice Śl. 32 293-77-86
od pn. - pt. 7.00 - 22.00 32 293-75-36
URZĄD MIASTA:
ul. Jana Pawła II 10 32 760-52-00
ul. Michałkowicka 105 32 760-54-00
Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego 32 220-01-80
 fax: 32 220-43-59
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 112, 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE GAZOWE 992
UNIQA - likwidacja szkód 801 597 597
 426 666 500
GOSPODARZE NIERUCHOMOŚCI:
Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia  1, 3, 5, 7
ul. Stawowa 4, ul. Jana III Sobieskiego 22
Zdzisław Kościołek 606 591 231
Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia  9, 11, 12
Zdzisław Kościołek 606 591 231
Siemianowice Śl. - os. Bańgów,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 91, 93, 95,97, 99, 
101, 103, 107a, b, 109, 111, 113
Dariusz Długosz  509 680 447
Siemianowice Śl.,
ul. gen. Karola Świerczewskiego 78a, 78c
Adrian Staniczek 730 764 533
Chorzów, - ul. Witolda Budryka 1, 3
Adrian Staniczek 730 764 533
Katowice,
ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c, d,
Marian Melka 503 945 735
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Otwierając tegoroczne WZ, przepro-
wadzone 27 maja, Krystian Ledwoń 
przywitał wszystkich przybyłych i ży-
czył im spokojnych obrad oraz przed-
stawił nowy skład Zarządu Spółdziel-
ni i zarządził wybór Prezydium Obrad.

Do Prezydium, po głosowaniu jaw-
nym, weszli:
- Mariusz Czarnecki – przewodni-

czący,
- Monika Chromik-Pilch – z-ca prze-

wodniczącego,
- Małgorzata Dąbrowska – sekretarz.

Kontynuując sprawy proceduralne 
Przewodniczący WZ przeprowadził 
jawne wybory Komisji Skrutacyjno-Wy-
borczej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Zadaniem pierwszej komisji jest m.in. 
stwierdzenie prawomocności zebrania 
w oparciu o listę członków i listę obec-
ności, a następnie liczenie głosów odda-
wanych w głosowaniach nad poszcze-
gólnymi uchwałami będących przedmio-
tem obrad czy też innych decyzji WZ wy-
magających głosowania. Komisja ta była 
też odpowiedzialna za przeprowadzenie 
tajnych wyborów do Rady Nadzorczej

Z kolei do obowiązków drugiej nale-
ży m.in. przyjmowanie wniosków skła-
danych pisemnie przez zebranych lub 
spisywanie ich z wystąpień prezento-
wanych w trakcie obrad, a szczegól-
nie dyskusji, a następnie poddanie ich 
głosowaniu.

Komisje po wyborze ukonstytuowały 
się samodzielnie i przystąpiły do czyn-
ności statutowych.

Komisję Skrutacyjno-Wyborczą
stworzyli:

- Marian Melka – przewodniczący,
- Izabela Motyl – sekretarz,
- Zdzisław Kościołek – Członek. 

W skład Komisji Uchwał
 i Wniosków

weszli:
- Irena Moroń – przewodnicząca,
- Marian Solecki – sekretarz,
- Edward Jędroszczyk – Członek.

Krótko po ukonstytuowaniu się Ko-
misji głos zabrał Marian Melka – prze-
wodniczący Komisji Skrutacyjno-Wybor-
czej i odczytał protokół o prawomocno-
ści WZ. Szef komisji stwierdził, że Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkanio-

wej „FABUD” zostało zwołane zgodnie 
ze Statutem Spółdzielni. Na 1047 upraw-
nionych obecnych jest 59 Członków, 
co stanowi 3,56% spółdzielców SMF 
i na podstawie § 108 Statutu Spółdzielni 
Walne Zgromadzenie jest prawomocne 
i zdolne do podejmowania uchwał.

Bezpośrednio po stwierdzeniu o pra-
womocności obrad Mariusz Czarnec-
ki, przewodniczący WZ, poddał pod 
głosowanie Porządek Obrad – przyję-
to. Następnie WZ bez uwag i bez czy-
tania całej treści, bo taka była wola 
obecnych, zatwierdziło protokół z Wal-
nego odbytego 27. maja 2013 r.

Jako że podczas tegorocznego WZ 
dokonać miano wyboru nowej Rady 
Nadzorczej, Mariusz Czarnecki

przystąpił do dwóch
punktów z wyborami związanych. 
Pierwszy to określenie składu ilościo-
wego Rady Nadzorczej, a drugi ogło-
szenie składania pisemnych zgłoszeń 
kandydatur na drukach wydanych 
przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą. 
Walne ustaliło, w głosowaniu jawnym, 
że Rada Nadzorcza SMF będzie li-
czyć 9 osób, które reprezentować bę-
dą 6 okręgów.

Te dwa punkty porządku obrad za-
kończyły część proceduralną i zebra-
ni przystąpili do części merytorycznej 
WZ. Dominowały w niej dominowały 
sprawozdania. 

Część sprawozdawcza
Sprawozdanie Zarządu z działalno-

ści SMF za 2013 r. i przedstawienie 

kierunków działania na 2014 r. i la-
ta następne przedstawiła Anna Wi-
che-Nowicka – prezes Zarządu. Pa-
ni Prezes szeroko zreferowała m.in.: 
sprawy korporacyjne SMF – w tym 
ilość Członków, wielkość zarządzane-
go majątku z uwzględnieniem struktu-
ry praw. Stan realizacji uchwał uchwał 
WZ z 2013 r. i uchwały kierunkowej nr 
5/2012 na lata 2012-2015 oraz wyko-
nanie rzeczowe głównych zadań re-
montowych w nieruchomościach. Za-
dania realizowano rytmicznie – doda-
ła. Na remonty i konserwacje bieżące 
w nieruchomościach, w 2013 r. wyda-
no w SMF 1.798.664,70 zł, a plan na 
2014 r. wynosi: 1.754.000,00 złotych.

Główne realizacje 2013 roku to:
• Remont wejść do budynków przy ul. 

Wyzwolenia 1, 3, 5, Stawowa 4
• Modernizacja placu zabaw przy ul. 

Karola Świerczewskiego 78A, C
• Odnowienie wejścia do budynku przy 

ul. Karola Świerczewskiego 78C
• Wymiana instalacji wody w budyn-

kach przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 91-103 

• Wykonanie schodów i chodnika na 
skarpie i parking przy ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51, 51A 

• Malowanie klatki schodowej w budyn-
ku przy ul. Jana III Sobieskiego 22

• Ocieplenie ścian szczytowych i mo-
dernizacja wejść do budynków przy 
ul. Witolda Budryka 1 i 3 w Cho-
rzowie.

Pani Prezes skupiła się również na 
wskaźnikach finansowych i zreferowa-
ła podsta wowe wskaźniki finansowe:
- analizę płynności finansowej,
- wskaźniki zadłużenia,
- strukturę kosztów i przychodów go-

spodarki nieruchomości.
Kończąc wystąpienie zaznaczyła, że 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
nie występują zobowiązania przetermi-
nowane, a Spółdzielnia posiada płyn-
ność finansową i funkcjonuje zgodnie 
ze złotą regułą bilansową.

Anna Wiche-Nowicka na chwilę zatrzy-
mała się przy wnioskach z lustracji i po-
wiedziała, że czeka nas nowy sposób 
rozliczania ciepłej wody. Jest to efekt ko-
nieczności dostosowania rozliczeń do 
art. 45a ustawy „Prawo energetyczne”,  
tj. oddzielnego wyliczania kosztów zuży-
cia energii cieplnej na potrzeby c.o. i na 
potrzeby przygotowania ciepłej wody.

Krystian Ledwoń
– przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
 

Walne Zgromadzenie 2014

P r z y j ę t o ,
w y b r a n o

Po raz pierwszy od wielu, wielu lat, a de facto od początku istnienia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”, Walne Zgromadzenie (poprzed-

nio ZPCz) obradowało bez zmarłego w kwietniu br. Zbigniewa Michalskiego 
wieloletniego Prezesa SM „FABUD”. Jego odejście na wniosek Krystiana Le-
dwonia – przewodniczącego Rady Nadzorczej SM SMF przybyli na WZ uho-
norowali minutą ciszy i zadumy, a następnie przeszli do realizacji porządku 
dnia. Składało się nań 18 punktów w tym wybór nowej Rady Nadzorczej na 
kadencję 2014-2017.

ciąg dalszy na str. 6
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Kazimierz Łabaj – lustrator Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej  

w Katowicach  

Minutą ciszy uczczono pamięć byłego prezesa  
SM „FABUD” śp.  Zbigniewa  Michalskiego

Anna Wiche-Nowicka – prezes Zarządu SMF

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza – od lewej: 
Zdzisław Kościołek, Marian Melka – przewodniczący, 

Izabela Motyl – sekretarz

Obrady otworzył, a później Sprawozdania 
Rady Nadzorczej referował Krystian Ledwoń 

– przewodniczący RN SMF

Prezydium Walnego Zgromadzenia SM „FABUD”  
– od lewej: Monika Chromik-Pilch – z-ca 

przewodniczącego, Małgorzata Dąbrowska – sekretarz, 
Mariusz Czarnecki – przewodniczący
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prezentując sprawozdanie Rady Nad-
zorczej szeroko omówił jej 
działalność w minionym roku 
i zaprezentował ocenę spra-
wozdania finansowego Spół-
dzielni za 2013 r. Mówca pozy-
tywnie ocenił uzyskane przez 
Spółdzielnię wyniki, co zna-
lazło wyraz w przyjęciu spra-
wozdania finansowego przez 
Radę Nadzorczą oraz w imie-
niu Rady złożył do Walne-
go wniosek RN o udzielenie 
absolutorium Członkom Za-
rządu. Szef ustępującej Ra-
dy podsumował mijającą ka-
dencję, w której jak zaznaczył 
nastąpił dalszy rozwój Spół-
dzielni. Kończąc wystąpienie 
podziękował w imieniu Rady 
za całą trzyletnią współpra-
cę wszystkim organom Spół-
dzielni.

Lustrator
Podczas obrad głos za-

brał zaproszony na WZ Kazi-
mierz Łabaj – lustrator Regio-
nalnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielczości Mieszka-
niowej w Katowicach i omówił 
przeprowadzoną w listopadzie 
2013 r. lustrację Spółdzielni. 
Lustrator bardzo wysoko oce-
nił działalność SM „FABUD” 
i zaliczył ją do jednej z lep-
szych w województwie.

Wybory i głosowanie 
uchwał

Przewodniczący WZ wniósł 
do Komisji Skrutacyjno-Wy-
borczej o odczytanie listy kan-
dydatów. Zanim jednak przy-
stąpiono do tajnych wyborów 
nowej Rady Nadzorczej wszy-
scy obecni kandydaci w kilku 
zdaniach przedstawili swoje 
sylwetki. Po krótkiej prezenta-
cji Przewodniczący obrad za-
rządził dostarczenie kart wy-
borczych i ogłosił głosowa-
nie informując o jego zasa-
dach. Po zebraniu głosów Ko-
misja Skrutacyjno-Wyborcza 
przystąpiła do swoich czyn-
ności, a Walne rozpoczęło 
cykl głosowań jawnych nad 
uchwałami w tym. m.in. przy-
jęcia: sprawozdań Rady Nad-
zorczej, Zarządu, finansowe-
go, wyników lustracji, spraw terenowo-
-prawnych. 

WZ na podstawie całości działalności 
Zarządu oraz pozytywnej opinii Rady 

Nadzorczej SMF udzieliło absolutorium:
- Zbigniewowi Michalskiemu i Annie 

Wiche-Nowickiej.
Rada wybrana

Po zliczeniu wszystkich gło-
sów odczytano protokół Ko-
misji Skrutacyjno-Wybor-
czej. W wyniku wyborów taj-
nych (uczestniczyło w nich 59 
Członków, oddano 54 głosy 
ważne i 5 głosów nieważnych) 
przedstawiono 9. osobowy 
skład nowej Rady – patrz ram-
ka. WZ wybór potwierdziło sto-
sowną uchwałą.

Przewodniczący WZ pogra-
tulował wszystkim wybranym 
i poinformował, iż zgodnie 
z § 5 ust. 2 Regulaminu Rady 
Nadzorczej pierwsze posie-
dzenie nowej Rady Nadzor-
czej zwołuje Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia w ter-
minie 14 dni od odbycia WZ 
i ogłosił, iż posiedzenie nowej 
Rady odbędzie się 4. czerwca 
w siedzibie SM „FABUD”.

Wniosków nie było
W punkcie wolne wnioski 

nie było ani jednego wystąpie-
nia, do Komisji Uchwał i Wnio-
sków też nie złożono wnio-
sków i tym samym Walne nie 
sformułowało żadnych wnio-
sków, o czym poinformowała 
odczytując protokół Irena Mo-
roń – przewodnicząca Komisji.

Zakończenie obrad
Krótkie wystąpienie Mariu-

sza Czarneckiego zakończy-
ło WZ. Prowadzący obrady 
podziękował przybyłym za 
uczestnictwo i życzył Zarzą-
dowi oraz pracownikom Spół-
dzielni owocnej pracy na na-
stępne lata, a nowej Radzie 
Nadzorczej podejmowania 
trafnych decyzji.

Z kronikarskiego 
obowiązku

odnotujmy, że tegoroczne 
Walne Zgromadzenie prze-
prowadzono w AHU „ZAME-
CZEK” w Michałkowicach 
i wzorem lat ubiegłych ma-
teriały dotyczące obrad WZ 
bogato ilustrowano wizual-
nie, co znacząco urozmaiciło 
i usprawniło obrady.
Migawki z Walnego Zgroma-

dzenia Członków Spółdzielni Mieszka-
niowej „FABUD” patrz str. 16.  pes

Walne Zgromadzenie SMF podjęło 11 uchwał. Są to:
Uchwała nr 1/2014

w sprawie: przyjęcia 9-cio osobowej Rady Nadzorczej 
na kadencję 2014-2017

Uchwała nr 2/2014
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za rok 2013
Uchwała nr 3/2014

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 
SM „FABUD” z działalności w 2013 r.

Uchwała nr 4/2013
w sprawie: przyjęcia wyników z przeprowadzonej 

lustracji pełnej za lata 2010-2012 
Uchwała nr 5/2014

w sprawie: zbycia działki gruntu stanowiącej część 
działki nr 75/3 o pow. 70 m2 przy ul. ks. Piotra 

Ściegiennego w drodze zamiany gruntu nieruchomości 
przy ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a w Katowicach 

Uchwała nr 6/2014
w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości 
przy ul. Jana III Sobieskiego w Siemianowicach Śl. 

Uchwała nr 7a/2014
w sprawie: udzielenia absolutorium  

za działalność w 2013 roku Prezesowi Zarządu 
Zbigniewowi Michalskiemu

Uchwała nr 7b/2014
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność 

w 2013 roku z-cy Prezesa ds. ekonomiczno-
finansowych Annie Wiche-Nowickiej

Uchwała nr 8/2014
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w 2014 r. i do najbliższego WZ w 2015 r.
Uchwała nr 9/2014

w sprawie: wyboru Członków RN  
na kadencję 2014-2017

Członkami Rady Nadzorczej  
w kadencji 2014-2017 zostali:

Rejon Wyborczy nr 1
- Monika CHROMIK-PILCH

- Irena MOROŃ
- Andrzej ROTER

Rejon Wyborczy nr 2
- Czesław JAWORSKI
- Krystyna ŚLIWIOK
Rejon Wyborczy nr 3

- Stanisław RADKOWSKI
Rejon Wyborczy nr 4
- Ewa KRZEMIŃSKA
Rejon Wyborczy nr 5
- Adam PACOCHA

Rejon Wyborczy nr 6
- Krzysztof GANSTY
Uchwała nr 10/2014

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków  
Rady Nadzorczej i Przewodniczącego RN  

na okres kadencji 2014-2017

ciąg dalszy ze str. 4 P r z y j ę t o , …
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- Panie Przewodniczący, pod ko-
niec maja na Walnym Zgromadze-
niu został Pan wybrany do Rady 
Nadzorczej, a na początku czerw-
ca Rada powierzyła Panu pełnienie 
funkcji jej szefa... Jak Pan się czuje 
w tej istotnej dla Spółdzielni „roli”

Stanisław RADKOWSKI: Wybranie 
mnie do Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”, a następnie 
na funkcję jej Przewodniczącego trak-
tuję osobiście zarówno jako ogromne 
wyróżnienie, jak i zobowiązanie wo-
bec mieszkańców naszej Spółdziel-
ni. Czuję oczywiście pewną satysfak-
cję, ale też mam świadomość odpo-
wiedzialności.

- Proszę Pana nie jest Pan osobą 
nieznaną, gdyż funkcjonował Pan 
już w strukturach samorządowych 
SMF. Proszę jednak o krótkie przed-
stawienie się...

- W zasobach Spółdzielni mieszkam 
od 1993 roku, kiedy to kupiłem miesz-
kanie na osiedlu Witolda Budryka 
w Chorzowie. Właściwie od tego też 
czasu rozpocząłem funkcjonowanie 
w strukturach samorządowych. Byłem 
już w Radzie Nadzorczej, lecz ustawo-
wa zmiana o wprowadzeniu dwuka-
dencyjności spowodowała, że miałem 
przerwę. Teraz wybrano mnie ponow-
nie. Mam trójkę dzieci. Zawodowo zaj-
muję się telekomunikacją przewodową 
a konkretnie tworzę m.in. sieci światło-
wodowe dla wszystkich dysponentów. 
Lubię poczytać dobrą książkę i posłu-
chać jazzu, interesuje mnie psycholo-
gia a w miarę możliwości podróżuję.

- Po tej pewnej przerwie, jak Pan 
ocenia obecnie Spółdzielnię, bo za-
pewne będzie to nowe spojrzenie...

- Nie mogę powiedzieć, żeby nie-
funkcjonowanie w organach samorzą-
dowych było jakąś znaczącą przerwą, 
gdyż interesowałem się zagadnieniami 
naszej Spółdzielni, jak i spółdzielczości 
na bieżąco. Uważam, że każdy miesz-
kaniec winien wykazywać takie zainte-
resowanie, wszak współuczestnicząc 

w działalności SMF bierze udział tak-
że w procesie decyzyjnym a przecież 
podejmowane decyzje dotyczą jego 
mieszkania. Dla mnie pomocna w tym 
była nasza gazeta i materiały w niej za-
warte. Patrząc na SMF z perspekty-
wy tego czasu mogę stwierdzić, że jest 
ona w dobrej kondycji i jest zarządzana 
przez świetnych fachowców, do których 
mieliśmy zawsze szczęście, czego dobit-
nym przykładem śp. Zbigniew Michalski 
wieloletni Prezes. Spółdzielnia działa 
prężnie i z pożytkiem dla mieszkańców.

- Panie Przewodniczący, jakie za-
dania do realizacji uznaje Pan za 
najważniejsze przed Radą.

- Główną troską RN jest dbałość 
o poszanowanie praw i interesów 
Członków SMF, a z tym wiąże się za-
danie podstawowe, czyli utrzymanie 
Spółdzielni w dobrej kondycji, tak by 
mogła realizować oczekiwania Człon-
ków. Wzorce przejęte od poprzedni-
ków mamy dobre a poprzeczkę wy-
soko ustawioną. My jako nowa rada 
winniśmy kontynuować ich dokonania 
i zawiesić poprzeczkę – trzymając się 
terminologii sportowej – jeszcze wyżej. 

- Rada jednak osobowo zmieniła 
się całkowicie...

- Zgadza się, ale sądzę, że w obecnym 
składzie Rady są osoby reprezentują-
ce profesje zawodowe bardzo przydatne 
z punktu widzenia zakresu działalności 
Spółdzielni – od technicznych po finanso-
we, co umożliwi należytą i profesjonalną 
ocenę rozpatrywanych przez nas spraw.

- Wróćmy do zadań...
- Zrozumiałym samo przez się jest, 

że podstawą jest zapewnienie bezpie-
czeństwa zamieszkania – to cel nad-
rzędny. W odniesieniu do innych spraw 
i utrzymania zasobów, uważam, że naj-
ważniejsze są remonty i dbałość o to, 
by nasza infrastruktura się nie deka-
pitalizowała wszak zasoby się nam 
starzeją i potrzebują więcej nakładów. 
Niezależnie też winniśmy maksymal-
nie zwiększać zakres prac moderniza-
cyjnych, co przełoży się na komfort za-

mieszkania. Rzecz jasna bardzo pożą-
dane byłyby inwestycje, wszak zada-
niem wiodącym spółdzielni jest budo-
wa mieszkań. Z tym jednak obecnie są 
problemy, bo całość rozbija się o środ-
ki, które spółdzielniom mieszkaniowym 
coraz trudniej jest pozyskać. Jednocze-
śnie zmiany w prawie też wiążą ręce.

- Skoro o zmianach w prawie mo-
wa, to jaka jest Pana opinia o usta-
wicznych nowelizacjach ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
i ustawy Prawo spółdzielcze. 

- Wiele z tych nowelizacji jest bardzo 
dyskusyjnych, a niektóre wręcz znacz-
nie utrudniają prowadzenie działalno-
ści. Niestety, wielość zmian nie idzie 
w parze z jakością i najlepiej byłoby, 
by ustawodawca przestał majstrować 
przy tych ustawach oraz wielu innych, 
z którymi w swojej działalności władze 
spółdzielni muszą się zmierzyć i mu-
szą je realizować.

- Panie Przewodniczący, czy do-
strzega Pan jakieś mankamenty 
w funkcjonowaniu SMF?

- Trudno to nazwać mankamentami 
w działalności władz spółdzielni, ale ży-
czyłbym sobie, by mieszkańcy, Człon-
kowie Spółdzielni bardziej interesowali 
się pracami Spółdzielni, by nie zwraca-
li się do władz wyłącznie w sytuacjach, 
gdy coś ich boli, lecz czynnie uczest-
niczyli w zebraniach, zgłaszali wnioski 
i postulaty, by ganili, kiedy trzeba, ale 
też wspierali w razie potrzeby i zauwa-

N i e  b ą d ź m y 
o b o j ę t n i

ze Stanisławem Radkowskim, 
przewodniczącym Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 

rozmawia „SO”

ciąg dalszy na str. 8
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Badanie wentylacji instalacji gazowych i wentylacyjnych

C z a d  c z y h a  =  c z y h a  ś m i e r ć
W listopadzie i grudniu br. zgodnie z wymogami Prawa budowlanego przeprowadzono coroczne obligatoryjne ba-

dania sprawności technicznej wentylacji i instalacji gazowych, w tym gazowych pieców łazienkowych.

Stwierdzono wiele nieprawidłowości, w tym m.in.:
- zaklejanie kratek wentylacyjnych,
- zabudowę podciągów i wyciągów mechanicznych w kuch-

niach ze wspólnymi przewodami,
- przeróbki instalacji gazowych,
- brak bieżącej konserwacji gazowych pieców łazienko-

wych,
- zbyt małą wentylację łazienek spowodowaną monta-

żem nowych drzwi łazienkowych (przypominamy, że 
do prawidłowej pracy wentylacji jest potrzebny otwór 
w drzwiach o wymiarach 220 cm2).

Niestety mimo nakazów, nie wszystkie osoby zobowiązane 
np. do naprawy gazowych pieców łazienkowych do przygo-
towania ciepłej wody, u których stwierdzono przekroczenie 
stężenia tlenku węgla (pipiemów) dokonali terminowych kon-
serwacji przez osoby uprawnione. Taka sy-
tuacja stwarza niebezpieczeństwo utra-
ty zdrowia i życia nie tylko tych domow-
ników, ale również pozostałych miesz-
kańców.

Z uwagi na cykliczne nie dostosowanie 
się do zaleceń pokontrolnych od przyszłego 
roku Spółdzielnia z wyprzedzeniem powia-
domi o jesiennych przeglądach celem m.in. 
dokonania wcześniejszej corocznej konser-
wacji urządzeń gazowych przez mieszkań-
ców.

W razie stwierdzenia przekroczenia stę-
żenia tlenku węgla gazownicy odetną do-
pływ gazu w dniu badania Jego uruchomie-
nie nastąpi dopiero po wykonaniu stosow-
nych prac przez osobę uprawnioną, i sporządzeniu proto-
kołu oraz przedłożenia go w administracji nieruchomości.

Licho nie śpi
Wierzyć się nie chce, że po tysiącach publikacji we 

wszystkich mediach o zatruciach śmiertelnych tlenkiem wę-
gla, setkach apeli, doraźnych akcji instruujących o prawi-
dłowym korzystaniu z gazu i zapobieganiu zatruciom w celu 
zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa za-
mieszkania mamy do czynienia z tak lekceważącym podej-
ściem do tlenku węgla. Istnieje przecież możliwość monta-
żu czujników wykrywania czadu, w które można zaopatrzyć 
się indywidualnie. Pamiętajmy jednak, że tylko czujnik o od-
powiednich parametrach można montować w łazienkach ze 

względu na istniejącą tam wilgoć.  Czy liczymy na łut szczę-
ścia, czy na przysłowiowe jakoś to będzie i nic złego się nie 
może przytrafić. Nie prowokujmy losu. Licho nie śpi. 

Uwaga: Czujnik jest tylko dodatkowym zabezpieczeniem 
i jego założenie nie zwalnia z użytkowania urządzeń ga-
zowych zgodnie z przepisami, nie zwalnia z konserwacji 
i przeglądów.

PAMIĘTAJMY TLENEK WĘGLA (CZAD)  
– GAZ BEZWONNY, BEZBARWNY,  

ZABIJA LUB POWODUJE NIEODWRACALNE ZMIANY 
W ORGANIŻMIE CZŁOWIEKA  

W KILKANAŚCIE – KILKADZIESIĄT SEKUND!
UWAGA NA CZAD!!!

Objawy zatrucia tlenkiem węgla „czadem”
→ 0,01-0,02% - lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny,

→ 0,04% - silny ból głowy zaczynający się 
około 1 godziny po wdychaniu tego stęże-
nia,
→ 0,08% - zawroty głowy, wymioty i konwul-
sje po 45 min. wdychania, po 2 godz. trwa-
ła śpiączka,
→ 0,16% - silny ból głowy, konwulsje po 20 
minutach, zgon po 2 godzinach,
→ 0,32% - intensywny ból głowy i wymioty 
po 5-10 min., zgon po 30 minutach,
→ 0,64% - ból głowy i wymioty po 1-2 minu-
tach, zgon w niecałe 20 minut,
→ 1,28% - utrata przytomności po 2-3 wde-
chach, śmierć po 3 minutach.

Przytoczone dane wykazują, że można 
stracić życie, gdy stężenie tlenku węgla się-

gnie ok. 0,08% (8 cząstek tlenku węgla na ok. 10.000 czą-
stek powietrza).

Pierwsza pomoc
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy poszkodo-

wanego bezwzględnie wynieść w bezpieczne miejsce z do-
stępem do świeżego powietrza i wezwać służby ratunkowe.

POGOTOWIE RATUNKOWE – TEL. 999,  
STRAŻ POŻARNA – TEL. 998

W przypadku zaburzenia świadomości, utraty przytomno-
ści jak najszybciej przystąpić do udzielenia pierwszej pomo-
cy. Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, nie jest wyczu-
walne bicie serca trzeba natychmiast zastosować sztuczne 
oddychanie oraz masaż serca.

żali pozytywy z dokonywanych zmian. 
Warto w tym miejscu nadmienić, że wy-
pracowana metoda konsultacji z Człon-
kami, w tym coroczne uzgadnianie na 
Zebraniach Członków Spółdzielni z po-
szczególnych nieruchomości subpla-
nów tych nieruchomości, w tym remon-
tów wymaga zainteresowania. O po-
trzebach danej nieruchomości decydu-
ją przecież sami Członkowie, ustala-

jąc zarówno zakres prac, jak i sposób 
finansowania poprzez zmianę stawek 

opłat. Mamy „Spółdzielczym Okiem”, 
które wysoko oceniam. Gazeta ta mo-
że zamienić się w forum wymiany po-
glądów, kreowania postaw. Trzeba tyl-
ko chcieć wyjść samemu na zewnątrz 
i podzielić się przemyśleniami.

- Dziękujemy za rozmowę.

Stanisław RADKOWSKI: Także 
dziękuję a korzystając z okazji, w imie-
niu Rady Nadzorczej i własnym skła-
dam wszystkim Członkom i Mieszkań-
com Spółdzielni Mieszkaniowej „FA-
BUD” serdeczne życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia i  Dosiego Nowego 2015 Roku. 
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności 
oraz spełnienia marzeń w jak najlep-
szym zdrowiu.

N i e  b ą d ź m y …

ciąg dalszy ze str. 7
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Michałkowice
Przerwy w dostawie  

ciepłej wody
Utrudnieniem dla wszystkich za-

mieszkałych na terenie Michałko-
wic, w tym w naszych zasobach 
na osiedlu Wyzwolenia i Witolda 
Budryka (Chorzów), były dłuższe 
przerwy w dostawie ciepłej wody 
w okresie letnim.

Spółdzielnia wielokrotnie interwenio-
wała w tej sprawie pisemnie i telefo-
nicznie do „Tauron Ciepło”, jednocze-
śnie występując o udzielenie stosow-
nej bonifikaty. Z uzyskanych wyjaśnień 
wynika, że Spółka stale modernizu-
je i rozbudowuje miejską sieć ciepłow-
niczą oraz realizuje nowe inwesty-
cje w obrębie źródeł ciepła. Trwające 
w tym czasie prace remontowe – zwią-
zane z jednej strony z wymianą sieci 
ciepłowniczej pod ulicą ks. Jana Ka-
picy 3 a z drugiej z budową przepom-
powni wraz z wymianą i dobudową 
sieci ciepłowniczej pomiędzy komora-

mi przy ul. Telewizyjnej w Siemianowi-
cach Śl. zapewni dostęp do wytworzo-
nej ekologicznie energii oraz ciepła.

Inwestycja ta – według zapewnień 
„Tauronu Ciepło” – ma pozwolić na 
sprawny oraz efektywny przesył cie-
pła a także zmniejszyć przerwy w do-
stawie energii cieplnej w przyszłości. 
Mamy nadzieję, że „letnie utrudnienia” 
faktycznie przyczynią się do poprawy 
komfortu życia również mieszkańców 
naszych zasobów.

Pożar  
– o krok od tragedii!!!

We wczesnych godzinach poran-
nych 29 listopada br. w budynku 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
107b wybuchł pożar w pomieszcze-
niu suszarni.

Przyczyną zapalenia był niedopa-
łek papierosa, pozostawiony tam przez 
osoby przebywające. Główne zagro-
żenie spowodowały zalegające w tym 
pomieszczeniu łatwopalne przedmioty 
wielkogabarytowe (m.in. meble). Dzięki 

czujności lokatorów nie skończyło się 
tragedią a jedynie znacznymi zniszcze-
niami tegoż pomieszczenia i strachem. 
Akcja ratownicza została poprowadzo-
na sprawnie przez Państwową Straż 
Pożarną i Policję, za co należy im się 
serdeczne podziękowanie.

Od  grudnia br. Spółdzielnia rozpo-
częła akcję polegającą na opróżnie-
niu wspólnych pomieszczeń i koryta-
rzy piwnicznych – wcześniej informu-
jąc pisemnie mieszkańców.

W związku z zaistniałą sytuacją 
APELUJEMY do wszystkich miesz-
kańców naszych zasobów O NIE-
SKŁADOWANIE PRZEDMIOTÓW 
ŁATWOPALNYCH w korytarzach 
klatek schodowych, piwniczych oraz 
w pomieszczeniach wspólnego użyt-
ku. Wystawiajmy je do bezpłatnej wy-
wózki zgodnie z harmonogramem wy-
wozu wywieszonym w gablotach bu-
dynków. To przecież nic nie kosztuje 
a może uchronić od TRAGEDII.

Zdjęcie patrz str. 10 

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY  KALEJDOSKOP OSIEDLOWY KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

4. czerwca br. na swym inau-
guracyjnym posiedzeniu spo-

tkała się Rada Nadzorcza Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „FABUD” wybra-
na  27 maja przez WZ. 

Podczas obrad ukonstytuowano 
Prezydium RN i skład Komisji Rewi-
zyjnej. 

RADA NADZORCZA SM „FABUD” 
kadencja od WZ 2014 do WZ 2017:

1. Stanisław RADKOWSKI – przewod-
niczący RN upoważniony do prowa-
dzenia czynności prawnych pomiędzy 
Członkami Zarządu a Spółdzielnią,

2. Czesław JAWORSKI – z-ca prze-
wodniczącego Rady,

3. Monika CHROMIK-PILCH – sekre-
tarz Rady, upoważniona do prowa-
dzenia czynności prawnych pomiędzy 
Członkami Zarządu a Spółdzielnią,

4. Krystyna ŚLIWIOK – przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej,

5. Adam PACOCHA – z-ca przewod-
niczącej Komisji Rewizyjnej,

6. Krzysztof GANSTY – sekretarz Ko-
misji Rewizyjnej,

7. Ewa KRZEMIŃSKA – Członek  
Rady,

8. Irena MOROŃ – Członek Rady,
9. Andrzej ROTER – reprezentant RN 

w Komisjach Przetargowych SMF. 
Foto RN kadencja 2014-2017 - patrz 

str. 10.

Stanisław Radkowski - nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej SMF

R a d a  s i ę  u k o n s t y t u o w a ł a

19. maja 2014 r. Rada 
Nadzorcza Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FABUD” na swym 
posiedzeniu Uchwałą nr 14/2014 
wprowadziła zmiany w dwuosobowym 
składzie Zarządu SMF – powołano 
m.in. nowego Członka Zarządu. 
Powodem zmian była śmierć 
dotychczasowego Prezesa Zarządu 
–  Zbigniewa Michalskiego.

Funkcję Prezesa Zarządu powierzo-
no Annie WICHE-NOWICKIEJ do-
tychczasowej wiceprezes Spółdziel-
ni ds. ekonomiczno-finansowych, a na 
funkcję wiceprezesa ds. techniczno-
-administracyjnych powołano Jolan-
tę SIMON dotychczasową pełnomoc-

nik Zarządu ds. administrowania nie-
ruchomościami.

W związku z wprowadzonymi 
zmianami, Rada Nadzorcza Uchwa-
łą nr 19/2014 z 21 maja br. dokona-
ła również zmiany struktury orga-
nizacyjnej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „FABUD”. Zmiana ta winna m.in. 
usprawnić obsługę mieszkańców za-
sobów Spółdzielni.

Anna Wiche-Nowicka – prezesem SMF

N o w y  Z a r z ą d

Podłaźniki, światy,  
pająki, choinka

Czy wiesz, że na ziemiach polskich 
zwyczaj ustawiania choinki, według 
opinii większości badaczy, pojawił się 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Bez 
wątpienia my, podobnie jak i reszta 
świata, przejęliśmy go z Niemiec. Cho-
inki pojawiły się po raz pierwszy w nie-
mieckojęzycznym zaborze pruskim – 
na Śląsku, w Wielkopolsce i Pomorzu.

Na Śląsku pierwsze choinki ubierano 
tylko u bogatszych ludzi – „biedota za-
dowalała się gałązkami (...) z kilkoma 
świeczkami”. Minęło trochę czasu, by 
zwyczaj przyjął się w każdym domu...

Nim choinka wrosła się  
w polską tradycję...

Czy wiesz, że zanim choinka cał-
kiem przyjęła się na naszych ziemiach 
i zdominowała Święta Bożego Naro-
dzenia, ozdobami domostw, chałup 

w dawnej Polsce były w czasie tych 
Świąt: podłaźniki, światy, pająki. Pod-
łaźnik, popularny szczególnie na te-
renach Polski południowej i południo-
wo-wschodniej, był to wierzchołek lub 
gałąź drzewka iglastego, przystrajany 
jabłkami, orzechami, opłatkami zawie-
szany pod powałą. Mocowało się do 
niego kulisty świat z opłatków. Pająki 
zaś to przestrzenne formy montowa-
ne po sufitem.
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O pożarze - czytaj str. 9 

Siedzą od lewej: Krystyna Śliwiok, Monika Chromik-Pilch, 
Irena Moroń, Ewa Krzemińska

Stoją od lewej: Adam Pacocha, Stanisław Radkowski, 
Andrzej Roter, Krzysztof Gansty, Czesław Jaworski

RADA NADZORCZA SMF – czytaj str. 9:

Schody - Witolda Budryka 3 przed…

Witolda Budryka 3 - korytarz przed…

…i przed remontem 

…i po remoncie

…i po remoncie

Pięknie prawda. Klatka schodowa 
Wyzwolenia 3a po…
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Ś w i ę t y  M i k o ł a j  o b d z i e l i ł  k a ż d e g o
Czytaj - str. 2
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N o w y  P r e z y d e n t ,  z m i e n i o n a  R a d a

16 listopada wybieraliśmy Pre-
zydenta Miasta i Radę Mia-

sta Siemianowice Śląskie oraz rad-
nych do Sejmiku Województwa Ślą-
skiego na kadencję 2014 – 2018.

O urząd Prezydenta Miasta ubiegało 
się ośmiu kandydatów: 

- Tomasz Blacha (Komitet Wybor-
czy Wyborców Manifest Siemianowic-
ki i Tomasz Blacha), 

- Adam Cebula (Koalicyjny Komi-
tet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej Lewica Razem), 

- Katarzyna Cichos (Komi-
tet Wyborczy Wyborców Sie-
mianowicka Inicjatywa Miesz-
kańców i Autonomiści Ślą-
scy), 

- Jacek Guzy (Komitet Wy-
borczy Wyborców Jacek Guzy 
i Forum Samorządowe), 

- Michał Labryga (Komi-
tet Wyborczy Nowa Prawica – 
Janusz Korwin-Mikke), 

- Łukasz Marcinkiewicz 
(Komitet Wyborczy Wyborców 
Czas na Nas), 

- Rafał Piech (KWW Rafał 
Piech Stowarzyszenie Miesz-
kańców Siemianowic), 

- Anna Zasada-Chorab 
(Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP).

Najwięcej głosów otrzyma-
li Jacek Guzy – 6.125 (27%) 
oraz Rafał Piech – 5.889 
(26%) i weszli do II tury. Wy-
braliśmy natomiast nową Ra-
dę Miasta Siemianowice Ślą-
skie. Spośród 332 kandyda-
tów zgłoszonych przez 10 ko-
mitetów wyborczych mandaty 
uzyskały 23 osoby. Manda-
ty radnych zdobyli kandyda-
ci z sześciu wyborczych ugrupowań. 
Wykaz radnych publikujemy w tekście.

Rafał Piech – Prezydentem 
Siemianowic Śląskich

30 listopada w drugiej turze wyborów 
siemianowiczanie zdecydowali, iż no-
wym Prezydentem Miasta na najbliż-

sze cztery lata będzie Rafał Piecha. 
Otrzymał on 13.148 głosów, co stano-
wi 65,47% wszystkich oddanych gło-
sów. Na Jacka Guzego zagłosowa-
ło 6.935 mieszkańców – 34,53%. No-
wy prezydent przez ostatnie cztery la-

ta był radnym Rady Miasta i reprezen-
tował Stowarzyszenie Mieszkańców 
Siemianowic.

Wiele nowych twarzy
1. grudnia odbyła się pierwsza sesja 

nowej Rady Miasta. Obrady otworzył 
Henryk Pesel – radny senior. W ich 
trakcie Artur Garbas – wiceprzewod-
niczący Miejskiej Komisji Wyborczej, 
wręczył nowym radnym zaświadcze-
nia o wyborze. Następnie złożyli oni 
ślubowanie – jego treść publikujemy. 

Dokonano też wyboru Prze-
wodniczącego Rady Miasta 
– został nim ponownie Adam 
Cebula. W związku z wybo-
rem Rafała Piecha na prezy-
denta miasta, mandat radne-
go obejmie następny z jego 
okręgu kandydat do RM z naj-
większą ilością głosów z tego 
samego Komitetu Wyborcze-
go – jest nim Marcin Janota.

Z naszego okręgu wybor-
czego do Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego dostał się je-
den siemianowiczanin – Bro-
nisław Korfanty (KW Prawo 
i Sprawiedliwość).
Nowi wiceprzewodniczący  

Rady Miasta
11. grudnia Rada dokonała 

wyboru wiceprzewodniczących 
i ukonstytuowała Komisje RM. 
Wiceprzewodniczącymi w gło-
sowaniu tajnym zostali:

- Jerzy Becker,
- Wojciech Okoń.

Znamy wiceprezydentów
15. grudnia Rafał Piech – 

prezydent miasta, powołał 
swoich zastępców. Są to:
- Robert Życiński – ds. inwe-
stycji i gospodarki,

- Anna Zasada-Chorab – ds. społecz-
nych.

Gratulujemy wszystkim wybranym 
i życzymy sprawowania funkcji na-
szych reprezentantów zgodnie ze zło-
żonym ślubowaniem. rg, pes

Ślubowanie radnego
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypo-

spolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie do-
bro mojej gminy i jej mieszkańców.

Wybrani radni w porządku alfabetycznym 
w rozbiciu na Komitety Wyborcze:

- KWW Jacek Guzy i Forum Samorządowe: 
- Jerzy Becker, 
- Tomasz Dzierwa, 
- Jacek Guzy, 
- Marian Jadwiszczok, 
- Grzegorz Jurkiewicz.

- KWW Rafał Piech SMS:
- Grzegorz Mól, 
- Robert Myrta,
- Marek Omelan,
- Rafał Piech, 
- Jan Wieczorek.

- KW Platforma Obywatelska:
- Beata Breguła, 
- Małgorzata Gościniak, 
- Wojciech Okoń, 
- Paweł Siegel, 
- Anna Zasada-Chorab.

- KW Prawo i Sprawiedliwość:
- Jerzy Kurzawa, 
- Barbara Patyk-Płuciennik, 
- Danuta Sobczyk, 
- Leszek Winkowski.

- KKW SLD Lewica Razem: 
- Adam Cebula, 
- Józef Kogut, 
- Henryk Pesel.

- KWW SIM i Autonomiści Śląscy:
- Katarzyna Cichos.

Nie bądź obojętny  
- za likwidowanie dewastacji  

TY też płacisz!!!
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Zapoznaj się i wyraź opinię

C o  d a l e j  z  o p ł a t a m i  z a  p o d g r z a n i e  w o d y  ?
Zakończył się kolejny sezon rozlicze-

nia zużycia wody, w tym wody ciepłej.
Rozliczenie to składa się obecnie 

z dwóch elementów:
• pierwszy to rozliczenie indywidual-

nego zużycia z wniesionymi zalicz-
kami,

• drugi to rozliczenie wniesionych za-
liczek w tzw. opłacie stałej zimnej 
wody. 

Zaliczki (opłata stała) służą pokryciu 
z jednej strony kosztów niezależnych 
od zużycia wody (np. abonamentu) 
z drugiej kosztów wynikających z faktur 
a nie pokrytych wpłaconymi i rozliczo-
nymi zaliczkami (z tyt. zużycia indywi-
dualnego). Ten kolejny koszt jest efek-
tem wystawiania faktury przez dostaw-
cę wody na podstawie wskazań wodo-
mierzy głównych zaś otrzymane i roz-
liczone od Państwa przychody wyni-
kają ze wskazań liczników indywidual-
nych. Należy dodać, iż w literaturze za 
dopuszczalne różnice pomiędzy wska-
zaniami wodomierza głównego a sumą 
wskazań wodomierzy indywidualnych 
podaje się wartość w wysokości 8-15% 
na korzyść wodomierza głównego.

Ten sposób rozliczeń funkcjonuje od 
kilku sezonów i u większości nie budzi 
już większych emocji. Rozliczani jeste-
śmy z tych kosztów, które występują 
tylko na naszej nieruchomości. 

Nieco inaczej przedstawia się rozli-
czenie ciepłej wody użytkowej. Obec-
nie całościowo faktycznie rozliczamy 

tylko jeden czynnik tej wody tzn. zużytą 
wodę zimną do podgrzania. Jednocze-
śnie podgrzanie rozliczamy częścio-
wo tylko tak, jak gdyby firma „podgrze-
wająca wodę” („Tauron ciepło”) wysta-
wiała faktury na podstawie naszych in-
dywidualnych zużyć ciepłej wody. Nie-
stety w funkcjonowaniu całości tak nie 
jest. Obecnie wnoszone i rozliczane 
zaliczki na podgrzanie wody pokry-

wają tylko część kosztów, którymi ob-
ciąża nas dostawca. Ten sposób roz-
liczeń pozwalał łagodzić skutki obcią-
żeń z tytułu kosztów podgrzania wody. 
Jednak ostatnia kontrola prowadzona 
przez lustratora Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych zakończona została sporządze-
niem dwóch wniosków. Jeden z nich 
dotyczył ścisłego przestrzegania posta-
nowień art. 45a ustawy „Prawo energe-
tyczne”, tj. dokonywania rozliczeń ener-
gii cieplnej zużytej na nasze potrze-
by odrębnie dla celów centralnego 
ogrzewania i oddzielnie dla celów 
podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Upraszczając koszty powstałe do 
podgrzania wody winny być całko-
wicie rozliczone z wnoszonymi z te-
go tytułu opłatami.

Abyśmy mogli zrealizować ten wnio-
sek należy w pierwszej kolejności doko-
nać zmian w obowiązujących obecnie re-
gulaminach, tj. „Regulaminie rozliczania 
kosztów zużycia zimnej wody i odpro-
wadzania ścieków…” oraz „Regulaminie 

rozliczania kosztów centralnego ogrze-
wania oraz ciepłej wody użytkowej…”.

Zagadnienie to było już sygnalizowa-
ny na wszystkich Zebraniach Człon-
ków Spółdzielni oraz podczas tego-
rocznego Walnego Zgromadzenia.

Zmiany te są bardzo istotne dla 
użytkowników naszych zasobów, 
dlatego też Zarząd SMF przed przed-
łożeniem projektów ww. Regulami-

nów Radzie Nadzorczej, w której ge-
stii jest ich zatwierdzenie, postano-
wił projekt zmian w miesiącu stycz-
niu 2015 roku zaprezentować na 
stronie internetowej:

www.smfabud.pl
Liczymy na zainteresowanie i po-

dzielenie się uwagami, gdyż zakła-
dane zmiany nie są tylko zmianami 
kosmetycznymi, ale będą miały od-
bicie w ponoszonych i rozliczanych 
opłatach. 

Aby zrozumieć powagę zadania, które stoi przed nami kilka przykładów kalkulacji opłat  
z tytułu podgrzania wody opartych na planowanych kosztach w sezonie grzewczym 2014/2015:

Nieruchomości

Stawka bieżąca na podgrzanie wody 
(jedna na pokrycie kosztów zależnych

i niezależnych od zużycia)
zł/m3

Stawki proponowane na podgrzanie wody

Stawka zależna
od zużycia

zł/m3

Stawka niezależna
od zużycia

zł/L

Wyzwolenia 9, 11 20,00* 17,70 19,40

Wyzwolenia 12 15,00 9,30 20,60

Witolda Budryka 1, 3 18,00 13,90 13,80

Marii Skłodowskiej-Curie 91-113 20,00 15,80 20,10

Karola Świerczewskiego 78a, 78c 20,00* 23,30 11,50

Jana III Sobieskiego 22 20,00* 22,20 12,50

ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 16,00 10,90 15,20

ks. Piotra Ściegiennego 51b-d 18,00 13,20 15,02

* - stawki nie pokrywają pełnych szacowanych kosztów

Powyższe kalkulacje sporządzono na podstawie danych zużyć co najmniej dwuletnich i taryf obowiązujących od grudnia 2014 roku.

ciąg dalszy na str. 14
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W tym miejscu kilka głównych za-
łożeń, które znajdą odzwierciedlenie 
w nowych regulaminach:
• postanowienia regulaminowe winny, 

oprócz zgodności z aktami prawny-

mi, być tak skonstruowane (zapisa-
ne) aby istniała możliwość jedno-
znacznego przełożenia ich na dzia-
łania arytmetyczne – czyli było moż-
liwe ich wyliczenie,

• w związku z różnymi okresami rozli-
czeniowymi (inny dla c.o. – inny dla 
wody) zapisy dotyczące rozliczenia 
podgrzania wody należy połączyć 
z zapisami rozliczenia wody (obec-

nie znajdują się w regulaminie rozli-
czenia kosztów c.o.)

• w związku z faktem, iż koszty pod-
grzania wody wynikające z faktur 
dostawcy składają się z kosztów 

zależnych od zużyć jak i kosztów, 
na które bieżące zużycia nie ma-
ją wpływu (koszty tzw. mocy zamó-
wionej), obecną opłatę z tytułu pod-
grzania wody należy rozdzielić i kal-
kulować oraz rozliczać w pozycjach 
zaliczka z tytułu podgrzania wody 
oraz zaliczka opłata stała z tytułu 
podgrzania,

• uwzględnić w kalkulacji i rozliczeniu 
„opłaty stałej” część ciepła jaka jest 
tracona na utrzymanie gotowości 
dostawy ciepłej wody czyli cyrkula-
cji co wpływa na brak bilansowania 
się kosztów (faktury) z przychodami 
(rozliczonymi zaliczkami),

• kontynuować rozliczanie kosztów 
i przychodów całościowo w obrębie 
każdej nieruchomości,

• dokonać uregulowań dotyczących 
okresu przejściowego w związku 
z wyłączeniem z rozliczenia całko-
witego zużytej energii cieplnej, ener-
gii potrzebnej do podgrzania wody. 

Co dalej  z  opłatami za podgrzanie wody?ciąg dalszy 
ze str. 13

1.477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a w wieloosobowym 1.055,56

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Często podejmowane są decyzje 

o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako za-
ciągnięcie kredytu, którego otrzyma-
nie wolne jest od załatwiania jakich-
kolwiek formalności.

Teoretycznie to prawda, a praktycznie 
„kredyt” taki jest najdroższy na rynku, 
bo najwyżej oprocentowany. Co gor-
sza w ostateczności może doprowadzić 
nas do utraty mieszkania. Gdy pojawią 
się problemy finansowe nie zwlekajmy 
i wystąpmy o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek przysługuje: 
1) osobom mieszkającym w loka-

lach, do których mają tytuł prawny, 
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 03. 
2014 r. – 844,45 zł) i wynosi: 1.477,79 
zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
1.055,56 zł na osobę w gospodar-

stwie wieloosobowym, tj. 125% kwo-
ty najniższej emerytury.

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego obli-
cza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed 
daty złożenia wniosku. Dochód gospo-
darstwa domowego oblicza się, do-
dając wszystkie DOCHODY BRUT-
TO (Z PODATKIEM) osób stale za-
mieszkujących razem w tym gospodar-
stwie. Obliczenia należy udokumen-
tować zaświadczeniami o dochodach 
wszystkich pełnoletnich członków ro-
dziny. W skład dochodu brutto wcho-
dzą wszystkie zasiłki stałe oraz alimen-
ty. Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą: 

- 35 m2 dla 1 osoby, 
- 40 m2 dla 2 osób, 
- 45 m2 dla 3 osób, 
- 55 m2 dla 4 osób, 
- 65 m2 dla 5 osób, 

- 70 m2 dla 6 i więcej osób. 
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 eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej. 
PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-

znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeże-
li wniosek złożymy np. do końca grud-
nia, to po jego rozpatrzeniu przyzna-
ny dodatek otrzymamy od 1 stycznia.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
Katowice, Chorzów, a wypłacane jest 
wyłącznie Spółdzielni.

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

- Siemianowicach Śl., referat Do-
datków Mieszkaniowych UM, ul. Mi-
chałkowicka 105 – dotyczy Siemia-
nowiczan,

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

– Chorzowie, MOPS ul. Kruszco-
wa 22 – dotyczy zamieszkałych w bu-
dynkach przy ul. Witolda Budryka.
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Na nasze szczęście aura jest 
wyjątkowo nam życzliwa 

w tym roku i nie mieliśmy jeszcze 
większych mrozów. Tym samym nie 
potrzebowaliśmy pobierać dużych 
ilości energii, by zapewnić sobie 
odpowiedni komfort cieplny w swo-
ich mieszkaniach. To dobrze, ale 
wszystko do czasu.

Na dniach jej łaskawość może się 
skończyć, a wtedy chcąc, nie chcąc 
będziemy musieli bardziej odkręcać 
zawory na kaloryferach, a to przenie-
sie się siłą rzeczy na większe zuży-
cie ciepła i w konsekwencji na więk-
sze wydatki.

Już teraz opłaty za zużywane przez 
nas media stanowią ponad połowę wy-
datków na utrzymanie mieszkania. Ciepło 
– a właściwie i poprawnie energia cieplna 
– woda, energia elektryczna, gaz kosz-
tują i to coraz więcej. Do tego dochodzą 
opłaty za wywóz śmieci i rachunki rosną. 
My jako mieszkańcy mamy wpływ na ich 
obniżanie, ale czynności te muszą być 
wykonywane racjonalnie i z „głową”, bo 
szczególnie w przypadku ciepła możemy 
osiągnąć niezamierzony efekt, jakim bę-
dzie zagrzybienie mieszkania.

Pamiętajmy o zasadach racjonalne-
go korzystania z ciepła. Od tego za-
leżą nasze rachunki. Oszczędzając 
ciepło pamiętajmy też o zapewnieniu 
wentylacji pomieszczeń. Wilgotne po-
wietrze to większy wydatek na ciepło. 
Dlaczego – ogrzewamy wodę!!!
• Efektywnie wykorzystujmy zawo-

ry termostatyczne. Zawór termo-
statyczny nie ma skali temperatu-
ry w stopniach. Na jego pokrętle na-
niesione są: gwiazdka i kreski ozna-
czone kolejnymi cyframi od 1 do 
5. W położeniu „gwiazdka” zawór 
jest zamknięty. W odwrotną stronę, 
przy przestawieniu pokrętła do war-
tości wyższych (np. 5) emisja ciepła 
z grzejnika rośnie.
Jak ekonomicznie wykorzystać

ciepło grzejników?
- Najlepiej, gdy grzejniki i zawory są 

całkowicie odsłonięte, bez ozdob-
nej obudowy, niezakryte firankami 
czy zasłonami. Grzejnik nie powinien 
być zabudowany, zasłonięty i zasta-
wiony meblami, gdyż wówczas cie-
pło nie rozprzestrzenia się równo-
miernie w pomieszczeniu, powsta-
je strefa przegrzana w pobliżu ścia-
ny zewnętrznej i rosną straty przez 
przenikanie, a w konsekwencji trze-
ba więcej ciepła na ogrzanie po-
mieszczenia.

- Nie obawiajmy się kręcenia za-
worami. Urządzenia te, choć bar-
dzo delikatne, zgodnie z deklaracja-
mi producenta, są obliczone na bez-
awaryjną pracę do kilkunastu tysię-
cy obrotów. Regulujmy temperaturę 
według swoich potrzeb i symboli za-
mieszczonych na głowicy.

- Wietrzmy pokoje krótko i intensyw-
nie. Opłaca się szybka (2-3 minuty) 
wymiana powietrza poprzez szero-
kie otwarcie okien i drzwi balkono-
wych z jednoczesnym zamknięciem 
zaworów przy grzejnikach. Nie na-
leży uchylać okna na dłuższy czas 
nieobecności w mieszkaniu (np. wy-
chodząc na wiele godzin do pracy), 
ponieważ zimne powietrze ochładza 
grzejnik i termostat otwiera się mak-
symalnie, co powoduje duże i zbęd-
ne straty ciepła.

- Nie suszmy prania na grzejnikach 
– rośnie zapotrzebowanie na ciepło.

- Komfort cieplny w mieszkaniu, 
i związane z tym oszczędności, nie 
powinien przekraczać maksymalnie 
3 stopni C różnicy pomiędzy po-
szczególnymi pomieszczeniami.

- W nocy obniżmy temperaturę w po-
mieszczeniach nieużywanych i w sy-
pialni, co oprócz zdrowszego snu da 
nam dodatkowe oszczędności.

- Do zaworów oraz grzejników mu-
si być zapewniony swobodny do-
stęp powietrza. Przysłonięcie zawo-
ru, grzejnika, firankami, meblościan-
ką kumuluje ciepło i prowadzi do 
wadliwej pracy zaworów oraz więk-
szych wskazań podzielników kosz-
tów ogrzewania.

- W przypadku wyjazdu na kilka dni 
obniżmy temperaturę, lecz nie do 
„zera”. Ponowne dogrzanie wychło-
dzonych ścian, nie tylko zlikwidu-
je nasze „oszczędności”, ale może 
spowodować znaczne zwiększenie 
zużycia ciepła niezbędnego do na-
grzania murów, co całkowicie prze-
kreśli ewentualną oszczędność.

- Zamykajmy drzwi pomiędzy po-
mieszczeniami o znacznych różni-
cach temperatur.

- Za grzejnikami warto założyć (wsu-
nąć) ekrany zagrzejnikowe, któ-
re całe ciepło skierują do wnętrza 
mieszkania.

Racjonalna temperatura
Ciepło kosztuje dużo, warto więc 

przyzwyczaić się do umiarkowanej 
temperatury w pomieszczeniach. Ob-
niżenie temperatury o jeden stopień 
powoduje zmniejszenie zużycia ciepła 
o 5% i pozwala na znaczne obniżenie 
kosztów ogrzewania.

Optymalna temperatura w poszcze-
gólnych pomieszczeniach to:
- w pokojach mieszkalnych +20 do 

+21 °C,
- w kuchni i sypialni +18 °C,
- w łazience +24 °C,
- na klatce schodowej +8 °C.

Pamiętajmy o wentylacji
i to nie tylko z powodu czadu

Prawidłowa wymiana powietrza 
zapewnia zdrowe funkcjonowanie 
w mieszkaniu, zapewnia dopływ tle-
nu, odprowadza nadmierną ilość wil-
goci. „Suche” powietrze nagrzewa się 
szybciej.

Zaparowane szyby w oknach,
to alarmujący objaw nadmiernej za-

wartości pary wodnej w mieszkaniu – 
złej wentylacji.

Dobra wentylacja wymaga nieza-
kłóconego dopływu powietrza przez 
okna i drzwi i niezakłóconego odpły-
wu powietrza przez kanały wentylacyj-
ne z kuchni, łazienki, toalety oraz z po-
mieszczeń bez okien, np z garderoby. 

- Pod drzwiami pomiędzy pokojami 
oraz do kuchni powinny być szczeliny 
(co najmniej 1 cm), a w dolnej części 
drzwi do łazienki otwór o powierzch-
ni 220 cm2.

- Konieczna jest coroczna kontro-
la drożności kanałów wentylacyjnych,

- Nie można zasłaniać kratek wen-
tylacyjnych, otworów wentylacyjnych 
w drzwiach do łazienek.

- Nie wolno podłączać okapów ku-
chennych do kratek wentylacyjnych 
w budynkach ze zbiorczymi kanałami.
Pamiętajmy wentylacja to dopływ

i odpływ powietrza.

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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Komisja Uchwał i Wniosków – od lewej: Marian Solecki 
– sekretarz, Irena Moroń – przewodnicząca  

i Edward Jędroszczyk

M i g a w k i  z  W a l n e g o  Z g r o m a d z e n i a  C z ł o n k ó w 
S p ó ł d z i e l n i  M i e s z k a n i o w e j  „ F A B U D ”
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K r z y ż ó w k a  Ś w i ą t e c z n a  2 0 1 4  r .Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Wywabiacz plam: 

4. Między bruzdami; 5. Smar okrę-
towy; 6. Nauka przygotowawcza 
do studiowania Biblii; 9. Górotwór-
czość; 13. Drogowe lub zodiaku; 
14. Płaszczyzna; 16. Pas do kimo-
na; 19. Kumpel Barbie; 20. Broń 
Amora; 21. Wewnątrz czaszki; 
23. Cecha z minusem; 24. Two-
rzą pociąg; 25. Jolanta, zastęp-
ca Prezesa SM „FABUD” ds. tech-
niczno-administracyjnych; 26. Re-
cykling; 27. Zwycięzca; 29. Po-
jazd malucha; 30. Niejeden w ka-
rierze; 33. „Sztuka” po łacinie; 
35. Budynek przy królewskiej uli-
cy ...; 39. Zaostrzony słup. 40. In-
dianin z Ameryki Południowej; 
43. Rybie jaja; 45. Ludolfina, lite-
ra alfabetu greckiego; 46. Kocha-
ła Filona. 47. Rzeka Pad po wło-
sku; 48. Przedpołudniowe sean-
se filmowe; 51. Gęsty syrop z cu-
kru; 53. Cios; 54. Rodzaj flauszu; 
57. Ocena; 59. Tryb pracy wiertar-
ki; 60. Na sztukaterię; 61. ... Wi-
che-Nowicka, Prezes Zarządu SM 
„FABUD”; 62. Fason; 63. Biały 
na Karaibach; 64. Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”.

PIONOWO: 1. Ulica w Kato-
wicach z potężnym domem SM 
„FABUD”; 2. Dokumenty sądo-
we; 3. Druga po Tagu; 7. Toasto-
wa liczba; 8. Mieszkaniec Aten; 
10. Duża muchówka; 11. Płaski 
chleb indyjski; 12. Rośliny leczni-
cze; 14. Cechuje wiersz; 15. Ni-
skie i wysokie przy ul. ...; 17. Ulica 
z budynkami SM „FABUD” w są-
siednim Chorzowie; 18. Rodzaj 
sushi; 22. Weranda przed domem; 
23. Kuzynka łasicy; 24. Budowni-
czy Arki; 28. Gruby, kosmaty koc; 
29. Sumiasty u Zagłoby; 31. Ko-
lacja z opłatkiem; 32. Spiekota; 
33. Oficer pożarnictwa; 34. Płyn 
do zmiękczania tkanin; 36. Był 
nim Shrek; 37. Obok niego; 38. Pi-
smo supełkowe; 41. Wśród drobiu; 
42. Klasa szkolna; 44. Śpiewane 
w Boże Narodzenie; 45. Kuzyn ce-
buli; 49. Najstarsza era; 50. Sło-
ne ciasteczko; 52. Nad piwnicą; 
55. Kolumienki w balustradzie; 
56. Interwał złożony; 58. Przodek 
bydła domowego; 60. Zbocze.

Tym razem nagród w krzyżówce 
nie będzie, a zamieszczamy ją wy-
łącznie dla Państwa rozrywki. Ot, 

by trochę sobie głowę połamać w świą-
teczny czas i nie zgnuśnieć całkowicie. 
Jeżeli ktoś uzna za stosowne nadesłać 
rozwiązanie na adres e-mailowy redak-
cji: sofabud@poczta.fm, to Imię i na-
zwisko podamy na łamach w kolejnym 

wydaniu „SO”. Proszę wyrazić zgodę na 
publikację danych. Życzymy miłej zaba-
wy i oczywiście spokojnych świąt.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki. 
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KATOWICE
asp. Rafał Ptak

tel. 32 200-36-55, kom. 600 208 576
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

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

Tel. (32) 228-80-82, 501 409 237

Chemia, matematyka
Tel. 609-313-634

Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 
wnęki. Pomiar i wycena gratis. Pro-
mocja! szafy od 900 zł/mb. Gwarancja 
15 lat na fronty.
Tel. 503-592-364  www.armarium.pl

Czyszczenie dywanów, tapicerki, wy-
kładzin. Tel. 503-592-364

Telewizory – naprawy u klienta 
Tel. 603-898-300

Kupię każdy samochód osobowy i do-
stawczy

Tel. 660-476-276; 32 793-94-11

Przeprowadzki  Tel. 518-670-369

Meble kuchenne na wymiar, zabudo-
wy szaf, meble biurowe itp.

Tel. 602 424 382

Sprzedam  M-5, 68 m2 przy ul. Świer-
czewskiego 78c w Siemianowicach Śl.

Tel. 695 388 810

Usługi instalacyjne wod.-kan.-gaz.-co. 
tanio, szybko i fachowo – 24h. 

Tel. 601 538 507

Regulacja i naprawa okien pcv. Re-
mont łazienek. Tel. 602-314-720

Pilnie!!! wynajmę lub sprzedam lokal 
użytkowy o pow. 91,5 m2 usytuowany 
na parterze budynku wielorodzinne-
go: dwa wejścia, dwa pomieszczenia 
użytkowe, łazienka. Lokal wykończo-
ny w wysokim standardzie. nierucho-
mość frontowa z witrynami (antywła-
maniowymi). Przeznaczony na działal-
ność handlowo-usługową lub biurową. 
usytuowanie: Siemianowice Śl., Osie-
dle Bańgów. Tel. 608 064 465

O G Ł A S Z A J  S I Ę 
w „Spółdzielczym Okiem”, biuletynie informacyjnym SM „FABUD”

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

Ceny ogłoszeń BRUTTO:
1 moduł 5,7 x 5,0 cm – 73,80 zł

1 moduł 5,7 x 5,0 cm kolor – 104,55 zł
Słowo w drobnych – 1,23 zł

Członkowie SMF mogą składać ogłoszenia drobne (krótkie) 
o zamianie, sprzedaży mieszkania BEZPŁATNIE.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD”
41-100 Siemianowice Śląski ul. ks. Jana Kapicy 3

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

WYNAJMIE salę konferencyjną w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. J. Kapicy 3 w Siemianowicach Śląskie. 

Szczegóły do uzgodnienia w sekretariacie Spółdzielni. 

Tel. 32-220-54-00 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD”
z siedzibą w Siemianowicach Śl. ul. ks. Jana Kapicy 

oferuje lokal użytkowy do wynajęcia:

o pow. użytk. 44 m2 – Siemianowice Śl.  
przy ul. Wyzwolenia 9d

Bliższych informacji udziela sekcja członkowsko-organizacyjna
tel. 32 220-54-08

Zamienię mieszkanie własnościo-
we w Michałkowicach 2 pokojowe na 
większe własnościowe najlepiej 3 po-
kojowe w Michałkowicach lub okolicy. 
Spłacę zadłużenie lub dam odstępne.

Tel. 508-073-866

Schudnij zdrowo z psychodietety-
kiem. Zajęcia dla pań w kilkuosobo-
wych grupach motywacyjno-edukacyj-
nych. Zapraszam na bezpłatne spo-
tkanie informacyjne. Ul. Kościelna 6a, 
Siemianowice Śl.
Tel. 605-345-422; www.podietetyk.pl
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J K L
Na teren kompanii wchodzi św. Mi-

kołaj. Z łóżek zeskakują wszyscy żoł-
nierze, stają na baczność i chórem 
wołają:

- Czołem Panie Sierżancie!
Mikołaj:
- Jak zgadliście, że jestem waszym 

sierżantem?
- Bo spod kapoty wystaje Panu ka-

rabin, z worka wypadł Panu granat, 
a zamiast laski trzyma Pan rusznicę.

J K L
Mama pyta Jasia:
- Kto cię nauczył mówić „cholera ja-

sna”?
- Święty Mikołaj.
- Święty Mikołaj?
- Słowo daję! Kiedy wszedł w nocy 

do mojego pokoju z prezentem i wal-
nął się w szafę, tak właśnie powie-
dział!

J K L
Blondynka spotyka przyjaciółkę i py-

ta ją:
- Od kogo masz te włoskie kozaczki?

- Od świętego Mikołaja.
- A ten turecki kożuszek?
- Od świętego Mikołaja.
- A tę czapkę z lisa?
- Od świętego Mikołaja.
- Pewnie ten dzieciak w wózku to też 

od świętego Mikołaja?
- Nie, co Ty. Bocian mi go przyniósł.

J K L
W wigilię Bożego Narodzenia Nowa-

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

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

J K L
Rozmawia dwóch przedszkolacz-

ków:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u ciebie?
- Był, ale też sztuczny.

J K L
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych 

świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki 

świeżuteńkich kości, to jeszcze ludz-

kim głosem będę mógł powiedzieć 
swojemu Panu, co o nim myślę!

J K L
Jasio pyta Tatę:
- Jak myślisz, ile kilometrów jest 

z Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między 

gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko 
jeden tydzień, a między Nowym Ro-
kiem a gwiazdką prawie cały rok!

J K L

J Uśmiechnij się J

Baran 21.III - 20.IV 
Tak, jak lubisz, święta będą weso-

łe i gwarne. Dom pełen gości. Wśród 
nich ludzie, z którymi dawno się nie wi-
działeś. Zaimponujesz biesiadnikom, 
jeśli własnoręcznie przyrządzisz jakąś 
potrawę. Unikaj rozmów o polityce.

Byk 21.IV – 21.V 
Święta, co najbardziej Ci odpowiada, 

upłyną raczej w gronie najbliższej ro-
dziny. Być może będą połączone z ja-
kąś uroczystością rodzinną. Ucieszy 
Cię też książka, jaką otrzymasz w pre-
zencie, bo bardzo chciałeś ją mieć.

Bliźnięta 22.V – 21.VI
Święta będą miłe i dostatnie, ale 

dni przedświąteczne nastręczą Ci kło-
potów. Może zdarzy się jakaś niedy-
spozycja w rodzinie, a może będziesz 
mieć dużo pracy. Jednak Twojej po-
mocy przy organizacji świąt oczeku-
ją też domownicy. Nie zapomnij o pre-
zentach.

Rak 22.VI – 22.VII
Wybierz starannie prezenty świą-

teczne, którymi masz zamiar obdaro-
wać swoich najbliższych. Nie będzie 
to specjalnie trudne, znasz ich bowiem 
i wiesz, co kogo ucieszy. Tobie sprawi 

miłą niespodziankę ktoś, po kim się te-
go nie spodziewałeś.

Lew 22.VII – 22.VIII
Jeśli jesteś Lwem płci żeńskiej, ko-

niecznie spraw sobie przed świętami 
coś nowego. Będzie miło zaskoczyć 
obecnych nową, piękną sukienką. Ty 

możesz spodziewać się prezentu w po-
staci biżuterii. Być może najbliższa oso-
ba kupi Ci wymarzony pierścionek.

Panna 23.VIII – 22.IX
Chociaż masz na to wielką ocho-

tę, nie eksperymentuj zbytnio przed 
świętami w kuchni. Rozsądniej będzie 
przyrządzić tradycyjne dania, wypró-
bowane, które zawsze Ci się udawa-
ły, a będziesz mieć czas na dekoracje 
świąteczne.

Waga 23.IX – 23.X
Święta upłyną Ci miło i wesoło, ale 

tradycyjnie. Może odwiedzi Cię ktoś, 
kogo dawno nie było w domu. Nie za-
pomnij o wysłaniu życzeń świątecz-
nych do bliskich i serdecznych znajo-
mych, a po świętach odpocznij.

Skorpion 24.X – 22.XI
Nie zapomnij, że ktoś samotny 

z Twoich bliskich bardzo liczy na to, że 

zaprosisz go do siebie na święta. By-
łoby wielkim błędem, gdybyś tego nie 
zrobił, tym bardziej, że osoba ta może 
Ci się bardzo przydać w przyszłości.

Strzelec 23.XI – 21.XII
W Boże Narodzenie będziesz w do-

mu z najbliższymi. Ponieważ będziesz 
mieć dużo wolnego czasu, poświęcisz 
go na przygotowanie uroczych świąt, 
ale i zapewne w dużej mierze na plany 
związane z wymarzonym wyjazdem.

Koziorożec 22.XII – 20.I
Tak, jak lubisz na święta wyjedziesz 

zapewne z rodziną do jakiejś miejsco-
wości wypoczynkowej, oszczędzając 
sobie w ten sposób trudów przygoto-
wań świątecznych. Ale na święta ubie-
rzesz choinkę, by pamiętać o tradycji.

Wodnik 21.I – 20.II
Niestety, nie całe święta będziesz 

mógł poświęcić na wypoczynek, bę-
dziesz bowiem musiał trochę popraco-
wać. Ale atmosfera świąteczna, ozdoby 
i bogato ubrana choinka, umili Ci czas 
pracy i przyspieszy jej skończenie.

Ryby 21.II – 20.III
Twoje dzieci bardzo ucieszą się 

z prezentów, jakie dla nich przygoto-
wałeś. Nie zapomnij jednak o żonie, 
czy mężu, którym po trudach przygo-
towań świątecznych, należy się coś 
miłego i niespodzianego. .

T W Ó J 
H O R O S K O P

Jakie będą 
święta?



►  PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI WSPÓLNOT 
►  EWIDENCJONOWANIE I MONITOWANIE 

INDYWIDUALNYCH WPŁAT ZALICZEK 
►  ROZLICZANIE WSPÓLNOT, W TYM INDYWIDUALNE 

WŁAŚCICIELI  
►  KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI 
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Restauracja 
GARDENA II
Zaprasza do nowootwartego lokalu

przy ul. Kapicy 3  
w Siemianowicach Śl.

Oferujemy:
- tanią, domową kuchnię na miejscu 

i na wynos (obiady od 11 złotych)
- pyszną kawę, desery
- piątkowe wieczory taneczne
- bilard
- organizację imprez 

okolicznościowych

Zapraszamy:
W godzinach 13.00-22.00

W weekendy do 24.00!
tel.  32 765-61-48  
lub 600 462 183

8 grudnia w Michałkowicach

Ś w i ę t y  M i k o ł a j  
o b d z i e l i ł  k a ż d e g o

Charakterystycznym dzwoneczkiem dawał sygnał, że 
już ląduje swoimi wielkimi saniami, zaraz będzie. A jak 
już pojawił się w drzwiach chwilę później, zapanowała 
wielka radość i wrzawa. Sympatyczny Staruszek przywi-
tał się z najmłodszymi i szybko znalazł dla siebie miejsce, 
na specjalnie dla niego przygotowanym krześle – musiał 
w końcu odsapnąć. Co śmielsze dzieci podchodziły do 
niego i osobiście dziękowały mu za przybycie – Czekali-
śmy tu na ciebie. Dłuuugo – mówili z wyraźną tremą.

Patrz - str. 11, czytaj - str. 2

OGŁASZAJ SIĘ 
w „Spółdzielczym Okiem”, biuletynie 

informacyjnym SM „FABUD”
tel. 32 220-54-00,  

e-mail: smf@smfabud.pl 
Ceny ogłoszeń BRUTTO:

1 moduł 5,7 × 5,0 cm – 73,80 zł
1 moduł 5,7 × 5,0 cm kolor – 104,55 zł

Słowo w drobnych – 1,23 zł
Członkowie SMF mogą składać ogło-

szenia drobne (krótkie) o zamianie, 
sprzedaży mieszkania BEZPŁATNIE.


