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Ważniejsze wydarzenia

Mikołaj był hojny Drzewa raz…
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w  
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Wspaniałych, zdrowych, radosnych 
i spędzonych w gronie rodzinnym  
Świąt Bożegonarodzenia,

a w nadchodzącym 2016 Roku 
samych szczęśliwych dni 
i spełnienia marzeń

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 

oraz Redakcja „SO” 
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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 Bankowa 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, Siemiano-
wice Śl., ul. Budryka 1,3 Chorzów 32 293-77-86
od pn. - pt. 7.00 - 22.00 32 293-75-36
Katowice 32 788-24-10
URZĄD MIASTA:
ul. Jana Pawła II 10 32 760-52-00
ul. Michałkowicka 105 32 760-54-00
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Siemianowice Śl. 32 220-01-80
 fax: 32 220-43-59
Katowice  32 253-95-84
Chorzów 32 241-10-49
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
Krystian Wadielac  504 859 717
Chorzów, - ul. Witolda Budryka 1, 3
Mirela Bąk  512 970 557
Łukasz Szymura  505 005 284
Katowice, ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c, d,
Marian Melka 503 945 735

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.

Nie zapomnij posprzątać 
po swoim pupilu!

Spółdz ie ln ia  Mieszkan iowa „FABUD”
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. ks. J. Kapicy 3,

tel. 32 220-54-00, e-mail: sfm@smfabud.pl
OFERUJE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA:

CHORZÓW  (na granicy z Siemianowicami Śl.)
Lokal użytkowy o pow. 18,36 m2 w budynku przy ul. Budryka 1
Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda

Lokal użytkowy o pow. 48,62 m2 w budynku przy ul. Budryka 3
Media: energia elektryczna

Bliższych informacji udziela Administracja Nieruchomości SMF pokój nr 5 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”.

Telefon: 32 220-54-00 wew. 411
Email : smf@smfabud.pl

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:

1 moduł 5,7×5,0 cm – 73,80 zł
1 moduł 5,7×5,0 cm na stronach kolorowych – 104,55 zł

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

drobne (krótkie) o zamianie, sprzedaży mieszkania BEZPŁATNIE
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KOMUNIKAT
Informujemy, że wprowadza się okresowo następu-

jące zmiany organizacyjne w godzinach pracy komó-
rek SM „FABUD” oraz Agencji Bankowej mieszczą-
cej się przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śl.: 
• 24 grudnia 2015 r. (tj. czwartek) – nieczynne
• 31 grudnia 2015 r. (tj. czwartek) – czynne od 700 do 1300

Wszelkie interwencje lokatorskie prosimy kierować 
bezpośrednio  do Gospodarzy Nieruchomości.

Przepraszamy za niedogodności wynikłe z powyż-
szych zmian.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

O s i e d l o w y  k a l e j d o s k o p
Drzewa raz i...
Os. Wyzwolenia

W listopadzie br. nasadzono drze-
wa iglaste w obrębie nowego parkin-
gu przy ul. Wyzwolenia 3, 5 w Siemia-
nowicach Śl. Będzie piękniej. Efekt na 
zdjęciu – patrz str. 6.

... dwa – samowola 
niewskazana…
Osiedle Bańgów

Dobre chęci Mieszkańców nie za-
wsze są trafione. Przez wiele lat do-
konywano samowolnych nasadzeń 
drzew. Które rosną zbyt często i zbyt 
blisko budynków, na sieciach wod-
nych, kanalizacyjnych i co gorsza ga-
zowych. 

W przyszłym roku Spółdzielnia przy-
stępuje do termomodernizacji wszyst-
kich budynków tej nieruchomości. 
Drzewa w tym przypadku będą do-
datkowo utrudniały montaż rusztowań 
i przeprowadzenie robót. W związku 

z powyższym w grudniu br. Spółdziel-
nia wystąpiła do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem o wy-
danie decyzji na wycinkę drzew. Wią-
że się to, niestety, z dodatkowymi 
kosztami zarówno usunięcia drzew jak 
i wykonania kolejnych nasadzeń zgod-
nie z otrzymaną decyzją Urzędu.

A czy można było tego uniknąć? 
Oczywiście – wystarczyło tylko takie 
„społeczne czyny” uzgadniać wcze-
śniej z administracją nieruchomości 
– patrz zdjęcie str. 6.

Wysokość normatywu  
3,33 zł/m2

Centrum Wierzytelności Miesz-
kaniowych, Zespół Wierzytelności 
Mieszkaniowych PKO B.P. w Kato-
wicach informuje, że zgodnie z ob-
wieszczeniem Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z 13 listopada 2015 r. 
w sprawie wysokości normatywu 
miesięcznych spłat kredytu miesz-

kaniowego za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu (Dz. U. z 2013 r. poz. 
763, z późn. zm.) wydanym na podsta-
wie art. 7 ust. 2a ustawy z 30 listopada 
1995 r. o pomocy państwa w spłacie... 
wysokość normatywu miesięcz-
nych spłat kredytu mieszkaniowego 
w 2016 r. wynosi 3,33 zł za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu.

Kontrolujemy… będzie 
bezpieczniej

Od połowy października do końca li-
stopada br. w całych zasobach Spół-
dzielni przeprowadzono obligatoryjne 
badania instalacji gazowej i wentylacji.

W trakcie kontroli instalacji gazo-
wej stwierdzono niesprawność (wy-
pływ gazu) w 110 lokalach mieszkal-
nych. Nieprawidłowości te były na bie-
żąco usuwane. W wielu przypadkach 
występowała konieczność rozplombo-
wania i zaplombowania gazomierzy 
przez Gazownię. 

Problem zadłużenia to odwieczny problem nie tylko 
Spółdzielczości.

Tym bardziej zadziwiający a zarazem przykry gdyż doty-
czy dobra, które w hierarchii potrzeb człowieka jest chyba 
najbardziej podstawowe – mieszkania. Obserwując zacho-
wania ludzi wydaje się, że o tym fak-
cie w głównej mierze pamięta zdecydo-
wanie starsze pokolenie. Może wynika 
to z większej świadomości, że to dobro 
(np. mieszkanie) nie jest raz na zawsze dane i niestety moż-
na je również utracić. To jednak skrajny przykład, po drodze 
jest gro osób, które w biegu codzienności zapominają regu-
lować wydawałoby się najważniejsze zobowiązania (rachun-
ki za telefon, czy energię jakoś nie są tak często pomijane).

Dziś przypominamy: „za mieszkanie” należy płacić z góry 
za dany miesiąc – właściciele użytkownicy niebędący człon-
kami Spółdzielni winni wnosić opłaty o tyle wcześniej, aby 
10 dnia każdego miesiąca znalazły się one na koncie Spół-
dzielni. Natomiast członkowie Spółdzielni, pomimo iż rów-
nież obowiązuje ich zasada wnoszenia płatności „z góry” to 
w praktyce płacą „z dołu” bo ich wpłaty winny się znaleźć 
na koncie Spółdzielni do ostatniego dnia danego miesiąca 
– a nie jak to jest u dużej grupy osób – pierwszego, drugie-
go czy trzeciego dnia ale kolejnego miesiąca. Jeśli mamy 
problem z wyrównaniem tych płatności (aby wreszcie pła-

cić prawidłowo w jednym miesiącu należałoby wnieść dwie 
opłaty) to nie potrącajmy sobie ewentualnych nadwyżek 
z rozliczeń np. za wodę i zapłaćmy „czynsz” tak jak gdyby 
tej nadwyżki nie było.

Natomiast zabieganym zapominalskim przypominamy, że 
posiadając rachunki w bankach mamy 
do swoich dyspozycji narzędzia, któ-
re „pamiętają za nas” np. zróbmy sta-
łe zlecenia. Tu jednak musimy pamię-

tać o ewentualnych zmianach wysokości opłat, aby zmienić 
kwotę zlecenia. 

Korzystajmy z takich udogodnień i wywiązujmy się termi-
nowo ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Spółdziel-
ni, która przecież nie jest „kredytodawcą” i musi dbać o do-
bro wszystkich swoich mieszkańców.

Kolejny raz przypominamy o dokonywaniu opłat „czyn-
szowych”

wyłącznie na indywidualne konta
lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży. Numer kon-

ta indywidualnego umieszczony jest na książeczkach opłat 
i automatycznie wskazuje adres, którego dotyczy płatność. 
Dodatkowo przy dokonywaniu przelewu pamiętajmy o poda-
niu identyfikatora lokalu (kodu lokalu). Telefoniczne uzgodnie-
nie salda możliwe jest wyłącznie po podaniu kodu lokalu, w in-
nych przypadkach informacja nie zostanie udzielona.

J a k  r e g u l o w a ć 
o p ł a t y ?

M a s z  k ł o p o t y  f i n a n s o w e
nie  zapomni j  o  dodatku  mieszkan iowym!! !
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Styczeń
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Rada Nadzorcza Spółdzielni Miesz-

kaniowej „FABUD” zleciła Komi-
sji Rewizyjnej SMF przeprowadze-
nie kontroli działalności Spółdzielni 
w 2014 roku. 

Remonty:
•  Remont dźwigu osobowego w bu-

dynku przy ul. Wyzwolenia 11c 
w Siemianowicach Śląskich.

Rozliczenia i opłaty:
•  Nowy rozliczeniowy sezon grzew-

czy w nieruchomościach przy ul. ks. 
Piotra Ściegiennego 51, 51a i ks. 
Piotra Ściegiennego 51b-d w Ka-
towicach oraz Jana III Sobieskiego 
22 w Siemianowicach Śląskich. Do-
konano odczytu podzielników ciepła 
i rozpoczęto prace rozliczeniowe. 

•  Prowadzono prace księgowe i plani-
styczne zmierzające do zamknięcia 
roku 2014 i rozliczenia nieruchomo-
ści SMF za ub.r.

Luty
Remonty:

•  Remont instalacji odgromowej po 
obligatoryjnych badaniach w budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia nr 3 w Sie-
mianowicach Śląskich.

Rozliczenia i opłaty:
•  Uległy zmianie opłaty za wodę 

i ścieki w nieruchomościach budyn-
kowych w Katowicach w związku ze 
zmianą taryf Katowickich Wodocią-
gów. Przeprowadzono odczyt wo-
domierzy indywidualnych. 

•  Kontynuacja prac księgowych i pla-
nistycznych.

•  Trwały prace z rozliczeniem zakoń-
czonego sezonu grzewczego oraz 
ustaleniem nowych zaliczek w nie-
ruchomościach przy ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51, 51a i ks. Pio-
tra Ściegiennego 51b-d w Katowi-
cach oraz Jana III Sobieskiego 22 
w Siemianowicach Śląskich.

Marzec
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Komisja Rewizyjna zapoznała się ze 

wstępnymi wynikami za rok 2014 r. 
na nieruchomościach.

•  Od 23. 03. do 31. 03. br. odbyło się 
10 Zebrań Członków Spółdzielni. 

•  Zatwierdzenie przez Radę Nadzor-
czą Planu gospodarczego Spół-

dzielni Mieszkaniowej „FABUD” na 
2015 rok, w tym wyników z działal-
ności za 2014 r. 

Remonty:
•  Przeprowadzono usuwanie niepra-

widłowości po obligatoryjnych ba-
daniach instalacji wentylacyjno-ga-
zowej w nieruchomościach przy 
ul. Karola Świerczewskiego 78a, 
78c, ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 91÷113, ul. Wyzwolenia 1, 3, 
5, 7, Stawowa 4 w Siemianowi-
cach Śląskich.

Rozliczenia i opłaty:
•  Sporządzono sprawozdanie Zarzą-

du z działalności w 2014 r., w tym 
sprawozdanie finansowe. 

Kwiecień
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Kontynuacja Zebrań Członków Spół-

dzielni. Do 13. 04. br. odbyły się 
jeszcze 3 Zebrania.

•  Kontrola działalności Spółdzielni 
w roku 2014 przeprowadzona przez 
Komisję Rewizyjną RN.

Remonty:
•  Wymiana WLZ (Wewnętrzna Linia 

Zasilania) w budynkach przy ul. 
Wyzwolenia 3b, 7d, 7c w Siemia-
nowicach Śląskich. 

Rozliczenia i opłaty:
•  Wprowadzono zmianę stawek za-

leżnych od Spółdzielni, wynikają-
cych z zatwierdzonego i omówione-
go na ZCzS Planu Gospodarczego 
SMF na 2015 r. 

Maj
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Rada Nadzorcza przyjęła korek-

tę „Planu gospodarczego Spół-
dzielni Mieszkaniowej „FABUD” na 
2015 r.”, uwzględniającą wnioski 
z tegorocznych Zebrań Członków 
Spółdzielni.

•  RN przyjęła wyniki finansowe SMF 
oraz analizę zaległości „czynszo-
wych” za I kwartał 2015 r. 

•  RN udzieliła pożyczki z funduszu re-
montowego centralnego (f.r.c.) dla 
nieruchomości ul. Wyzwolenia 1, 
3, 5, 7, Stawowa 4 w Siemianowi-
cach Śląskich na wykonanie parkin-
gu przy ul. Wyzwolenia 3, 5 w Sie-
mianowicach Śląskich.

•  Edycja 58 numeru gazetki „Spół-
dzielczym Okiem”

Remonty:
•  W wyniku przeprowadzonego re-

montu parkingu przy ul. Witolda Bu-
dryka w Chorzowie uzyskano ogó-
łem 15 miejsc postojowych. 

Rozliczenia i opłaty:
•  Nowy rozliczeniowy sezon grzewczy 

w nieruchomościach SMF oprócz 
budynków przy ul. ks. Piotra Ście-
giennego 51, 51a i ks. Piotra Ście-
giennego 51b-d w Katowicach oraz 
Jana III Sobieskiego 22 w Siemia-
nowicach Śląskich. Dokonano od-
czytu podzielników ciepła i rozpo-
częto prace rozliczeniowe. 

Czerwiec
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Rada Nadzorcza uchwaliła zmia-

ny w Regulaminach wewnątrzspół-
dzielczych dotyczących rozliczania 
zimnej i ciepłej wody oraz central-
nego ogrzewania.

• 8. 06. 2015 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Członków – sprawozda-
nie wraz z protokołem WZ dostępne 
na stronie www.smfabud.pl  – Do-
kumenty SMF.

Remonty:
•  Wyremontowano klatkę schodową 

w budynku przy ul. Wyzwolenia 7c 
w Siemianowicach Śląskich. 

•  Opracowano dokumentację projekto-
wą docieplenia wraz z audytami bu-
dynków przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 91-97 i 99-103 w Siemiano-
wicach Śląskich – wymóg do za-
ciągnięcia pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

•  Zakończono remont parkingu 
i utwardzono ażurami dodatkowe 
miejsca postojowe przy ul. Witolda 
Budryka 3 w Chorzowie.

Rozliczenia i opłaty:
•  Siemianowickie Wodociągi przedłu-

żyły obowiązywanie taryf za wodę 
i ścieki do 31. 12. 2015 r. 

•  Przeprowadzono kontrolne odczyty 
zużycia wody. 

•  Trwały prace z rozliczeniem zakończo-
nego sezonu grzewczego oraz usta-
leniem nowych zaliczek w nierucho-
mościach oprócz budynków przy ul. 
ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a i ks. 
Piotra Ściegiennego 51b-d w Kato-
wicach oraz Jana III Sobieskiego 22 
w Siemianowicach Śląskich.

Kalendarium roku 2015

W a ż n i e j s z e  w y d a r z e n i a
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Lipiec
Remonty:

•  Zakończono remont klatki schodo-
wej przy ul. Wyzwolenia 7d w Sie-
mianowicach Śląskich. 

•  Przeprowadzono remont 8 balko-
nów w Budynku przy ul. Wyzwole-

nia 7 w Siemianowicach Śląskich.
•  Opracowano dokumentację projek-

tową docieplenia budynków przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 105-
107a, b, 111-113 w Siemianowi-
cach Śląskich (wymóg do zacią-
gnięcia pożyczki z WFOŚiGW 
w Katowicach).

Rozliczenia i opłaty:
•  Dostarczono wydruki „czynszowe” 

z opłatami na nowy sezon grzew-
czy, w tym z dodatkową opłatą stałą 
za podgrzanie wody zgodnie z za-
twierdzonym przez RN znoweli-
zowanym Regulaminem rozlicza-
nia kosztów centralnego ogrzewa-
nia i ustalania opłat z tego tytułu dla 
użytkowników lokali w nieruchomo-
ściach SMF.

•  Przygotowano wyniki finansowe 
SMF oraz analizę zaległości „czyn-
szowych” za I półrocze 2015 r. 

•  Skierowano wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach o udzielenie pożyczki na ter-
momodernizację budynków przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 91÷113. 

Sierpień
Remonty:

•  Wybudowano parking samochodo-
wy w obrębie budynków przy ul. 
Wyzwolenia 3 i 5 w Siemianowi-
cach Śląskich.

Wrzesień
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Rada Nadzorcza przyjęła wyniki fi-

nansowe SMF oraz analizę zale-

głości „czynszowych” za II kwarta-
ły 2015 r.

Remonty:
•  Modernizacja instalacji przeciwpo-

żarowej poprzez montaż instala-
cji elektrycznej oddymiającej klatki 
schodowe i montaż wewnętrznej in-

stalacji przeciwpożarowej w budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 12 w Sie-
mianowicach Śląskich. 

•  Remont cokołu przyziemia budyn-
ku przy ul. ks. Piotra Ściegienne-
go 51, 51a, b, c, d oraz malowanie 
ściany szczytowej i sufitów dasz-
ków nad wejściem do budynku przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 
w Katowicach. 

•  Montaż ciepłomierzy ciepłej wody 
użytkowej i wodomierzy zimnej wo-
dy – budynek ul. ks. Piotra Ściegien-
nego 51, 51a, 51b-d w Katowicach.

•  Utwardzenie parkingu, wzdłuż żywo-
płotu, nieruchomości budynkowej 
przy ul. Jana III Sobieskiego 22 
w Siemianowicach Śląskich.

Rozliczenia i opłaty:
•  Wprowadzono nowe wysokości sta-

wek na planowane remonty w nie-
ruchomości przy ul. Wyzwolenia 1, 
3, 5, 7, Stawowa 4 w Siemianowi-
cach Śląskich. 

Październik
Remonty:

•  Przeprowadzono wymianę 603 
sztuk wodomierzy w budynkach 
przy ul. Wyzwolenia 11 i 3, Karo-
la Świerczewskiego 78a, 78c i ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 105-113 
w Siemianowicach Śląskich. 

•  Zakończono remont klatki schodo-
wej w budynku przy ul. Witolda Bu-
dryka 3a w Chorzowie. 

Rozliczenia i opłaty:
•  Przeprowadzono odczyty wodomie-

rzy indywidualnych zimnej i ciepłej 
wody.

•  Podsumowano działalność SMF za 
II kwartały 2015 r.

Listopad
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Rada Nadzorcza przyjęła wyniki fi-

nansowe SMF oraz analizę zale-

głości „czynszowych” za III kwarta-
ły 2015 r.

Remonty:
•  Zakończono remont klatki schodo-

wej budynku przy ul. Wyzwole-
nia 3b.

•  Wykonano parking i ciąg pieszo-jezd-
ny oraz wyremontowano kanalizację 
deszczową przy ul. Wyzwolenia 5. 

Rozliczenia i opłaty:
•  Nowy rozliczeniowy sezon zużycia 

wody zimnej i ciepłej w nierucho-
mościach SMF. Rozpoczęto prace 
rozliczeniowe poprzedniego okresu 
po stopniowym uzyskiwaniu danych 
od Firmy dokonującej odczytów zu-
życia wody.

Grudzień
Z działalności organów 

samorządowych:
•  Organizacja imprezy mikołajkowej.
•  Edycja 59 numeru gazetki „Spół-

dzielczym Okiem”
Remonty:

•  Utwardzono teren przy ul. ks. Pio-
tra Ściegiennego 51, 51a w Ka-
towicach. Uzyskano 7 dodatko-
wych miejsc postojowych dla sa-
mochodów.

Rozliczenia i opłaty:
•  Przekazano przez Firmę dokonują-

cą odczytów danych do rozliczeń 
zużycia wody zimnej i ciepłej.

•  Kontynuacja rozliczania indywidual-
nych i zbiorczych zużyć zimnej wo-
dy i jej podgrzania oraz ustalenie 
nowych zaliczek.

Zdjęcia ilustrujące realizowane pra-
ce - patrz str. 6 i 7. kaz

Odnowiona - malowanie - klatka schodowa  
ul. Witolda Budryka 3a Ciąg pieszo-jezdny ul. Wyzwolenia 5 
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Przy ul. Witolda Budryka 3 utwardzono miejsce  
pod parkowanie

Odnowiono cokolik przy ul. ks. Piotra Ściegiennego

Nasadzenia drzewek przy nowym parkingu  
ul. Wyzwolenia 3, 5 

Witolda Budryka 3  - parking

Montaż pionów ppoż. ul.  Wyzwolenia 12

Radosna twórczość, samowolne nasadzenia  
- Bańgów 

Czytaj od str. 4

O s i e d l o w y  k a l e j d o s k o p - czytaj str 3

W a ż n i e j s z e  w y d a r z e n i a

ZCzS nr 9 WZ 2015
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Pomalowane klatki schodowe w budynkach przy ul. Wyzwolenia 3b oraz ul. Wyzwolenia 7c

Parking ul. Wyzwolenia 3, 5 Balkony, jak nowe, ul. Wyzwolenia 7

R o z s ą d n i e  g o s p o d a r u j m y  c i e p ł e m
Sezon grzewczy rozpoczęto 29 września 2015 r.

Ważne wskazówki do gospodarowania ciepłem:
- okresowo obniżajmy temperaturę w pomieszczeniu. 

Wskazane dla naszego zdrowia są temperatury około 
20 – 24 °C. W nocy, zależnie od potrzeb, możemy obni-
żyć temperaturę;

- efektywnie wykorzystujmy zawory termostatyczne. Za-
wór otwiera się samoczynnie, gdy temperatura spadnie 
w starych zaworach poniżej 6-7 °C natomiast w nowych 
poniżej 16 °C;

- wietrzmy krótko, ale intensywnie (2-3 minuty) poprzez sze-
rokie otwarcie okien i drzwi balkonowych przy zakręco-
nym zaworze. Nie ogrzewajmy pary wodnej (przy zawil-
goconych mieszkaniach);

- nie zabudowujmy i nie zasłaniajmy grzejników, gdyż 
wówczas ciepło w pomieszczeniu nie rozprzestrzenia 
się równomiernie, powstaje strefa przegrzania w pobli-
żu ściany zewnętrznej i rosną straty przez przenikanie, 
a w konsekwencji trzeba zużyć więcej ciepła na ogrza-
nie pomieszczenia;

- zmniejszajmy straty ciepła przez okna, które są najlepiej 
przewodzącym ciepło elementem przegrody zewnętrz-
nej. Okna powinny być szczelne i zaopatrzone w spe-
cjalne nawiewniki (najlepiej higrosterowalne, które dzia-
łają niezależnie od nas);

- zwracajmy uwagę na właściwe użytkowanie pomieszczeń 
wspólnych w budynku (klatki, piwnice). Zwracajmy uwa-
gę na zamykanie drzwi wejściowych, okien w klatkach itp.

- interweniujmy w administracji, jeżeli zawór termostatyczny 
nie reaguje na zmianę ustawień, mamy za niską tempe-
raturę w mieszkaniu. W żadnym razie nie sugerujmy się 
tym czy grzejnik grzeje całą (nie „macajmy” grzejnika) 
powierzchnią czy nie – o to dba już sam (inteligentny) za-
wór termostatyczny. Pamiętajmy, że oznaczenia nastaw 
zaworu są orientacyjne. Chcemy mieć cieplej w pomiesz-
czeniu to zawór otwórzmy bardziej;

- nie wyłączajmy całkowicie grzejników, gdy wychodzimy 
(wyjeżdżamy) z domu. Wychłodzenie mieszkania spowo-
duje konieczność użycia większej ilości ciepła na stabili-
zację oczekiwanej temperatury. kaz

SPRAWy NIECIERPIąCE ZWŁOKI, DOTyCZąCE BIEżąCEGO 
ADMINISTROWANIA ZASOBAMI - KIERuJEMy POD ADRES: smf@smfabud.pl
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M i k o ł a j  b y ł  h o j n y  i  r o z g a d a n y . . .
Czytaj str. 11
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KATOWICE
Rafał PTAK

tel. 32 200-36-55 lub 600 208 576
ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c, d

CHORZÓW
Szymon KORAL

tel. 32 349-86-37 lub 727-032-309
 ul. Witolda Budryka 1, 3

SIEMIANOWICE ŚLąSKIE
Tomasz KRAWIEC
tel. 32 359-62-55

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

Zbigniew HEINZEL
tel. 32 359-62-01 wew. 259 

ul. K. Świerczewskiego 78a, 78c

Damian ACHTELIK
tel. 32 359-62-01 wew. 247

 ul. M. Skłodowskiej-Curie 91÷113
Mariusz FARAT

tel. 32 359-62-01 wew. 247
ul. Jana III Sobieskiego 22

D y ż u r y  D z i e l n i c o w y c h

CHEMIA, matematyka,  
 tel. 609 313 634

CZySZCZENIE dywanów tapicerki, 
wykładzin,  tel. 503 592 364

KuPIĘ każdy samochód osobowy 
i dostawczy,  
 tel. 660 476 276, 32 793-94-11

MEBLE kuchenne na wymiar, zabu-
dowy szaf, meble biurowe itp., 
  tel. 602 424 382

MEBLE na wymiar: Kuchnie, szafy, 
wnęki. Pomiar i wycena gratis. PRO-
MOCJA! Szafy od 900 zł/mb. Gwa-
rancja 15 lat na fronty.  
www.armarium.pl,  tel. 503 592 364

PRZEPROWADZKI, tel. 518-670-369

REGuLACJA i naprawa okien PCV. 
Remont łazienek,  tel. 602 314 720

REMONTy - kompleksowe – kafelko-
wanie, panele podłogowe, malowanie, 
regipsy, wod.-kan. Firma „IRYD”,  
 tel. 32 228-80-82, 501 409 237

SPRZEDAM PILNIE mieszkanie bez 
pośredników. 68 m2, 3 pokoje,10 pię-
tro. Michałkowice, os. „Fabud”, ulica 
Wyzwolenia. 149 tys. zł. Od zaraz, 
  tel. 726 112 530

TELEWIZORy – naprawy u klienta,  
 tel. 603 898 300

PILNIE!! WyNAJMĘ lub SPRZEDAM 
lokal użytkowy o pow. 91,5 m2 usytu-
owany na parterze budynku wielorodzin-
nego: dwa wejścia, dwa pomieszczenia 
użytkowe, łazienka. Lokal wykończony 
w wysokim standardzie. Nieruchomość 
frontowa z witrynami (antywłamaniowy-
mi).Przeznaczony na działalność han-
dlowo-usługową lub biurową. Usytuowa-
nie: Siemianowice Śl., osiedle Bańgów, 
  tel. 608 064 465

D b a j  j a k  o  s w o j e
Osiedle Budryka

W październiku br. nieznani spraw-
cy zdewastowali drzwi wejściowe do 
budynków przy ul. Witolda Budry-
ka 3 i 3a w Chorzowie. Wybito szyby, 
co na pewno odbyło się nie bez hała-
su. Szkoda, że nikt z mieszkańców nie 
zareagował i nie zawiadomił Policji lub 
Straży Miejskiej, o co niejednokrotnie 
na dorocznych Zebraniach Członków 
proszą przedstawiciele tych służb.

Osiedle Wyzwolenia
Kolejny raz zanieczyszczono klatkę 

schodową na poziomie parteru – pod 
schodami – w budynku przy ul. Wy-
zwolenia 12b w Siemianowicach Śl. 
Tym co zapomnieli przypominamy, 

że potrzeby fizjologiczne załatwiamy 
w WC. Szanujmy się nawzajem.

Wszystkie zasoby
Psi obowiązek…

Kolejny raz przypominamy właścicie-
lom psów o utrzymywaniu czystości. 
Mały wysiłek, a tak wiele może zmie-
nić. Miejsce zamieszkania to również 
otoczenie budynku, które jest wizerun-
kiem jego mieszkańców. 

NIE ZAPOMNIJ POSPRZĄTAĆ PO 
SWOIM PUPILKU!!!

A jeśli brak Ci wyobraźni przypomnij 
sobie z dzieciństwa zabawy na po-
dwórku i to nie tylko na placu zabaw, 
ale również na trawniku i... czy było 
„przyjemnie” wdepnąć w psią kupę?

Gabarytowy problem
Apelowaliśmy niejednokrotnie do 

wszystkich Mieszkańców zasobów o nie-
składowanie przedmiotów wielkogaba-
rytowych – łatwopalnych w korytarzach 
klatek schodowych, piwnicznych oraz 
pomieszczeniach wspólnego użytku. 
Z przykrością stwierdzamy, że problem 
niestety wraca i jest non stop aktualny! 

W dalszym ciągu wielkie gabaryty są 
składowane w nieodpowiednich miej-
scach. Mieszkańcy nadal nie korzysta-
ją z bezpłatnych wywozów, a przecież 
to okazja do pozbycia się rupieci. 

KORZYSTAJMY Z TAKIEJ MOŻLI-
WOŚCI – terminarze wywozu wywie-
szone są w gablotach informacyjnych.

R o z l i c z e n i e  z u ż y c i a  w o d y
W październiku zakończył się kolejny sezon rozlicze-

niowy zużycia wody, w tym rozliczenia za jej podgrza-
nie. Zmiana polega między innymi na dostosowaniu rozli-
czenia podgrzania do sezonu rozliczania zużycia wody. Do 
tej pory podgrzanie traktowane było jako element energii 
cieplnej jako całości, czyli było rozliczane w sezonach roz-
liczania centralnego ogrzewania. Jednocześnie aby zreali-
zować w pełni zalecenia polustracyjne – pokontrolne – do-
datkowo rozdzielono opłatę za podgrzanie wody wprowa-
dzając w miesiącu lipcu tzw. opłatę stałą – za podgrza-
nie oprócz opłaty zależnej od zużycia wody ciepłej. Służy 
ona w głównej mierze na pokrycie tej części kosztów z fak-
tur dostawcy energii, które są niezależne od jej zużycia, 
tzw. kosztów stałych. Zakończony sezon grzewczy jest se-

zonem niepełnym w części dotyczącej podgrzania wody. 
Jednocześnie rozpoczynamy nowy sezon rozliczeniowy, 
w którym przez 12 miesięcy będziemy wnosić opłaty mają-
ce w 100% pokryć koszty zużycia zimnej jak i ciepłej wody 
oraz ścieków stąd zmiany w opłatach. W nieruchomościach 
w Siemianowicach Śl. i w Chorzowie w związku ze zmianą 
terminów wprowadzania nowych taryf przez dostawcę wody 
z 1. lipca na 1. stycznia ulega przesunięciu termin wprowa-
dzenia zmiany w opłatach za wodę od 1. 01. 2016 r. Zmia-
na terminu pozwoli nie tylko uwzględnić nowe normy wyni-
kające z rocznych rozliczeń ale także nowe taryfy za wodę 
(Wodociągi Siemianowickie). Przy kalkulacji dostarczonych 
opłat zostały uwzględnione również wyższe taryfy energii 
cieplnej (obowiązujące od 1. 12. 2015 r.).
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1. Niski głos 

męski; 4. Nasza Spółdziel-
nia Mieszkaniowa – powsta-
ła w 1991 r.; 5. Wyzwolenia 
w Siemianowicach Śląskich; 
9. Kobieta podająca dziec-
ko do chrztu; 14. Ulica z bu-
dynkiem SM „FABUD” pod 
numerem 22 w Siemianowi-
cach Śląskich; 17. Pod no-
sem u mężczyzny; 18. Obok 
skina; 21. Marka telewizo-
rów; 23. John, aktor wester-
nowy; 26. Mityczna siedzi-
ba Apollina i muz; 27. Ruda 
miedzi; 28. „Krzepka” roślina; 
29. Ulica, przy której znajdu-
je się siedziba Zarządu SM 
„FABUD”; 32. Szczęki ślu-
sarskie; 35. Ptak gwiżdżą-
cy; 37. Krajan; 38. Ulubione 
miejsce przebywania łosia; 
39. Margaryna; 41. Czara na 
nóżce; 45. Familia; 49. Ro-
dzaj bicza; 50. Stos atomo-
wy; 51. Poczucie zadowo-
lenia; 53. Wiadomość w ko-
percie; 54. Dziewięciu mu-
zyków; 55. Pieśń operowa; 
56. Mebel z „Desy”.

PIONOWO: 1. Przynę-
ta; 2. Bokobrody; 3. Cieśni-
na między Danią a Szwe-
cją; 6. Coś z nabiału; 
7. Lud murzyński; 8. Mięk-
ki metal; 10. Czarne drew-
no; 11. Pod kranem; 
12. Erotyka; 13. Gwiaździ-
ste nad nami; 14. Żywi się 
padliną; 15. Opinie, poglą-
dy; 16. Żądlą; 19. Wrzą-
ca woda; 20. Pospolity mi-
nerał; 21. Bajkowy skarbiec; 
22. Społeczeństwo; 24. Lu-
dowy poeta w krajach mu-
zułmańskich; 25. Literki na 
szyldzie; 30. Wyspy kora-
lowe; 31. Rodzaj sardy-
ny; 33. System pracy i pła-
cy; 34. Ma je ryba; 36. Cięż-
ki metal; 39. Kaczka noro-
wa; 40. Saracen; 42. Two-
rzywo sztuczne; 43. Pozycja 
w klasyfikacji; 44. Drzewko 
z bombkami i łańcuchami; 
46. Łamany podczas wigilii; 
47. Wygibas; 48. Urządze-
nie transportowe; 52. Dusza 
świecy.

Litery z pól dodatkowo 
ponumerowanych od 1 do 
17 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki.

Jeżeli ktoś uzna za sto-
sowne nadesłać rozwiąza-

nie na adres e-mailowy re-
dakcji: sofabud@poczta.fm 
to Imię i nazwisko podamy 
na łamach w kolejnym wy-
daniu „SO”. Proszę wyrazić 
zgodę na publikację danych 

osobowych. Życzymy miłej 
zabawy w świąteczny czas. 
Podajemy rozwiązanie krzy-
żówki z poprzedniego wyda-
nia (nr 58) „SO”. Brzmiało 
ono: Dbajmy o zieleń 

Krzyżówka świąteczna - nr 59/15
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M i k o ł a j  b y ł  h o j n y  i  r o z g a d a n y . . .
Ileż radości sprawił swoim pojawieniem się, ileż przyjemności. To zawsze dla najmłodszych jeden z najsympa-

tyczniejszych dni w roku. Tym razem na Wyjątkowego Gościa – 7 grudnia, popołudniu, w sali gimnastycz-
nej Gimnazjum nr 2 w Michałkowicach – oczekiwała około setka dzieci.

Tańce, wygibasy...
Pierwsi opiekunowie wraz ze swo-

imi pociechami schodzili się już pół 
godziny wcześniej. Im bliżej było go-
dziny rozpoczęcia, tym sala gimna-
styczna bardziej się zapełniała się jak 
„na pęczki”. Pierwsze rzędy – dzieci, 
dalsze – rodzice, dziadkowie. Uczci-
wy był to układ, a jakże... Nie-
które, te co bardziej niecierpli-
we dzieciaki, niczym mali de-
tektywi – wykorzystując dobry 
moment, gdy nikt (niby) nie 
patrzał – zaglądali tu i ówdzie 
w kąty, czy Mikołaj przypad-
kiem gdzieś nie schował się 
za rogiem i nie patrzy...

Jednak nie... Zanim zjawił 
się, trzeba było nieźle się – 
mimo wszystko, dodatkowo 
– nagimnastykować. A zaczę-
ło się od Księżniczki Zimy. 
Przybywszy, zaraz na samym 
początku, wyprzedziła pyta-
nia najmłodszych: - Jest „Pani Zima”, 
a gdzie ten śnieg? Obiecała, że bia-
ło będzie jeszcze w grudniu. No, zo-
baczymy... 

A dalej już, raz, dwa rozkręcała 
wspólną zabawę przy muzyce, zachę-
cając dziewczynki i chłopców do wsta-
nia z miejsc i bawienia się w najlepsze 
– bo warto.

Niedługo później pojawił się też 
i Elf – pomocnik, rozśmieszający 
dzieci – jak się okazało – niemal do 
łez. – Mi on się najbardziej podobał, 
bo robił różne fikołki i jakoś tak dziw-
nie mówił, że czasem nic nie rozu-
miałam. To było zabawne. Śmiesz-
ne też było to, jak patrząc do przo-
du, widział z boku, że ktoś się nie 
bawi – mówiła z uśmiechem Nadia 
z pierwszego rzędu. Dla Weroniczki 
i Wojtka, mieszkających w „Michał-
kowicach”, Księżniczka Zima wyda-
ła się trochę straszna, bo, jak mówi-
ły dzieci – mogłaby w każdej chwili 
zrzucić śnieg z nieba, a one nie miały 
zbyt ciepłych butów. Za to Elf z zielo-
ną czapeczką z bąblem skojarzył się 
im z dobrym krasnoludkiem – pomoc-
nikiem Mikołaja.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczy-
ły w zabawach. Do tego stopnia, że 
Mikołaj nie miał żadnych problemów 
z dotarciem we właściwe miejsce i na 

czas, mimo licznych, michałkowickich 
zabudowań...

Trafił...
I jak to on: Gdy zbliżał się, to już 

z daleka było go słychać. Charakte-
rystycznym dzwoneczkiem dawał sy-
gnał, że już ląduje swoimi wielkimi sa-
niami, zaraz będzie. A jak już pojawił 

się w drzwiach chwilę później, zapa-
nowała wielka radość i wrzawa. Sym-
patyczny Staruszek przywitał się z naj-
młodszymi i szybko znalazł dla siebie 
miejsce, w specjalnie dla niego przy-
gotowanym fotelu – musiał w końcu 
odsapnąć. Co śmielsze dzieci podcho-
dziły do niego i osobiście dziękowały 
mu za przybycie. A on – widać w nad-
zwyczaj dobrym nastroju – żartował 
już od samego wejścia i zapewniał – 
gdy go o to pytano – że ma prezenty, 
że nie zapomniał!

Zniecierpliwione dzieci nie dały Go-
ściowi już za wiele powiedzieć, nie 
mogąc doczekać się momentu, kie-
dy w ich ręce trafią upragnione podar-
ki. No, tyle się natańczyły, naśpiewa-
ły, nabawiły.

Więc przyszedł wreszcie ten dłu-
go, długo oczekiwany przez nich mo-
ment. - Mikołaj już jest, siedzi, więc 
muszą być te prezenty! – pomyślało 
pewnie wielu. Na wstępie oznajmiono, 
że Mikołaj z przyjemnością z każdym 
– kto będzie tylko chciał – zrobi so-
bie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. I jak 
się później okazało, większość z opie-
kunów ten wyjątkowy moment chęt-
nie na swoich aparatach, telefonach – 
uwieczniało.

I tak, każdy z przybyłych brzdąców 
i nieco starszych dzieciaków, wołany 

był z imienia i nazwiska, by podejść 
osobiście do Mikołaja, odebrać upomi-
nek i... zrobić sobie z nim to wspólne 
zdjęcie. Podchodzili kolejno: Kacper, 
Emilka, Tymoteusz, Dawidek, Da-
ria, Tomek, Nadia, Daniel, Błażejek, 
Wojtek, Maja, Weroniczka, Oliwcia, 
Szymek, i tak dalej, i tak dalej...

Jedni obejmowali go ocho-
czo, zagadywali (lub odwrot-
nie), inni – mniej śmielsi – tyl-
ko wzięli w łapki prezent, ale 
z wielkim uśmiechem na twa-
rzy. Mikołaj obdzielił każde-
go – dał wszystkim uczciwie, 
po równo. Nie żałował niko-
mu, oj nie. W dodatku był wy-
jątkowo gadatliwy, ale przy 
tym bardzo sympatyczny: - 
Kim chcesz być w przyszło-
ści? Czym się interesujesz? 
– dopytywał. Ile masz lat, po-
każ – podpuszczał na przy-
kład 4-letniego Błażejka, by 

ten pokazał na palcach. Chwalił za 
ubiór, uśmiech, za zabawę, dziecię-
cą energię.

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.

To tradycja
Wizyty Mikołaja w Michałkowicach, 

organizowane corocznie przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „FABUD”, z ro-
ku na rok cieszą się wciąż rosnącym 
zainteresowaniem, powodzeniem. 
Tym razem na miejsce imprezy zdecy-
dowano się wybrać salę gimnastycz-
ną Gimnazjum nr 2 w Michałkowicach, 
dającą – jak się okazało – więcej swo-
body i miejsca do zabawy, aniżeli sala 
reprezentacyjna, balowa w „Zamecz-
ku” np. jak w ubiegłym roku. W zorga-
nizowanym 7. grudnia spotkaniu wzię-
ło udział około 100 dzieci, z różnych 
osiedli – z ulicy Wyzwolenia, ale też 
z budynków przy Marii Skłodowskiej-
-Curie w „Bańgowie”, ks. Piotra Ście-
giennego w Katowicach czy z osiedla 
„Budryka” w Chorzowie. 

Trudno sobie wyobrazić, aby po tak 
udanej imprezie, jak w tym roku, Mikołaj 
nie pojawił się w roku przyszłym...

 raf
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o f e r u j e

 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE  
WSPÓLNOTAMI

 PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI  
WSPÓLNOT

 EWIDENCJONOWANIE I MONITOWANIE 
INDYWIDUALNYCH WPŁAT ZALICZEK

 ROZLICZANIE WSPÓLNOT, W TYM 
INDYWIDUALNE WŁAŚCICIELI

K O N T A K T
ul. ks. Jana Kapicy 3, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TEL. 32 22-05-400, FAX 32 22-94-855
 smf@smfabud.pl
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LAVORO Sp. z o.o. 

zatrudni osoby do pracy 
w Siemianowicach Śląskich, 

na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODuKCJI.

Wymagane orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. 
Gwarantujemy umowę o pracę.

Tel. 791-120-788 
mail: praca@lavoro.com.pl
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