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Remonty… remonty…

Cichy zabójca Śląska zamiast…

Czytaj  
w  

numerze:

Spokojnych, Radosnych

i Szczęśliwych Świąt,

a w Nowym 2017 roku

Zdrowia, Wszelkiej Pomyślności

i Spełnienia Wszystkich Zamierzeń

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 

oraz Redakcja „SO” 
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P r z e d ś w i ą t e c z n a  r y w a l i z a c j a  g i m n a z j a l i s t ó w 

Cichy zabójca

12 grudnia siemianowiccy gim-
nazjaliści już po raz siód-

my uczestniczyli w międzyszkolnym 
konkursie polonistycznym pt. „Tra-
dycja śląska w języku” pod patrona-
tem Prezydenta Miasta. Impreza od-
była się w sali widowiskowej michał-
kowickiego Parku Tradycji Górnic-
twa i Hutnictwa. Publiczność z za-
partym tchem śledziła rywalizację 
3-osobowych drużyn reprezentują-
cych 4 szkoły gimnazjalne.

Organizatorzy – Gimnazjum nr 4 
oraz Gimnazjum nr 8 Integracyjne 

Nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”, a dzia-
ła piorunująco. Czad to paskudztwo – potra-

fi działać bezobjawowo. Człowiek czu-
je się senny, zasypia i już się nie budzi.

Jesień, zima to czas, gdy ryzyko zatrucia tlenkiem węgla 
gwałtownie rośnie szczególnie w mieszkaniach gdzie spa-
la się jakieś paliwo: gaz, węgiel. W obawie o straty ciepła 
wielu z nas uszczelnia mieszkania do przesady. Zatykamy 
wszystkie możliwe szpary, przez 
które mogłoby przedostać się zim-
no. I to jest powodem zagroże-
nia. W naszym „M” zostaje mocno 
ograniczony stały obieg powie-
trza. Czad powstaje w wyniku nie-
prawidłowego spalania paliwa. Tle-
nek węgla, co już wiemy, ale po-
wtórzmy nie szczypie w oczy i nie 
„dusi w gardle”, bo jest gazem bez-
barwnym i bezwonnym i niedraż-
niącym. Jest nieco lżejszy od po-
wietrza, dlatego łatwo się z nim 
miesza i w nim rozprzestrzenia, ale 
w połączeniu z innymi produktami 
spalania jest cięższy i stąd gro-
madzi się w dolnych partiach po-
mieszczeń – czyli leżąc w wan-
nie jesteśmy bardzo mocno na-
rażeni na zatrucie. Do organizmu 
dostaje się przez układ oddecho-
wy, a następnie jest błyskawicznie 
wchłaniany do krwi. Połączenie he-
moglobiny z tlenkiem węgla tworzy 
się 210 razy łatwiej i charakteryzu-
je się znacznie większą trwałością niż połączenie z tlenem, 
co powoduje, że transport tlenu z płuc do reszty organizmu 
jest drastycznie zmniejszony. Czad utrudnia oddawanie tle-
nu tkankom, co jeszcze bardziej pogłębia efekt niedotlenie-
nia i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Niestety, tlenek węgla dostaje się z krwią matki do krwi 
płodu i może powodować śmierć dziecka, nawet, jeśli mat-
ka przeżyje.

Chcesz być bezpieczny/bezpieczna… ale jak to zrobić?
Przede wszystkim należy pamiętać o stałym dopływie 

świeżego powietrza (z zewnątrz), a więc to o co często 

apelujemy – rozszczelnić okna! – Nie róbmy z mieszka-
nia konserwy. Stały dopływ tlenu, jest warunkiem prawi-

dłowego spalania i swobodnego odpły-
wu spalin. Przesadne uszczelnienie do-

mu, wbrew pozorom nie stanowi pewnej oszczędności 
w kosztach ogrzewania, wręcz przeciwnie. Przy słabej wen-
tylacji z mieszkania nie jest odprowadzana para wodna. Tak 
więc powietrze o dużej wilgotności potrzebuje znacznie wię-

cej ciepła do osiągnięcia konkret-
nej, właściwej temperatury. 

Nie zasłaNiajmy, zaklejajmy 
kratek weNtylacyjNych i otwo-
rów NawiewNych – To prowoko-

wanie losu.
przed każdą kąpielą w waNNie 

czy pod pryszNicem, przewietrzmy 
łazieNkę!!! 

Chroń się przed „cichym zabójcą”:
- stosuj mikrowentylację okien 

i drzwi, - zainstaluj nawiewniki po-
wietrza, - jeśli wymieniasz okna pa-
miętaj – sprawdź poprawne działa-
nie wentylacji, - zainwestuj w czujkę 
tlenku węgla lub wykrywającą także in-
ne gazy niebezpieczne dla człowieka..

Za piecyk w kuchni, łazience 
– my odpowiadamy

Objawy zatrucia tlenkiem węgla” 
- ból głowy, - ogólne zmęczenie, 
- duszności, - trudności z oddycha-
niem, - przyspieszony, nieregularny 
oddech, - senność, nudności.

Jak ratować zaczadzonego?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
- natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usu-

nąć truciznę, - jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze, 
- rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbie-
raj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie 
oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego 
oddychania i masażu serca. Pamiętaj w przypadku osoby 
dorosłej: 30 uciśnięć – 2 wdechy – 30 uciśnięć...
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe - tel. 999, 
straż pożarną - tel. 998 lub 112.
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M a s z  k ł o p o t y  f i n a n s o w e
– n ie  zapomni j  o  dodatku  mieszkan iowym!! !

– przygotowali 5 konkurencji - prowadziły je p. Monika Bo-
dzek i p. Daria Dudek – koordynatorki konkursu. Tematem 
wiodącym zarówno w kolejnych zada-
niach, jak i oprawie artystycznej były 
śląskie tradycje związane z celebrowa-
niem Bożego Narodzenia. Uczniowie wykazali się nie tylko 
świetną znajomością naszego dialektu, lecz również boga-
tą wiedzą związaną z górnośląskimi kulinariami wigilijnymi, 
obrzędami okołoświątecznymi i specyfiką rodzinnej atmos-
fery charakterystycznej dla tego regionu. Nie zabrakło sta-
łych elementów opartych na grze werbalnej: „Kot w wor-
ku” i „Bank słówek”. Drużyny wykazały się bogatym za-
sobem słownictwa gwarowego. Runda pt. „Z naszego na 
ichnie” wydobyła na światło dzienne zdolności translator-
skie siemianowickiej młodzieży. Zawodnicy mile zaskoczyli 
nas kreatywnością i poczuciem humoru, prezentując scen-
ki „z życia wzięte” w ramach konkurencji „Świąteczny mi-
szung” i „Rączka rychtuje – tradycyjo na Wilijo”. Wszy-
scy poczuliśmy „nozdrzami wyobraźni” zapachy śląskich 
bożonarodzeniowych potraw, a jury delektowało się sma-
kiem makówek wykonanych własnoręcznie przez uczestni-
ków konkursu.

Publiczność również została zaangażowana do wspólnej 
zabawy. Przygotowano dla niej mini wersję „Kota w worku” 
ze słodkimi upominkami dla chętnych „zawodników”

„Tradycja śląska w języku” to nie tylko konkurs, lecz 
również szereg programów artystycznych, tematycznie zeń 
związanych. Tym razem w wyjątkowy, magiczny nastrój Bo-

żego Narodzenia na Górnym Śląsku wprowadziły nas uj-
mujące za serce kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów 

ZSI pod koordynacją p. Beaty Szew-
czyk oraz porywający występ śląskie-
go akordeonisty – p. Adama Górec-

kiego. Podczas obrad jury przybyli goście skorzystali z po-
częstunku, delektując się wypiekami p. Darii Dudek.

A oto wyniki:
I miejsce – Gimnazjum nr 2
II miejsce – Gimnazjum nr 4
III miejsce - Gimnazjum nr 1
IV miejsce – Gimnazjum nr 8 Integracyjne

Zwycięska drużyna otrzymała w ramach Grand Prix – Ka-
rolinkę (kunsztownie wykonaną przez p. Katarzynę Bed-
narek statuetkę) oraz nagrody rzeczowe (podobnie jak zdo-
bywcy II, III i IV miejsca), wręczone przez szefa jury - kie-
rownika Parku Tradycji – p. Mariusza Krajewskiego. Po-
nadto, wszyscy uczestnicy zostali obdarowani materiała-
mi promocyjnymi siemianowickiego Urzędu Miasta (w ra-
mach Patronatu Prezydenta Miasta). Warto dodać, że 
swoją obecnością zaszczycił nas również Dyrektor SCK  
– p. Marek Banasik.

Nie sposób pominąć niebagatelnej roli pracowników Par-
ku Tradycji w profesjonalnej oprawie technicznej i p. Justy-
ny Wróbel w logistyce naszej imprezy.

Organizatorzy pragną w przyszłym roku ponowić przed-
sięwzięcie, promujące i kultywujące tradycje regionu Gór-
nego Śląska zwłaszcza wśród młodzieży.   Monika Bodzek

Rozsądnie  gospodaru jmy  c iep łem

P r z e d ś w i ą t e c z n a 
r y w a l i z a c j a …

Opłaty za zużywane media, 
 a szczególnie energię cieplną 

i ciepłą wodę użytkową, stanowią 
lwią część wydatków za mieszka-
nie. W dobrze więc pojętym interesie 
własnym winniśmy racjonalnie ko-
rzystać z dostarczanego ciepła. Jak 
to zrobić?

Ważne wskazówki do gospodaro-
wania ciepłem:
- okresowo obniżajmy temperaturę 

w pomieszczeniu. Wskazane dla na-
szego zdrowia są temperatury oko-
ło 20÷24°C. W nocy, zależnie od po-
trzeb, możemy obniżyć temperaturę;

- efektywnie wykorzystujmy zawo-
ry termostatyczne. Zawór otwiera 
się samoczynnie, gdy temperatura 
spadnie w starych zaworach poni-
żej 6÷7°C natomiast w nowych po-
niżej 16°C;

- wietrzmy krótko, ale intensyw-
nie (2÷3 minuty) poprzez szero-
kie otwarcie okien i drzwi balkono-
wych przy zakręconym zaworze. 
Nie ogrzewajmy pary wodnej (przy 
zawilgoconych mieszkaniach);

- nie zabudowujmy i nie zasłaniajmy 
grzejników, gdyż wówczas ciepło 
w pomieszczeniu nie rozprzestrze-
nia się równomiernie, powstaje stre-
fa przegrzania w pobliżu ściany ze-
wnętrznej i rosną straty przez prze-
nikanie, a w konsekwencji trzeba 

zużyć więcej ciepła na ogrzanie po-
mieszczenia;

- zmniejszajmy straty ciepła przez okna, 
są one najlepiej przewodzącym cie-
pło elementem przegrody zewnętrz-
nej. Okna powinny być szczelne 
i zaopatrzone w specjalne nawiew-

niki (najlepiej higrosterowalne, które 
działają niezależnie od nas);

- zwracajmy uwagę na właściwe użyt-
kowanie pomieszczeń wspólnych 
w budynku (klatki, piwnice). Zwra-
cajmy uwagę na zamykanie drzwi 
wejściowych, okien w klatkach itp. 
- interweniujmy w administracji, je-
żeli zawór termostatyczny nie re-
aguje na zmianę ustawień, mamy 
za niską temperaturę w mieszka-
niu. W żadnym razie nie sugerujmy 
się tym czy grzejnik grzeje całą (nie 
„macajmy” grzejnika) powierzchnią 
czy nie – o to dba już sam (inteli-
gentny) zawór termostatyczny. Pa-
miętajmy, że oznaczenia nastaw 
zaworu są orientacyjne. Chcemy 
mieć cieplej w pomieszczeniu to za-
wór otwórzmy bardziej;

- nie wyłączajmy całkowicie grzejni-
ków, gdy wychodzimy (wyjeżdża-
my) z domu. Wychłodzenie miesz-
kania spowoduje konieczność uży-
cia większej ilości ciepła na stabili-
zację oczekiwanej temperatury.

My przypominamy, że sezon 
grzewczy rozpoczęto 22 września 
2016 r. a zakończy się...?  kaz

Oszczędzając ciepło – pamiętajmy o prawidłowej wentylacji
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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

Agencja Bankowa w siedzibie SM „FABUD”,
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 lub 32 506-50-70
Sekretariat 32 220-54-00
Główny Księgowy 32 220-54-04
Księgowość 32 220-54-00 wew. 417
Księgowość-rozliczenia 32 220-54-07
Księgowość-windykacje  32 220-54-06
Administracyjno-członkowski:
- os. Wyzwolenia 32 220-54-08
- os. Świerczewskiego, Budryka, Bańgów, 
Ściegiennego, Sobieskiego 32 220-54-03

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
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:
Siemianowice Śląskie:
ul. Jana Pawła II 10 32 760-52-00
ul. Michałkowicka 105 32 760-54-00
Katowice, ul. Młyńska 4 32 259-39-09
Chorzów, ul. Rynek 1  32 416-50-00
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,
Stanisława Rychlewska 510 084 172

N i e  z a p o m n i j  p o s p r z ą t a ć 
p o  s w o i m  c z w o r o n o g u !

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 5,7×5,0 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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Zmiana nazw ulic

Ś l ą s k a  z a m i a s t  
Ś w i e r c z e w s k i e g o

Od 15 grudnia obowiązu-
ją w Siemianowicach Ślą-

skich zmienione nazwy 14 ulic.
Jest to efekt przyjętej w drugiej po-

łowie listopada uchwały Rady Mia-
sta będącej pokłosiem uchwalonej 
w kwietniu br. tzw. „ustawy dekomuni-
zacyjnej”. Według ustawy, nazwy nie 
mogą upamiętniać osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących ko-
munizm lub inny ustrój totalitarny, ani 
w inny sposób takiego ustroju propa-
gować.

W zasobach SM „FABUD” zmiana 
nazwy dotyczy tylko zamieszkałych 
w kilku budynkach położonych przy 
nota bene głównej ulicy Siemianowic 
Śl. – Karola Świerczewskiego, która 
otrzymuje nazwę ulicy Śląskiej.

Uchwała nr 295/2016 Rady Miasta 
Siemianowice Śląskie została opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Śląskiego 1 grudnia br. 
Warto wiedzieć:

Nie ma obowiązku wymiany doku-
mentów na nowe – dotychczasowe 
zachowują ważność (art. 5 ust. 2). Nie 
ma również opłat za zmiany w księ-
gach wieczystych, rejestrach i ewiden-
cjach (art. 5 ust. 1 Ustawy).

Osoby fizyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą powinny do-
konać zmian w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG) poprzez zło-
żenie w dowolnym urzędzie gminy 
wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpi-
su, tj. miejsca zamieszkania, zamel-
dowania, adresu do koresponden-
cji, miejsca wykonywania działalno-
ści oraz innych danych, które zawie-
rają dotychczasowy adres. Wszelkie 
czynności dokonywane w CEIDG są 
bezpłatne.
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W połowie czerwca w Siemianowickim Centrum 
Kultury „ZAMECZEK” odbyło się Walne Zgroma-

dzenie Członków SM „FABUD”, czyli zebranie najwyż-
szej statutowej władzy Spółdzielni. Zebranie przeprowa-
dzono bardzo sprawnie.

Niestety, nie dopisała frekwencja, co jest mankamen-
tem WZ, dodajmy nie tylko w naszej Spółdzielni, od po-
czątku ustawowego wdrożenia tej formy bezpośredniego 
uczestnictwa spółdzielców w ocenie działalności spółdzielni 

i przyjmowania jej zadań. Na obrady na 1011 uprawnionych 
przybyło 29 członków, tj. 2,87%.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Czesław Jawor-
ski z-ca – przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”. Po przywitaniu przybyłych poinfor-
mował, że WZ będzie obradowało zgodnie z porządkiem ob-
rad podanym wszystkim Członkom do wiadomości na 21 dni 
przed WZ. W terminie ustawowym, tj. do 15 dni przed WZ nie 
wpłynęły do Spółdzielni żadne wnioski o uzupełnienie porząd-
ku obrad i umieszczenie w nim projektów uchwał. Następnie 
przeprowadził wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
Po głosowaniu jawnym Prezydium WZ stworzyli:

- Adam Pacocha – przewodniczący,
- Małgorzata Dąbrowska – sekretarz,
- Monika Chromik-Pilch – z-ca przewodniczącego.
Po wyborze Adam Pacocha zarządził wybory 3-osobowej 

Komisji Skrutacyjno-Wyborczej a następnie Komisji Uchwał 
i Wniosków. Po głosowaniu jawnym w skład Komisji weszli:

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza:
- Jolanta Suliga – przewodnicząca,
- Edward Jędroszczyk – sekretarz,
- Zdzisław Kościołek.

Komisja Uchwał i Wniosków:
- Irena Moroń – przewodnicząca,
- Andrzej Krzemiński – sekretarz,
- Danuta Kowalik.
Realizując porządek dnia Adam Pacocha ogłosił przyjmo-

wanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na:
- Delegata na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowicach  

(1 mandat),
- Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy przed VI Kon-

gresem Spółdzielczości (2 mandaty),
- Członka Rady Nadzorczej – wybory uzupełniające z Re-

jonu Wyborczego nr 2 (bud. ul. Wyzwolenia 9, 11, 12).
Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 
rok oraz zamierzenia na br. przedstawiła Anna Wiche-Nowic-
ka – prezes SM „FABUD”. W wystąpieniu zreferowała podsta-
wowe wyniki bilansowe oraz wskaźniki finansowe dotyczące 
funkcjonowania przedsiębiorstwa jakim jest Spółdzielnia.

Anna Wiche-Nowicka kończąc swe wystąpienie stwierdzi-
ła, że Spółdzielni posiada płynność finansową i nie ma za-
grożeń dotyczących jej funkcjonowania.

Z kolei Jolanta Simon – z-ca prezes SM „FABUD”, przed-
stawiła m.in.:
- techniczne utrzymanie zasobów na remonty i konserwację 

bieżącą w 2015 r.,
- wykonanie głównych zadań remontowych w nieruchomo-

ściach,

- plan technicznego utrzymania zasobów na 2016 r.,
- główne zamierzenia do realizacji w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedło-
żył Czesław Jaworski, z-ca przewodniczącego Rady Nad-
zorczej i omówił w nim zakres działalności RN w minionym 
roku w tym:

•  skład Rady Nadzorczej,
•  ilość posiedzeń plenarnych i Komisji Rewizyjnej,
•  zakres tematyczny podjętych uchwał w 2015 r.
•  ocenę sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Czesław Jaworski pozytywnie ocenił uzyskane przez 
Spółdzielnię wyniki i w imieniu RN zarekomendował udzie-
lenie absolutorium Zarządowi SMF.

Wybory
Po zamknięciu list kandydatów i sporządzeniu kart do 

głosowania oraz przekazaniu ich obecnym Członkom SMF 
przystąpiono do tajnych wyborów. W ich wyniku:
- Członkiem Rady Nadzorczej (wybory uzupełniające z Re-

jonu Wyborczego nr 2) został: Eugeniusz Lis,
- mandat Delegata na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowi-

cach otrzymał: Krzysztof Gansty,
- na Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy przed VI 

Kongresem Spółdzielczości wybrano: Czesława Jawor-
skiego i Irenę Moroń.

W sprawach różnych poruszono temat planowanego 
wzrostu ceny opłaty za wywóz nieczystości od 01. 08. 
2016 r. i wystąpienia z pismem do Urzędu Miasta wyraża-
jącym negatywne opinie mieszkańców do proponowanych 
zmian w tym, pozostawienia opłaty za wywóz nieczystości 
w dotychczasowej wysokości.

My odnotujmy jeszcze, że Walne Zgromadzenie Człon-
ków SM „FABUD” przyjęło 9 uchwał i zatwierdziło wszyst-
kie przedłożone pod obrady materiały oraz udzieliło abso-
lutorium Annie Wiche-Nowickiej – prezes SM „FABUD”  
i Jolancie Simon – zastępczyni prezes.

Zamykając obrady Przewodniczący WZ podziękował 
obecnym za uczestnictwo w zebraniu i życzył Zarządowi 
oraz pracownikom Spółdzielni owocnej pracy na następ-
ne lata.

pes

W a l n e  2 0 1 6

Tooo... wybieramyRozdają karty – za chwilę będziemy głosować
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Do podsumowania zadań remontowych w ykona-
nych w bieżącym roku szerzej wrócimy w ko-

lejnym wydaniu „SO”. Teraz prezentujemy to, co w mi-
nionych kilku miesiącach zre-
alizowano w zasobach SMF. 
A jest tego niemało.

Nieruchomości  
przy ul. Wyzwolenia

 Wyremontowano klatki scho-
dowe w budynkach przy 
ul. Wyzwolenia 7e, f i 3d 
wraz z modernizacją. Za-
montowano lampy ledowe 
z czujnikami ruchu. Dokona-
no również wymiany WLZ 
(wewnętrzna linia zasilania) 
energii elektrycznej. Kolejne 
klatki, zgodnie z planem, od-

nowione zostaną w nowym roku.
 Zgodnie ze złożonym wnioskiem 

mieszkańców nieruchomości przy 
ul. Wyzwolenia 7 i 5 zamontowano 
zamki w drzwiach wiat śmietnikowych 
oraz dostarczono klucze wszystkim 
mieszkańcom ww. budynków. Tym 
samym winny skończyć się „wizyty 
nieproszonych gości”.

 Przeprowadzono remont 8 bal-
konów i elewacji między balkona-
mi wraz z wymianą balustrad w bu-
dynku przy ul. Wyzwolenia 7g 
w Siemianowicach Śl. Kontynuacja 
w przyszłym roku.

Nieruchomości przy  
ul. Śląskiej (Karola Świerczewskiego)
 W listopadzie br. w kotłowni gazo-

wej przy ul. Śląskiej 78a (K. Świer-
czewskiego 78a) w Siemianowicach 
Śl. przeprowadzono modernizację. 
W jej trakcie wymieniono kotły wraz 
z osprzętem, przebudowano instalację gazową i wyko-
nano aktywny system bezpieczeństwa instalacji.

Modernizacja kolejnej kotłowni gazowej – tym razem 
w budynku przy ul. Śląskiej 78c (K. Świerczewskiego 78c) 
w Siemianowicach Śl. zostanie przeprowadzona zgodnie 
z planem w 2017 roku.

 Wykonano remont elewacji garaży przy ul. Śląskiej 78d 
(K. Świerczewskiego 78d) (garaże nr 32-45) i wymienio-
no rynny oraz rury spustowe przy garażach przy ul. Ślą-

skiej 78e (K. Świerczewskiego 
78e) (garaże od 17 do 31). 

Nieruchomości przy  
ul. Marii Skłodowskiej-Curii
 Kolejne budynki odnowione. 

Zakończono termomodernizację 
budynków przy ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 91-97; 99-103; 105-
107b; 111-113 w Siemianowicach 
Śl., w części sfinansowaną po-
życzką z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Mamy nadzieję, że efekty tej 
inwestycji spełniły oczekiwania 

mieszkańców tej nieruchomości. Kolo-
rystyka ścian balkonów została ujed-
nolicona i jest obecnie biała. Kolor 
ten należy zachować przy ewentual-
nych, dokonywanych samodzielnie, 
odnowieniach.

Nieruchomości
przy ul. Witolda Budryka

 W lipcu br. przeprowadzono remont 
schodów wejściowych do budynku przy 
ul. W. Budryka 1, 1a. Nowe wykonane 
są z granitu.

Nieruchomości przy
ul. ks. Piotra Ściegiennego

 Przeprowadzono remont balko-
nów (płyty czołowe) w budynku przy ul. 
ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a, 51d 
w Katowicach. W najbliższym czasie na 
bocznych półkach balkonów zostaną za-
montowane kolce odstraszające ptaki.

Na ścianach szczytowych budynku 
przy ul. ks. P. Ściegiennego 51 i 51d 

zamontowano budki dla pustułek. Mamy nadzieję, że sko-
rzystają z naszej „gościnności” i pomogą w walce z natręt-
nymi gołębiami.

Nieruchomość przy ul. Jana III Sobieskiego
 Przeprowadzono impregnację belek górnych części wią-

zara dachu oraz zamontowano kolce odstraszające ptaki.

R e m o n t y …  r e m o n t y …

ul. Witolda Budryka

ul. ks. Piotra Ściegiennego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wyzwolenia
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Anna Wiche-Nowicka – prezes 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” przedstawiła Sprawozdanie 
z działalności Spółdzielni w ub.r.

Sprawozdaje Jolanta Simon  
– z-ca Prezesa Zarządu SMF

Obrady otworzył i Sprawozdanie 
Rady Nadzorczej przedłożył  

Czesław Jaworski 
  – wiceprzewodniczący RN SMF

Prezydium Zebrania (od lewej): Monika Chromik-Pilch 
– z-ca przewodniczącego, Małgorzata Dąbrowska  

– sekretarz, Adam Pacocha – przewodniczący

Głos wrzucony – klamka zapadła

Każda decyzja to głosowanie

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza (od lewej): Zdzisław 
Kościołek, Jolanta Suliga – przewodnicząca, - Edward 

Jędroszczyk – sekretarz

Komisja Uchwał i Wniosków (od lewej):  
Danuta Kowalik, Andrzej Krzemiński – sekretarz,  

Irena Moroń – przewodnicząca
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Kontrolujemy…
będzie bezpieczniej

Od 3 października do 18 listopada 
br. przeprowadzono obligatoryjne ba-
dania instalacji gazowej i wentylacji we 
wszystkich zasobach Spółdzielni.

W trakcie kontroli stwierdzono nie-
prawidłowości (wyciek gazu) w 43 lo-
kalach mieszkalnych – w ubiegłym ro-
ku w 110.

Nieszczelności usuwano na bieżą-
co. W wielu przypadkach wystąpiła ko-
nieczność rozplombowania i zaplom-
bowania gazomierzy przez pracowni-
ków gazowni.

Okresowa wymiana
wodomierzy

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami przeprowadzono legalizacyjną 

wymianę wodomierzy w nieruchomo-
ściach SMF przy ulicach:

- Wyzwolenia 1, 5, 7,
- Stawowa 4,
- Wyzwolenia 9 i 12,
- Marii Skłodowskiej-Curie 91-97, 

99-103
w Siemianowicach Śl. oraz:
- Witolda Budryka 1 i 3 w Chorzowie
- ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 

i 5b-d w Katowicach.
Ogółem wymieniono 1314 sztuk wo-

domierzy.
Kolejna wymiana w wymienionych 

nieruchomościach za pięć lat.

Dłużnicy pod lupą
Po marcowych i majowych spotka-

nia Zarządu oraz przedstawicieli Rady 
Nadzorczej i Prezydiów Zebrań Człon-
ków Spółdzielni z dłużnikami z wszyst-
kich nieruchomości SMF w czerwcu 
i wrześniu przeprowadzono kolejne.

Pod lupę trafili dłużnicy z nierucho-
mości położonych przy ulicach:

- Wyzwolenia 1, 3, 5, 7,
- Stawowej 4,
- Wyzwolenia 9, 11, 12,
- Śląskiej 78a, c (Karola Świerczew-

skiego),
- Marii Skłodowskiej-Curie 91-113,
- Jana III Sobieskiego 22
w Siemianowicach Śl. oraz:
- Witolda Budryka 1, 3 w Chorzowie,
- ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 

i 51b-d w Katowicach.
Na 88 wezwanych przybyło jedynie 

12. Natomiast 18 zalegających z opła-
tami zmobilizowało się przed spotka-
niem i spłaciło zadłużenie wobec SMF.

Pozostali dłużnicy – unikający spo-
tkania – trafili już do wykonania czyn-
ności egzekucyjnych przez firmę win-
dykacyjną.

W przypadku braku ściągalności 
SMF wystąpi na drogę postępowania 
sądowego.

Miejmy nadzieję, że przeprowadzo-
ne rozmowy i złożone samodzielnie 
deklaracje spłat zadłużeń dadzą wy-
mierne efekty.

E-kartoteki
– szybszy dostęp

Informujemy, że celem łatwiejsze-
go dostępu do e-kartoteki na stronie 
www.smfabud.pl zainstalowano odno-
śnik otwierający usługę w „Interneto-
wym Systemie Informacji Lokatorskiej”, 

w którym można sprawdzać stan finan-
sowy konta użytkowanego mieszka-
nia, garażu. Indywidualny identyfika-
tor wraz z jednorazowym hasłem, któ-
re należy zmienić we własnym zakre-
sie można uzyskać wyłącznie osobi-
ście w siedzibie Spółdzielni po wypeł-
nieniu odpowiedniego formularza. Jed-

nocześnie informujemy, że aktualiza-
cja danych będzie wykonywana w każ-
dy piątek danego tygodnia.

Aby na koncie internetowym jak naj-
szybciej były widoczne wpłaty przypo-
minamy o bezwzględnym ich dokony-
waniu na numery kont indywidual-
nych.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do siedziby Spółdzielni do 
pokoju nr 4. 

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

Płaćmy 
za siebie…

Opłaty z tytułu użytkowania 
lokali mieszkalnych i użytkowych 
wpłacajmy wyłącznie na właściwe 

– indywidualne konta bankowe 
wskazane w książeczkach czyn-

szowych lub fakturach.

SPRAWy NIECIERPIąCE ZWŁOKI, DOTyCZąCE  
BIEżąCEGO ADMINISTROWANIA ZASOBAMI  

- KIERUJEMy POD ADRES:
smf@smfabud.pl
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Basen por-

towy; 4. Nasza Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, która po-
wstała w 1991 r.; 5. Opla-
ta choinkę; 9. Dzień, w któ-
rym żegnamy stary rok; 
14. Koniec trasy tramwajo-
wej; 15. Matecznik; 17. Ku-
zyn szpaka; 19. Pojem-
nik na żywe, złowione ryby; 
22. Jabłecznik; 24. Kmin-
kówka; 27. Cenne staro-
cie; 28. Środki zapaso-
we; 29. Marzenie filmow-
ców; 30. Drobna roślina za-
rodnikowa; 33. Front bu-
dynku; 36. Papuga; 38. Fo-
tel na biegunach; 39. Wnę-
ka wydzielona na kuchnię; 
40. Ukrop; 42. Niejedna 
podjęta na Zebraniu Człon-
ków Spółdzielni Mieszka-
niowej „FABUD”; 46. Prze-
starzale o lotniku; 50. Gry-
zoń z Ameryki; 51. Bonifi-
kata; 52. W muzyce: burz-
liwie, gwałtownie; 54. Zale-
ta; 55. Hrabina z filmu Je-
rzego Antczaka; 56. Ryba 
na Wigilię; 57. Film Piotra 
Trzaskalskiego o złomiarzu; 
58. Organ ONZ; 59. Dome-
na moralisty.

PIONOWO: 1. Wysoka 
piłka w tenisie; 2. Trawa 
z ziemią; 3. Gatunek antylo-
py; 6. Rodzaj gazeli; 7. Jed-
nostka długości równa 32 
cm w Chinach; 8. Cicho, 
do uciszenia; 10. Port pro-
mowy w Szwecji; 11. Za-
topiony statek; 12. Usypi-
sko; 13. Pochodne alko-
holi; 14. Rodzaj czerwieni; 
16. Kuzyn selera; 18. Żądli; 
20. Gra na scenie; 21. Ostry 
zakręt drogi; 22. Naczynie 
goryczy; 23. Przed kierow-
cą; 25. Spis osób; 26. Coś 
z mebli; 31. Tępa część sie-
kiery; 32. Ekipa wioślarska; 
34. Zimowy pojazd malu-
cha; 35. Dawny pieniądz; 
37. Ischias; 40. Znak zo-
diaku; 41. Część kredytu; 
43. Łzy wyciska; 44. Nieje-
den zgłaszany na Zebra-
niu Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”; 

45. Delicje; 47. Kończy 
się pasterką; 48. Niejeden 
w gazecie; 49. Stół ofiarny; 
53. Chwasty z rzepami.

Krzyżówkę zamieszczamy 
by każdy mógł sobie poła-
mać trochę głowę, a po roz-
wiązaniu miał satysfakcję 
z odgadnięcia nie tylko osta-
tecznego hasła, lecz przede 

wszystkim z prawidłowego 
wypełnienia wszystkich kra-
teczek jak w poziomie, tak 
i w pionie. Litery z pól do-
datkowo ponumerowa-
nych od 1 do 15 dadzą roz-
wiązanie krzyżówki.

Jeżeli ktoś uzna za sto-
sowne nadesłać rozwiązanie 
na adres e-mailowy redak-

cji: sofabud@poczta.fm to 
imię i nazwisko podamy na 
łamach w kolejnym wydaniu 
„SO”. Proszę wyrazić zgodę 
na publikację danych. Życzy-
my miłej zabawy.

Podajemy rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego 
wydania „SO”. Brzmiało ono: 
A może latem nad morze

Krzyżówka świąteczna - nr 61/16
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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

REMONTy  kompleksowe – kafelko-
wanie, panele podłogowe, malowanie, 
regipsy, 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. Promo-
cja! szafy od 900 zł /mb. Gwarancja 15 
lat na fronty. www.armarium.pl

Tel. 503-592-364

CZySZCZENIE dywanów, tapicerki, 
wykładzin.

Tel. 503-592-364

PRZEPROWADZKI  Tel. 518-670-369

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

KUPIĘ każdy samochód osobowy 
i dostawczy  

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

REGULACJA i naprawa okien pcv. 
Remont łazienek. Malowanie miesz-
kań. Tel. 602-314-720

SPRZEDAM mieszkanie po remoncie, 
umeblowane, pow. 53 m2 – 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, wc – IV piętro w Mi-
chałkowicach przy ul. Wyzwolenia 7.

Tel. 789-240-930  

SPRZEDAM kiosk przy ul. Wyzwolenia 
w Siemianowicach Śląskich.

Tel. 503-075-627

Ogłaszaj się w „SO” 
naprawdę warto

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

Tel. 602 424 382 

Pilnie!!! Sprzedam mieszkanie o pow. 
użytkowej  53,96 m2 – 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka -  na parterze budynku 
wielorodzinnego – osiedle Bańgów.

Tel. 608 064 465

PILNIE!!! Wynajmę lub sprzedam lo-
kal użytkowy o pow. 91,5 m2 usytu-
owany na parterze budynku wielo-
rodzinnego: dwa wejścia, dwa po-
mieszczenia użytkowe, łazienka. Lo-
kal wykończony w wysokim standar-
dzie. Nieruchomość frontowa z witry-
nami (antywłamaniowymi). Przezna-
czony na działalność handlowo-usłu-
gową lub biurową. Usytuowanie: Sie-
mianowice Śl., osiedle Bańgów.

Tel. 608 064 465

Opłacało się
Muzykę, śmiechy, podskoki, śpiewy – całego tego gwaru, 

szumu Mikołaj nie mógł absolutnie przeoczyć. Gdy zbliżał się, 
to już z daleko było go sły-
chać. Charakterystycznym 
dzwoneczkiem dawał sygnał, że już ląduje swoimi wielkimi 
saniami, zaraz będzie. Jakież było zaskoczenie, kiedy poja-
wił się w drzwiach za plecami 
bawiących się dzieciaków i sie-
dzących licznie ich opiekunów.

Wówczas zapanowała wielka 
radość i wrzawa. Sympatyczny 
Staruszek przywitał się z naj-
młodszymi i szybko znalazł dla 
siebie miejsce, na specjalnie 
dla niego przygotowanym krze-
śle – musiał w końcu odsap-
nąć. Co śmielsze dzieci pod-
chodziły do niego i osobiście 
dziękowały mu za przybycie – 
Czekaliśmy tu na ciebie. Długo 
– mówiły z wyraźną tremą. Nie 
ma się jednak czemu dziwić. Takie spotkanie, takie wrażenia...

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 imie-
nia i nazwiska, by podejść osobiście do Mikołaja, odebrać 

upominek i zrobić sobie z nim wspólne zdjęcie. Mikołaj za-
gadywał każdego. Co śmielsi ucięli sobie z nim pogawęd-
kę, mniej odważni – tylko wzięli w łapki prezent, z wielkim 
uśmiechem albo niekiedy tremą na twarzy i poszli pochwa-

lić się swoim opiekunom, 
co też fajnego dostali.

Święty Mikołaj obdzielił każdego – dał wszystkim uczci-
wie, po równo. Nie żałował nikomu, oj nie. Na Wiktorii 

– małej uczestniczce zaba-
wy – potężne wrażenie zro-
bił: jego piękny czerwony strój 
i puchowa broda. Z kolei Mał-
gośce zaimponował tym, że 
dla każdego miał coś fajnego 
i słodkiego.

Maluchów gromada
W tym roku w spotkaniu z Mi-

kołajem uczestniczyła oko-
ło setka dzieci z różnych osie-
dli. Wielu z nich to maluchy, 
dla których grudniowe spotka-
nie z Wyjątkowym Gościem 
na pewno na długo zapadnie 

w pamięci. Nawet, jeśli dzisiaj do końca nie były jeszcze świa-
dome, z kim i z jakiej okazji mieli do czynienia...

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

M i k o ł a j  n i e  r o z c z a r o w a ł
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M i k o ł a j  n i e 
r o z c z a r o w a ł

Zaliczył tysiące miast i wsi,  
 obdzielił prezentami miliony 

dzieci na całym świecie. Nie omiesz-
kał zajrzeć i do Michałkowic, gdzie 
w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców 
Śląskich, 8 grudnia br., czekała na 
niego solidna grupa – około set-
ki dzieciaków. Mikołaj, nie zawiódł. 
Przyjechał i był hojny.

Zanim się pojawił...
Spotkanie z Mikołajem, organizowa-

ne jest przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „FABUD” rok w rok. I mimo że koń-
czy się podobnie, czyli rozdaniem przez 

Wyjątkowego Gościa prezentów, to jed-
nak, jeśli chodzi o otoczkę wydarzenia 
– zawsze jest... inaczej. W ostatnich la-
tach była między innymi zabawa z Elfi-
kiem, był spektakl teatralny. W tym ro-
ku spotkanie z nim zatytułowano „Ba-
śniowa Podróż”. Zabawę poprowadziła 
Pani Mikołajowa. Rozśmieszała, bawiła 
a niekiedy nawet... podpowiadała dzie-
ciom, że mogą pomóc innym.

- Jeśli macie w domu jakieś zabawki, 
którymi się już nie bawicie, możecie po-
darować  je komuś  innemu, kto  ich nie 
ma – mówiła z uśmiechem na twarzy.

Były więc i tańce i wygibasy przy me-
lodiach świątecznych i takich, które ze 
świętami mocno się kojarzą.

ciąg dalszy na str. 10


