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Jubileuszowe Walne
Dłużnicy pod lupą

Karp
Zagracone piwnice, korytarze

Czytaj 
w 

numerze:

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło ciepła 

rodzinnej atmosfery
oraz radości 
a Nowy Rok 

niósł ze sobą 
szczęście,

pomyślność
i zdrowie

życzą
Rada Nadzorcza, 

Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
„FABUD” 

oraz Redakcja „SO” 

Jest w moim Kraju zwyczaj,

że w dzień wigilijny,

Przy wejściu pierwszej gwiazdy

wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego

łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując

uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid
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J u b i l e u s z o w e  W a l n e  z a  n a m i
19 maja br. w Siemianowickim Centrum Kultury „ZAMECZEK” odbyło się doroczne – tym razem jubileuszowe 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”. Minęło 25 lat działalności naszej Spół-
dzielni. Były głosowania, sprawozdania, wybory i tort.

Tak jak w latach ubiegłych materia-
ły dotyczące porządku obrad zapre-
zentowano w formie audiowizualnej. 
Frekwencja: na 1013 uprawnionych 
przybyło jedynie 37, tj. 3,65%. Ob-
rady otworzył Stanisław Radkowski 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 
i po powitaniu przybyłych poprowadził 
wybory Prezydium Zebrania.

Po głosowaniu jawnym w skład Pre-
zydium weszli:
- Adam Pacocha – przewodniczący,
- Maurycy Lotyczewski – z-ca prze-

wodniczącego,
- Monika Chromik-Pilch – sekretarz.

W kolejnych głosowaniach wybrano 
3-osobowe komisje WZ:

Komisję Skrutacyjno-Wyborczą 
stworzyli:

- Maria Dudek – przewodnicząca,
- Zdzisław Kościołek – sekretarz,
- Edward Jędroszczyk – członek. 

Komisję Uchwał i Wniosków 
w składzie:

- Andrzej Krzemiński – przewodni-
czący,

- Irena Moroń – sekretarz, 
- Danuta Kowalik – członek.

Sprawozdania
Sprawozdania Zarządu z działal-

ności Spółdzielni w 2016 roku i za-
mierzenia na 2017 r. i lata następ-
ne przedstawiła Anna Wiche-No-
wicka – prezes Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „FABUD”. W swo-
im wystąpieniu stwierdziła, że Spół-
dzielnia posiada płynność finansową 
i nie ma zagrożeń dotyczących dal-
szego jej funkcjonowania. Natomiast 
Jolanta Simon – z-ca prezesa ds. 

techniczno-administracyjnych omówi-
ła m.in. techniczne utrzymanie zaso-
bów, główne realizacje remontowe 
i planowane przedsięwzięcia na 2017 
rok i lata następne.

Sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej za 2016 rok przedstawił 
Przewodniczący RN - Stanisław Rad-
kowski, który stwierdził, że na podsta-
wie przeprowadzonej przez Komisję Re-
wizyjną RN kontroli działalności Spół-
dzielni w roku 2016 i badania sprawoz-
dania finansowego SMF za 2016 r. SMF 
utrzymuje dobrą ekonomikę przedsię-
biorstwa, posiada płynność finansową 
i zdolność kontynuacji działalności oraz 
w imieniu RN zarekomendował udziele-
nie absolutorium Zarządowi SMF. 

Zaproszony na WZ Kazimierz Łabaj 
– lustrator Regionalnego Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach, podsumował przeprowa-
dzoną od 13 września do 10 listopada 

2016 r. lustrację Spółdzielni za lata 2013-
2015 i wysoko ocenił jej działalność. 

WZ podjęło ogółem 9 Uchwał za-
twierdzając wszystkie przedłożone 
pod obrady materiały oraz udzieliło 

absolutorium członkom Zarządu SMF. 
Dokonano również wyboru Członków 
Rady Nadzorczej na kadencję od WZ 
2017 do WZ 2020, której skład po 
ukonstytuowaniu się w dniu 31. 05. 
2017 r. przedstawia się następująco:
- Stanisław Radkowski – Przewodni-

czący RN,
- Czesław Jaworski – Z-ca Przewod-

niczącego RN,
- Monika Chromik-Pilch – Sekre-

tarz RN,
- Irena Moroń – Przewodnicząca Ko-

misji Rewizyjnej,
- Adam Pacocha – Z-ca Przewodni-

czącego Komisji Rewizyjnej,
- Krzysztof Gansty – Sekretarz Komi-

sji Rewizyjnej,
- Ewa Krzemińska – Członek RN,
- Andrzej Roter – Członek RN,
- Wacław Michalik – Członek RN.

Po odczytaniu protokołów przez 
Przewodniczących Komisji Walne-
go Zgromadzenia Przewodniczący 
WZ p. Adam Pacocha podziękował 
za uczestnictwo i przekazał głos Pre-
zesowi Zarządu p. Annie Wiche-No-
wickiej, która podsumowała XXV-le-
cie działalności Spółdzielni Miesz-
kaniowej „FABUD” zaprezentowane 
również w formie audiowizualnej. 

Uroczyste – jubileuszowe Walne 
Zgromadzenie Członków zakończono 
degustacją „urodzinowego” tortu.

kaz, pes

Parę osób jeszcze by się zmieściło

Prezydium WZ tworzyli: Adam Pacocha – przewodniczący, Maurycy 
Lotyczewski – z-ca przewodniczącego, Monika Chromik-Pilch – sekretarz
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 Anna Wiche-Nowicka – prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” przedstawiła sprawozdanie 

z działalności Spółdzielni w ub.r.

 Sprawozdanie pionu technicznego przedłożyła Jolanta 
Simon – z-ca prezesa Zarządu SM „FABUD”

Obrady otworzył, a później sprawozdanie Rady 
Nadzorczej SMF odczytał Stanisław Radkowski 

– przewodniczący Rady Nadzorczej

Karty rozdane teraz czas wyboru

Głos do urny – klamka zapadła Raz na 25-lat

Głosowanie = decyzja
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S p r z ą t a n i e  p o  w ł a s n y m  p u p i l u  
–  t o  t w ó j  p s i  o b o w i ą z e k !

Temat rzeka, szkoda tylko, że „nie dopływa do tych co powinna”. Drodzy właściciele czworonożnych przyjaciół: 
zrozumcie wreszcie, że pies to również obowiązki jego „Pana”.

„Jak dbasz, tak masz.” – to porzeka-
dło powinno stać się maksymą wszyst-
kich właścicieli czworonożnych pupili. 
Wyzbądźmy się typowej natury polskie-
go malkontenta i weźmy sprawy w swo-
je ręce. Posiadanie zwierzaka kładzie 
na nas szereg obowiązków, także tych 
niezbyt przyjemnych – związanych 
z utrzymywaniem porządku. Stać Cię 
na odrobinę empatii? Pomyśl o Two-
ich sąsiadach spacerujących dla relak-
su, a nie istnej „skakanki” między psi-
mi „minami”. A może jeszcze wyraźniej: 
wyobraź sobie swoje dziecko albo swo-
jego wnuka, które po zabawie na trawie 
(obecnie na śniegu) na obuwiu przyno-
si do domu psią kupę – chyba by Cię 
„szlag trafił” – a to przecież Twój pies.

 Jak w każdym przypadku łamanie 
ustalonych reguł, związanych z nie-

sprzątaniem po swoim podopiecz-
nym wiąże się szeregiem restryk-
cji. Są to m.in. mandaty karne w wy-
sokości od 50 do 200 zł ustalone 
na bazie podstawy prawnej – usta-

wy o ochronie zwierząt z 21 sierp-
nia 1997 r. z późn. zm. Czy nie lepiej 
środki poniesione z tego tytułu prze-
znaczyć chociażby na pielęgnację 
i karmę psiaków? 

PAMIĘTAJ, DROGI WŁAŚCICIELU PSA – MAŁY WYSIŁEK, 
A TAK WIELE MOŻE ZMIENIĆ.

ŻĄDASZ CZYSTOŚCI I PORZĄDKU? ZACHOWAJ JE SAM!

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy
Nieruchomość ul. Wyzwolenia 12 

w Siemianowicach Śląskich
Termomodernizacja tuż…tuż

6 grudnia br. rozstrzygnięto przetarg 
nieograniczony na wykonanie termo-
modernizacji budynku mieszkalnego 
przy ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowi-
cach Śl. W najbliższym czasie zosta-
nie podpisana umowa z Wykonawcą. 
Prace rozpoczną się na wiosnę 2018 
roku. Jest to kolejny projekt inwesty-
cyjny, na który zostanie zaciągnięta 
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. 
Tym sposobem kolejny budynek w na-
szej Spółdzielni już wkrótce przejdzie 
metamorfozę.

Nieruchomość ul. Wyzwolenia 9, 11 
w Siemianowicach Śl.

Planujemy remonty
To ostatni rok, który zgodnie z pla-

nem zakończy się na funduszu remon-
towym wynikiem ujemnym, co spowo-
dowane jest spłatą wszelkich zobo-
wiązań związanych z termomoderni-
zacją. Wreszcie będzie można przy-
stąpić do remontów ujętych do tej pory 
w planach długoterminowych. Do wy-
konania przewidziane są m.in. montaż 
nawodnionych pionów ppoż., w tym 
wykonanie dokumentacji technicznej 
i projektu instalacji oddymiającej klat-

ki schodowe. Przypominamy, że jest 
to decyzja pokontrolna Państwowej 
Straży Pożarnej i te prace powinny 
być wykonane w pierwszej kolejno-
ści. Ponadto, czeka nas wymiana po-
dzielników c.o. wyparkowych na elek-
troniczne – radiowe, która została uję-
ta w planie remontów długotermino-
wym. Zadanie ujęto w związku z czę-
stym poruszaniem tego tematu na Ze-
braniach Członków tej nieruchomości. 
Niewykluczone też, iż w końcu dojdzie 
do skutku długo oczekiwany remont 
klatek schodowych. 

Nieruchomość  
ul. Jana III Sobieskiego 22  

w Siemianowicach Śl.
A było tak pięknie

Do niedawna korytarz piwniczny 
w budynku przy ul. Jana III Sobie-
skiego 22 stawiany był jako wzór pod 
względem czystości i estetyki wykra-
czającej poza powszechne standardy. 
A dziś to już kolejna rupieciarnia. Na 
dodatek składowane są tam rzeczy, 
które podobno nie są „odpadami wiel-
kogabarytowymi” (jak widać na przy-
wieszonej kartce). Jeżeli faktycznie 
to rzeczy potrzebne – to korytarz piw-
niczny na pewno  nie jest  miejscem 
ich przeznaczenia. Wykażmy się więk-

szą wyobraźnią – co by się mogło stać 
po zaprószeniu ognia ?   Patrz str. 9. 

Nieruchomość ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 91-113 

w Siemianowicach Śląskich
Realizacja wniosków ZCzS…

Na wniosek zgłoszony na tegorocznym 
Zebraniu Członków Spółdzielni nierucho-
mości przy ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 91-113 Spółdzielnia zleciła zewnętrz-
nej firmie sprzątanie klatek schodowych. 
Usługodawcę wybrano spośród trzech 
ofert. Od sierpnia 2017 r. tymi pracami 
zajmuje się F.H.U. Aga-Med. Klatki scho-
dowe były zaniedbane i małymi kroka-
mi są doprowadzane do porządku. Ma-
my nadzieję, że wybrana firma sprostała 
oczekiwaniom. Realizując kolejne wnio-
ski ZCzS-u w październiku br. zakończo-
no prace związane z wymianą oświetle-
nia w klatkach schodowych na lampy le-
dowe z czujnikami ruchu. Na ich remont 
wnoszą Państwo dodatkową opłatę do 
lipca 2018 r. Jednocześnie od stycznia 
2018 roku zostanie podwyższona stawka 
funduszu remontowego z 2,00 zł/m2 na 
2,50 zł m2 w celu szybszej spłaty udzie-
lonych pożyczek na prace termomoder-
nizacyjne, co pozwoli zaplanować reali-
zację prac związanych z poprawą estety-
ki klatek schodowych.
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Zadłużenia czynszowe to manka- 
 ment i bolączka nie tylko naszej 

Spółdzielni.
Pragniemy poinformować, że ja-

ko zadłużenie traktowana jest rów-
nież wpłata w ostatnim dniu miesią-
ca, która pojawi się na koncie Spół-
dzielni w pierwszych dniach następ-
nego miesiąca. W przypadku istnie-
nia zaległości wynikającej z takie-
go działania apelujemy po raz kolej-
ny, aby dokonywać wpłat najpóźniej 
do 28 dnia każdego miesiąca. Nato-
miast w przypadku zaległości jedno-
miesięcznej wykorzystać ewentual-
ną nadpłatę z tytułu rozliczanych za-
liczek na media, co po uzupełnieniu 
do wysokości obowiązującego czyn-
szu i dokonaniu normalnej płatności 
czynszowej pozwoli na wyjście z dłu-
gu a w dalszym okresie na dokony-

wanie regulaminowych płatności czy-
li z góry za dany miesiąc. Po podsu-
mowaniu III kwartałów br. stan zadłu-
żenia wyniósł ogółem około 827 tys. 

zł. Stan zadłużenia, w tym ilość lo-
kali zadłużonych w poszczególnych 

nieruchomościach np. budynkowych, 
przedstawia Tabela nr 1.

Spółdzielnia wprowadziła nowe 
metody windykacyjne polegające na 

okresowych spotkaniach dłużników 
z przedstawicielami Rady Nadzor-
czej Państwa nieruchomości, Pre-
zydiów ZCzS-ów, Zarządu i Radcą 

prawnym. Podczas spotkania dłuż-
nicy składają wyjaśnienia i zobowią-
zania dotyczące spłaty zadłużenia. 
Dodatkowo w ramach umowy z ze-
wnętrzną firmą windykacyjną prze-
kazywane są informacje o lokalach 
zadłużonych, celem ściągnięcia na-
leżnych długów. Ostateczną formą 
windykacyjną jest egzekucja należ-
ności z nieruchomości, czyli wskaza-
nie lokalu do licytacji. 

PŁAĆMY ZA SIEBIE...
OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 

LOKALI MIESZKALNYCH 
I UŻYTKOWYCH WPŁACAJMY 
WYŁĄCZNIE NA WŁAŚCIWE 
– INDYWIDUALNE KONTA 

BANKOWE

D ł u ż n i c y  p o d  l u p ą …

 Tabela nr 1. Zadłużenia w nieruchomościach

Nieruchomości
budynkowe

Ilość 
lokali 

ogółem

Zadłużenie
w tys. zł
Stan na

30. 09. 2017 r.

Ilość lokali 
zadłużonych

Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, Stawowa 4 300 80 101

Wyzwolenia 9, 11 181 120 56

Wyzwolenia 12 61 98 26

Witolda Budryka 1, 3 109 116 29

Marii Skłodowskiej-Curie 91-113 143 118 66

Śląska 78a, 78c 81 69 25

ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 60 76 20

ks. Piotra Ściegiennego 51b-d 90 84 33

Jana III Sobieskiego 22 16 44 9

O p i n i e 
d e n d r o l o g i c z n e

Coraz częściej dotykają nas anomalia pogodowe. Sil-
ne tegoroczne wiatry i długotrwałe ulewy spowodowały, że 
wystąpiła konieczność zlecenia wykonania opinii dendro-
logicznych, tj. dokonania oceny stanu zdrowotnego i tech-
nicznego drzew rosnących na terenie wszystkich naszych 
nieruchomości.

Powyższe prace są wykonywane w celu zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa zamieszkiwania, by unik-
nąć w przyszłości takich sytuacji, jakie wystąpiły np. na 
nieruchomości przy ul. Śląskiej po przejściu orkanu Ksa-
wery. Tam złamane drzewo uszkodziło stojący pod nim 
samochód. Miejmy nadzieję, że takie zdarzenia się już 
nie powtórzą, a dendrolodzy wskażą drzewa nadające się 
do usunięcia.

kaz

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy

Nieruchomość  
ul. Śląska 78a, 78c 

w Siemianowicach Śl.
Ksawery

 zadziałał…
Zgodnie z zapowiedzia-

mi Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w no-
cy z 5 na 6 października 
br. przeszedł nad Śląskiem 
i Zagłębiem orkan Ksawery. 
Skutki silnego wiatru, wieją-
cego chwilami z prędkością 
ponad 100 km/godz., odno-
towaliśmy przede wszyst-
kim na nieruchomości przy 
ul. Śląskiej w Siemiano-

wicach Śl. Doszło tam do 
powalenia drzewa – patrz 
str. 9 –  które, niestety, 
uszkodziło zaparkowany 
bezpośrednio pod nim sa-
mochód. Całe szczęście, że 
nikt nie poniósł żadnych ob-
rażeń. 

Pamiętajmy, by przed ko-
lejnymi nawałnicami, które 
przeważnie są wcześniej za-
powiadane w mediach uni-
kać parkowania samocho-
dów w okolicy drzew by unik-
nąć niepotrzebnych szkód.

O wycince drzew czytaj 
obok.
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Wiadomo, że każdy na-
bywca mieszkania chce je 
dostosować do swoich po-
trzeb i gustu i jest to oczywi-
ste, ale... należy też zadbać 
o dobre stosunki z nowymi 
sąsiadami i nie zakłócać im 
spokoju. Często przy prze-
prowadzanych remontach 
burzone są ściany. W tym 
wypadku konieczne jest wy-
konanie dokumentacji pro-
jektowo-konstrukcyjnej i do-
starczenie jej wraz z wnio-
skiem do Spółdzielni. Nie-
zbędne jest również uzy-
skanie pozwolenia na budo-
wę lub zgłoszenie w Urzę-
dzie Miasta o rozpoczyna-
jących się pracach. Z uwa-
gi na występujące w trak-
cie wykonywania tych robót 
liczne interwencje miesz-
kańców, po uzyskaniu po-
zwolenia i przed przystąpie-
niem do nich należy uzgod-
nić z administracją nieru-
chomości minimalny czaso-
kres wykonywania głośnych 
prac, wywóz gruzu, sprzą-
tanie klatki schodowej. War-
to przy tym pamiętać o za-
sadach obowiązujących 
w budynku wielomieszka-
niowym. Określa je „Regu-
lamin porządku domowego 
SMF” - § 15 pkt 3) ppkt c): 
prowadzenie głośnych prac 

remontowych, tj. wiercenie, 
kucie, zeskrobywanie starej 
farby itp. należy przeprowa-

dzać w godzinach od 900  do 
18 00 oraz pkt 4) w dni świą-
teczne obowiązuje całkowi-

ty zakaz wykonywania gło-
śnych prac przez całą dobę.

Pamiętajmy nie mieszka-
my sami i nie w domu jed-
norodzinnym. Sąsiad też 
człowiek – więc nie róbmy 
tego co i nam niemiłe a dru-
ga strona niech sobie przy-
pomni, że kiedyś też prze-
prowadzała uciążliwe re-
monty.

Czy można pomyśleć 
o sąsiedzie? Można, a na-
wet trzeba!

Można przecież przejść 
po sąsiadach i poinformo-
wać ich o głośnych pracach, 
można też...

Z zadowoleniem oneg-
daj zauważyliśmy, że by-
wają przypadki uprzedza-
nia innych mieszkańców 
o planowanym remoncie. 
Z przyjemnością publiku-
jemy ogłoszenie, jakie bę-
dąc z wizytą u znajomych 
zauważyliśmy w ich spół-
dzielczym budynku. Zawia-
domienie – czytaj w tekście 
– wywieszono na drzwiach 
wejściowych do klatki scho-
dowej. Niby nic, niby niewie-
le, a jak dużo.

Przykład to godny pro-
pagowania i polecamy go 
wszystkim. Duże brawa!!! 
Naśladownictwo ze wszech 
miar pożądane.

U c i ą ż l i w e  r e m o n t y
Zmieniają się właściciele lokali mieszkalnych i co 

z tym się wiąże? Oczywiście remonty… niestety, czę-
sto uciążliwe dla sąsiadów.

remontowych, tj. wiercenie, dzać w godzinach od 900  do 

Drodzy Sąsiedzi,
Pragniemy Państwa poinformować, 
iż dnia   ...    w mieszkaniu nr  …

 rozpocznie się remont. Postaramy się, aby najbardziej 
uciążliwe prace z nim związane odbywały się w takich 
godzinach, w których będą one dla Państwa najmniej do-
kuczliwe. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku, gdyby 
skończyły się one nieco później

- będzie to raczej sytuacja wyjątkowa, niż nagminna.
Serdecznie dziękujemy za Państwa 

przychylność i przepraszamy
za wszelkie niedogodności związane 

z prowadzonymi pracami.

Nieruchomość ul. Witolda Budryka 
w Chorzowie

Modernizacja oświetlenia
 zewnętrznego

W czerwcu br. zakończono wymia-
nę 16 zewnętrznych słupów oświetle-
niowych, które były w bardzo złym sta-
nie technicznym – na lampy fotowolta-
iczne. Zainstalowane lampy posiadają 
zaletę – całkowitą niezależność od in-
nych niż słońce źródeł energii. Energia 
elektryczna wyprodukowana przez mo-
duły fotowoltaiczne jest przekazywana 
do akumulatorów poprzez regulator ła-
dowania. Moduły fotowoltaiczne pełnią 
równocześnie funkcję czujnika zmierz-
chu. Cała energia elektryczna wymaga-
na do funkcjonowania oświetlenia jest 
generowana przez panele fotowolta-
iczne a nie pobierana z sieci, w związ-

ku z powyższym nie będą ponoszo-
ne z tego tytułu koszty zużycia energii 
elektrycznej. Należy nadmienić, że wy-
brany wariant modernizacji oświetlenia 
można określić mianem ekologiczne-
go. Opiera się on na całkowitym przej-
ściu zasilania opraw z energii sieciowej 
na źródło odnawialne (ogniwa fotowol-
taiczne) bez emisji CO2 – patrz str. 8.

Remontujemy… 
a wandale działają

W sierpniu i październiku br. wyre-
montowano klatki schodowe w budyn-
kach przy ul. Witolda Budryka 1 i 1a 
w Chorzowie. Końcowy efekt nie trwał 
długo. Tuż po remoncie regularnie są 
brudzone ściany klatki schodowej w bu-
dynku ul. Budryka 1a – patrz str. 8. Tak 
więc użytkujmy „z głową” nasze wspól-
ne dobro i szanujmy własne pieniądze.

Przypominamy tym, którzy uważają, 
że klatka schodowa jest niczyja i moż-
na ją dewastować a Spółdzielnia „ma 
obowiązek” dokonania naprawy, że to 
co się remontuje i naprawia na Pań-
stwa nieruchomości jest finansowane 
z Waszych wpłat – przykro niepotrzeb-
nie wyrzucać pieniądze.

Jeśli w Waszym otoczeniu mieszka-
ją wandale zjednoczcie się w walce 
z nimi i pomóżcie w ich zidentyfikowa-
niu aby to oni ponieśli karę – przestań-
my się bać! Jednocześnie informuje-
my tych, którzy mają większe poczucie 
obowiązku i lubią czystość a na przy-
kład przez przypadek ubrudzili dolną 
część ściany korytarza – a może stać 
się to zawsze – że ściana poniżej pa-
sa jest pomalowana farbą zmywalną, 
więc „winowajca” może ją umyć.

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy
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Z segregacją na bakier…
,,PLASTIK, PAPIER, BIO I SZKŁO, 

SEGREGACJA TO JEST TO !”
W poprzednim wydaniu „SO” sy-

gnalizowaliśmy kontrole tzw. „eko-
patrole” prowadzone przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Mia-
sta w Chorzowie i przestrzegaliśmy 
przed konsekwencjami odstępowania 
od obowiązku segregacji odpadów. 

Niestety, nadal nie dostosowujemy 
się do obowiązujących zasad. W po-
jemnikach na niesegregowane odpady 
komunalne znajdują się surowce wtór-
ne papier, metal, tworzywa sztuczne 
i szkła. W listopadzie br. do Spółdziel-
ni wpłynęło pismo z Urzędu Miasta 

w Chorzowie dotyczące powtarzają-
cych się nieprawidłowości w segrega-
cji w zasobach przy ul. Witolda Budryka 
1, 3 w Chorzowie. W piśmie podkreślo-
no, że jednym z głównych celów pro-
wadzonego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi jest realizowanie 
obowiązków wynikających z dyrektyw 
unijnych, czyli osiągnięcie we wskaza-
nym terminie odpowiednich poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji kiero-
wanych na składowiska oraz zwiększe-
nie poziomu recyklingu i odzysku od-
padów zebranych selektywnie. Dlate-
go niezmiernie ważnym jest, aby każ-
dy mieszkaniec miał świadomość, iż 
selektywna zbiórka odpadów komunal-
nych to bardzo ważny element w syste-
mie gospodarowania odpadami. 

Przypominamy, że zasoby przy 
ul. Witolda Budryka 1, 3 otrzyma-
ły pierwsze „ostrzeżenie o braku” po-
przez przyklejenie na kontenerach 
śmieciowych naklejki o ekoleniusz-
kach – patrz str. 8.

Gdzie ta siłownia?
23 listopada br. do Spółdzielni 

wpłynęło pismo Urzędu Miasta Cho-
rzów – Wydział Usług Komunalnych 
– w sprawie planów budowy siłowni 
plenerowej na nieruchomości przy ul. 
Witolda Budryka 3 w Chorzowie. Po-
informowano nas, że niestety w bie-
żącym roku zadanie nie zostanie zre-
alizowane, ze względu na brak moż-
liwości wyłonienia oferenta – wyko-
nawcy w ogłoszonych 2-krotnie prze-
targach oraz ze względu na po-
garszające się warunki atmosferycz-
ne. Urząd Miasta warunkuje prze-
prowadzenie ponownego ogłosze-

nia zamówienia na realizację zada-
nia w 2018 roku od posiadana środ-
ków finansowych.

Nieruchomość 
ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7  

i Stawowa 4 w Siemianowicach Śl.
Stanowią zagrożenie

Na bieżąco kontrolujemy stan czy-
stości piwnic i niestety nadal nic do 
niektórych mieszkańców nie docie-
ra pomimo częstych apeli. W dalszym 
ciągu w gankach piwnicznych dosta-
wiane są kolejne „graty”, co utrudnia 
poruszanie się. 

WYRZUCAJMY NA BIEŻĄCO 
ZBĘDNE PRZEDMIOTY 
WIELKOGABARYTOWE 

A NIE PRZENOŚMY ICH DO 
PIWNIC I KORYTARZY KLATEK 

SCHODOWYCH – BO MOŻE SIĘ 
PRZYDADZĄ. TO TYLKO GDYBANIE 

A RZECZYWISTOŚĆ JEST TAKA 
JAK NA ZDJĘCIU  – patrz str. 8.

Balkony i klatki
Zakończono remont balkonów i ele-

wacji budynku przy ul. Wyzwolenia 7f, 
g w Siemianowicach Śl. Kontynuacja 
tych prac nastąpi w latach następnych 
– patrz str. 8.

Wyremontowano klatki schodowe w bu-
dynku przy ul. Wyzwolenia 3e i 7g, h 
– patrz str. 8. 

Jednocześnie informujemy tych mają-
cych większe poczucie obowiązku i lu-
biących czystość a na przykład przez 
przypadek ubrudzili dolną część ściany 
korytarza – a może stać się to zawsze 
i to z różnych powodów (niecelowo al-
bo celowo) – że ściana poniżej szero-
kiego pasa jest pomalowana farbą zmy-
walną, więc „winowajca” może ją umyć.

Zapobiegajmy 
nieszczęściu…

W listopadzie br. zgodnie z wymo-
gami Prawa budowlanego przepro-
wadzono coroczne, obligatoryjne ba-
dania sprawności technicznej wenty-
lacji i instalacji gazowych, w tym ga-
zowych pieców łazienkowych.

Stwierdzono wiele nieprawidłowości, 
w tym m.in.: zaklejanie kratek wenty-
lacyjnych, zabudowę podciągów i wy-
ciągów mechanicznych w kuchniach 
ze wspólnymi przewodami, przerób-
ki instalacji gazowych, brak bieżą-
cej konserwacji gazowych pieców ła-
zienkowych. Nie wszystkie osoby zo-
bowiązane np. do naprawy gazowych 
pieców łazienkowych do przygotowa-
nia ciepłej wody, u których stwierdzo-

no przekroczenie stężenia tlenku wę-
gla (pipiemów) dokonali terminowych 
konserwacji przez osoby uprawnione. 
Taka sytuacja stwarza niebezpieczeń-
stwo utraty zdrowia i życia nie tylko 
zainteresowanych, ale również pozo-
stałych mieszkańców. Warto nadmie-
nić, że na 300 mieszkań w 118 stwier-
dzono nieprawidłowość polegającą na 
przekroczeniu jego zawartości. Przy-
pominamy, że gazowe podgrzewacze 
wody wymagają okresowego przeglą-
du – tak jak nasze samochody.

PAMIĘTAJMY TLENEK WĘGLA 
– GAZ BEZWONNY, BEZBARWNY, 

ZABIJA LUB POWODUJE 
NIEODWRACALNE ZMIANY 

W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA 
W KILKANAŚCIE – KILKADZIESIĄT 

SEKUND!
UWAGA NA CZAD !!!

Objawy zatrucia  
tlenkiem węgla „czadem”

→ stężenie 100-200 ppm - lekki ból głowy 
przy ekspozycji 2-3 godziny

→ 400 ppm - silny ból głowy zaczynający 
się około 1 godziny po wdychaniu te-
go stężenia

→ 800 ppm - zawroty głowy, wymioty 
i konwulsje po 45 min. wdychania, po 
2 godz. trwała śpiączka

→ 1 600 ppm - silny ból głowy, konwulsje 
po 20 minutach, zgon po 2 godzinach

→ 3 200 ppm - intensywny ból gło-
wy i wymioty po 5-10 min., zgon po 
30 minutach

→ 6 400 ppm - ból głowy i wymioty po 1-2 
minutach, zgon w niecałe 20 minut 

→ 12 800 ppm - utrata przytomności po 
2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach.

Pierwsza pomoc
W przypadku zatrucia tlenkiem wę-

gla należy wynieść poszkodowanego 
w bezpieczne miejsce z dostępem do 
świeżego powietrza i wezwać służby 
ratunkowe.
POGOTOWIE RATUNKOWE – TEL. 999, 

 STRAŻ POŻARNA – TEL. 998
Przy zaburzeniach świadomości, utra-

cie przytomności niezwłocznie przystą-
pić do udzielenia pierwszej pomocy. Je-
śli osoba poszkodowana nie oddycha, 
nie jest wyczuwalne bicie serca należy 
natychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie oraz masaż serce. 

Aby zapobiegać ww. sytuacji najle-
piej zaopatrzyć się w czujniki dostęp-
ne na rynku w szerokiej gamie. Dzię-
ki nim można wykryć dużo wcześniej 
obecność tlenku węgla w pomieszcze-
niu i zapobiec nieszczęściu. 

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

„Segregując rzetelnie śmieci dbamy 
o przyszłość naszych dzieci”
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Po remoncie ul. Wyzwolenia 3 – czytaj str. 7 

Po remoncie ul. Budryka 1a  
– czytaj str. 6

Tydzień po remoncie dewastacja
ul. Budryka 1a – czytaj str. 6

Pojawiło się oświetlenie fotowoltaiczne - ul. W. Budryka  - czytaj str. 6 - i ul. M. Skłodowskiej-Curie - czytaj str. 10

Balkony ul. Wyzwolenia 7 – czytaj str. 7

Piwnica - ul. Wyzwolenia 7 
 – czytaj str. 7 

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

ul. W. Budryka  - czytaj str. 7
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Kotłownia ul. Śląska 78c 
– czytaj str. 7

Orkan Ksawery - ul. Śląska 78c 
– czytaj str. 5

Korytarz - ul. Śląska 78c – czytaj str. 10

Piwnica - ul. Jana III Sobieskiego 22  – czytaj str. 4 Piwnica Ściegiennego 51 b 
– czytaj str. 11

Balkony  - ul. ks. Piotra 
Ściegiennego – czytaj str. 11

Piwnica - ul. Jana III Sobieskiego 22 
 – czytaj str. 4

Zagracony balkon - ul. ks. Piotra 
Ściegiennego  – czytaj str. 11

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy
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Nieruchomość ul. Śląska 78a, 78c 
w Siemianowicach Śl.
Remont kotłowni

zakończony
W listopadzie br. została zakończo-

na inwestycja modernizacja kotłow-
ni gazowej. Jej celem była wymiana 
istniejących kotłów gazowych wraz 
z osprzętem, przebudowa instalacji 
gazowej i wykonanie aktywnego sys-
temu bezpieczeństwa instalacji ga-
zowej kotłowni przy ul. Śląskiej 78c 
w Siemianowicach Śl. Zadanie to by-
ło kontynuacją remontu wszystkich ko-
tłowni w nieruchomości – patrz str. 9.

Korytarze 
to nie rupieciarnia…

Zagracamy, niestety, nie tylko piw-
nice, ale również korytarze w budyn-
kach. Taką sytuację odnotowano w bu-
dynku przy ul. Śląskiej nr 78c. Pamię-
tajmy, że wystawiane graty utrudnia-
ją poruszanie się w częściach wspól-
nych, do których należą również ko-
rytarze a przede wszystkim jest to 
nie zgodne z przepisami przeciwpo-
żarowymi. Dlaczego? Zastanówmy się 
w wolnym świątecznym czasie. Miej-
sca te to nie przechowalnia rzeczy 
i zbędnych urządzeń z mieszkania.

WYRZUCAJMY NA BIEŻĄCO 
ZBĘDNE PRZEDMIOTY 
WIELKOGABARYTOWE 

A NIE PRZENOŚMY ICH DO 
PIWNIC I KORYTARZY KLATEK 

SCHODOWYCH – BO MOŻE SIĘ 
PRZYDADZĄ. TO TYLKO GDYBANIE 

A RZECZYWISTOŚĆ JEST TAKA 
JAK NA ZDJĘCIU – patrz str. 9 .

Nieruchomość ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 91-113 

w Siemianowicach Śląskich
Koniec spłaty kredytu

 mieszkaniowego 
wg normatywu

31 października br. weszło w ży-
cie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 3 października 2017 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie umo-
rzeń zadłużenia z tytułu przejściowe-
go wykupienia odsetek od kredytów 
mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1921). Rozporządzenie ma na celu 
usprawnienie rozpatrywania wniosków 
o umorzenie składanych na podsta-
wie art. 10a ust. 1 ustawy z 30 listopa-
da 1995 r. o pomocy państwa w spła-
cie niektórych kredytów mieszkanio-
wych, udzielaniu premii gwarancyj-
nych oraz refundacji bankom wypła-

canych premii gwarancyjnych. Wpro-
wadzone zmiany precyzują warunki 
i tryb składania wniosków przez kredy-
tobiorców o umorzenie kredytów z ww. 
ustawy. Spółdzielnia przystąpi do zło-
żenia wniosku w I kwartale 2018 roku. 
W związku z powyższym opłaty z tytu-
łu kredytu normatywnego obowiązują 
do 31 grudnia 2017 r. 

Jednocześnie istotną informacją 
dla banku będzie potwierdzenie peł-
nej spłaty przez poszczególnych lo-
katorów obciążanych opłatami z tego 
tytułu. W celu uzyskania umorzenia 
Zarząd prosi o uregulowanie do koń-
ca bieżącego roku wszystkich zobo-
wiązań wynikających z kredytu nor-
matywnego.

Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego

W czerwcu br. zakończono wymia-
nę będących w bardzo złym stanie 
technicznym 17 zewnętrznych słupów 
oświetleniowych. Źródła światła zastą-
piono lampami zasilanymi przez ogni-
wa fotowoltaiczne – patrz str. 8. Zain-
stalowane lampy posiadają istotną za-
letę – całkowitą niezależność od in-
nych niż słońce źródeł energii. Ener-
gia elektryczna wyprodukowana przez 
moduły fotowoltaiczne jest przekazy-
wana do akumulatorów poprzez regu-
lator ładowania. Moduły fotowoltaicz-
ne pełnią równocześnie funkcję czuj-
nika zmierzchu. Cała energia elek-
tryczna wymagana do funkcjonowania 
oświetlenia jest generowana przez pa-
nele fotowoltaiczne a nie jest pobiera-
na z sieci i w związku z tym nie będą 
ponoszone z tego tytułu koszty zuży-
cia energii elektrycznej. Wybrany wa-
riant modernizacji oświetlenia można 
śmiało określić mianem ekologiczne-
go. Opiera się on na całkowitym przej-
ściu zasilania opraw z energii siecio-
wej na źródło odnawialne (ogniwa 
fotowoltaiczne) bez emisji CO2. Ma-
my świadomość, że do zmian szcze-
gólnie tych proekologicznych trudniej 
i dłużej się przyzwyczajamy. Uwzględ-
niając powyższe i fakt znacznego od-
dalenia wejść do budynku 105 - 113 
od zamontowanych słupów świetlnych 
i spowodowanym tym niewystarczają-
cym oświetleniem tych miejsc, w celu 
poprawienia komfortu świetlnego nad 
wejściami dodatkowo zamontowano 
lampy ledowe.

Co z placem zabaw?
Mamy plac zabaw, z którego już 

część urządzeń została zlikwidowa-

na ze względu na techniczne zużycie. 
Pozostało tam już niewiele elemen-
tów, z których rzadko korzystają dzie-
ci. Zgodnie z Prawem budowlanym 
Spółdzielnia zobligowana jest do koń-
ca maja każdego roku do przeprowa-
dzania okresowych przeglądów tech-
nicznych urządzeń zabawowych, któ-
rych wyniki przedstawia Powiatowe-
mu Inspektorowi Nadzoru Budowlane-
go. Wszelkie stwierdzone nieprawidło-
wości wynikające z przeglądów muszą 
być usunięte, co wiąże się nierzadko 
ze znacznymi kosztami. Warto więc 
zastanowić się nad dalszym istnieniem 
tego obiektu, tym bardziej iż w pobliżu 
znajdują się nowsze, bogatsze place. 
Temat zostanie poruszony i skonsulto-
wany na najbliższym Zebraniu Człon-
ków tej nieruchomości.

Nieruchomość ul. ks. Piotra 
Ściegiennego w Katowicach

Parkingowe przepychanki
Na początku bieżącego roku, a do-

kładnie 30 stycznia, zgodnie z pla-
nem remontów poprzez złożenie wnio-
sku do Urzędu Miasta w Katowicach 
rozpoczęto procedurę związaną z po-
zwoleniem na budowę miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych 
przy ul. ks. Piotr Ściegiennego 51.

1 marca br. otrzymano z UM Decy-
zję Sprzeciwu wobec zamiaru budo-
wy 10 miejsc postojowych. W uzasad-
nieniu poinformowano, że ze względu 
na już istniejący parking wniosek po-
winien dotyczyć rozbudowy istniejącej 
powierzchni parkingowej a nie budowy 
nowych miejsc. W związku z powyż-
szym 24. 04. br. złożono nowy wnio-
sek pod nazwą „rozbudowa parkingu”. 
Postanowieniem Prezydenta Miasta 
Katowice zobowiązano Spółdzielnię 
do uzupełnienia wniosku. Uzupełnie-
nie wymagało uzyskania między inny-
mi opinii gestorów mediów i spełnienia 
kolejnych  warunków, co istotnie wy-
dłuża czas realizacji inwestycji.

Szczególnie czasochłonne i skutku-
jące zwiększonymi kosztami są wyma-
gania dotyczące odprowadzania wód 
opadowych stawiane przez katowickie 
wodociągi. Obecnie powyższe zalece-
nia są realizowane.

Niestety, widoczne rozpoczęcie prac 
nastąpi najprawdopodobniej na wio-
snę przyszłego roku, o czym Zarząd 
SMF informował w komunikatach wy-
wieszonych na tablicach ogłoszeń 
w klatkach schodowych.
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Remonty… remonty…
W listopadzie br. zakończyliśmy re-

mont elewacji balkonów i montaż za-
bezpieczeń okien w klatkach schodo-
wych. Niestety, mimo wcześniejszych 
komunikatów z prośbą o uporządkowa-
nie balkonów – patrz str. 9 na niektórych 
z nich wyglądało jak na załączonym 
zdjęciu  – patrz str. 9. Wiadomo, że to 
część Państwa mieszkania, ale czy na 
pewno rupieciarnia? Mimo takich utrud-
nień w budynku 51, 51b, c, d, zosta-
ły wyremontowane wszystkie balkony 

natomiast w budynku nr 51a (od strony 
wschodniej) do wykonania w 2018 roku 
pozostał jeden pion. Tym sposobem po-
prawiła się estetyka elewacji budynku. 

Zagracone piwnice
Niestety, tak jak w innych nierucho-

mościach i tu występuje problem za-
graconych korytarzy piwnicznych.

Mimo ciągłych apeli o usuwanie zby-
tecznych rzeczy i skorzystanie z wy-
wozu gabarytów, którego harmono-
gram wywieszony jest na tablicach in-
formacyjnych i dostępny na stronie 

www.smfabud.pl – efektów nadal nie 
widać. Warto tu nadmienić, że koryta-
rze piwniczne są wąskie i zastawianie 
ich utrudnia dostęp do komórek.

WYRZUCAJMY NA BIEŻĄCO 
ZBĘDNE PRZEDMIOTY 
WIELKOGABARYTOWE 

A NIE PRZENOŚMY ICH DO 
PIWNIC I KORYTARZY KLATEK 

SCHODOWYCH – BO MOŻE SIĘ 
PRZYDADZĄ. TO TYLKO GDYBANIE 

A RZECZYWISTOŚĆ JEST TAKA 
JAK NA FOTO  – patrz str. 9.

KATOWICE
Rafał PTAK

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

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

Adam GULBA 
tel. 32 359-62-01 wew. 259 

ul. Śląska  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, tapicerek, 
wykładzin,  tel. 503 592 364

KUPIĘ każdy samochód osobowy 
i dostawczy, gotówka,  
 tel. 660 476 276

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

MEBLE na wymiar: kuchnie, szafy, 
wnęki. Pomiar i wycena gratis. Promo-
cja! Szafy od 900 zł/mb. Gwarancja 
15 lat na fronty,  tel. 503 592 364

PRZEPROWADZKI,  tel. 518 670 369

REGULACJA i naprawa okien PCV. 
Montaż nowych,  tel. 602 314 720

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

TELEWIZORY - naprawy u klienta,  
 tel. 603 898 300

PILNIE!!! Sprzedam lokal użytkowy 
o pow. 91,5 m2 usytuowany na par-
terze budynku wielorodzinnego: dwa 
wejścia, dwa pomieszczenia użytko-
we, łazienka. Lokal wykończony w wy-
sokim standardzie. Nieruchomość fron-
towa z witrynami (antywłamaniowymi). 
Przeznaczony na działalność handlo-
wo-usługową lub biurową. Usytuowa-
nie: Siemianowice Śl., osiedle Bańgów. 

Tel. 608 064 465

SPRZEDAM kiosk przy ulicy 
Wyzwolenia w Siemianowicach 
Śląskich, tel. 503 075 627

W wielu domach to jedna z podstawowych świątecz-
nych potraw. Najczęściej serwowany jest jako sma-

żony i po żydowsku. My proponujemy dwa inne przepi-
sy. Życzymy smacznego i ostrożnie z jedzeniem.

- w miodzie – 1 kg karpia, po pół: cebuli, marchwi, pie-
truszki, 1 jajo, kilka plasterków cytryny, łyżka miodu, łyżka 
słabego octu, łyżeczka żelatyny, 2 łyżki rodzynek, 
łyżka natki pietruszki, pieprz, sól. Oczyszczonego 
i umytego karpia podzielić na dzwonka, włożyć do 
rondla. Dodać jarzyny, posolić i oprószyć pieprzem. Zalać 
wodą i ugotować. Wyjąć rybę z wywaru, ułożyć na półmi-
sku, przybrać plasterkami cytryny i ugotowanego na twar-
do jaja, posypać natką. Wywar przecedzić przez sitko i go-
tować tak długo, by pozostało 2/3 jego pierwotnej objętości. 
Następnie schłodzić, ponownie przecedzić, dodać żelatynę, 
ocet, wymieszać, aby żelatyna się rozpuściła i zagotować. 
Jeszcze raz przecedzić i schłodzić. Połączyć z miodem za-
gotowanym z rodzynkami. Ponownie schłodzić. Zalać rybę 
wywarem i wstawić w chłodne miejsce. Podawać z pieczy-
wem i sałatkami.

- po polsku w szarym sosie – karpia około 1 kg zabi-
jamy i skrzętnie zbieramy krew do filiżanki, do której wci-
snęliśmy sok z 1/2 cytryny. Rybę kroimy w dzwonka, soli-
my i odstawiamy na 20 minut do chłodnego miejsca. Wkła-
damy do płaskiego rondla i zalewamy wywarem (1/2 l) ze 
średniego, pokrajanego w paseczki, selera, dużej cebu-

li, kieliszka czerwonego wina, kawałeczka skór-
ki cytrynowej, kilku ziaren pieprzu, 1/3 łyżecz-
ki zmielonego imbiru i soku z cytryny. Ugotowa-

ną rybę przekładamy na półmisek i utrzymujemy w cie-
ple. Wywar przecieramy przez gęste sitko, dodajemy krew 
z karpia, szklankę ciemnego piwa, 2-3 kostki cukru, łyżkę 
powideł ze śliwek, 5 dkg ususzonego i utartego piernika, 
5 dkg obranych i posiekanych migdałów, 5 dkg rodzynek 
oraz czubatą łyżkę masła. Sos gotujemy na małym ogniu 
i gorącym polewamy rybę.

* * *
Ponoć łuska karpia królewskiego (podanego w wigilię), 

ukryta w portfelu, ma moc przyciągania pieniędzy. Spraw-
dziliśmy i wiemy, to tylko przesąd.

K a r p
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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

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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BARAN (21 III – 20 IV) Przed świę-
tami będzie trochę kłopotów finanso-
wych. Miną, gdyż tuż przed święta-
mi otrzymasz premię lub inną gratyfi-
kację.

BYK (21 IV – 21 V) Zmartwi Cię, że 
nie przyjadą goście z zagranicy, któ-
rych bardzo oczekiwałeś. Zrekompen-

suje to trochę wizyta kogoś z kraju, ko-
go dawno nie widziałeś.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) Przed 
świętami pomyślisz o tym, żeby ku-
pić nie tylko świąteczne smakołyki, 
ale również i coś ciekawego do po-
czytania. 

RAK (22 VI – 22 VII) Panie spod te-
go znaku dużo czasu poświęcą, by 
w czasie świąt wszystko było tak, jak 
nakazuje tradycja w Waszym domu. 
Wysiłek zostanie doceniony.

LEW (23 VII – 22 VIII) W domu Lwa 
będzie dużo gości, a przyjemności sto-
łu będą przeplatane przyjemnościa-
mi dyskusji.

PANNA (23 VIII – 22 IX) Święta bę-
dą tradycyjne, takie, jak były za czasów 
babć i dziadków. Panny świetnie gotu-
ją, a więc nie zabraknie smakołyków. 

WAGA (23 IX – 23 X) Zastanawiałaś 
się, czy na święta nie pojechać do ja-
kiejś miejscowości wypoczynkowej i… 
doszłaś do wniosku, że najlepiej bę-
dzie wyjechać. Dobrze zrobiłaś, to bę-
dą naprawdę miłe święta.

SKORPION (24 X – 22 XI) Święta 
upłyną Ci w miłej, rodzinnej atmosfe-

rze pod warunkiem, że nie weźmiesz 
do domu niedokończonej pracy z biura.

STRZELEC (23 XI – 21 XII) Two-
ich bliskich ucieszą prezenty, jakie dla 
nich przygotowałeś. Ty również otrzy-
masz dużo upominków.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) Przed 
świętami wydawało Ci się, że będziesz 
musiał wydać dużo pieniędzy, ale oka-
że się, że nie jest tak źle.

WODNIK (21 I – 20 II) W czasie tych 
świąt spotka Cię wielka niespodzian-
ka. Do Twoich drzwi zadzwoni ktoś, 
o kim sądziłeś, że nieprędko go zo-
baczysz.

RYBY (21 II – 20 III) W domu ludzi 
spod Ryb ze świąt najbardziej cieszą 
się dzieci. Pewnie dlatego, że rodzice 
chcą, by przeżyły one niezapomnia-
ne chwile.

J a k i e  b ę d ą  ś w i ę t a ?

T W Ó J  H O R O S K O P
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Budy-

nek; 4. Nasza Spółdziel-
nia Mieszkaniowa; 5. Są 
podejmowane na Wal-
nym Zgromadzeniu Człon-
ków SM „FABUD”; 9. Ku-
zyn łasicy; 14. Pracow-
nik budowlany; 17. Żaglo-
wiec holenderski; 18. Wy-
tworność; 21. Siostra Ba-
ala; 23. Unik w boksie; 
26. Zaznaczone w kalen-
darzu z reguły na czerwo-
no; 27. Ozdoba choinkowa; 
28. Nadęty ptak; 29. Ro-
dzaj ogrodzenia; 32. Trzo-
nek; 35. Papuga; 37. W pa-
rze z fonią; 38. Ciepły 
płaszcz; 39. Okrągła liczba; 
41. Świąteczne drzewko; 
45. Kończy się pasterką; 
49. Gaz szlachetny; 50. Że-
rują na łatwowierności i do-
broci seniorów; 51. Podsta-
wa figurki; 53. Ciężarek na 
sznurku; 54. Biuro perso-
nalne; 55. Duża Ania.

PIONOWO: 1. Wysoki lot 
piłki; 2. Bywa kryty papą; 
3. Mieszkanka Parnasu; 
6. Opłata graniczna; 7. Ko-
menda dla konia; 8. Mia-
ra szczęścia; 10. Członek 
władzy miejskiej; 11. Daw-
ny okręt; 12. Apetyt; 13. Śli-
mak ślinik; 14. Niski głos 
męski; 15. Człowiek świec-
ki; 16. Cicho dla uciszenia; 
19. Kolekcja; 20. Litewska 
potrawa wigilijna; 21. Ryb-
ka w akwarium; 22. Pełzak; 
24. Zimowa frajda; 25. Po-
krzywa na Hawajach; 
30. Karteczka od listono-
sza; 31. Wkuwa zamiast się 
uczyć; 33. Gwara środowi-
skowa; 34. Drobna rzecz; 
36. Ślad rylca; 39. Sza-
ta hinduska; 40. Ananas 
do zjedzenia; 42. Mszal-
ny opłatek; 43. Jaszczur-
ka tropikalna; 44. Pieczo-
na z jabłkami; 46. Związek 
organiczny zaliczany do 
grupy witamin B; 47. Efekt 
dzielenia; 48. Adam i Ewa; 
52. Utwór poetycki.  

Krzyżówkę zamiesz-
czamy by każdy mógł so-
bie połamać trochę głowę, 
a po rozwiązaniu miał sa-
tysfakcję z odgadnięcia 
nie tylko ostatecznego ha-
sła, lecz przede wszystkim 
z prawidłowego wypełnie-
nia wszystkich krateczek 

jak w poziomie, tak i w pio-
nie. Litery z pól dodatko-
wo ponumerowanych od 
1 do 17 dadzą rozwiązanie 
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.

Rozwiązanie krzyżów-
ki z nr 62/17 „SO” brzmiało: 
Dobra gospodyni dom weso-
łym czyni

Krzyżówka świąteczna - nr 63/17
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Z a b a w a  m i k o ł a j k o w a  –  n a  6 !
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ciąg dalszy ze str. 16

Masztalski miał wypadek w kopalni 
i leży w szpitalu, podłączony do róż-
nych urządzeń. Wpada Maryjka i sia-
dając na brzegu łóżka, lamentuje: 

- Co ci to chopeczku? Takiś ty borok! 
Cierpisz, ja? 

Masztalski rusza kilka razy ustami 
i pokazuje coś ręką. 

- Co to - lamentuje baba dalej - na-
szkryflać mi coś chcesz? Mosz tu kart-
ka i ołowek. 

Masztalski pisze coś i zamyka oczy. 
- Tak żech bez chopa łostała! - la-

mentuje baba i wzrok jej zatrzymuje 
się na zapisanej kartce: 

„Maryjko, pieronie, bier ta swoja rzyć 
z tyj rury, bo dychać nie moga”.

J K L
Na grubie boło dwoch kamratów 

– Antek i Francek. Antek boł bardzij le-
niwy łod Francka. Roz zjechoł na doł 

fedrować, ale niy chciało mu sie łopa-
ty brać. Zostawił jom na wierchu i przi-
wiesioł do niyj kartka:

- Francek, jak bydziesz jechać na 
doł, weź moja łopata boch jom zapo-
mnioł – Antek.

Francek kartka przeczytoł, a na dru-
gij naszkryfloł:

- Łopaty żech niy widzioł – Francek.
J K L

Siedzi se syneczek przi kałuży i pi-
je ta woda. 

Na to przichodzi tako stareczka we 
plyjdzie i pado mu: 

- Synek, nie pij tyj wody, bo to je sam 
maras, poć sam ino do mie, dom ci 
szolka tyju... 

- Proszę, co pani mówiła? 
- A nic, nic, pij, pij goroliku, pij...

J K L
Spotkało sie roz dwóch górników.
- Zeflik znosz śląski napój na k..?  

- pyto jeden.
- Kwaśnica!

- Psinco!
- No to co?
- Krzynka piwa!
- No to ci teroz też powiem. Znosz 

śląski napój na d..?
- Nie?
- Dwie krzynki piwa!

J K L
- Czamuś ani roz nie napisoł do mie 

ze wczasów? - wymawia Ecik Masz-
talskiemu. 

- Nie miołech twoigo adresu. 
- Toś nie mog napisać, żebych ci go 

posłoł? 
- Widzisz, nie przyszło mi to do gowy!

J K L
Francik wziął pudełko sztrachecli, 

zapala, zapala i dopiero siódma się 
zapaliła. 

- No nareszcie - mruczy Francik 
- jedna dobra! Zostawię ją na jutro na 
rozpałka w żeleźnioku...

J Uśmiechnij się J

J Uśmiechnij się J

W sali gimnastycznej Gimnazjum 
nr 2 im. Powstańców Śląskich w Mi-
chałkowicach bawiła się około set-

ka dzieci z różnych części zasobów 
SM „FABUD”, tak z „Centrum”, „Bań-
gowa”, jak i Michałkowic czy Katowic.

Od czego są rekwizyty
Od samego początku tempo im-

prezie nadawało kilka elfów. To one 
zachęcały od pierwszej minuty do 
wspólnej zabawy, posiłkując się róż-
nymi, przywiezionymi przez siebie re-
kwizytami. Zabawa z piłką, chowa-
nie się pod wielką opadającą płachtą, 
pokaz mody z użyciem folii aluminio-
wej jako garderoby, dmuchanie balo-
nów i inne...

Były zabawy, które ewidentnie ko-
jarzyły się z Mikołajem. Takimi by-
ły między innymi: przeciskanie się 
przez długą rozciągnięta tubę jako ko-
min, przez który Mikołaj wpada do do-
mów. Wspólne pakowanie – nie pre-
zentów a... dzieci, co można było sko-
jarzyć właśnie ze wspólnym pakowa-
niem przygotowywanych przez Miko-
łaja i jego pomocników niespodzianek. 
Przeciąganie liny jako reniferowy, mi-
kołajowy zaprzęg. Wyścig w chodzie 
pingwinów jako skojarzenie pochodze-
nia Świętego Mikołaja, czyli mroźnej 
Laponii, gdzie renifery, jak i te czar-
no-białe sympatyczne zwierzaki ma-
ją swój dom.

Największe wrażenie – jak się wy-
daje – zrobiło na dzieciach puszczane 
nad ich głowami wielkich bańek my-
dlanych. Większość z nich takie „oka-

zy” widziało po raz pierwszy w życiu 
i pewnie długo będzie je wspominać 
i o nich opowiadać. 

Równolegle do zabawy, w innym 
miejscu sali gimnastycznej można by-
ło pomalować według własnego pomy-
słu ciasteczka, a następnie je zjeść. 
Obok – była okazja pomalowania już 
nie ciastek a twarzy, co cieszyło się 
nie mniejszym zainteresowaniem. 

Kto chciał odpocząć od intensywne-
go tempa zabawy, mógł w przerwie 
poczęstować się darmowo serwowa-
nym popcornem. 

Czaił się, ale przyszedł
Zabawa trwałaby jeszcze długo, bar-

dzo długo, gdyby nie moment, na któ-
ry tak naprawdę wszyscy czekali. Miko-
łaj zaskoczył i wszedł do sali... bokiem. 
Kiedy się pojawił zapanowała wielka ra-
dość. Zniecierpliwione dzieci szybko go 
ciepło przywitały i już zacierały ręce na 
przytaszczone przez niego upominki.

Rozdawanie łakoci było drugą czę-
ścią imprezy mikołajkowej. Każdy 
z około setki uczestników był wyczy-
tywany z imienia i nazwiska, by po-
dejść i odebrać prezent. Przyglądając 
się, można było obserwować, w jak 
różny sposób dzieci reagują na Miko-
łaja: część zachowywała się zwyczaj-

nie, ze spokojem. Część z wielką ra-
dością i do ściskania się, a inni z kolei 
odwrotnie – zaniemówili lub... w ogó-
le bali się do niego podejść. Cóż: ile 

dzieciaków, tyle charakterów, emocji. 
Niemniej każdy dostał swój „przydział” 
i mógł cieszyć się nim razem ze swo-
imi rodzicami, dziadkami.

Po spotkaniu z Mikołajem niektórzy 
z najmłodszych podzielili się swoimi 
wrażeniami: - Wszystko wyszło bar-
dzo fajnie. Najbardziej podobały mi 
się puszczane bańki. Mikołaj zanim 
dał mi czekoladę powiedział, że mu-
szę sprzątać swój pokój i pytał, czy 
pomagam mamie – powiedziała 6-let-
nia Daria Konicka. Z kolei 7-letni Wik-
tor Bujak tak zrelacjonował zabawę 
i bliskie spotkanie z Mikołajem: - Do-
brze się bawiłem. Podobała mi się za-
bawa w schron i puszczanie jak naj-
większych baniek. Smakowały mi też 
przekąski. Mikołaj zapytał mnie, czy 
opiekowałem się swoim bratem, po-
wiedziałem, że tak i dostałem prezent 
– mówił chłopiec, któremu towarzyszył 
1,5 roczny brat Tymon.

Podsumowując, to była bardzo uda-
na impreza. Już dzisiaj można za-
znaczyć kółeczkiem w kalendarzu na 
przyszły rok początek grudnia – zapi-
sać: „zabawa mikołajkowa” i czekać. 
Można być pewnym, że niespodzianek 
w grudniu 2018 r. też nie zabraknie...
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ciąg dalszy na str. 15
7 grudnia br. Mikołaj odwiedził dzieci zamieszkałe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”. To było świet-

ne popołudnie. Zwykłe, wydawać by się mogło, spotkanie z Mikołajem zamieniło się w długą, wyśmienitą zaba-
wę, pełną atrakcji oraz... zaskakujących elementów i zwrotów.
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