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Oszczędzaj rozsądnie
Podsumowanie roku 2018

Dłużnicy do KRD
Śląskie potrawy wigilijne

Czytaj  
w  

numerze:

Pełnych miłości Świąt, 
spokojnych, radosnych 
i spędzonych  
w Rodzinnym gronie,
a w Nowym Roku zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, 
dostatku i uśmiechu 
 na co dzień

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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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, tapicerki, 
wykładzin tel. 503-592-364

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; www.armarium.pl

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

TELEWIZORY – naprawy u klienta  
 tel. 603-898-300

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

REGULACJA i naprawa okien pcv. 
Montaż nowych tel. 602-314-720

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemia-
nowicach Śląskich od kilku lat prowadzi ak-

cję „Otwórz drzwi swojego serca”, której celem jest 
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

W ramach tej inicjatywy pracownicy Ośrodka sta-
rają się przybliżyć mieszkańcom temat rodziciel-
stwa zastępczego i tym samym pozyskać kandyda-
tów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

MOPS chce zapewnić dzieciom doświadczonym 
przez los bezpieczny i wymarzony dom oparty na mi-
łości, zrozumieniu i bezpieczeństwie, dlatego poszuku-
je kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych.

Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się wy-
chowywać dziecko, którego nie są biologicznymi ro-

dzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżon-
kowie, a także osoba samotna – niezamężna lub roz-
wiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni 
lub posiadać własne dzieci, być spokrewnieni lub nie-
spokrewnieni z przyjmowanym dzieckiem. Ponadto, 
aby zostać rodzicem zastępczym nie trzeba rezygno-
wać z pracy.

O tych i wielu innych kwestiach związanych z ro-
dzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl., pokój 28,  
tel. 32 765 62 28 lub pokój 35, tel. 32 765 62 35. 

Pracownicy Ośrodka odpowiedzą na Państwa pytania 
i poinformują o tym jak wygląda procedura zawiązania 
rodziny zastępczej.

Z O S T A Ń 
R O D Z I N Ą 

Z A S T Ę P C Z Ą

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.

U  W  A  G  A  :  z m i a n a  t e r m i n u  d o k o n y w a n i a  p ł a t n o ś c i

Regulujmy należności do 25. dnia każdego miesiąca

U W A G A  W Ł A Ś C I C I E L E  P S Ó W
N I E  Z A P O M I N A J C I E  P O S P R Z Ą TA Ć  P O  S W O I M  C Z W O R O N O G U !
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Oszczędzanie ciepła ma nie tylko ko-
rzystny wymiar finansowy dla nas, je-
go konsumentów. Oszczędzanie cie-
pła ma również ogromne znaczenie 
dla naszego środowiska. Im mniej go 
zużywamy, tym mniej do powietrza 
trafia spalin, a wśród nich siarczków, 
dwutlenku węgla i np. tlenku azotu, 
który samoistnie w powietrzu reagu-
je z tlenem, tworząc trujący dwutlenek 
azotu NO2 tym samym oszczędzanie 
ciepła ma także znaczący wpływ na 
ograniczanie zjawiska smogu, o któ-
rym coraz głośniej.

Ciepło – a właściwie i poprawnie 
energia cieplna – woda, energia elek-
tryczna, gaz kosztują coraz więcej. My 

jako mieszkańcy mamy pewien wpływ 
na obniżanie ich zużycia, ale czynno-
ści te muszą być wykonywane racjo-
nalnie i z „głową”, szczególnie w przy-

padku ciepła, gdyż możemy osiągnąć 
niezamierzony efekt, jakim będzie na 
początku zawilgocenie a w efekcie za-
grzybienie mieszkania. Jego usunięcie 
to znaczący wydatek.

Nieważne czy na zewnątrz termome-
try wskazują plus czy też pokazują war-
tości znacznie poniżej zera, szczegól-
ną uwagę zwróćmy na zalecenia spe-
cjalistów dotyczące oszczędzania cie-
pła, zapewnienia prawidłowej wentyla-

cji i... stosujmy się do nich. Te dwa za-
gadnienia są jak palce u tej samej rę-
ki – wzajemnie na siebie oddziaływa-
ją. Niektórych może zdziwi wiadomość, 
że nadmierna szczelność mieszkania 
to większe zużycie ciepła. Prawa fizy-
ki są jednak nieubłagane. Pozbawione 
wilgoci powietrze, czyli suche szybciej 
się nagrzewa i poprawia komfort za-
mieszkania, z kolei powietrze wilgotne 
powoduje, że ogrzewamy wodę... czy-
li zwiększamy zużycie ciepła o komfor-
cie nie wspominając.

Przedstawione wskazówki mogą się 
wydać oczywiste, ba, śmieszne... ale 
życie dowodzi, że to, co oczywiste, 
często przysparza najwięcej proble-

mów, ot jak np. gotowanie wyłącznie 
takiej ilości wody, jaka jest nam w da-
nej chwili potrzebna.

Ważne wskazówki do 
gospodarowania ciepłem:

→  okresowo obniżajmy temperatu-
rę w pomieszczeniu. Wskazane dla 
zdrowia organizmu są temperatury 
około 20 – 24oC (w nocy możemy 
zależnie od potrzeb obniżyć tem-
peraturę);

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

→  wietrzmy krótko i intensywnie (2-
3 minuty) przez szerokie otwarcie 
okien i drzwi balkonowych przy za-
kręconym zaworze. Nie ogrzewaj-
my pary wodnej (przy zawilgoco-
nych mieszkaniach);

→  nie zabudowujmy i nie zasłaniaj-
my grzejników gdyż wówczas cie-
pło nie rozprzestrzenia się równo-
miernie w pomieszczeniu, powsta-
je strefa przegrzania w pobliżu ścia-
ny zewnętrznej i rosną straty przez 

przenikanie, a w konsekwencji trze-
ba więcej ciepła na ogrzanie po-
mieszczenia;

→  zmniejszajmy straty ciepła przez 
okna, które są najlepiej przewo-
dzącym ciepło elementem przegro-
dy zewnętrznej. Okna powinny być 
szczelne i zaopatrzone w specjal-

ne nawiewniki (najlepiej higroste-
rowalne, które działają niezależnie 
od nas);

→  zwracajmy uwagę na właściwe 
użytkowanie pomieszczeń wspól-
nych w budynku (klatki, piwnice). 
Zwracajmy uwagę na zamykanie 
drzwi wejściowych, okien w klat-
kach itp.

→  interweniujmy w administracji jeżeli 
na zmianę ustawień nie reaguje za-
wór termostatyczny, mamy za niską 
temperaturę w mieszkaniu, w żad-
nym razie nie sugerujmy się tym 
czy grzejnik grzeje całą powierzch-
nią czy nie. O to dba już sam (inte-
ligentny) zawór termostatyczny (nie 
„macajmy” grzejnika). Pamiętajmy, 
że oznaczenia nastawu zaworu są 
orientacyjne, chcemy mieć cieplej 
to trzeba otworzyć zawór;

→  nie suszmy prania na grzejnikach;
→  nie wyłączajmy całkowicie grzej-

ników gdy wychodzimy (wyjeżdża-
my) z domu. Wychłodzenie miesz-
kania spowoduje konieczność uży-
cia większej ilości ciepła na stabili-
zację oczekiwanej temperatury.

gaz

O s z c z ę d z a j  r o z s ą d n i e
Mamy nowy sezon grzewczy, w zasobach SMF rozpoczął się 25 września 

 br., przypomnijmy więc o racjonalnym korzystaniu z ciepła i zasadach 
z tym związanych.

24°C21°C18°C8°C
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STYCZEŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Rada Nadzorcza zleciła Komisji Re-

wizyjnej przeprowadzenie kontroli 
działalności Spółdzielni za 2017 rok.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Prowadzono prace księgowe zmie-

rzające do zamknięcia roku obra-
chunkowego oraz rozpoczęto prace 
planistyczne na 2018 r., w tym re-
montowe w nieruchomościach.

•  ul. Wyzwolenia 12 w Siemiano-
wicach Śl. – 23. 01. br. Zarząd 
SMF podpisał umowę z WFOŚiGW 
w Katowicach o udzielenie pożycz-
ki na termomodernizację budynku.

•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51b-d 
w Katowicach – korekta rozliczeń 
opłat stałych z tytułu rozliczenia wody.

LUTY
ROZLICZENIA I OPŁATY:

•  Kontynuacja prac księgowych i pla-
nistycznych.

MARZEC
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Komisja Rewizyjna Rady Nadzor-

czej zapoznała się ze wstępnymi 
wynikami za rok 2017 r. na nieru-
chomościach.

•  Zatwierdzenie przez Radę Nadzor-
czą Planu gospodarczego SMF na 
2018 rok, w tym wyników z działal-
ności w 2017 r.

•  ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowi-
cach Śl. – udzielenie pożyczki z fun-
duszu remontowego centralnego na 
wykonanie dodatkowych prac związa-
nych z termomodernizacją budynku.

•  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-
113 w Siemianowicach Śl. – 27 
marca br. odbyło się kolejne spo-
tkanie z dłużnikami nieruchomości.

REMONTY:
•  ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowi-

cach Śl. – rozpoczęto prace zwią-
zane z termomodernizacją budynku.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 

51a i 51b-d w Katowicach oraz 
Jana III Sobieskiego 22 w Siemia-
nowicach Śl. – na podstawie doko-
nanych odczytów podzielników cie-
pła i rozpoczęto prace rozliczenio-
we sezonu grzewczego (1. 01.-31. 
12. 2017 r.).

•  Sporządzono sprawozdanie Zarzą-
du z działalności w 2017 r., w tym 
sprawozdanie finansowe.

KWIECIEŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  W okresie od 04. 04. do 23. 04. br. 

zorganizowano 13 zebrań Człon-
ków Spółdzielni, na których przyjęto 
28 wniosków. Protokoły ze wszyst-
kich zebrań zostały opublikowane 
na stronie internetowej Spółdziel-
ni w zakładce DOKUMENTY SMF.

•  Kontrola działalności Spółdzielni 
w roku 2017 przeprowadzona przez 
Komisję Rewizyjną RN i przyjęcie 
jej wyników przez Radę Nadzorczą.

•  Przyjęcie sprawozdania finansowe-
go SMF za 2017 r. i sprawozda-
nia z działalności Rady Nadzorczej 
w 2017 r. celem przedłożenia do za-
twierdzenia przez Walne Zgroma-
dzenie Członków Spółdzielni.

REMONTY:
•  ul. Śląska 78a w Siemianowicach Śl. 

– wymiana podgrzewacza pojemno-
ściowego c.w.u. w kotłowni gazowej.

•  ul. ks. P. Ściegiennego 51a w Kato-
wicach – remont elewacji balkonów.

•  ul. Wyzwolenia 3 i Stawowa 4 
w Siemianowicach Śl. – zakoń-
czono wymianę słupów oświetle-
nia zewnętrznego na lampy ledowe.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Przekazano informacje o zmianie 

stawek zależnych od Spółdziel-
ni, wynikających z zatwierdzone-
go i omówionego  na Zebraniach 
Członków Spółdzielni Planu Go-
spodarczego na 2018 r. z zacho-
waniem terminu ich wprowadzania.

•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 
i 51b, c, d w Katowicach – od 01. 
04. 2018 r. uległa zmianie opłata 
z tytułu dzierżawy parkingu w związ-
ku ze zmianą podatku od nierucho-
mości oraz wzrostem czynszu dzier-
żawnego dla Miasta Katowice.

•  Wprowadzono od 1. 04. br. nową za-
liczkę pt. „energia garaż” w nierucho-
mościach garażowych oraz lokalach 
użytkowych rozliczanych przez SMF.

MAJ
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Przyjęcie przez Radę Nadzorczą ko-

rekty „Planu gospodarczego SMF 

na 2018 r.”, uwzględniającej wnio-
ski z tegorocznych ZCzS.

•  Wprowadzenie korekty „Uchwały 
kierunkowej Walnego Zgromadze-
nia na lata 2016-2018”.

•  Rozpoczęto organizację Walne-
go Zgromadzenia Członków SMF, 
w tym przygotowano porządek ob-
rad wraz z projektami uchwał.

•  Zakończono prace związane z na-
bywaniem członkostwa w Spółdziel-
ni zgodnie z usm (aktualizacja reje-
stru Członków).

•  Zaktualizowano dokumentację ochro-
ny danych osobowych SMF zgodnie 
z wytycznymi RODO poprzez wpro-
wadzenie Polityki bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych.

REMONTY:
•  ul. Witolda Budryka 1 w Chorzo-

wie – wykonano prace związane 
z dociepleniem stropu dachu.

•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51a 
w Katowicach – zakończono pra-
ce budowlane związane z remon-
tem zewnętrznych płyt balkono-
wych oraz balkonów.

CZERWIEC
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 

51a i 51b, c, d w Katowicach 
– 4 czerwca br. odbyło się spotkanie 
Członków nieruchomości, na którym 
podjęto decyzję o montażu szlaba-
nów oraz monitoringu na parkingach 
tej nieruchomości. Na spotkanie zo-
stał zaproszony przedstawiciel jed-
nej z firm, celem udzielenia wyja-
śnień związanych z projektem.

•  ul. Śląska 78a, 78c, Witolda Bu-
dryka 1, 3 i ks. Piotra Ściegienne-
go 51-51a i 51b-51d – 6 czerwca 
br. zorganizowano kolejne spotkanie 
przedstawicieli RN, Prezydiów Ze-
brań Członków Spółdzielni i Zarządu 
SMF z dłużnikami z nieruchomości.

•  Edycja 64 wydania gazetki „Spół-
dzielczym Okiem”.

•  14. 06. 2018 r. odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków – pro-
tokół WZ jest dostępny na stronie 
www.smfabud.pl

Dokumenty SMF.
•  RN przyjęła wyniki finansowe SMF 

oraz analizę zaległości „czynszo-
wych” za I kwartał 2018 r.

P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 1 8
Praktycznie w telegraficznym skrócie prezentujemy zdarzenia, przedsięwzięcia, jakie w minionych 12 miesiącach 

miały miejsce w funkcjonowaniu SMF, jej organów. Rzecz jasna jest to tylko skromny wycinek tego co robiono.
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•  ul. Witolda Budryka 1, 3 w Cho-
rzowie – udzielono pożyczki z fun-
duszu remontowego centralnego 
nieruchomości na budowę scho-
dów terenowych oraz wymianę na-
wierzchni chodnika biegnącego 
wzdłuż skarpy od szczytu budynku 
przy ul. W. Budryka 1.

REMONTY:
•  ul. Śląska 78c w Siemianowi-

cach Śl. – zakończono remont ele-
wacji budynku, w ramach którego 
wymieniono również zadaszenia 
nad wejściami do budynku.

•  ul. Wyzwolenia 12a, b w Siemia-
nowicach Śl. – prace termomoder-
nizacyjne budynku idą pełną parą. 
Widoczne są już pierwsze efekty.

•  ul. Witolda Budryka 3 w Chorzo-
wie – zakończono prace na nieru-
chomości związane z wymianą na-
wierzchni dróg i chodników.

•  ul. Witolda Budryka 1, 3 w Cho-
rzowie – po dwóch latach starań 
Urząd Miasta Chorzów zamontował 
urządzenia siłowni plenerowej na 
nieruchomości SMF.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Uchwałą Zarządu wprowadzono korek-

tę Planu gospodarczego SMF na 2018 
r. Korekta wynikała z realizacji Uchwał 
RN i wniosków podjętych na tegorocz-
nych Zebraniach Członków Spółdzielni 
nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 
9, 11 w Siemianowicach Śl., Witolda 

Budryka 1, 3 w Chorzowie, ul. ks. Pio-
tra Ściegiennego 51, 51a i 51b, c, d 
 w Katowicach.

•  Od 16 czerwca br. wzrosły taryfy za 
gaz. W związku z podpisaną przez 
SMF umową o ceny gwarantowa-
ne cena gazu w naszych zasobach 
przy ul. Śląskiej 78a, 78c nie ule-
gła zmianie.

•  Przyjęto rozliczenie centralnego 
ogrzewania za sezon 2017/2018 
oraz planowane koszty na sezon 
2018/2019 w nieruchomościach bu-
dynkowych oprócz nieruchomości 
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 
w Katowicach i ul. Jana III Sobie-
skiego w Siemianowicach Śl.

LIPIEC
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Z dniem 9 lipca 2018 r. wszedł w ży-

cie znowelizowany Statut SMF przy-
jęty Uchwałą nr 6/2018 Walnego 
Zgromadzenia Członków SMF, któ-
rego zmiany zostały zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

REMONTY:
•  ul. Śląska 78a w Siemianowicach 

Śl. – zabudowano nowy kontener 
śmietnikowy.

•  ul. Śląska 78a, 78c w Siemianowi-
cach Śl. – wymiana drzwi wejścio-
wych do budynku.

•  ul. Witolda Budryka 1, 3 w Cho-
rzowie – zakończono prace rekul-

tywacyjne terenu przy wybudowa-
nej siłowni plenerowej.

•  ul. ks. P. Ściegiennego 51d w Kato-
wicach – regulacja wentylacji (środ-
kowy pion) poprzez montaż falownika.

•  ul. Wyzwolenia 11 w Siemiano-
wicach Śl. – wymiana zaworów 
podpionowych zimnej i ciepłej wody 
oraz cyrkulacji.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Dostarczono rozliczenia centralne-

go ogrzewania sezonu grzewczego 
2017/2018 oraz nowe stawki na se-
zon 2018/2019.

•  Zgodnie z informacją z kwietnia br. do-
konano zmian opłat od 01 lipca 2018 
r. oraz zmian wynikających z uchwał 
RN będących konsekwencją zgłoszo-
nych wniosk ów na Zebraniach Człon-
ków Spółdzielni, obowiązujących od 1 
września br. Wraz z nowymi wydru-
kami czynszowymi przesłane zostały 
informacje wymagane przez RODO.

•  Przygotowano wyniki finansowe 
SMF oraz analizę zaległości „czyn-
szowych” za I półrocze 2018 r.

SIERPIEŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Rozpoczęto prace nad aktualizacją 

regulaminów:
- „Regulamin rozliczania kosztów cen-

tralnego ogrzewania i ustalania 
opłat z tego tytułu dla użytkowników 

ciąg dalszy na str. 6

Kolejne 24 balkony wyremontowane  
– ul. Wyzwolenia 7E, F, A

ul. Wyzwolenia 12 – zakończono wszystkie prace 
związane z termomodernizacją budynku

Nowy kontener śmietnikowy zabudowano  
przy ul. Śląskiej 78a

ul. Witolda Budryka 1, 3 (Chorzów) – zakończono 
rekultywację terenu przy siłowni plenerowej
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lokali w nieruchomościach SMF”
- „Regulamin zlecania dostaw, usług 

i robót budowlanych w SMF”
- „Zasady polityki rachunkowości SMF”

REMONTY:
•  ul. Wyzwolenia 3F w Siemianowi-

cach Śl. – remont klatki schodowej 
budynku.

•  ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowi-
cach Śl. – zakończono wszystkie 
prace związane z termomoderniza-
cją budynku – dokonano protokolar-
nego odbioru.

•  ul. Wyzwolenia 1, 3, 5 w Siemia-
nowicach Śl. – zakończono remont 
konstrukcji anten zbiorczych.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  SMF zakupiła licencję programu 

z modułem umożliwiającym dostar-
czanie na żądanie Urzędu Skarbo-
wego wszystkich ksiąg rachunko-
wych wraz z wyciągami w systemie 
elektronicznym JPK.

•  W związku z planowanym znaczą-
cym wzrostem taryf za gaz Spół-
dzielnia podpisała umowę na ceny 
gwarantowane na lata 2019/2020 
– dotyczy kotłowni gazowych w bu-
dynkach przy ul. Śląskiej.

WRZESIEŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  RN przyjęła wyniki finansowe SMF 

oraz analizę zaległości „czynszo-
wych” za II kwartały 2018 r.

REMONTY:
•  ul. Wyzwolenia 1A w Siemianowi-

cach Śl. – remont klatki schodowej 
w budynku.

•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51-51a 
i 51b-51d w Katowicach – montaż 
dwóch szlabanów parkingowych wraz 
z okablowaniem i instalacją monitorin-
gu oraz betonowych elementów ogra-
niczających wjazd na parking.

•  ul. Wyzwolenia 7E, F, A (szczyt) 
w Siemianowicach Śl. – remont 24 
balkonów budynku.

•  ul. Wyzwolenia 5D w Siemianowi-
cach Śl. – awaryjna wymiana pionu 
deszczówki w budynku.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  W związku z realizacją wniosków 

podjętych na Zebraniach Członków 
Spółdzielni wprowadzono:

−  ul. Witolda Budryka 1, 3 w Cho-
rzowie – zmianę stawki opłaty pt. 
fundusz remontowy.

−  ul. Wyzwolenia 9, 11 w Siemiano-

wicach Śl. – stawkę nowej opłaty 
pt. „sprzątanie klatki”.

•  25 września br. rozpoczęto we 
wszystkich zasobach SMF sezon 
grzewczy 2018/2019.

PAŹDZIERNIK
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  RN przyjęła wyniki finansowe SMF 

oraz analizę zaległości „czynszo-
wych” za III kwartały 2018 r.

•  RN przyjęła zmianę „Regulaminu 
rozliczania kosztów centralnego 
ogrzewania i ustalania opłat z tego 
tytułu dla użytkowników lokali w nie-
ruchomościach SMF

•  ul. Witolda Budryka w Chorzowie 
– 22. 10. br. odbyło się dodatkowe 
zebranie Członków nieruchomości 
budynkowej i garażowej dotyczące 
przedstawienia koncepcji zagospoda-
rowania terenu drogi dojazdowej do 
garaży.

•  Rozpoczęto prace nad aktualizacją 
„Regulaminu gospodarki finanso-
wej SMF”

REMONTY:
•  ul. Wyzwolenia 11 w Siemianowi-

cach Śl. – częściowa wymiana po-
szycia dachu.

•  ul. Wyzwolenia 5 w Siemianowi-
cach Śl. – wykonano odwodnienie 
górnych daszków budynku.

•  ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemiano-
wicach Śl. – wykonano awaryjną 
wymianę ciepłociągu.

•  Rozpoczęto obligatoryjne przeglą-
dy instalacji wentylacyjnej i gazowej 
budynków SMF.

•  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51a 
w Katowicach – podniesienie 
ogniomurów wraz z obróbkami bla-
charskimi budynku.

•  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 115 
w Siemianowicach Śl. – montaż 
lamp ledowych na wysięgnikach 
w trzech kompleksach garażowych.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Podsumowano działalność SMF za 

III kwartały 2018 r.
•  Z dniem 18 października br. uległy 

zmianie taryfy z tytułu energii cieplnej.
•  W ramach działalności windykacyj-

nej w dniu 22 października Zarząd 
SMF podpisał umowę o współpra-
cy z Krajowym Rejestrem Długów.

•  31 października br. przeprowadzono 
radiowy odczyt wodomierzy indywidu-
alnych w związku z rocznym rozlicze-
niem zużycia zimnej i ciepłej wody.

LISTOPAD
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Komisja Rewizyjna Rady Nadzor-

czej przeprowadziła kontrolę reali-
zacji wniosków końcowych z kon-
troli przeprowadzonych w dniach 14 
marca oraz 11 i 18 kwietnia 2018 r.

REMONTY:
•  ul. Wyzwolenia 9b, 9c w Sie-

mianowicach Śl. – modernizacja 
oświetlenia klatek schodowych.

•  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 111, 
113 w Siemianowicach Śl. – mon-
taż latarni ulicznej dwuramiennej na 
parkingu.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Nowy rozliczeniowy sezon zużycia wo-

dy zimnej i ciepłej w nieruchomościach 
SMF. Rozpoczęto prace rozliczeniowe 
poprzedniego okresu po stopniowym 
uzyskiwaniu danych od firmy dokonu-
jącej odczytów zużycia wody.

GRUDZIEŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH:
•  Organizacja imprezy mikołajkowej.
•  Przyjęto protokół końcowy Komisji Re-

wizyjnej z kontroli realizacji wniosków 
z kontroli działalności SMF w 2017 r.

•  Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktu-
alizowany regulamin wewnątrzspół-
dzielczy:

•  - „Regulamin zlecania dostaw, usług 
i robót budowlanych w SMF”

•  Przyjęto plan pracy Rady Nadzor-
czej SMF na 2019 r.

•  Edycja 65 numeru gazetki „Spół-
dzielczym Okiem”

REMONTY:
•  Zakończono usuwanie nieprawi-

dłowości po obligatoryjnych bada-
niach instalacji wentylacyjno-gazo-
wej w nieruchomościach SMF.

ROZLICZENIA I OPŁATY:
•  Kontynuacja rozliczania indywidu-

alnych i zbiorczego zużycia zimnej 
wody i jej podgrzania oraz ustale-
nie nowych zaliczek obowiązują-
cych od 1. 01. 2019 r.

•  Trwają wyjaśnienia w Urzędzie Mar-
szałkowskim związane z dofinanso-
waniem wymiany oświetlenia ze-
wnętrznego na autonomiczne – eko-
logiczne w nieruchomościach przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-
113 w Siemianowicach Śl. i ul. Wi-
tolda Budryka 1, 3 w Chorzowie.

•  Dokonano rozliczenia końcowego 
pożyczki z WFOŚiGW na termomo-
dernizację budynku przy ul. Wyzwo-
lenia 12 w Siemianowicach Śl.

P o d s u m o w a n i e …

ciąg dalszy ze str. 5
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Przepisy na te dania są w praktyce 
mocno zróżnicowane, bo bywa tak, że 
na tej samej ulicy, ba w tym samym 
budynku daną potrawę w sąsiadują-
cych z sobą mieszkaniach przygoto-
wuje się inaczej. To jednak też jest 
magia i piękno tych świąt.

Oto kilka przepisów na niektóre 
z nich.

SIEMIENIOTKA
Składniki:

• 25 dag konopi,
• 10 dag kaszy jaglanej,
• woreczek kaszy gryczanej,
• 3 duże cebule,
• 1,5 litra wody,
• mleko,

• sól, pieprz,
• opcjonalnie poszatkowana natka 

pietruszki.
Przygotowanie:

Gotujemy litr wody i wrzucamy do 
niej konopie. Gotujemy je do popęka-
nia ziaren.

Przecieramy przez sito ugotowane 
ziarna do uzyskania gęstej, szarej za-
wiesiny.

Zagotowujemy pół litra wody i wrzu-
camy do niej pokrojoną w kostkę ce-
bulę. Gotujemy przez dwie minuty.

Całość łączymy z szarą zawiesiną 
z konopi i doprawiamy według uzna-
nia solą i pieprzem.

Kaszę jaglaną mielimy (np. w młynku 
do kawy). Zmieloną kaszę jaglaną uży-
wamy do zagęszczenia zupy. Do kub-
ka wlewamy 1/4 wody i wsypujemy łyż-
kę mąki jaglanej. Do gotującej się zupy 
wlewamy zagęszczacz jaglany i dopro-
wadzamy do wrzenia. Zupa jest gotowa.

Na talerz dajemy kaszę gryczaną 
(ilość dowolna), nalewamy zupę i do-
dajemy kilka łyżek mleka.

Zupa ma kolor zupełnie nieapetycz-
ny – szary. Ale jest aksamitna w sma-
ku i absolutnie wyjątkowa. Jedzona 
raz w roku i na dodatek przekazywana 
z pokolenia na pokolenie.

MOCZKA
Składniki:

• 1/2 kg piernika miodowego,
• 1 litr ciemnego piwa karmelowego,
• 1/2 kg suszonych śliwek bez pestek,
• 20 dag rodzynek,
• 10 dag płatków migdałowych,
• 20 dag fig,
• 20 dag łuskanych orzechów wło-

skich,
• 20 dag daktyli,
• 20 dag suszonych ananasów,
• 1 słoik kompotu z agrestu lub śliwek,
• gorzka czekolada,
• sok z cytryny,
• 2 łyżki masła,
• 2 łyżki mąki pszennej,
• cukier.

Przygotowanie:
Piernik ścieramy na tarce o dużych 

oczkach do garnka, zalewamy piwem 
i odstawiamy na noc.

Suszone owoce kroimy. Orzechy 
rozgniatamy. Rodzynki parzymy. Owo-
ce, bakalie i płatki migdałów wkładamy 
do garnka, zalewamy wodą i gotujemy 
na małym ogniu do miękkości, często 
mieszając. 

Dodajemy zmiksowany piernik, kom-
pot i startą czekoladę. Słodzimy we-
dług uznania. Doprawiamy sokiem 
z cytryny. Chwilę gotujemy, ciągle mie-
szając.

Z masła i mąki robimy białą zasmaż-
kę, dodajemy do moczki, zagotowuje-
my. Podajemy schłodzoną.

KAPUSTA 
Z GROCHEM

Składniki:
• 0,5 kg kapusty kiszonej,
• szklanka grochu łuskanego,
• 1 marchewka,
• 1 cebula,
• łyżka masła,
• łyżka margaryny,
• łyżka mąki,
• wegeta,
• 1 kostka rosołowa,
• pieprz, 2 liście laurowe,
• 3 ziela angielskie.

Przygotowanie:
Do garnka dać kapustę, zalać wodą, 

gotować. Do drugiego garnka dać wy-
płukany groszek – gotować.

Zetrzeć marchewkę na tarce, wsy-
pać do kapusty, dodać liście i ziele an-
gielskie. Gdy groszek jest pół miękki 
wsypać do kapusty, dodać kostkę ro-
sołową, gotować. Cebulkę drobno po-
kroić, usmażyć na tłuszczu, dodać łyż-
kę mąki, zrobić zasmażkę, wsypać do 
kapusty, przyprawić do smaku wege-
tą i pieprzem.

MAKÓWKI
Składniki:

• 250 g maku,
• 4 duże bułki,
• 2 litry wody,
• 6 łyżek cukru,
• 3 duże łyżki masła,
• 100 g rodzynek,
• 50 g migdałów (posiekane),
• 50 g migdałów (płatki).

Przygotowanie:
Mak drobno zemleć. (Można użyć 

gotowego zmielonego maku pakowa-
nego w paczkach).

Do garnka wlać wodę i zagotować. 
Następnie do gotującej się wody do-
dać cukier, mak, masło i rodzynki. Go-
tować  około 60 minut bardzo często 
mieszając (żeby mak nie przywarł). 
W trakcie gotowania dolewać wody, 
która wpiła się w mak albo odparowa-
ła. Około 10 minut przed końcem goto-
wania wrzucić posiekane migdały.

Na dno naczynia wlać kielnię maku 
następnie układać warstwami: bułeczki 
pokrojone na plastry i znowu polać ma-
kiem tak żeby bułkę przykryć i posypać 
płatkami z migdałów. I tak na przemian. 
Górną warstwę polać obficie makiem 
i obsypać migdałami (można też ozdo-
bić wiórkami kokosowymi). Makówki 
powinny być mokre, ale nie rzadkie.

Całość włożyć do lodówki. Przed 
spożyciem można, w razie potrzeby, 
polać lekko mlekiem by makówki by-
ły wilgotne.

Co by sie wom fszystko grajfnie 
warzoło i wyrychtowało. Winszujy-
my Wom, cobyście w te Świynta 
byli wyzgerni jak nowonarodzony 
Ponboczek we Betlyjce. Niych we 
waszych chałpach bydzie take ro-
dzinne ciepło jako we betlejymskim 
żłobeczku i niych sie na Wos dowo 
pozor Nojświyntszo Paniynka. Ju-
zaś we Nowym Roku trzimejcie sie 
zdrowo i niych wom żodne Hyrody 
ani inksze pierony szczynścio niy 
poradzom zbulić. kaz

Ś l ą s k i e  p o t r a w y  w i g i l i j n e
Ślonsko wilijo to niekoniecznie 12 potraw. Może być ich np. sześć. Oczy-

wiście Wilija jest postna. Stół nie ugina się od licznych dań, ale te, które 
się przeważnie podaje jedli na Śląsku nasi przodkowie dziesiątki lat temu. Do 
głównych dań zaliczyć można siemieniotkę, moczkę, żur na głowach z kar-
pia, kapustę z grochem, smażony karp i oczywiście makówki.
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Dłużnicy do KRD
W celu zintensyfikowania czynności 

windykacyjnych Zarząd SMF 22 paź-
dziernika br. podpisał umowę o współ-
pracy z Krajowym Rejestrem Długów 
Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu.

W grudniu Spółdzielnia rozpoczyna 
procedury wpisów do KRD BIG S.A. 

Ponadto, w czerwcu, listopadzie 
i w grudniu br. odbyły się kolejne spo-
tkania Zarządu i przedstawicieli orga-
nów samorządowych SMF z dłużnikami. 

Mamy nadzieję, że współpraca z KRD 
BIG S.A. jak i przeprowadzone rozmo-
wy oraz złożone deklaracje spłaty za-
dłużeń dadzą wymierne efekty. gaz

K o l e j n e  W a l n e
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Z g r o m a d z e n i e  z a  n a m i
14 czerwca 2018 r. w Siemianowickim Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 45 w Siemianowicach Śląskich 

odbyło się 26 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”.

Dla każdego…
Gdy tylko opiekunowie zajęli swoje 

miejsca siedzące, ich pociechy szyb-
ko zachęcono do wspólnej zaba-
wy. Niektórzy ruszyli od razu, in-
ni, mniej śmielsi, dopiero po pew-
nym czasie. Ostatecznie każdy 
z uczestników prędzej czy później 
odnalazł się w samym sercu mi-
kołajkowej imprezy. Tempo zaba-
wie nadawało kilka elfów „rozrzu-
conych” po sali. To one zachęca-
ły od pierwszej minuty do wspól-
nych igraszek, posiłkując się róż-
nymi, przywiezionymi przez siebie 
rekwizytami. Zabawa z piłkami, pi-
łeczkami, chowanie się pod wielką 
opadającą płachtą, przejście rozło-
żonym, miękkim tunelem, czy też 
z balonami… To wszystko dzia-
ło się po środku sali. Z boku zaś, 
z jednej strony można było so-
bie pomalować twarz na podobi-
znę ulubionej świątecznej posta-
ci i tak się bawić dalej, z drugiej – 
najmłodsi mogli częstować się po-
pcornem lub watą cukrową.

- Wszystko mi się tu podoba. 
Jest co robić, kiedy czeka się na 
Mikołaja. Najbardziej spodobał mi się tu-
nel do przejścia, który pokonałem trzy ra-
zy – zrelacjonował Janek Mogilski, któ-
ry na mikołajkach pojawił się z mamą.

Usłyszał i pojawił się
Zabawa trwałaby jeszcze długo, bar-

dzo długo, gdyby nie moment, na który 

tak naprawdę wszyscy czekali. Dźwięk 
dzwonka oznajmił, że zbliża się ocze-
kiwany długo Gość. Kiedy się wresz-
cie w drzwiach pokazał, zapanowała 

wielka radość. Zniecierpliwione dzieci 
szybko Mikołaja ciepło przywitały i już 
zacierały ręce na przytaszczone przez 
niego upominki.

Rozdawanie łakoci i maskotek było 
drugą częścią imprezy mikołajkowej. 
Każdy z uczestników był wyczytywany 
z imienia i nazwiska, by podejść i oso-
biście odebrać prezent. Starsi i ci od-
ważniejsi podchodzili do Mikołaja sami. 

Młodsi – z pomocą swoich opie-
kunów.

- Myślę, że tak jak nam star-
szym, takie spotkanie dziec-
ka z Mikołajem w głowie gdzieś 
tam na życie zostanie. Ja też 
kiedyś chodziłam na takie za-
bawy organizowane jeszcze 
w przedszkolu, nawet je w mia-
rę pamiętam, teraz przyprowa-
dzam swoją pociechę – mówiła 
mama małej Julki.

Mikołaj najwyraźniej był w wy-
śmienitym nastroju, bo co chwi-
lę kogoś zagadywał, chętnie po-
zował do zdjęć i dzielnie rozda-
wał na prawo i lewo prezenty. 
Ze spotkania z nim cieszyli się 
wszyscy – najbardziej oczywi-
ście dzieci.

Było i będzie
Tym razem podczas impre-

zy mikołajkowej wspólnie bawi-
ło się około 75 dzieci z różnych 
części zasobów Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” – z Mi-

chałkowic, „Bańgowa”, „Centrum” czy 
Katowic. Można mieć pewność, że 
i za rok Mikołaj nie zapomni… Zdjęcia 
patrz str. 12 Rg

Frekwencja wyniosła 1,96% uprawnionych, tj. 27 obec-
nych na 1379 Członków. Tradycyjnie materiały dotyczące 
porządku obrad zostały zaprezentowane w formie audiowi-
zualnej. W trakcie obrad podjęto 7 Uchwał. Oprócz przyję-
cia Sprawozdań z działalności Zarządu, jak i Rady Nadzor-
czej SMF za rok 2017 r. podjęto m.in. Uchwałę kierunko-
wą SM „FABUD” na lata 2019-2021. Na podstawie uchwa-
ły „kierunkowej” Spółdzielnia sporządza plany operacyjne, 
tj. roczne plany gospodarcze Spółdzielni, w tym subplany 
oznaczonych nieruchomości. Plan opracowano w oparciu 
o stan techniczny budynków i budowli, wnioski Członków 
Spółdzielni oraz obowiązujące przepisy prawa. 

Nie mniej ważną uchwałą tegorocznego WZ była Uchwa-
ła w sprawie zmiany Statutu SMF, jego aktualizacji wynika-
jącej głównie z przyjętych 20 lipca 2017 r. przez Sejm zmia-
ny w zasadach działania spółdzielni. Większość zmian jest 
konsekwencją wyroków Trybunału Konstytucyjnego doty-
czących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkanio-

wych i Prawa spółdzielczego. Główne zmiany dotyczą m.in. 
zasad nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszka-
niowych, regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokator-
skich praw do lokali, uczestnictwa pełnomocników Człon-
ków w WZ oraz obowiązku dokonywania rozliczeń fundu-
szu remontowego we wszystkich nieruchomościach spół-
dzielni, co od wielu lat jest już realizowane w naszej Spół-
dzielni. Jednocześnie wprowadzono zmiany wynikające 
z potrzeb oraz stosowanej praktyki w SMF, w tym m.in. 
zmianę terminu dokonywania płatności tj. do 25 dnia 
każdego miesiąca oraz sposobu dostarczania korespon-
dencji i zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwalony przez WZ SMF zaktualizowany Statut Spół-
dzielni wszedł w życie z dniem 9 lipca br., tj. z chwilą je-
go zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Protokół z tegorocznego Walnego Zgromadzenia Człon-
ków SMF został opublikowanych na stronie internetowej 
Spółdzielni w zakładce DOKUMENTY SMF.

W a r t o  b y ł o
To ci dopiero była zabawa. 6 grudnia br. w sali gimnastycznej Szko-

ły Podstawowej nr 4 w Michałkowicach odbyła się zabawa mikołaj-
kowa dla dzieci. Atrakcji było przeróżnych wiele, a gwaru, jaki temu wszyst-
kiemu od początku towarzyszył, Mikołaj nie przeoczył, bez trudu trafiając we 
właściwe miejsce i w samą porę – ku uciesze najmłodszych…
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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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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. Śląska, 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. Śląska 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

K O M U N I K A T
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. komórki organizacyjne w siedzibie 
SM „FABUD” przy ul. ks. J. Kapicy 3 w Siemianowicach Śl. będą nieczynne.
Przepraszamy za niedogodności wynikłe z powyższej zmiany organizacyjnej.

ZARZĄD  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„F A B U D”

P o m ó ż  s o b i e
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, dający pod-
stawę do przyznania dodatku miesz-
kaniowego. Za podstawę przyjmuje 
się kwotę najniższej emerytury, któ-
ra od 1. 03. br. wynosi 1.029,80 zł. 
Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO (z podatkiem) na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 
3 miesięcy poprzedzających datę zło-
żenia wniosku o przyznanie świadcze-
nia nie przekracza w gospodarstwie:
- jednoosobowym 175% najniższej 

emerytury, tj. 1.802,15 zł,
- wieloosobowym 125% kwoty najniż-

szej emerytury, czyli 1.287,25 zł.
Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię mieszkaniową, a do 
dochodu gospodarstwa domowego wli-

cza się, dochody brutto wszystkich za-
mieszkałych w danym gospodarstwie. 

Dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny przysługuje 

tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elek-
trycznej i jest przyznawany w formie 
ryczałtu.

Wnioski i szczegółowe informacje 
o kryteriach przyznawania obydwu 
dodatków oraz wielu innych świad-
czeń, zainteresowani uzyskają w:
- Siemianowicach Śl., referat Dodat-

ków Mieszkaniowych UM, ul. Mi-
chałkowicka 105 – dotyczy Siemia-
nowiczan,

- Katowicach, Terenowym Punkcie 
Pomocy Społecznej Nr 5, ul. Dę-
bowa 16c – dotyczy zamieszka-
łych przy ul. ks. Piotra Ściegienne-
go 51A, B, C, D.

- Chorzowie, OPS ul. Kruszcowa 22 
– dotyczy zamieszkałych w budyn-
kach przy ul. Witolda Budryka. pes
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Łakomy kawałek; 

8. Szkło okienne; 9. Podstawa arma-
ty; 10. Najwyższy organ Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „FABUD”; 11. Cza-
ra z uchwytami; 12. Nad parterem; 
13. Urządzenie do zatrzymywania 
wózków w kopalni; 16. Dobry smak, 
elegancja; 19. Sztuczny róg; 23. Drżą-
ca topola; 24. Król polskiej puszczy; 
26. Są głosowane na Walnym; 27. Ja-
snoszara gleba; 30. Edukacja; 31. Or-
kiestra ludowa; 34. Panna na ślub-
nym kobiercu; 35. Nogi bażanta; 
36. Ciężar, brzemię; 37. Kuzyn stru-
sia; 38. Leśny krzew; 39. Wznoszo-
ne na powitanie Nowego 2019 Roku; 
40. Wytyczona droga.

PIONOWO: 1. Figiel; 2. Pełnią je na-
si dzielnicowi; 3. Dowcip w „Spółdziel-
czym okiem” w rubryce „Uśmiechnij 
się”; 4. Lokal handlowy; 5. Element 
parkietu; 6. Tuż przed nami 25 i 26 
grudnia; 7. Dorośli w przeciwieństwie 
do dzieci i młodzieży; 14. Świadec-
two niewinności; 15. Kwitnie tylko raz; 
17. Rzecz zagubiona; 18. Szampań-
ski „nabój”; 20. U boku lwa; 21. Po-
stać z książki dla dzieci Astrid Lind-
gren; 22. Kofeina; 25. „Spółdziel-
czym Okiem”, leżący przed Tobą; 
28. Wielowarstwowe tworzywo sztucz-
ne; 29. Wigilijne drzewko; 30. Łobuz; 
31. Pokój na statku; 32. Rodzaj ogro-
dzenia; 33. Ozdoba choinkowa.

Krzyżówkę zamieszczamy by każ-
dy mógł sobie połamać trochę gło-
wę, a po rozwiązaniu miał satysfakcję 
z odgadnięcia nie tylko ostatecznego 
hasła, lecz przede wszystkim z prawi-

dłowego wypełnienia wszystkich krate-
czek jak w poziomie, tak i w pionie. Li-
tery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki.

Jeżeli ktoś uzna za stosowne nade-
słać rozwiązanie na adres e-mailowy 
redakcji: sofabud@poczta.fm lub ad-
res pocztowy redakcji: SM „FABUD”, 

41-100 Siemianowice Śl. ul. ks. Ja-
na Kapicy 3 z dopiskiem: Redakcja 
„Spółdzielczym Okiem” – krzyżów-
ka nr 65/18, to imię i nazwisko podamy 
na łamach w kolejnym wydaniu „SO”. 
Proszę wyrazić zgodę na publikację 
danych. Życzymy miłej zabawy.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 64/18 
„SO” brzmiało: W domu jak w raju

Krzyżówka nr 65/18

W pociągu pędzącym przez prerię, 
w pobliżu Gór Skalistych siedzi wy-
godnie rozparty na miękkim siedzeniu 
kowboj i pali ogromne, drogie cygaro. 
A potem puszcza kółka z dymu: raz 
większe, raz mniejsze...

Obserwuje go uważnie siedzący na-
przeciwko Indianin z plemienia Siuk-
sów i dosłownie czyta mu z ust. 

Wreszcie zwraca się do kowboja:
- Posłuchaj, John ! Powiesz jeszcze 

jedno takie słowo na k..., a dostaniesz 
w pysk. 

J K L
Indianie przychodzą do szamana 

i pytają:

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust 

na opał. Jednak zima była łagodna. Po 
roku Indianie znów odwiedzają sza-
mana.

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust 

na opał. Jednak zima znów była ła-
godna. Po roku, szaman nie chcąc 
znów się

ośmieszyć, poszedł do meteorolo-
ga i pyta:

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Oj, bardzo mroźna! Indianie już 

dwa lata zbierają chrust na opał!
J K L

W gęstej, londyńskiej mgle jeden 
z kierowców czując się niepewnie przy 
kiepskiej widoczności, na wszelki wy-

padek postanawia kierować się świa-
tłami poprzedzającego go pojazdu. Je-
dzie za nim, skręca, gdy ten skręca, 
zwalnia, gdy ten zwalnia, zatrzymuje 
się wraz z nim. Nagle światła jadące-
go przodem pojazdu gasną i, co nie-
uchronne, następuje stłuczka.

Kierowca wybiega z samochodu 
i piekli się:

- Jak tak można, przecież widocz-
ność jest praktycznie zerowa, jak moż-
na zachować się tak nieodpowiedzial-
nie i w tych warunkach zgasić światła 
pozycyjne? Na to „winowajca”:

- We własnym garażu chyba mogę...
J K L

J Uśmiechnij się J

J Uśmiechnij się J
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