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Zmieniony projekt ustawy nie 
został poddany żadnym konsul-
tacjom społecznym, a ostatecznie 
przyjęte zapisy są niestety niespójne, 
mało precyzyjne i w wielu aspek-
tach mogą być uznane za sprzeczne 
z Konstytucją – w tym z jedną z pod-
stawowych zasad jaką jest swoboda 
zrzeszania się obywateli i równości 
wobec prawa.

Znaczna część wprowadzonych 
zapisów spotkała się z powszechną 
krytyką zarówno ze strony środowisk 
spółdzielczych jak i praktyków prawa. 
Obawy te podziela także Krajowa 
Rada Spółdzielcza, która w swoim 

wystąpieniu do Prezydenta RP skry-
tykowała uchwalone rozwiązania. 

Ustawa wprowadziła istotne zmia-
ny w wielu obszarach funkcjono-
wania spółdzielni mieszkaniowych, 
które nałożyły na spółdzielnie miesz-
kaniowe potrzebę podjęcia ogromu 
działań zmierzających do wdrożenia 
w życie przepisów, które nie zawsze 
są ze sobą spójne. Wszystkie spół-
dzielnie mieszkaniowe muszą pod-
jąć ogromny wysiłek wprowadzania 
nowych przepisy w życie, a czasu 
dostały na to tylko rok. 

Z uwagi na to, że wiele wprowa-
dzonych zmian istotnie odbiega od 

dotychczasowych regulacji, ustawo-
dawca zdecydował, że spółdzielnie 
mieszkaniowe w ciągu roku od wej-
ścia w życie ustawy są zobowiązane 
do dokonania zmian swoich statu-
tów, tak aby uwzględniały dokonane 
nowelizacją zmiany. 

W Polsce znajduje się 3,5 mln 
mieszkań spółdzielczych, co stanowi 
30 proc. zasobów mieszkaniowych. 
W strukturze praw własności lokali 
przeważa spółdzielcze prawo włas-
ności – ok. 2,3 mln mieszkań i prawo 
lokatorskie – ok. 1,1 mln mieszkań. 
Zapisy znowelizowanego prawa doty-
czą więc milionów obywateli. =

Nowelizacja to chaos  
i nowe obowiązki
Od 9 września 2017 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz ustawy Prawo spółdzielcze i Kodeksu postępowania cywilnego. Zasadniczym 
celem ustawy nowelizacyjnej z dnia 20 lipca 2017 r. było dostosowanie dotychczasowych 
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej TERESA 

w Tychach 
uprzejmie informuje, 

że w dniach 22 grudnia 
2017 roku (piątek) oraz  

5 stycznia 2018 roku 
(piątek) biura spółdzielni 

będą nieczynne.
W przypadku powstania 

awarii prosimy o zgłoszenie 
jej na dyżur awaryjny 

znajdujący się przy 
ul. Turkusowej 7 

w Tychach.
Numery telefonów: 

32-217-45-91; 
668-740-483.

PLAN REMONTÓW
Zarząd Spółdzielni bardzo dzię-
kuje tym mieszkańcom, którzy 
zgłosili swoje propozycje do 
planu remontów na 2018 rok.

Część z nich została przyjęta do 
realizacji w przyszłym roku, część 
niestety nie. A to dlatego, że nie wyni-
ka to z naszej niechęci, lecz z waż-
ności innych potrzeb remontowych 
i przede wszystkim z ograniczonych 
środków funduszu remontowego. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że propozy-
cje nie ujęte w planie na przyszły rok 
będą rozważane przy budowie planu 
w następnych latach.=

(Tabela Planu remOnTów 
na 2018 rOK na STr. 2)

Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Rozwoju i Finansów z dnia 13 
kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych (Dziennik Ustaw z 2017 
roku, poz. 969) legalizacja wodomie-
rzy powinna odbywać się w okresach 
pięcioletnich. Dążąc do ujednolicenia 
typów wodomierzy, SM TERESA 
w imieniu lokatorów przejęła obo-
wiązek legalizacji wodomierzy. 

W październiku 2017 roku roz-
poczęła się wymiana wodomierzy 
w zasobach naszej spółdzielni.

DOKOńcZenie na STr. 2

WODOMIERZE

Nad miejskimi dachami
nad naszymi głowami,
radościami, troskami

jakie były i będą
by nam oczy błyszczały

żeby usta się śmiały,
płyń kolędo, rodzinna kolędo...

NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
WSZYSTKIM SPÓŁDZIELCOM,

MIESZKAŃCOM, PRZYJACIOŁOM
I WSPÓŁPRACOWNIKOM

SKŁADAJĄ

ZARZĄD, RADA NADZORCZA 
I PRACOWNICY

SM TERESA
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WYMIANA WODOMIERZY
DOKOńcZenie Ze STr. 1

Każdy użytkownik lokalu zostanie 
obciążony za wodomierz (do ciepłej lub 
zimnej wody) oraz jego montaż w łącz-
nej wysokości 70,20 zł za jeden wodo-
mierz. Opłatę będzie wnosił w miesięcz-
nych ratach przez 48 miesięcy, tj. 1,47 zł 
za jeden wodomierz miesięcznie.

Ponadto przypominamy, że:
•  obowiązkiem użytkownika lokalu 

jest sprawdzanie, co najmniej raz 
w miesiącu, czy wodomierz reje-
struje zużycie wody;

•  w przypadku nie udostępnienia 
lokalu lub nie wyrażenia zgody na 
montaż lub wymianę wodomierza 

spółdzielnia dochodzi od użytkow-
nika tego lokalu odszkodowania 
(o którym mowa w art. 45a ust. 
11a pkt 1 ustawy z dnia 10.04.1997 
roku Prawo energetyczne). Ustale-
nia wysokości odszkodowania za 
wodę zimną i za przygotowanie cie-
płej wody użytkowej dostarczonej 
centralnie przez instalację oraz jego 
rozliczenia dokonuje się według 
zasad określonych dla mieszkań 
niewyposażonych w wodomierze; 

•  w przypadku upływu okresu lega-
lizacji (choćby jednego wodomie-
rza) lokal rozliczany jest tak, jak 
lokal niewyposażony w urządzenie 
pomiarowe. (SK)

Zgodnie z § 20 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Tychy, przyjętym  Uchwałą Rady Mia-
sta Tychy NR XXVIII/610/13 z dnia 
21 marca 2013 roku. 

„1. Osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe zobowiązane są do: 

1) zapewnienia stałego i skuteczne-
go dozoru nad zwierzętami,

2) wyprowadzania psów wyłącznie 
na smyczy, a w przypadku psów ras 
uznawanych za agresywne oraz ich 
mieszańców, dodatkowo w kagańcu,

3) nie wprowadzania psów do 
budynków użyteczności publicznej 
i obsługi ludności oraz na tereny akwe-
nów kąpielowych, piaskownic, placów 
zabaw dla dzieci, boisk, kwietników, 
fontann, cmentarzy i innych oznako-
wanych stosownym zakazem,

4) usuwania zanieczyszczeń pozo-
stawionych przez zwierzęta poprzez 
wrzucenie zanieczyszczeń w szczel-
nym opakowaniu, do pojemników na 
odpady komunalne lub do specjalnych 
pojemników przeznaczonych na psie 
odchody.

1. Zwolnienie psów ze smyczy 
jest dozwolone tylko w miejscach 
wyznaczonych lub mało uczęszcza-
nych, gdzie obecność psa bez uwięzi 
nie będzie stwarzać zagrożenia dla 
ludzi, jednak pod warunkiem, że pies 
ma założony kaganiec, a właściciel 
(opiekun) ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zacho-

waniem. Obowiązek założenia kagań-
ca nie dotyczy psów, którym niemoż-
liwe jest jego założenie ze względu na 
wagę i budowę ciała (np. pekińczyk, 
yorkshire terier, itp.)”.

W związku z powyższym ponownie 
przypominamy właścicielom zwierząt 
domowych, a szczególności właścicie-
lom psów, że są oni zobowiązani do 
natychmiastowego usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez nie na traw-
nikach, chodnikach i innych obiektach. 
Właściciel, który pozostawił „pamiątkę” 
po swoim milusińskim może zostać uka-
rany przez funkcjonariuszy policji lub 
straży miejskiej mandatem karnym.

Co zrobić, aby przede wszystkim 
psie kupy zniknęły z naszych terenów?

Nic prostszego, jak schylić się 
i zabrać ją do woreczka foliowego, 
którą następnie można wrzucić do 
kosza ulicznego na śmieci lub do 
kontenera na śmieci znajdującego się 
w altance śmietnikowej. Mamy ich 
kilkadziesiąt na osiedlu, więc prak-
tycznie znajdują się one w zasięgu 
ręki. (ZJ)

Masz psa?  
To nie zapominaj…

Plan remOnTów na 2018 rOK

ROZWIąZANIE KRZyżóWKI śWIąTECZNEj: „WIElE RADOśCI”.
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„Żaden człowiek nie jest na tyle 
bogaty, by nie potrzebował sąsiada. 
Jakiegokolwiek” – mówi węgierskie 
powiedzenie. Proste, a jakże praw-
dziwe.

„żaden człowiek nie jest samotną 
wyspą”…

Ileż pięknych, mądrych, gorzkich 
i dramatycznych słów napisano na 
temat ludzkiej samotności. Samot-
ności rzadko kiedy z wyboru, prze-
ważnie ze smutnej, czasem tragicznej 
konieczności, kolei losu.

Zbliżają się święta Bożego Naro-
dzenia. święta rodzinne, kiedy 
ludzie szczególnie lgną do siebie, 
gromadzą się przy choinkach, blasku 
świec, śpiewają kolędy, a na wigi-
lijnych stołach tradycyjnie znajduje 
się jedno wolne nakrycie dla nie-
spodziewanego, nieznanego gościa, 
wędrowca. Miejsce to najczęściej 
pozostaje puste… Ale czy naprawdę 
w Twoim otoczeniu, w Twoim bloku, 

w Twoim najbliższym sąsiedztwie 
nie ma nikogo, kto mógłby je zająć? 
Kogoś, kto z radością, skromnie by 
zasiadł z Tobą przy wigilijnym stole, 
żeby po prostu z Tobą pobyć, nie 
pozostać samotnym w ten szcze-
gólny – jedni powiedzą: Boży, inni: 
magiczny – wieczór? Na pewno są 
takie osoby.

Przystań, rozejrzyj się, pomyśl… 
Może ten Ktoś potrzebuje także innej, 
takiej zwyczajnej, przedświątecznej 
pomocy?

Podaruj komuś trochę serca, rado-
ści, miłości. Tę „gwiazdkę z nieba”.

Przecież Ciebie stać na to… Im 
więcej wydasz tego dobra, tym więcej 
Tobie zostanie…=

Pamiętaj o sąsiedzie!

WIEŚCI Z TUPTUSIA

  12 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się impreza mikołajkowa pod-
czas której Mikołaj rozdał dzieciom członków spółdzielni ok. 120 paczek.

  14 grudnia w klubie zorganizowano ostatnie w tym roku przedstawienie 
teatralne „Zaczarowany młynek”.

  20 grudnia o godz. 16.00 w klubie odbędą się warsztaty plastyczne dla 
dzieci.

  W dniach od 22 do 29 grudnia 2017 roku oraz 5 stycznia 2018 roku klub 
będzie nieczynny.

  Dyżur dzielnicowego w klubie „Tuptuś” przypada zawsze w pierwszy wtorek 
miesiąca o godzinie 17.00.

  W styczniu 2018 roku rozpoczną się zapisy na zajęcia z aerobiku i aqua-aero-
biku. Szczegóły na plakatach.

  jak co roku klub będzie organizować półkolonie zimowe dla dzieci. Szczegó-
łowe informacje dotyczące ferii zostaną zamieszczone na plakatach.

  Wszystkie informacje dotyczące zajęć organizowanych w klubie znajdują się 
na plakatach. (EK) 

W Dzień Bożego NaroDzeNia 

Wszystko jest, jak przed rokiem:  
na szybach srebrne kwiaty  
i ten sam obraz w ramach okien;  
świat biały, jak opłatek... 

Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie,  
do świątecznej zasiądą wieczerzy -  
błogosławiony grudzień!  
„W żłobie leży - któż pobieży...” 

Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,  
tacy jak ty młodzi chłopcy  
i małe dziewczęta  
zaśpiewają tę samą kolędę. 

Pamiętaj: będą  
ludzie smutni, opuszczeni,  
niepotrzebni nikomu -  
i nikt z nimi słowa nie zamieni,  
nie zaprosi do swego domu... 

Weź do ręki biały opłatek,  
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić -  
i życz szczęścia całemu światu  
niech się wszystkie serca rozweselą! 

(Zdzisław Kunstman)

Wszyscy kochamy święta Bożego 
Narodzenia i tęsknimy do nich przez 
cały rok. święta przede wszystkim 
są źródłem satysfakcji i pozytywnych 
emocji, szczęścia i dobrego samopo-
czucia. Duchowe i rodzinne przeży-
wanie świąt daje dużo zadowolenia. 
Co więc możemy zrobić, aby były 
niezwykłe, a klimat niepowtarzalny?

Niepowtarzalną atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia tworzą spotka-
nia rodzinne, łamanie się opłatkiem, 
składanie życzeń, obdarowywanie się 
nawet skromnymi prezentami i wspól-
ne śpiewanie kolęd.

W okresie przedświątecznym dysku-
tujemy z rodziną, co powinno pojawić 
się na świątecznym stole. W zakresie 
potraw podawanych na stół wigilij-
ny jesteśmy konserwatywni. Chcemy, 
aby smak i aromat przypominały nam 
czasy dzieciństwa i choć raz w roku 
przywróciły wspomnienia ze świa-
ta, który już przeminął. Staramy się 
zachować tradycję, jaka była kultywo-
wana w naszych rodzinnych domach.

Należy jednak przestrzegać zasad 
rozsądnego i zdrowego jedzenia, aby 
uniknąć przykrych niespodzianek 
takich jak zgaga, niestrawność, mdło-
ści. Nie możemy zapominać o moż-
liwościach naszego organizmu. Aby 
biesiadowanie było naprawdę rozko-
szą dla naszych zmysłów warto pamię-
tać o wyglądzie potraw i pięknie ude-
korowanym stole. Sam widok ładnie 
podanego jedzenia sprawia, że orga-
nizm zaczyna wydzielać więcej śliny 
i soków, które biorą udział w procesie 
trawienia. We wspaniałej atmosferze, 
przy pięknie podanych potrawach, 
zapalonych świeczkach, stroikach, tra-
wienie przebiega prawidłowo. Trzeba 

jednak pamiętać, że potrawy, które 
cieszą nasze oczy, stanowią pułapkę, 
bo zwiększają apetyt i trudniej nam 
pohamować łakomstwo.

Podczas świątecznego przyjęcia nie 
należy cały czas bić się z myślami, czy 
zjeść kawałek ciasta czy nie, bo popsu-
jemy sobie radość biesiadowania. Nic 
złego się nie stanie, jeśli raz na jakiś 
czas dostarczymy organizmowi wię-
cej kalorii. Następnego dnia zjemy 
mniej. Nie będzie to oznaką słabego 
charakteru, ale będzie świadczyło, że 
wyrabiamy w sobie nawyki zdrowe-
go odżywiania. Podczas jedzenia nie 
rozmyślajmy o problemach osobistych 
czy zawodowych, gdyż wówczas 
wyzwala się adrenalina, która zakłó-
ca produkcję enzymów trawiennych 
i pracę mięśni żołądka i jelit. Podczas 
jedzenia postarajmy się oderwać od 
problemów codziennych, a skupmy się 
na tym, co jemy.

Nie jedzmy zbyt dużo, bo żołą-
dek ma ograniczoną pojemność (300 
– 500 ml). Gdy dostarczymy mu za 
dużo pożywienia, efektem będą nie-
strawność, uczucie ciężaru, wzdęcia 
i zgaga. Odejdźmy od świątecznego 
stołu z uczuciem niedosytu. Pamię-
tajmy, że mózg potrzebuje około 20 
minut aby odczytać informację, że 
żołądek jest wypełniony. Warto robić 
sobie dłuższe przerwy między posiłka-
mi. Najlepiej przejść do innego pokoju 
i porozmawiać z uczestnikami gościny 
przy lampce wina. Nie jest dobrze, 
kiedy biesiadnicy spędzają cały czas 
przy stole. Każda aktywność fizyczna 
przyspiesza pracę układu pokarmowe-
go. Warto wybrać się na spacer i poba-
wić z dziećmi, które pragną bliskości 
rodziców i krewnych. (BB)

Świętujmy zdrowo



grudzień 2017str. 4

Bezpłatne Pismo Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej TereSa. 
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32−217−45−91  
32−217−12−07

rOZlicZenia 
z tytułu opłat lokalowych, wkładów, 

dodatków mieszkaniowych
poniedziałek  − 9.00−17.00
wtorek, środa, czwartek  − 11.00−15.00

DYŻurY 
ZarZĄDu

w poniedziałki, w godz. 15.00−17.00

POlicJa 997
32−325−62−00

STraŻ mieJSKa 986
32−780−09−75

STraŻ POŻarna 
998

32−227−20−11
POGOTOwia:

raTunKOwe 999
32−327−49−99

enerGeTYcZne 991
32−226−21−31

GaZOwe 992
32−227−41−14

wOD−Kan. 994
32−227−40−31

Pec
32−219−56−81

 DYŻur awarYJnY
całodobowy 32−217−45−91

668−740−483
ul. Turkusowa 7

TeleFOn awarYJnY
w przypadku awarii windy

601−465−540

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

  KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA ZNaCZeNIe WYraZÓW
Poziomo: 1. Opowiedziany kawał. 
6. Drzewo iglaste. 9. Obok lwa. 10. 
świecą na choince. 11. Gaża, pensja. 
12. Ma je róża. 15. Plecie trzy po 
trzy. 18. Tytuł szlachecki. 21. Ma 
okrągły kształt. 22. Wzniesiemy go 
na powitanie Nowego 2016 roku. 23. 
Na szczycie choinki. 24. Składnik 
benzyny. 25. W Tychach jest Mały. 
28. Rodzaj guza. 32. Kojący kompres. 
34. Ulica spacerowa. 35. Gostynka. 
36. Zimne na choince. 37. Składnik 
wódek. 40. Zasłaniana kurtyną. 43. 
Wśród ptaków błotnych. 46. Odbijana 
w kometce. 47. śpiewane w czasie 
świąt Bożego Narodzenia. 48. Siła 
żywotna. 49. Przerywana na mecie. 
50. Na głowie Araba.

Pionowo: 2. Mała miejscowość. 3. 
Przylądek. 4. Zbiór danych na dysku. 
5. Kolor śniegu. 6. Kolega minera. 7. 
Bogactwo. 8. Kwitnie raz. 13. Łama-
ny w wigilijny wieczór. 14. Bożo-
narodzeniowe drzewko. 15. Osiem 
punktów typograficznych dla druka-
rza. 16. Ogół czasopism. 17. Gra 
na scenie. 19. Zbiór map. 20. Dwu-
stronny zamsz. 26. Uzyskany rezultat. 
27. Metal jak olbrzym. 29. Miejsce 
zamieszkania. 30. Roślina lecznicza. 
31. Sala szkolna. 32. Pole leżące w 
zakolu rzeki. 33. Szuka jelenia. 37. 
Pierwsze narzędzie z kamienia. 38. 
Mały Antoni. 39. Strach, lęk. 41. 
Dezynfekuje wodę. 42. Skrajna bieda. 
44. Ryba na stół wigilijny. 45. śląska 
gra w karty.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 12 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które znajdziesz na innej stronie „NS”.

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
TERESA

z siedzibą przy 
al. Marsz. Piłsudskiego 32 

w Tychach
posiada wolne lokale 

użytkowe do wynajęcia
 znajdujące się przy:

1) ul. Tołstoja 9 
 - o pow. 20,64 m² 
2) ul. Tołstoja 13 
 - o pow. 20,20 m²
3) ul. Tołstoja 15 
 - o pow. 20,40 m²
4) al. Marsz. Piłsudskiego 52 
 - o pow. 19,44 m²
5) al. Marsz. Piłsudskiego 54 
 - o pow. 19,12 m²
6) al. Marsz. Piłsudskiego 64 
 - o pow. 20,93 m²
7) al. Marsz. Piłsudskiego 66 
 - o pow. 20,74 m²
Stawka czynszu zostanie ustalona 
w drodze indywidualnej negocjacji na 
etapie zawierania umowy.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym 
ustaleniu terminu.

Informację można uzyskać w biurze 
spółdzielni przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 32 w Tychach (pokój nr 3) lub 
telefonicznie: 32 217 12 07 wew. 22.

H a r m O n O G r a m
dyżurów członków rady Nadzorczej w I półroczu 2018 roku:

8 stycznia, 5 lutego, 5 marca,
9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca

Dyżury będą się odbywały w godz. od 17.00  do 18.00  
w siedzibie Rady Nadzorczej, ul. Tołstoja 60.

DOBRE ZASADY DOMOWE
1. Moje swobody nie krępują swobód innych.
2. Moje potrzeby nie są potrzebami wszystkich.
3.  Moje mieszkanie jest moją własnością, ale moi sąsiedzi nie są, dlatego 

nie narzucam im mojego stylu życia.
4.  Moi sąsiedzi i ja tworzymy sieć relacji, witamy się ze sobą, zwracamy 

uwagę na siebie.
5. Muzyka jest dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą jej słuchać.
6. Dbam o moje mieszkanie i dbam o moją klatkę schodową.
7.  jeśli nie palę w mieszkaniu, to nie palę również na balkonie.
8.  Zepsute urządzenia kosztują więcej niż sprawne, dlatego zgłaszam 

zauważone usterki i awarie.
9.  Kocham pomagać zwierzakom. Wyrzucanie jedzenia przez okno lub 

obok śmietnika nie jest pomaganiem.
10.  śmieci wyrzucam do śmietnika, a odpady wielkogabarytowe wyrzu-

cam, gdy jest na to czas. Zawsze sprzątam po swoim psie.

Zasady te opracowano w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Byd-
goszczy. Spółdzielnia propaguje je w swoim środowisku. Warto, abyśmy 
także my je zapamiętali i – co ważniejsze – stosowali na co dzień.


