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Aktywność 
przeliczalna  
na złote

 
W ramach tyskiego budżetu partycypa-

cyjnego na rok bieżący na terenie naszej 
spółdzielni zostanie zrealizowany tylko 
jeden wniosek: budowa spowalniaczy 
ruchu oraz parkingu przy ul. Turkusowej 
o wartości 60 tys. zł, związany z popra-
wą bezpieczeństwa oraz zwiększeniem 
liczby miejsc parkingowych. Czy na rok 
2017 uda się zdobyć więcej środków na 
większą liczbę zadań? 

To będzie zależeć od Państwa, od 
Waszej aktywności w pracach nad 
przyszłorocznym budżetem partycy-
pacyjnym, a zwłaszcza od frekwencji 
w głosowaniu nad zgłoszonymi do 
realizacji projektami. Za pieniądze 
z budżetu obywatelskiego można 
wiele zrobić, oszczędzając środki 
z opłat mieszkaniowych na inne cele. 

Prace nad III tyskim budżetem party-
cypacyjnym na 2017 rok ruszyły 1 marca. 
10 marca odbyły się pierwsze konsul-
tacje, podczas których każdy tyszanin 
mógł porozmawiać o swoich pomysłach, 
miejscach lokalizacji zadań czy koszto-
rysach z przedstawicielami wydziałów 
i jednostek Urzędu Miasta Tychy. 

Dokończenie na str. 2

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Od grudnia 2015 do marca 2016 
roku Rada Nadzorcza odbyła czte-
ry posiedzenia plenarne. Prezydium 
Rady spotkało się osiem razy 
i w tym czasie zajmowało się przede 
wszystkim organizacją pracy Rady, 
przygotowywaniem jej posiedzeń, 
analizą i oceną sytuacji finansowej 
spółdzielni oraz innymi bieżącymi 
sprawami.

W tym okresie Rada Nadzorcza 
kontynuowała zadania wynikające 
z zatwierdzonych planów. Podjęła 
dziewięć uchwał. Trzy z nich doty-
czyły wykreślenia z rejestru człon-
ków spółdzielni na podstawie §13 

ust. 2 pkt d Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej TERESA. Dwie 
następne - wykluczenia ze spółdzielni 
na podstawie §12 ust. 2 pkt 4 i §14 ust. 
1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 
TERESA. Ponadto podjęto uchwały 
w następujących sprawach:
=  zatwierdzenia struktury organiza-

cyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
TERESA;

=  nadania odznaki „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego” 
pięciu pracownikom spółdzielni 
i dwóm byłym członkom Rady 
Nadzorczej;

Dokończenie na str. 2

Wynika to z zapisu Statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
TERESA, który mówi, że jako 
szczególne obowiązki członka 
w zakresie napraw wewnątrz lokali 
uznaje się m. in. naprawę i kon-
serwację domofonów (§38 ust. 3 
pkt 7 statutu). Jeżeli natomiast 
chodzi o montaż domofonów, to 
również należą one do obowiązków 
mieszkańców. Wynika to z zapisu 
statutu, który określa, że „napra-
wy i wymiany wewnątrz lokali 
nie zaliczone do obowiązków 
Spółdzielni obciążają członków 
zajmujących te lokale” (§38 ust. 
2 statutu). Nadmienić należy, iż 
zgodnie z §37 ust. 2 statutu do 
podstawowego zakresu obowiąz-
ków spółdzielni w zakresie napraw 
wewnątrz lokalu należy:
1/ konserwacja, naprawa i wymiana:
a/  przewodów instalacji wodociągo-

wej wchodzących w zakres pod-
stawowego wyposażenia lokalu 
do pierwszego (głównego) zaworu 
odcinającego wraz z tym zaworem,

b/   kanalizacji deszczowej zainstalo-
wanej w budynku,

c/  pionów instalacji sanitarnej wraz 
z trójnikiem rozgałęźnym do loka-
lu bez przewodów odpływowych 
urządzeń sanitarnych,

d/  przewodów instalacji gazowej do 
zaworu odcinającego odbiorniki 
gazowe wraz z zaworem,

e/  wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania łącznie z grzejnikami 
i termoregulatorami z zastrzeże-
niem § 38 ust. 3 pkt 13,

f/  instalacji elektrycznej (z wyłącze-
niem gniazd wtykowych, prze-
łączników, podłączeń urządzeń 
i bezpieczników) do podstawy 
bezpieczników przy tablicy licz-
nikowej do danego lokalu łącznie 
z tablicą i gniazdami bezpieczni-
kowymi,

g/  oddawczych skrzynek pocztowych 
z wyłączeniem zamków i kluczy

2/  konserwacja i naprawa instala-
cji doprowadzającej sygnał TV 
w zakresie podstawowym z wyjąt-
kiem przewodów przyłączenio-
wych,

3/  naprawa instalacji dzwonków elek-
trycznych zasilanych z obwodów 
administracyjnych bez osprzętu.

Jak z powyższych wyjaśnień wyni-
ka montaż, naprawa i konserwacja 
domofonów byłyby prowadzona 
przez spółdzielnię wówczas, gdyby 
wynikało to ze statutu spółdzielni. 
Dodać tutaj należy, iż za wykony-
wane czynności (naprawa, konser-
wacja, montaż) wszyscy mieszkańcy 
musieliby wnosić dodatkowe opłaty. 
Jakie byłyby one wysokie, na dzień 
dzisiejszy trudno je ustalić. Wszystko 
zależy od wielkości budynku, liczby 
mieszkań, rozwiązania techniczne-
go domofonu itd. Przed podjęciem 
decyzji rozważmy, czy rzeczywiście 
wszyscy chcieliby je posiadać i prze-
de wszystkim dbać o nie. Już dzisiaj 
widzimy, że w niektórych budynkach 
nie tak dawno zamontowane przez 
mieszkańców domofony są zniszczo-
ne i przypuszczamy, że nikt nie chce 
płacić za ich naprawę. Miejmy na 
uwadze, że nic nie jest za darmo i to 
zarówno, gdyby domofony zamonto-
wane były przez spółdzielnię, czy też 
wykonają to we własnym zakresie 
mieszkańcy danej klatki. Dokładnie 
zastanówmy się więc przed podję-
ciem jakiejkolwiek decyzji.  (ZJ)

KTO PYTA – NIE BŁĄDZI

O domofonach
W związku z zapytaniami dotyczącymi montażu domofonów w klatkach schodowych 
budynków, uprzejmie informujemy, że ich naprawa i konserwacja odbywa się na koszt 
mieszkańców danej klatki schodowej. 
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Dokończenie ze str. 1

=  zmian w Regulaminie przetargu na ustanowie-
nie odrębnej własności lokalu;

=  podziału Walnego Zgromadzenia na dwie części.
W omawianym okresie Rada Nadzorcza zajmo-

wała się głównie:
=  analizą stanu zadłużenia i windykacji w opłatach 

za użytkowanie lokali mieszkalnych, prowadzono 
rozmowy z dłużnikami, zapraszano ich na każde 
posiedzenie Rady. Niestety, zaproszeni w zniko-
mym stopniu odpowiadali na wezwania Rady;

=  analizą i oceną pracy Zarządu - Rada dokonała 
szczegółowej oceny pod kątem prawidłowego 
gospodarowania środkami finansowymi przy 
realizacji zadań wynikających z przyjętych pla-
nów (tj. rzeczowo-finansowego, planu remontów 
oraz planu działalności społecznej, kulturalnej 
i wychowawczej). Przyjęto także sprawozdanie 
Zarządu z działalności za IV kwartał 2015 roku;

=  szczegółową analizą zużycia ciepłej i zimnej 
wody za II półrocze 2015 roku;

=  analizą zużycia energii cieplnej na potrzeby 
centralnego ogrzewania za 2015 rok.
Ponadto Rada przyjęła informację Zarządu na 

temat zużycia energii elektrycznej w zasobach 

spółdzielni w 2015 roku oraz zapoznała się 
z informacją Zarządu na temat rozstrzygnięć 
przetargów na kontynuację remontów dociepleń 
budynków na poszczególnych nieruchomoś-
ciach. Członkowie Rady zapoznali się także 
z Uchwałą nr XVIII/298/16 (1) z dnia 28 
stycznia 2016 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Tychy 
na rok 2017. Omówiono wstępnie propozycje 
projektów do zrealizowania w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego na 2017 rok z naszego okręgu 
konsultacyjnego. Kontynuowano również roz-
mowy z Zarządem na temat obchodów jubileu-
szu 25-lecia spółdzielni.

W omawianym okresie komisje problemowe 
Rady (Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi) wykonywały swoje 
zadania zgodnie z zatwierdzonymi planami pracy 
oraz bieżącymi potrzebami Rady.

Komisja Rewizyjna odbyła cztery posiedzenia. 
Przedmiotem jej prac było między innymi:
=  analiza i ocena naliczania i wykorzystania 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych za rok 2014 oraz bieżąco za rok 
2015;

=  analiza środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych SM TERESA;

=  analiza stanu wynajęcia lokali użytkowych 
i wnoszonych opłat za wynajęte lokale;

=  kontrola i analiza przeprowadzonej inwentary-
zacji składników majątkowych spółdzielni.
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 

także odbyła cztery spotkania. Główne tematy, któ-
rymi zajmowali się członkowie tej komisji to:
=  udział w roli obserwatorów w odbiorach gwa-

rancyjnych i przetargach organizowanych przez 
Zarząd Spółdzielni;

=  przegląd infrastruktury nieruchomości IV;
=  ocena przetargów na roboty związane z remon-

tem elewacji budynków zgodnie z planem 
remontów na 2016 rok;
Członkowie Rady pełnili dyżury w każdy pierw-

szy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 w sie-
dzibie Rady (ul. Tołstoja 60). Zainteresowanych 
nie było.

W imieniu członków Rady, proszę o więk-
sze zaangażowanie w sprawy dotyczące naszej 
spółdzielni. Oczekujemy na współpracę ze strony 
mieszkańców. Przypominam, że dyżury członków 
Rady będą kontynuowane, zgodnie z harmonogra-
mem.  (EK)

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Aktywność przeliczalna na złote
Dokończenie ze str. 1

Do końca marca każdy 16-letni 
lub starszy mieszkaniec Tychów 
może zgłosić swój wniosek do rea-
lizacji w ramach III edycji tyskiego 
budżetu partycypacyjnego. Realizacja 
zgłaszanego wniosku musi wpisywać 
się w zadania miasta Tychy i służyć 
mieszkańcom danego okręgu konsulta-
cyjnego (może dotyczyć m.in. edukacji, 
budowy lub remontów drogi i chod-
ników, ochrony środowiska, pomocy 
społecznej, kultury, zdrowia, sportu, 
przestrzeni publicznej, zieleni miej-
skiej, oświetlenia). Wyjątek stanowią 
projekty takie jak festyny czy warsztaty, 
które muszą posiadać charakter ogólno-
dostępny, przy czym pierwszeństwo 
uczestnictwa w nich mają mieszkańcy 
okręgu konsultacyjnego, w którym pro-
jekt był zgłoszony.

Szacunkowe koszty zadania nie 
mogą przekroczyć kwoty przezna-
czonej na budżet partycypacyjny dla 
poszczególnych okręgów konsultacyj-
nych. Realizacja zadania musi zostać 
zakończona w 2017 roku. Do dyspozy-
cji w skali całego miasta i do podziału 
między dzielnice (okręgi) jest 5 mln zł. 

Dla każdego okręgu konsultacyjne-
go wyznaczono punkty konsultacyjne, 
w których można uzyskać informacje 
na temat zasad funkcjonowania budże-
tu partycypacyjnego Razem Tychy. 
Punkt konsultacyjny wspólny dla obu 
okręgów mieści się w Filii nr 12 MBP 
Tychy, ul. Zaręby 31a i jest czynny 
w poniedziałki 10.00-16.00, wtorki 
9.00-16.00 oraz od środy do piątku 
w godzinach 10.00-18.00.

Projekty można zgłaszać na formu-

larzach dostępnych w Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 
30 p. 209, w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego, w punktach kon-
sultacyjnych oraz na stronie interne-
towej www.razemtychy.pl/partycypa-
cja/14/zglaszanie_projektow.html. Do 
każdego formularza powinna zostać 
dołączona lista minimum 15 osób - 
mieszkańców okręgu, którzy ukończyli 
16 lat - popierających propozycję pro-
jektu i mapka z propozycją lokalizacji 
zadania.

Formularz z propozycją projektu 
można złożyć tylko do 31 marca: 
-  listownie (Urząd Miasta Tychy, 43-100 

Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją 
na kopercie „Budżet Partycypacyjny”);

-  osobiście w Urzędzie Miasta 
Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. 
Niepodległości 49;

-  w Wydziale Spraw Społecznych 
i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209; 

-  mailowo na adres:  
  kontakt@razemtychy.pl

Więcej na: https://razemtychy.pl/ 

Zasoby naszej spółdzielni podzielone  
są pomiędzy dwa okręgi:

=  Okręg Paprocany, osiedla: Paulina, Olga - część T1, Teresa - 
część O1, Weronika (wschód)

-  Liczba mieszkańców: 8.174 osób (6,56% wszystkich mieszkańców 
miasta)

-  Przysługująca kwota: 270.559,00 zł (5,41% udziału w kwocie 
budżetu)

-  Zasięg w ramach SM TERESA: ulice Armii Krajowej (numery niepa-
rzyste), Na Grobli, Przerwy-Tetmajera
=  Okręg obejmujący osiedla Teresa i Weronika - zachód
-  Liczba mieszkańców: 6.818 osób (5,47% wszystkich mieszkańców 

miasta)
-  Przysługująca kwota: 242.265,00 zł (4,85% udziału w kwocie 

budżetu)
-  Zasięg w ramach SM TERESA: al. Marszałka Piłsudskiego (numery 

parzyste do 66 włącznie), ulice Tołstoja i Turkusowa 

Harmonogram III edycji Budżetu Partycypacyjnego 2017
=  Zgłaszanie projektów przez mieszkańców: marzec 2016
=  Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: kwiecień 

– maj 2016
=  Spotkania z mieszkańcami: czerwiec 2016
=   Głosowanie: wrzesień 2016

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 

TERESA
przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 

w Tychach

posiada do wynajęcia 
lokale użytkowe:

= przy ulicy Tołstoja 62
o powierzchni 35,87 m2

=przy ulicy Tołstoja 13
o powierzchni 20,20 m2

=przy ulicy Tołstoja 9
o powierzchni 20,64 m2

=przy 
al. Marsz. Piłsudskiego 54 

o powierzchni 19,12 m2

Stawka czynszu zostanie 
ustalona w drodze 

indywidualnych 
negocjacji na etapie
zawierania umowy.

Lokal można obejrzeć 
po wcześniejszym
ustaleniu terminu.

Więcej informacji można 
uzyskać w biurze spółdzielni 

przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 
w Tychach (pokój nr 3) 

lub telefonicznie: 
32 217 12 07 w. 22.



marzec 2016 str. 3

Tabela obrazuje stan należności 
wynikający z niezapłaconych termi-
nowo opłat, wniesionych do sądu, 
kwot zasądzonych oraz zasądzonych 
po eksmisji na dzień 31.01.2016 
roku, które wynoszą 1.149.138,71 
zł. W ramach tej należności kwota 
w wysokości 335.589,03 zł dotyczy 
zadłużeń z tytułu bieżących opłat 
(bez odsetek),  19.458,83 zł – to 
kwota zadłużenia wniesionego do 
sądu. Niepokojąca kwota w wyso-
kości  439.774,37 zł – to zadłu-
żenia zasądzone. Należy wyjaśnić, 
że w kolumnie 7  wykazana jest 
kwota 354.316,48 zł, które to zadłu-
żenie ciąży na mieszkaniu, czyli jest 
„przypisane” do danego mieszkania, 
a dłużnicy są już po eksmisji.

Ten  niepokojący problem spół-
dzielnia za wszelką cenę stara się zni-
welować różnymi sposobami, m.in.:
=  wystawiła za okres od 1.01.2015 

roku do 31.12.2015 roku: 164  - 
przypomnień, 337 - wezwań do 
zapłaty, 274 - wezwań ostatecz-
nych przedsądowych (Kancelaria 
Prawna); 7 -  wezwań przesądo-
wych zostało wystawionych przez 
spółdzielnię, 

=  Rada Nadzorcza zaprosiła 32. 
dłużników na rozmowy, którzy 
posiadają duże zaległości w opła-
tach za korzystanie z lokalu – 
(zgłosiły się 3 osoby),

=  na rozmowę do Zarządu zgłosiło 
się 10 osób,

=  17. dłużników złożyło prośbę do 
Zarządu o rozłożenie zadłużenia 
na raty, 

=  37. dłużników skierowano na 
drogę postępowania sądowego, 

=  29. wniosków skierowano do 
egzekucji komorniczej, 

=  przeprowadzano wiele rozmów 
telefonicznych z dłużnikami (wpi-
sano do zeszytu 201 rozmów),

=  zostały wywieszone na klatki we 
wszystkich budynkach informacje 
zawierające dane o ilości dłużni-
ków i wysokości zadłużenia,

=  skierowano do odcięcia ciepłej 
wody w 18 zadłużonych miesz-
kaniach,

=  komornik dokonał licytacji  
1 mieszkania – z pozytywnym 
skutkiem,

=  2 razy dokonano licytacji na jedno 
mieszkanie – bez skutku,

=  w najbliższym czasie komornik 
ogłosi licytację w stosunku do  
5 dłużników,

=  wysłano na dzień 31.05.2015 r. 
salda do 180 zadłużonych,

=  w listopadzie zostały wysłane 
salda do każdego lokatora (1.800 
szt.)
Zobowiązania lokatorów – dłuż-

ników monitorowane są na bieżąco 
przez  pracownika działu księgowo-
ści, Zarząd Spółdzielni oraz Radę 

Nadzorczą (Komisję Rewizyjną). 
Ponadto wspólnie z kancelarią 
prawną ponaglamy dłużników, któ-
rzy uchylają się od spłacania zadłu-
żenia.

Okazuje się bowiem często, że 
wiele rodzin nie płaci, choć je na 
to stać. Świadczy o tym chociażby 
stosunkowo niewielka liczba loka-
torów, którym przyznano dodatek 
mieszkaniowy. Część spółdzielców 
nie może regulować terminowo swo-
ich zobowiązań, bo rzeczywiście ma  

kłopoty finansowe. Niestety, ciągle 
część naszych lokatorów prezen-
tuje bardzo nieracjonalną postawę. 
Utrzymują zadłużenie, bo jest im tak 
– z różnych powodów - po prostu… 
wygodnie! 

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą 
będą nadal szukali optymalnych roz-
wiązań, aby skutecznie wyegzekwo-
wać należności i zminimalizować 
stan zadłużenia w naszej spółdzielni. 

Spółdzielnia na bieżąco zajmuje 
się oceną stanu i wielkością zadłu-

żenia oraz przebiegiem procesu win-
dykacyjnego. Intensywne działania 
windykacyjne prowadzone są wobec 
osób, które trwale zaprzestały pła-
cenia długów. Stąd też spółdzielnia 
podejmowała, podejmuje i nadal 
będzie podejmować działania windy-
kacyjne w celu ściągnięcia zaległości 
czynszowych. Przeprowadziliśmy 
kilka eksmisji, kilka następnych jest 
w toku. Będziemy nadal wywieszać 
listy z dłużnikami na klatkach scho-
dowych.  (SK)

Zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych na dzień 31.01.2016
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Bezpłatne Pismo Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Teresa”. 

Wydawca: SM „Teresa”, 43−100 Tychy, 
al. Marszałka Piłsudskiego 32. Tel. 32−217−45−91, 32−217−12−07.

Redaguje kolegium. Marian Ryglewicz.
Korespondencję, teksty, zdjęcia, reklamy i-ogło-
szenia przyjmuje Kancelaria Spółdzielni. Mate-
riałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrze-
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SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

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
TELEFON AWARYJNY

w przypadku awarii windy
601−465−540

Przypominamy właścicielom zwierząt domowych, 
szczególnie właścicielom psów, że zgodnie z przepi-
sami jesteście Państwo zobowiązani do natychmia-
stowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 
przez czworonogi na trawnikach, chodnikach i innych 
miejscach. Właściciel zwierzęcia, które pozostawiło 
„pamiątkę”, może zostać ukarany przez policjanta 
lub strażnika miejskiego mandatem karnym.

Co zrobić, aby (przede wszystkim) psie kupy znik-
nęły z naszych terenów?

Nic prostszego. Wystarczy schylić się i zabrać 
ją do woreczka foliowego, którą następnie można 
wrzucić do ulicznego kosza na śmieci lub do konte-
nera na śmieci znajdującego się w altance śmiet-
nikowej. Mamy ich kilkadziesiąt na osiedlu, więc 
praktycznie znajdują się one w zasięgu ręki.

To nie wstyd sprzątać po swoim psie. Wstydem 
jest pozostawienie po nim brudów!  (ZJ)

Zarząd Spółdzielni apeluje do mieszkańców 
o oznakowanie drzwi wejściowych do swoich miesz-
kań przynależnym mu numerem administracyjnym. 
Z czego wynika taki apel? 

Bardzo często osoby przyjezdne lub wykonujące 
jakieś usługi, np. dostarczyciele przesyłek, nie mogą 
odnaleźć Państwa numeru mieszkania. Przychodzą 
wówczas do spółdzielni z prośbą o wskazanie adresu 
konkretnej osoby. A my - zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych - nie możemy tego uczynić. 
Sądzimy, że nasz apel spotka się z Państwa przy-
chylnością, a osobom poszukującym danego adresu 
zamieszkania ułatwi jego odnalezienie. Pamiętajmy 
również, że numer mieszkania znajdujący się na 
drzwiach do lokalu ułatwi m. in. służbom pogotowia 
ratunkowego szybsze znalezienie osoby oczekującej 
na pomoc, a wiadomo, że w tym przypadku niekiedy 
liczy się każda sekunda!  (ZJ)

WIEŚCI Z TUPTUSIA

=  W czasie tegorocznych ferii orga-
nizowane były: wyjścia do kina, 
kręgielni, Muzeum Miejskiego, 
Pasażu Kultury „Andromeda” oraz 
na basen; wycieczki do Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-
Białej oraz do Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego 
w Chorzowie, konkursy plastycz-
ne, przedstawienie teatralne.

=  Od lutego w klubie odbywają się 
warsztaty plastyczne dla dzieci. 
Zajęcia będą organizowane raz 
w miesiącu (z wyjątkiem lipca 
i sierpnia). Zapraszamy dzieci do 
udziału w zajęciach.

=  Około 20 maja zorganizuje-
my wycieczkę do Szaflar 
i Zakopanego. Szczegóły doty-
czące wyjazdu oraz zapisów 
będą zamieszczone na plaka-
tach.

=  Pod koniec maja lub na począt-
ku czerwca odbędzie się kolejny 

turniej w piłce nożnej dla dzieci 
i młodzieży.

=  Zapraszamy dzieci i młodzież do 
udziału w zajęciach organizowa-
nych w klubie (warsztaty plastycz-

ne, przedstawienia teatralne, tur-
nieje i konkursy, wyjścia do kina 
i kręgielni). Informacje dotyczące 
działalności klubu zamieszczane 
są bieżąco na plakatach.  (EK)

Ferie w obiektywie: wycieczki do Studia Filmów Rysunkowych, wizyta w Muzeum Miejskim, przedstawienie 
„Rubinowy książę”.
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NASZ DZIELNICOWY

st. asp. WOJCIECH KARWOT 
(zastępca: mł. asp. Mariusz Bodzęta)

REJON nr 10 obejmuje osiedla T, T-1, ulice: 
Marsz. Piłsudskiego (numery parzyste od 28 do 
66), Armii Krajowej (numery nieparzyste od 
27 do 83), Sikorskiego, Tołstoja, Turkusową, 
Tischnera, Tetmajera (numery parzyste), Na 

Grobli, Gostyńską (numery nieparzyste od 81 do 
93 i parzyste od 90 do 92).

Dyżur: w I wtorek miesiąca w klubie  
osiedlowym TUPTUŚ w godz. 17.00-18.00

Tel. komórkowy 504-801-472; 
Komenda Miejska Policji 323-256-352, 

pok. nr 6.


