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Nowe fasady budynków (ul. Tołstoja 14-18 oraz Tołstoja 66-68); widoczny postęp prac przy elewacji bloku przy al. Marsz. Piłsudskiego 62-66.

Obie części obrad otworzyła prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Elżbie-
ta Kania, która w obu przypadkach 
zarządziła wybór Prezydium, to jest: 
przewodniczącego, sekretarza oraz 
dwóch asesorów. Obie części Walnego 
Zgromadzenia odbywały się według 
identycznego porządku obrad. 

Rada Nadzorcza przedstawiła infor-
mację z lustracji pełnej z działalności 
spółdzielni w latach 2014-2016 prze-
prowadzonej w od 12.12.2016 roku do 
15.03.2017 roku przez Spółdzielczy 
Regionalny Związek Rewizyjny z sie-
dzibą w Rybniku. Z wynikami lustracji 
(spółdzielnia ma obowiązek zlecenia 
lustracji raz na trzy lata) zapoznała 
zebranych Eugenia Kania. Z protoko-
łu polustracyjnego wynika, że organy 
spółdzielni pracują prawidłowo, spół-
dzielnia posiada płynność finansową, 
a osiągane wyniki pozwalają na dalsze 
kontynuowanie działalności.

Następnie rozpatrywane były spra-
wozdania: Rady Nadzorczej za 2016 
rok, sprawozdanie finansowe za 2016 
rok oraz sprawozdanie zarządu z dzia-
łalności spółdzielni za 2016 rok, po 
czym nastąpiły trzy odrębne głosowa-
nia w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom zarządu za 2016 rok. W każ-

dym przypadku wynik był jednogłoś-
ny „za” na obu częściach WZ. Bardzo 
dobrze to świadczy o pozytywnej oce-
nie pracy prezesów (którzy serdecz-
nie podziękowali za wyrażoną w ten 
sposób przez spółdzielców opinię) 
i ich starań o utrzymanie spółdzielni 
w dobrej kondycji - co widać po 
wynikach finansowych – wypracowa-
niu ponad 440 tys. zł nadwyżki, skali 
przeprowadzanych remontów i moder-
nizacji, po piękniejących budynkach 
i ich otoczeniu. 

Kolejnym punktem obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie podziału 
wyniku finansowego (nadwyżki bilan-
sowej) uzyskanego z innych tytułów 
niż gospodarka zasobami mieszkanio-
wymi za 2016 rok. Temat ten omówił 
wiceprezes Stanisław Kupiec. 

O ile podczas pierwszej części prak-
tycznie nie było zapytań ani dyskusji, 
o tyle mieszkańcy budynków niskich 
przejawili większą aktywność.  Głos 
zabrało pięciu spółdzielców, którym 
szczegółowych odpowiedzi na pytania 

(między innymi na jaki cel przezna-
czane są środki z nadwyżki bilansowej, 
w jakiej walucie przedstawiona została 
nadwyżka bilansowa) udzielili prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej i człon-
kowie Zarządu Spółdzielni.

Na zakończenie przewodniczący 
obu części Walnego Zgromadzenia 
podziękowali wszystkim przybyłym, 
najaktywniejszym spółdzielcom, za 
zainteresowanie i uczestnictwo w obra-
dach. (M)

Dokończenie na str. 2

Walne Zgromadzenie ’2017

Spółdzielnia na piątkę
Obradowało tegoroczne Walne Zgromadzenie członków naszej spółdzielni. Jako pierwsi, 5 czerwca, spotkali się spółdzielcy 
zamieszkali w budynkach wysokich (al. Marsz. Piłsudskiego 28-36, 40-46, 52-56 i 62-66 oraz ul. Tołstoja 60-62, 66-68, 9-11 
i 13-15). Dzień później - z pozostałych budynków.  W obradach pierwszej części tegorocznego Walnego Zgromadzenia 
uczestniczyło 15, a w drugiej części 21 członków, którym przy podpisywaniu listy obecności wydano mandaty do 
głosowania. 

Obrady I części Walnego Zgromadzenia: Zarząd, przewodnicząca Rady Nadzorczej) i prezydium obrad.  
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Spółdzielnia na piątkę
<  W skład Prezydium I części WZ zostali wybrani: Władysław krasuski – przewodni-

czący, Urszula Gruszka – sekretarz, Józef Urban i andrzej konarzewski – asesorzy. 
Wybrana komisja skrutacyjno-mandatowa ukonstytuowała się następująco: Gabriela 
Lubowiecka – przewodnicząca, Jan różycki – sekretarz, Piotr Ludwiczak – członek.

<  W skład Prezydium II części WZ zostali wybrani: roman Dobroś – przewodniczący, 
Danuta antecka – sekretarz, zygmunt adamczak i anna Barszczewska – asesorzy. 
Wybrana komisja skrutacyjno-mandatowa ukonstytuowała się następująco: sławomir 
Piech – przewodniczący, Dariusz Paliczka – sekretarz, Paweł tomaśkiewicz – czło-
nek.

Komisja skrutacyjno-mandatowa: Piotr Ludwiczak, Gabriela Lubowiecka i Jan 
Różycki.

Zarząd Spółdzielni (Stanisław Kupiec, Zdzisław Juszkiewicz, Andrzej Pawłowski) 
i przewodnicząca RN Elżbieta Kania. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA w Tychach realizując postanowienia  
§ 76 ust. 3 Statutu Spółdzielni zawiadamia członków, że Walne Zgromadzenie 
(w dwóch częściach), które odbyło się w dniach 5 i 6 czerwca 2017 roku uchwałą:
Nr 01/06/2017 przyjęło informację Rady Nadzorczej z przeprowadzonej lustracji 
z działalności Spółdzielni w latach 2014–2016;
Nr 02/06/2017 zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok;
Nr 03/06/2017 zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok;
Nr 04/06/2017 zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2016 rok;
Nr 05/06/2017 udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zdzisławowi Jusz-
kiewiczowi za okres 1.01–31.12.2016 roku;
Nr 06/06/2017 udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploata-
cyjnych Panu Andrzejowi Pawłowskiemu za okres 1.01–31.12.2016 roku;
Nr 07/06/2017 udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Panu 
Stanisławowi Kupcowi za okres 1.01–31.12.2016 roku;
Nr 08/06/2017 dokonało podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 
2016 rok uzyskanego z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
w wysokości 440.177,41 zł i postanowiło przeznaczyć:
a)  kwotę 99.084,06 zł na obligatoryjne rozliczenie pożytków z nieruchomości 

wspólnych dla mieszkańców na pokrycie części wydatków związanych z eksplo-
atacją nieruchomości,

b)  kwotę 174.000,00 zł na pokrycie części wydatków związanych z eksploatacją 
nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni,

c)  kwotę 162.000,00 zł na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych dla człon-
ków spółdzielni,

d) kwotę 5.093,35 zł na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
Tychy, dnia 12.06.2017

ŚP. JAN PAŃKOWSKI
wieloletni działacz spółdzielczy

były Zastępca Prezesa 
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SM TERESA

(od 1.10.1996 r. do 30.04.2002 r.).

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
szczere wyrazy współczucia

składają
Rada Nadzorcza i Zarząd SM TERESA

Trwa szczyt wakacyjnych 
wyjazdów. Pełni związanych 
z tym emocji często zapomina-
my o odpowiednim przygotowa-
niu mieszkania na czas naszej 
nieobecności. Na co zwrócić 
uwagę, szykując się do urlopu? 
O czym powinniśmy pamiętać, 
co powinniśmy zrobić, zanim je 
opuścimy z naszymi bagażami, 
paszportami, gotówką?

zamknąć DrzWi 
WeJścioWe, DrzWi  
BaLkonoWe, okna

To wydaje się tak oczywiste, jed-
nak zdarza się, że o tym zapominamy. 
Otwarte okno ułatwia dostęp do miesz-
kania, zagraża powstaniem szkód i strat 
w przypadku silnego wiatru, deszczu 
czy burzy. Jeśli okna wyposażone są 
w rolety zewnętrzne, po ich opuszcze-
niu skontrolujmy, czy zaczepy blokady 
zabezpieczyły je przed ręcznym pod-
niesieniem. Zasuńmy żaluzje, zasłony 
lub rolety. Zamknięte drzwi i okna to 
pewność, że ubezpieczyciel wypłaci 
nam odszkodowanie.

UBezPieczenie
Wskazane jest aby (nie tylko przed 

wyjazdem) ubezpieczyć mieszkanie 
i pozostawione w nim ruchomości od 
szkód i kradzieży, by w razie sytuacji 
losowych, móc liczyć na odszkodo-
wanie.

W miarę możliwości nie zostawiaj-
my cennych przedmiotów w domu. 
Można je np. umieścić na czas urlopu 
u rodziny, w depozycie, pieniądze zaś 
najlepiej trzymać na koncie w banku, 
a nie w szafie czy komodzie.

Policja radzi przed wyjazdem na 
urlop zrobić zdjęcia mieszkania i rze-
czy, które w nim pozostawiamy (przed-
mioty należy sfotografować z każdej 
strony, żeby było widać i numery seryj-
ne, i charakterystyczne rysy, plamki czy 
ubytki). Jeśli już zdarzy się nieszczęście 
i padniemy ofiarami złodziei – o wiele 
łatwiej będzie nam ocenić, co zginęło 
i zwiększymy szanse na odzyskanie 
tych przedmiotów.

instaLacJe
Prąd | Koniec z trybem czuwania! 
Domowym urządzeniom też pozwól 
na odpoczynek! Wyłącz wszystkie 

urządzenia, które na co dzień pracują 
w trybie czuwania: telewizor, konso-
lę, mikrofalówkę, dekoder czy rou-
ter. Ewentualnie niech pracuje tylko 
lodówka. Jeśli nie zostawiasz w lodów-
ce żadnego jedzenia, ogranicz zużycie 
prądu. Nowe lodówki mają różne tryby 
pracy, które możesz dowolnie wybie-
rać. Zazwyczaj dostępny jest też tryb 
minimalny - zmniejsza on zużycie ener-
gii w czasie nieobecności w domu, gdy 
lodówka jest prawie pusta. Zdziwisz 
się, ile dzięki temu zaoszczędzisz na 
prądzie w czasie wyjazdu. 

Wskazane jest wyjęcie wtyczek prze-
wodów zasilających wrażliwe urządze-
nia elektroniczne (komputer, telewizor 
itp.), gdyż w przypadku burzy, nawet 
w niezasilanych przewodach może 
indukować się napięcie groźne dla 
układów elektronicznych. Nie możemy 
również zapomnieć o wyjęciu wty-
czek antenowych i z sieci telefonicznej, 
gdyż tą drogą również może przeniknąć 
wysokie napięcie wywołane wyłado-
waniami atmosferycznymi.

Oczywiście, ryzyko awarii zarówno 
przewodów, jak i instalacji, powodo-
wanych przez wewnętrzne zwarcia lub 
przepięcia pochodzenia atmosferycz-
nego czy łączeniowego zminimalizuje 
wyłączenie bezpieczników prądu, ale 
nie zawsze jest to wariant możliwy do 
zastosowania.

Woda | Bardzo ważne jest odpo-
wiednie zabezpieczenie instalacji wod-
nej. Na czas nieobecności najlepiej 
całkowicie zakręcić zawory. Zyskamy 
wówczas pewność, że nie zalejemy 
żadnego z sąsiadów podczas ewentu-
alnej usterki!

Przed wyjazdem warto sprawdzić 
szczelność przyłączy elastycznych 
doprowadzających wodę do armatu-
ry łazienkowej i kuchennej, urządzeń 
sanitarnych oraz pralki czy zmywarki. 
Jeśli nie zakręcamy zaworów przylicz-
nikowych, to przynajmniej zamknijmy 
zawory na doprowadzeniu wody do 
pralki lub zmywarki bo tam najczęściej 
występują przecieki.

Przed wyjazdem koniecznie sprawdź, 
czy żaden kran, zawór ani rura nie prze-

Zanim wyjedziemy na urlop

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o podjętych uchwałach. Pełna treść 
uchwał i protokołów z obrad jest dostępna w siedzibie SM TERESA.
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ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
TWORZYWA SZTUCZNE

pojemnik 
koloru żółtego

PAPIER I TEKTURA
pojemnik 

koloru niebieskiego

SZKŁO
pojemnik

koloru zielonego

ODPADY ZIELONE
pojemnik 

koloru brązowego

ODPADY ZMIESZANE 
duże kontenery, pojemniki 

koloru czarnego
MOŻNA WRZUCAĆ: 
– butelki po napojach 
–  opakowania po produktach 

spożywczych 
–  plastikowe torebki, worki, 

reklamówki 
–  opakowania po chemii go-

spodarczej i kosmetykach 
–  puszki metalowe po napo-

jach i produktach spożyw-
czych 

–  opakowania wielomateria-
łowe (pudełka po sokach, 
mleku) 

– folię aluminiową 
– zakrętki i kapsel 

MOŻNA WRZUCAĆ: 
– gazety i czasopisma 
– katalogi, ulotki, prospekty 
– torby papierowe 
– pudełka tekturowe 
– książki i zeszyty 
– papier pakowy 
 

MOŻNA WRZUCAĆ: 
– butelki po napojach 
–  słoiki po produktach spo-

żywczych 
– butelki po alkoholu 
–  opakowania szklane po 

chemii gospodarczej i kos-
metykach 

MOŻNA WRZUCAĆ: 
–  odpady zielone z ogródków 

przydomowych 
– skoszoną trawę 
– zgrabione liście 
– chwasty 
– drobno pocięte gałęzie 
– korę 
– kwiaty 

MOŻNA WRZUCAĆ: 
–  odpady spożywcze (resztki 

żywności, przeterminowane 
produkty spożywcze) 

–  inne odpady niepodlegające 
segregowaniu

Z WYJĄTKIEM:
–  odpadów niebezpiecznych 

(przekazujemy do Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
– PSZOK) 

–  przeterminowanych leków 
(oddajemy w wyznaczonych 
aptekach) 

–  odpadów remontowo–bu-
dowlanych (przekazujemy 
do PSZOK)

–  zużytych akumulatorów i  
baterii (pozostawiamy w  po-
jemnikach w  wyznaczonych 
na terenie miasta miejscach 
np. szkołach, budynki uży-
teczności publicznej).

UWAGA! 
Butelki po napojach powinny 
być zgniecione, a opakowania 
wielomateriałowe rozłożone. 

UWAGA! 
Papierowe lub tekturowe pu-
dełka powinny być rozłożone. 

UWAGA! 
Słoiki powinny być wrzucane 
bez zakrętek.
Nie wyrzucamy szkła okien-
nego, kryształów, ceramiki i 
żarówek. 

UWAGA! 
Worki do gromadzenia odpa-
dów należy odebrać w siedzi-
bie zarządcy nieruchomości.
Worki pozostawiamy przy 
altance śmietnikowej.

cieka. Kapiąca woda to największy 
wróg naszego portfela!

Gaz | Jeśli istnieje taka możliwość, 
warto zakręcić zawór gazu. Nawet jeżeli 
jesteśmy pewni, że instalacja w naszym 
domu jest wykonana prawidłowo, nie 
oznacza to stuprocentowego bezpie-
czeństwa. Problemy techniczne i awa-
rie przytrafiają nawet w sprawnych 
sieciach przewodów, a jeśli wystąpią 
one podczas nieobecności domowni-
ków, mogą skutkować dużym zagro-
żeniem. Zakręcenie głównego zaworu 
zabezpieczy domostwo zarówno przed 
ewentualnymi awariami wewnętrzny-
mi, jak i przed trudnymi do przewidze-
nia niebezpieczeństwami z zewnątrz, 
jak np. pożar w sąsiedztwie.

Pomoc sąsieDzka
Jeśli nie ma Cię długo w domu, to 

ktoś powinien odwiedzić mieszkanie 
i dać do zrozumienia potencjalnym wła-
mywaczom, żeby mieli się na baczności. 
Złodzieje zawsze oglądają mieszkania 
przed planowanym rabunkiem, więc nie 
powinno się zostawiać im jasnych syg-
nałów naszej nieobecności.

Jednym z bezpieczniejszych rozwią-
zań jest pozostawienie kluczy zaufa-
nemu sąsiadowi, znajomemu lub bli-
skiej osobie, która co jakiś czas będzie 
doglądać mieszkania, odbierać pocztę, 
zbierać ulotki z klamki lub wycieracz-
ki, podlewać kwiaty czy otwierać okna 
– stwarzając pozory naszego pobytu. 

Jeśli nie masz możliwości, aby zna-
jomi mogli w tym czasie odwiedzać 
Twoje mieszkanie, może warto pomy-
śleć o zainstalowaniu alarmu? To inwe-
stycja, która może zapewnić Ci więcej 
bezpieczeństwa w wielu innych sytua-
cjach, kiedy nie będzie Cię w domu. 

nie cHWaL siĘ WYJazDem!
Nie nagłaśniaj informacji o plano-

wanym wyjeździe ani dacie urlopu na 
portalach społecznościowych – jeśli 
złodzieje obserwują Twój profil, będą 
dokładnie wiedzieli, kiedy mogą się 
zjawić się po łupy. Nie ułatwiajmy im 
zadania.

PrzeDWakacYJne PorząDki
Sytuacja, w której po powrocie 

z urlopu zastajemy brudne lub prze-
pełnione przykrymi zapachami miesz-
kanie, nigdy nie jest przyjemnym 
powitaniem. By tego uniknąć, warto 
wygospodarować czas na przedwaka-
cyjne sprzątanie. 

Jeśli czeka nas długi wyjazd warto 
rozmrozić i umyć lodówkę, by następ-
nie móc swobodnie pozostawić ją wyłą-
czoną z otwartymi drzwiczkami. Jeśli 
nie chcemy jej całkowicie odłączać 
z prądu – pozbądźmy się produktów, 
które mogą się popsuć podczas naszej 
nieobecności.

Nieprzyjemne zapachy mogą 
wydobywać się również z instalacji 
kanalizacyjnych w łazienkowych 

i kuchennych wnętrzach. Powodem 
jest dłuższe nieużytkowanie zlewu czy 
umywalki. Gdy woda utrzymująca się 
w syfonach wyparuje, powietrze swo-
bodnie przepływa przez rury, ulatnia-
jąc się i wypełniając pomieszczenie 
przykrą wonią. Przed dłuższym wyjaz-
dem warto usunąć z odpływu wszelkie 
zanieczyszczenia, a następnie zalać go 
gorącą wodą.

Oprócz tego zadbajmy o wyniesie-
nie śmieci, umycie naczyń i ogólne 
uprzątnięcie wszystkich pomieszczeń, 
szczególnie jeżeli nasz dom zamiesz-
kują zwierzęta.

Wyjeżdżając na wakacje, zostawia-
my nie tylko obowiązki zawodowe 
i problemy codzienności, ale również… 
rośliny, które bez odpowiedniej pielęg-

nacji, szybko zamienią się w nieładne, 
wyschnięte badyle i w żaden sposób 
nie uda się ich odratować. Podczas 
naszej nieobecności kwiatki może 
podlewać osoba opiekująca się w tym 
czasie naszym mieszkaniem. Jeśli nie 
chcemy prosić o pomoc znajomych, 
dobrym pomysłem będzie zakupienie 
specjalnych poidełek, samonawadnia-
jących się doniczek lub zainstalowanie 
automatycznego systemu nawadniania, 
który codziennie przez minutę będzie 
podlewał rośliny.

Odpowiednio przygotowując dom, 
dokonując wymienionych wyżej czyn-
ności przed urlopowym wyjazdem 
będziemy czuli się spokojniejsi i pew-
niejsi, że powrót „na swoje śmieci” 
niczym przykrym nas nie zaskoczy. =

Zanim wyjedziemy na urlop

UWaGa: zostaw numer swojego telefonu sąsiadom lub zgłoś go służbom 
technicznym spółdzielni!
W razie awarii lub innych nieprzewidzianych, ważnych okoliczności będzie 
można powiadomić ciebie o sytuacji i uzgodnić dalsze postępowanie.

str. 3

Wszystkim Mieszkańcom 
z okazji zbliżających się wakacji 
i urlopów, życzymy udanego 
i bezpiecznego wypoczynku 
i powrotu z wakacji pełnych 
słońca i niezapomnianych wrażeń.
Niech letni wypoczynek będzie 
okazją do relaksu i chwil 
wytchnienia od codziennych trosk.
Zarząd SM TERESA
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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.
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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

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

WIEŚCI Z TUPTUSIA

Deklarujemy segregację naszych 
domowych odpadków, tymczasem 
bardzo często wrzucamy do konte-
nerów „jak leci” plastikowe butelki 
i inne opakowania, papier, szkło, cza-
sem gruz, gałęzie, zużyty sprzęt elek-
troniczny. Po zmieszaniu tego z reszt-
kami kuchennymi wyłania się praw-
dziwy obraz naszej troski o selekcję 
odpadów i szacunku do prawa. 

Widok widokiem. Gorsze mogą być 
konsekwencje, gdyż łatwo nasze śmie-
ci mogą zostać zakwalifikowane jako 
niesegregowane, a wtedy będziemy 
znacznie więcej płacić za ich wywóz 
i zagospodarowanie. Warto mieć to na 
względzie, włączyć zdrowy rozsądek 
i zadać sobie trochę trudu nie tylko 
z powodu przepisów lub kar. Nie segre-
gując odpadów i surowców wtórnych 
negatywnie wpływamy na nasze środo-
wisko. Odpady to nie śmieci, lecz cenne 
surowce. Dlatego jest w naszym inte-
resie, aby jak najwięcej było ich odzy-
skiwanych i poddawanych powtórnej 
przeróbce. Wpłynie to także dodatnio na 
naszą kieszeń!

Uchwałą Rady Miasta Tychy od 1 
lipca tego roku zostały podwyższone 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Przy zbieraniu odpa-
dów w sposób selektywny, miesięczna 
stawka opłaty została podniesiona z 11 
zł do 12 zł od osoby (w gospodarstwach 
domowych zamieszkiwanych przez pięć 
lub więcej osób, które prowadzą selek-

tywną zbiórkę odpadów komunalnych 
stawka dla piątej i każdej kolejnej osoby 
wynosi nadal 1zł). Natomiast w przy-
padku braku segregacji odpadów opłata 
miesięczna została podwyższona z 15 zł 
od osoby do 20 zł od osoby - niezależnie 
od liczby osób zamieszkałych w jed-
nym gospodarstwie domowym (tutaj 
zasada naliczania opłaty w wysokości 
1 zł dla piątej i każdej kolejnej osoby 
w gospodarstwie wieloosobowym nie 
obowiązuje). 

Jeśli więc czteroosobowa rodzina 
selekcjonuje odpady – będzie płacić 
miesięcznie 48 zł. Jeśli tego robić nie 
będzie – zapłaci 80 zł. Na segregacji 
może zaoszczędzić miesięcznie 32 złote, 
rocznie – 384 złote, a to już kwota nie-
mała, wystarczająca na fajny zakup lub 
niedzielny wypad w jakieś atrakcyjne 
miejsce.

Przestrzegamy: ostatnio coraz częś-
ciej przeprowadzane są kontrole segre-
gacji  odpadów. Najpierw robią to firmy 
wywożące odpady, a następnie pracow-
nicy Tyskiego Zakładu Usług Komu-
nalnych (TZUK). Dotyczy to również 
naszych spółdzielczych zasobów. 

W zasobach SM TERESA odpady 
komunalne są zbierane w  sposób selek-
tywny. W przypadku naruszenia tego 
obowiązku firma wywożąca odpady 
przyjmie je jako zmieszane i powia-
domi o tym gminę (TZUK), ponieważ 
- jak wcześniej wspomniano - za niese-
gregowane odpady obowiązuje wyższa 
opłata. 

Aby utrzymać niższą opłatę za 
gospodarowanie odpadami konieczne 
jest przestrzeganie przez wszystkich 
mieszkańców i użytkowników innych 
lokali zasad ich segregacji. Niestety, 
część kontroli wskazuje na to, że obo-
wiązek ten nie jest przez mieszkańców 
do końca przestrzegany! Dlatego apelu-
jemy o przestrzeganie zasad segregacji 
odpadów. Od tego zależy utrzymanie 
niższych opłat dla wszystkich miesz-
kańców.

Część odpadów jak meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, a także 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny są wywożone przez firmę sprzątają-
cą odpady zgodnie z harmonogramem 
ustalonym dla danej nieruchomości.

Pozostałe odpady (zwłaszcza budow-
lane i rozbiórkowe) każdy powinien 
dostarczyć we własnym zakresie do 
wyznaczonych w mieście Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (tzw. PSZOK), które 
przyjmują je nieodpłatnie.

Punkty te znajdują się w Tychach 
przy ul. Katowickiej (obok oczyszczalni 
ścieków w Czułowie), przy ul. Miko-
łowskiej (obok Transprzętu, wjazd od 
ul. Dojazdowej) oraz przy ul. Serdecz-
nej (w Urbanowicach, naprzeciw firmy 
Boryszew). Punkty są czynne od ponie-
działku do piątku od 6.30 do 21.00, 
w soboty od 9.00 do 13.00).

Więcej szczegółowych informacji na 
stronach internetowych tzuk.tychy.pl. 
oraz master.tychy.pl.  (M)

W trosce o naturę i kieszeń

=  W ostatnich trzech miesiącach klub 
organizował warsztaty plastyczne 
dla dzieci, odbywały się przedsta-
wienia teatralne oraz konkursy dla 
dzieci. Ponadto klub zorganizował 
wyjścia do kina oraz do kręgielni.

=  12 czerwca odbyła się wycieczka do 
Chochołowa (baseny termalne) oraz 
Zakopanego (zwiedzanie Zakopane-
go z przewodnikiem). W wycieczce 
uczestniczyło 46 osób. 

=  13 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
w klubie odbyło się przedstawienie 
„Wilk i Zając na wakacjach”. Dzie-
ci otrzymały słodkie upominki.

=  Od 3 lipca do 31 sierpnia klub 
będzie czynny od godziny 10.00 
do 17.00. Od 31 lipca do 14 sierp-
nia klub będzie nieczynny.

=  W czasie wakacji klub organizuje 
wyjścia do kina, do kręgielni, na 
basen, zajęcia w Mediatece, warszta-
ty plastyczne w klubie oraz wyciecz-
kę (w sierpniu). Szczegółowe infor-
macje dotyczące zajęć w klubie 
zamieszczane są na plakatach.

=  21 sierpnia rozpoczną się zapisy 
na zajęcia z aerobiku oraz aqua-
aerobiku. Zajęcia rozpoczną się 
we wrześniu.

=  W sierpniu nie będzie w klubie 
dyżuru dzielnicowego policji.

=  We wrześniu klub zorganizuje 
wycieczkę. Szczegółowe informa-
cje pojawią się na plakatach.

=  Zapraszamy do udziału w zaję-
ciach organizowanych przez klub 
Tuptuś. (EK)

Pamiątkowe zdjęcia po warsztatach 
plastycznych oraz z przedstawień tea-
tralnych w naszym klubie.


