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Zebranych powitał Prezes Zarządu 
Zdzisław Juszkiewicz. Zastępca 
Prezesa ds. techniczno-eksploatacyj-
nych Andrzej Pawłowski poinformo-
wał o tym, co na przestrzeni lat zostało 
zrobione, jakie remonty zostały wyko-
nane, jak zmieniały się zasoby, jakie 
są osiągnięcia spółdzielni. Wszystko 
to, o czym mówił, przedstawił rów-
nież w medialnej prezentacji. Po 
wystąpieniu Zdzisława Juszkiewicza 
i Andrzeja Pawłowskiego  głos 
zabrał prezes pierwszego Zarządu 
SM TERESA Leszek Mika, który 
swoimi wspomnieniami nawiązał do 
pierwszego roku istnienia spółdzielni. 
Stwierdził, że był to trudny okres, ale 
dzięki temu, że miał wówczas obok 
siebie dobrych współpracowników 
niemal wszystkie wszelkie przeciw-
ności zostały przezwyciężone. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Eugenia Kania wspólnie z Prezesem 
Zarządu wręczyli odznaczenia i dyplo-
my. Z okazji jubileuszu 25-lecia SM 
TERESA odznaczeniami „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego” 
wyróżnieni zostali długoletni działa-
cze i pracownicy spółdzielni:
1. Władysław Krasuski
2. Roman Dobroś
3. Stanisław Kupiec

4. Anna Klimczak
5. Krystyna Malisak
6. Tadeusz Gończarowski
7. Danuta Janowiak

Za długoletnią dobrą współpracę 
ze spółdzielnią uhonorowano również 
przedstawicieli firm:
1.  Krystynę Górkę  

- właścicielkę firmy KRYSPIN
2.  Zbigniewa Grada  

- właściciela firmy GRA-DOM
3.  Wiesława Gnylę  

- współwłaściciela firmy ELMED.
Dyplomy uznania otrzymali:

1. Andrzej Konarzewski
2. Urszula Gruszka
3. Gabriela Lubowiecka
4. Artur Czarnecki
5. Czesław Mentel
6. Irena Kempa
7. Andrzej Pawłowski
8. Hanna Borowiec
9. Małgorzata Kozak
10. Ewelina Kocoń.

W imieniu wyróżnionych podzię-
kował Zastępca Prezesa ds. ekono-
micznych Stanisław Kupiec. 

Przy skromnym poczęstunku, przy 
kawie, herbacie i słodyczach czas szyb-
ko minął na wspomnieniach różnych 
spraw i ludzi, na wymianie poglądów 
na temat naszej spółdzielni. (SMT)

Nasz srebrny 
jubileusz
Z okazji 25. rocznicy powstania spółdzielni, 26 września tego roku 
odbyło się uroczyste, okolicznościowe spotkanie członków Rady 
Nadzorczej oraz pracowników spółdzielni. Zaproszeni zostali m. in. 
emerytowani pracownicy, byli prezesi spółdzielni oraz przedsta-
wiciele współpracujących firm. Zaproszono również członków Grupy 
Inicjatywnej powołanej w 1990 roku, której zadaniem było m. in. 
przygotowanie dokumentacji do podziału TSM Oskard i powołanie 
nowej spółdzielni. Grupę tę tworzyli: Witold Braun, Jerzy Kuligowski 
i Marian Stępień. Z tego grona na jubileuszowe spotkanie przybył tylko 
Witold Braun.

Odznaczeni odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”: 
Władysław Krasuski, Roman Dobroś, Tadeusz Gończarowski, 

Anna Klimczak, Krystyna Malisak.

Krystyna Górka, Zbigniew Grad, Wiesław Gnyla.

Witold Braun, Leszek Mika. 
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ZALEGŁOŚCI ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH NA dZIEń 31.08.2016

Tabela obrazuje stan należności wynikający 
z niezapłaconych terminowo opłat, wniesionych 
do sądu, kwot zasądzonych oraz zasądzonych po 
eksmisji na dzień 31.08.2016 roku, które wyniosły 
- 965.549,40 zł. Zadłużenie ogółem zmniejszyło 
się o 183.589,31 zł w porównaniu do stanu na 
dzień 31.01.2016 roku (na 31.01.2016 wynosiło 
1.149.138,71 zł). W ramach należności kwota 
w wysokości 252.563,37 zł – (kol. 4) dotyczy 
zadłużeń z tytułu bieżących opłat (na 31.01.2016 
wynosiło – 335.589,03 zł). Kwota 16.507,16 zł 
– (kol. 5) to kwota zadłużenia wniesionego do 
sądu. Niepokojąca kwota w wysokości 325.894,64 
zł – (kol. 7) to zadłużenia zasądzone. Należy 
wyjaśnić, że w powyższej kolumnie wykazana jest 
kwota 370.584,23 zł - to zadłużenie, które „wisi” na 
mieszkaniu, a dłużnicy są po eksmisji tzn. zamiesz-
kują poza zasobami spółdzielni.   

 Powyższy problem spółdzielnia za wszelką cenę 
stara się zniwelować różnymi sposobami, aby zmi-

nimalizować stan zadłużenia, m.in. wystawiła za 
okres od 01.01.2016 roku do 31.08.2016 roku:
=  67 - przypomnień, 129 - wezwań do zapła-

ty, 153 wezwań ostatecznych przed sądowych 
(Kancelaria Prawna), 1 wezwanie przesądowe 
zostało wystawione przez spółdzielnię, 

=  Rada Nadzorcza zaprosiła 28 dłużników na rozmo-
wy, którzy posiadają duże zaległości w opłatach za 
korzystanie z lokalu – (tylko 7 osób zgłosiło się),

=  na rozmowę do Zarządu zgłosiło się 5 osób,
=  13 dłużników złożyło prośbę do Zarządu o roz-

łożenie zadłużenia na raty, 
=  22 dłużników skierowano na drogę postępowa-

nia sądowego, 
=  17 wniosków skierowano do egzekucji komor-

niczej, 
=  przeprowadzano wiele rozmów telefonicznych 

z dłużnikami,
=  wysłano na 31.05.2016 salda do 196 dłużni-

ków,

=  w kwietniu br. zostały wywieszone we wszyst-
kich budynkach informacje zawierające dane 
o liczbie dłużników i wysokości zadłużenia,

=  komornik ogłosił licytację w stosunku do 7 
dłużników, z czego:

	 =  4 dłużników spłaciło zadłużenie w całości 
i sprzedały mieszkania,

		=  dokonał licytacji dwóch mieszkań – z pozy-
tywnym skutkiem,

	 =  1 dłużnik – wstrzymano licytację z uwagi na 
spłatę części zadłużenia i przyjęcie zobo-
wiązania o spłacie zaległości w ratach.

Ponadto wspólnie z kancelarią prawną ponagla-
my dłużników, którzy uchylają się od spłacania 
zadłużenia.

Zobowiązania lokatorów – dłużników monitoro-
wane są na bieżąco przez pracownika działu księ-
gowości, Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą 
(Komisję Rewizyjną). (SK)
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Z PRAC RAdY NAdZORCZEJ

W trzecim kwartale 2016 roku Rada 
Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia 
plenarne. Również trzykrotnie spo-
tykało się Prezydium Rady. W tym 
okresie Rada Nadzorcza podjęła dwie 
uchwały w następujących sprawach:

- korekta programu działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej 
oraz planowanych kosztów tej dzia-
łalności na 2016 rok,

- wydzierżawienie 2 m2 terenu pod 
reklamę wolnostojącą.

W omawianym okresie Rada 
Nadzorcza rozpatrzyła wniosek 
Zarządu o przyjęcie sprawozdania 
Zarządu z działalności spółdzielni w II 
kwartale 2016 roku. Sprawozdanie 
przyjęto jednogłośnie. Rada przyjęła 
przedstawioną przez Zarząd analizę 
zużycia energii cieplnej na potrzeby 
centralnego ogrzewania w sezonie 
grzewczym 2015-2016. Zapoznała 

się z informacją Zarządu na temat 
wykonania za I półrocze:
- planu rzeczowo-finansowego,
- planu remontów,
-  programu działalności  społecznej, 

oświatowej i kulturalnej
i jednogłośnie przyjęła wykonanie 

wyżej wymienionych planów. 
Ponadto przyjęła informację 

Zarządu na temat zużycia ciepłej 
i zimnej wody za I półrocze 2016 
roku oraz dokonała analizy i oceny 
wykonanych przeglądów gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych za I półrocze 
2016 roku.

Rada przyjęła informację Zarządu 
na temat wstępnych założeń do planu 
rzeczowo-finansowego na 2017 rok. 
Zapoznała się z informacją Zarządu 
dotyczącą przygotowania zasobów 
spółdzielni do sezonu zimowego 
2016/2017.

Komisje problemowe Rady 
Nadzorczej (Rewizyjna i Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi) wykony-
wały swoje zadania zgodnie z zatwier-
dzonymi planami pracy oraz bieżący-
mi potrzebami Rady.

Komisja Rewizyjna odbyła trzy 
posiedzenia. Przedmiotem obrad były 
następujące tematy:
-  analiza zadłużenia we wnoszeniu 

opłat za lokale mieszkalne,
-  ocena realizacji planu rzeczowo-

finansowego za I półrocze 2016 
roku,

-  analiza kosztów dotyczących insta-
lacji budek lęgowych dla ptaków na 
elewacjach remontowanych budyn-
ków,

-  analiza zadłużenia we wnoszeniu 
opłat za lokale użytkowe.
Komisja Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi spotkała się na 

trzech posiedzeniach, zajmując 
się:
-  analizą wniosków zgłoszonych  

przez członków Rady Nadzorczej 
do wieloletniego planu remontów, 

-  przeglądem infrastruktury osiedla 
T-1,

-  analizą wykonania wniosków 
Komisji GZM,

-  udziałem w roli obserwatorów w prze-
glądach gwarancyjnych i pogwaran-
cyjnych oraz przy organizowanych 
przetargach.
Członkowie Rady pełnili dyżury 

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
o godzinie 17.00 w swojej siedzibie (ul. 
Tołstoja 60). Dziękuję za zainteresowa-
nie mieszkańców sprawami spółdzielni. 
Bardzo liczymy na dalszą współpracę.

Dyżury członków Rady będą kon-
tynuowane zgodnie z harmonogra-
mem. (EK)

Dezynsekcja
W nawiązaniu do pytań oraz żądań 
niektórych mieszkańców dotyczących 
przeprowadzenia dezynsekcji (likwi-
dacji prusaków, pluskiew itd.) w loka-
lach mieszkalnych na koszt spółdzielni 
wyjaśniamy, że zgodnie ze Statutem SM 
TERESA obowiązek ten ciąży na członku 
spółdzielni.

§ 38 ust. 3 pkt 12 Statutu mówi, 
że jako szczególne obowiązki członka 
w zakresie napraw wewnątrz lokali 
uznaje się między innymi dezynsekcję 
oraz deratyzację lokalu.

Ponadto zgodnie z § 38 Statutu:
- członek spółdzielni obowiązany 

jest utrzymywać lokal i pomieszcze-
nia do niego przynależne we właści-
wym stanie technicznym i sanitarnym 
(ust. 1);

- naprawy i wymiany wewnątrz lokali 
nie zaliczone do obowiązków spółdzielni 
obciążają członków zajmujących lokale 
(ust. 2).

Informujemy jednocześnie, że zgod-
nie z Ustawą z dnia 16 września 1982 
roku  Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.) art. 18 
§ 5 ust. 1 członek spółdzielni ma obo-
wiązek przestrzegania przepisów prawa, 
postanowień statutu i opartych na nich 
regulaminów. 

Jak wynika z tych wyjaśnień dezyn-
sekcję lokalu przeprowadza użytkownik 
lokalu na własny koszt. Spółdzielnia 
zobowiązana jest natomiast do przepro-
wadzenia dezynsekcji i deratyzacji tylko 
w częściach wspólnych, tj. między innymi 
w klatkach schodowych, korytarzach piw-
nicznych, suszarniach.

Aby dezynsekcja była skuteczna nie 
wystarczy tylko przeprowadzić ją na częś-
ciach wspólnych nieruchomości, ale nale-
ży ją przeprowadzić również w miesz-
kaniu, dostosowując się do zaleceń osób 
dokonujących dezynsekcji. (ZJ)

KTO PYTA – NIE BŁĄdZI

W 17. na 23 dźwigi znajdujące się 
w naszych budynkach zabudowany 
jest moduł komunikacji GSM. Moduł 
ten w sytuacji awaryjnej zapewnia 
łączność korzystającego z dźwigu 
z jego konserwatorem.

W przypadku kiedy kabina zatrzy-
ma się między piętrami i nie daje się 
jej uruchomić lub nie otwierają się 
drzwi kabinowe, osoba znajdująca 

się w kabinie dźwigu zobowiąza-
na jest użyć przycisku ALARM 
(na tablicy ikona oznaczona żółtym 
dzwonkiem) w celu uzyskania łącz-
ności z serwisem dźwigowym. Po 
naciśnięciu i przytrzymaniu przez 
kilka sekund przycisku ALARM 
możliwe jest wykonanie automa-
tycznego połączenia telefonicznego 
z kabiny dźwigu z konserwatorem. 

Po uzyskaniu połączenia należy 
spokojnie oczekiwać na uwol-
nienie z unieruchomionej kabiny.  
Konserwator otrzymuje informację 
o adresie zatrzymanego dźwigu. 
Przy niektórych awariach ma on 
również możliwość natychmiasto-
wego zdalnego uruchomienia dźwi-
gu i uwolnienia uwięzionej w kabi-
nie osoby. (AP)

Łączność awaryjna dźwigów

Znane są wyniki głosowania na projek-
ty do realizacji w ramach budżetu par-
tycypacyjnego Razem Tychy na 2017 
rok. W głosowaniu zorganizowanym 
w dniach 16-23 września udział wzięło 
ogółem 14.826 tyszan. Do rozdyspono-
wania było 5 mln zł. Mieszkańcy osied-
li T i T-1 głosowali w dwóch okręgach 
konsultacyjnych: nr 10 (Paprocany, 
osiedla P, O1, T1, W oraz nr 23 (osiedla 
T i W - część zachodnia).

Dla nas szczególnie ważny był 
wniosek dotyczący budowy chodnika 
wzdłuż ulicy Turkusowej, służącego 
poprawie bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców. Niestety, wniosek ten 

nie znalazł uznania głosujących. Przy 
niskiej frekwencji w głosowaniu za 
budową chodnika opowiedziało się 375 
osób, a sam wniosek zdobył 3.626 
punktów. Przegrał z wnioskiem doty-
czącym  remontu chodników i parkin-
gów przy ul. Wieniawskiego na osiedlu 
Weronika (702 głosy, 6.893 punkty). 
120 tys. zł planowanych na realizację 
naszego projektu przeszło nam koło 
nosa. Na budowę chodnika trzeba 
będzie jeszcze (nie wiadomo jak długo) 
poczekać. 

Szkoda, bo inwestycja ta stanowi-
łaby doskonałe uzupełnienie zadania 
realizowanego obecnie w ramach II 

edycji budżetu partycypacyjnego na 
2016 rok.

1 października rozpoczęła się 
budowa parkingu przy tzw. ulicy dol-
nej Turkusowej (obok budynku SM 
Lokum) oraz progów zwalniających 
na tejże ulicy. Na to zadanie w ramach 
budżetu obywatelskiego na 2016 rok 
przeznaczonych zostało 60 tys. zł. 

Spotkaniem w Urzędzie Miasta 
w dniu 13 października rozpoczęły 
się prace nad kolejną, czwartą edy-
cją Budżetu Partycypacyjnego. Może 
w przyszłym roku pójdzie nam lepiej 
- z pomysłami, ze zgłaszaniem wnio-
sków i w samym głosowaniu? =

Przegraliśmy…

Budowa parkingu przy dolnej Turkusowej w ramach 
budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. 

Tak wyglądał teren 
przed budową parkingu.
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Bezpłatne Pismo Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej TereSa. 
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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

WIEŚCI Z TUPTUSIA

=  Na początek krótkie podsumowanie 
wakacji, podczas których organi-
zowane były wyjścia do kina, na 
basen oraz do kręgielni. Odbyły się 
warsztaty plastyczne dla dzieci oraz 
przedstawienie teatralne „Pinokio”. 
Pod koniec sierpnia klub zorganizo-
wał wycieczkę do Parku Wodnego 
w Rudzie Śląskiej.

=  We wrześniu klub zorganizował 
dla mieszkańców wycieczkę do 
Wisły (Park Wodny „Tropikana”) 
i Szczyrku (zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem).

=  Na 19 października zaplanowano 
warsztaty plastyczne dla dzieci. 
Zajęcia odbywają się raz w miesią-
cu. Zapraszamy dzieci do udziału 
w warsztatach.

=  Są jeszcze wolne miejsca na zaję-
cia z aerobiku dla pań. Informacje 
w klubie.

=  13 grudnia odbędzie się impre-
za mikołajkowa dla dzieci. Zapisy 
rozpoczną się około 15 listopa-
da. Szczegółowe informacje będą 
zamieszczone na plakatach rozwie-
szonych w budynkach w gablotach 
informacyjnych. (EK) Zdjęcia z przedstawień „Pinokio” i „Pchła Krętaczka”.

W starożytnym Rzymie miejsca było mało, a mieszkańców 
milion, wznoszono zatem budynki wielokondygnacyjne. Strach 
przed pożarem spędzał sen z powiek większości mieszkańców, 
gdyż codziennie coś się paliło, zawsze ze śmiertelnymi ofiarami 
w ludziach. Podobne problemy wystąpiły w wieku XIX. W tamtych 
czasach, kiedy pożary strefowe niszczyły całe dzielnice mieszkal-
ne, zaczął się rozwój przepisów przeciwpożarowych, które poszły 
w trzech uzupełniających się kierunkach jednocześnie: zapobieże-
nia pożarom, zapobieżenia ich rozwojowi oraz ułatwienia działania 
strażom pożarnym.

Zastawianie dróg pożarowych. Drogi pożarowe, zapew-
niające przejezdność dla pojazdów straży pożarnych (samocho-
dów gaśniczych, drabin i podnośników mechanicznych), nie są 
wymagane we wszystkich rodzajów budynków. Gdy taka droga 
jest wymagana i istnieje, skorzystanie z niej przez jednostki 
interwencyjne straży pożarnej bywa utrudnione przez samych 
mieszkańców, ponieważ służy ona zwykle jako miejsce do 
parkowania samochodów - to zwyczaj, którego nie udaje się do 
końca wyplenić.

Utrudnieniami w akcji gaśniczej mogą też być drzewa 
i krzewy, którymi został ozdobiony teren między drogą pożarową 
a budynkiem. W praktyce nie każde drzewo przeszkadza, nawet 
straży, należy jednak wziąć pod uwagę, że dostęp do budynku to nie 
tylko niezakłócony przejazd drogą przeciwpożarową, możliwość 
rozstawienia drabiny mechanicznej lub podnośnika i swobodnego 
nimi operowania. Może się zdarzyć, że koniecznym jest ustawienie 
skokochronu. Będzie to niemożliwe na nawet najniższych płotkach 
czy ostrych gałęziach. Za to na trawniku - jak najbardziej tak.

Kraty w oknach mieszkań oraz na drogach ewakuacyjnych 
w budynku zawsze mogą być istotnym utrudnieniem w ewakuacji. 
Zdarzały się przypadki śmierci ludzi w pożarach z tego powodu. 
Dlatego nie ma strażaka, który zalecałby ich stosowanie. Jednak ich 
montowanie nie jest zabronione, jeśli jednocześnie będą spełnione 
określone warunki bezpieczeństwa. W przypadku okratowania 
okien lub balkonów mieszkań co najmniej jedna krata na miesz-
kanie powinna się łatwo - a nawet natychmiastowo - otwierać od 
wewnątrz pomieszczenia. Poza tym ma być wykonana tak, żeby 
uniemożliwić wspinanie się po niej.

Na korytarzach i klatkach schodowych kraty muszą mieć 
możliwość natychmiastowego otwarcia od wewnątrz. Jednocześnie 
nie mogą zawężać ani zastawiać dróg ewakuacyjnych. Niestety, 
zastosowanie krat kusi mieszkańców, by zagospodarować teren 
korytarza za nimi, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Pojawiają 
się szafki, wieszaki na ubrania, chodniki, co w sytuacji pożaru jest 
bardzo niebezpieczne.

W stanie idealnym w budownictwie wielorodzinnym na drogach 
ewakuacyjnych nie powinno być prawie żadnych materiałów 
palnych (poza wycieraczkami). Istotą niebezpieczeństwa jest nawet 
niewielki pożar w korytarzu, prowadzący do bardzo szybkiego 
zadymienia zarówno jego samego, jak i biegu klatki schodowej, co 
już stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych 
mieszkańców. Zdarzały się pożary kilku szmat w piwnicy budynku, 
które powodowały zatrucia kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
osób.

Nie ma pożarów tam, gdzie nie ma co się palić! Zamienianie 
korytarzy, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w rupieciarnie, 
zastawianie materiałami palnymi dróg w piwnicach niesie ze sobą 
wysokie niebezpieczeństwo, ponieważ pożary tam zlokalizowane 
wiążą się zawsze z bardzo ograniczoną widzialnością. Nie dość, 
że strażak musi wejść w labirynt pomieszczeń, to na dokładkę 
będzie napotykał się na przeszkody, z których część może się 
palić. To jedno. Drugie zaś to zagrożenie analogiczne do pożarów 
opisanych przy okazji składowania materiałów palnych na drogach 
ewakuacyjnych - każdy pożar w piwnicy może łączyć się z zady-
mieniem klatek schodowych. Przy czystych drogach w piwnicach 
pożarów będzie mniej!

W całym kraju w 2015 roku strażacy gasili ogień w domach 
i mieszkaniach ponad 25 tys. razy (to znacznie więcej niż rok i dwa 
lata wcześniej). W wyniku pożarów domowych ginie około 500 
osób rocznie, a poszkodowanych i rannych zostaje kilka tysięcy. 
Ze statystyk międzynarodowych wynika, że Polska ma jeden z naj-
wyższych poziomów śmiertelności w pożarach na świecie.

Najczęstszą przyczyną pożarów są: nieprawidłowe działanie 
pieców, grzejników oraz ludzka nieostrożność (np. pozostawienie 
niezgaszonego niedopałka papierosa czy włączonego do sieci elek-
trycznej żelazka), czyli sytuacje, którym można zapobiec. =

Parę przestróg: zanim wybuchnie pożar…


