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Wnioskowała o pomalowanie
ścian znajdujących się na ostatnich
kondygnacjach budynków przy al.
Marsz. Piłsudskiego. Więcej propo−
zycji nie otrzymaliśmy. Również na
temat zagospodarowania terenu po−
między budynkiem przy al. Marsz.
Piłsudskiego 40−46 a budynkiem przy
al. Marsz. Piłsudskiego 52−56 zainte−
resowała się jedna osoba. Nikt poza
nią nie zainteresował się na przykład
tym, jaką mamy koncepcję, co i jak
chcemy zrobić. Szkoda! Przypu−
szczamy, że w momencie wykonywa−
nia zagospodarowania terenu krytyki
i zastrzeżeń ze strony części osób tam

mieszkających będzie mnóstwo. Po−
jawi się też wielu „społecznych in−
spektorów nadzoru”, którzy wytykać
będą wydumane niekiedy nieprawid−
łowości, utrudnienia i przedstawiać
będą swoje najlepsze propozycje. Tak
jest praktycznie przy każdym remon−
cie. A to kolorystyka elewacji budyn−
ku jest brzydka („bo inne kolory są
ładniejsze”), a to miejsca parkingowe
za wąskie, a to szczeliny między ko−
stkami brukowymi na parkingu są za
duże, a to brakło styropianu i dlatego
na wyższych kondygnacjach ściany
ocieplają wełną mineralną, itd. Za−
miast takich stwierdzeń wystarczyło−

by porozmawiać z pracownikami
działu technicznego i wszystko było−
by jasne i zrozumiałe.

A co dla poprawienia estetyki ro−
bią niektórzy mieszkańcy?

Wystarczy spojrzeć na odnowioną
elewację budynku przy al. Marsz. Pił−
sudskiego 28−36 i jak „ładnie” wyglą−
dają niektóre balustrady balkonów
poprzeplatane czym się da i jak się
da. Jakieś folie, materiały przypomi−
nające worki jutowe, maty. I tu cisza.
Wszyscy to akceptują. Sąsiad sąsia−
dowi nie zwróci przecież uwagi. Bo
po co się narażać, przecież od tego
jest spółdzielnia. Tak jest prawie
w każdym przypadku. Rozumiemy
to, podejmujemy interwencje i od te−
go jesteśmy. Ale jak pracownik lub
społecznik spółdzielni w pojedynkę
ma walczyć z tyloma osobami nie
mając wsparcia od nikogo? Jak takie

interwencje się kończą, to doświad−
czali tego członkowie zarządu nie raz
(grzebanie w ich życiorysach, pomó−
wienia, szkalujące pisma do różnych
organów i instytucji, a nawet pobicie
na zlecenie).

Powróćmy do sprawy remontów.
Nie wszystkie potrzeby remontowe
zgłaszane niekiedy przez Państwa są
natychmiast przez spółdzielnię reali−
zowane, ale nie wynika to z naszej nie−
chęci lecz z ważności innych potrzeb
remontowych i ograniczonych środ−
ków funduszu remontowego. Pamięta−
my o nich. Na przykład zgłoszony
przez członka spółdzielni wniosek bu−
dowy altanek na odpady zbierane se−
lektywnie realizowany będzie w 2015
roku. Jesteśmy dobrej myśli, że przy
budowie planu remontów w następ−
nych latach będziecie Państwo bar−
dziej aktywnie uczestniczyć. /ZJ/

Remonty nas nie interesują?
Na apel ogłoszony przez Radę Nadzorczą i Zarząd SM
TERESA w ostatnim numerze „Naszych Spraw” w sprawie
zgłaszania propozycji do planu remontów na rok 2015 od−
powiedziała tylko jedna osoba!

Zarząd Spółdzielni informuje, 
że 24 grudnia 2014 (środa, wigilia)
biura SM TERESA będą nieczynne.

Święty z prezentami

8 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się nasza spółdzielcza, doro−
czna impreza mikołajkowa dla dzieci. Wystąpili artyści ze Studia Małych Form
Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART−RE z Krakowa. Na początku zostały
przeprowadzone zabawy i konkursy dla dzieci, następnie odbyło się spotkanie
ze św. Mikołajem, który wręczył najmłodszym aż 122 paczki. /EK/ 

F
O

T
O

: 
E
K



W czwartym kwartale bieżącego
roku Rada Nadzorcza odbyła trzy po−
siedzenia plenarne (20 października,
17 listopada i 15 grudnia), na których
podjęto dziesięć uchwał.

W tym okresie:
prezydium rady odbyło trzy posie−
dzenia,
komisja rewizyjna odbyła trzy po−
siedzenia, a komisja gospodarki za−
sobami mieszkaniowymi odbyła
dwa posiedzenia,
członkowie rady odbyli trzy dyżu−
ry w siedzibie rady (ul. Tołstoja
60), w czasie których byli do dy−
spozycji członków spółdzielni.

Głównymi tematami obrad prezy−
dium rady było m. in.:

przygotowanie tematyki posiedzeń
plenarnych rady,
omawianie ważniejszych pism kie−
rowanych do Rady Nadzorczej
oraz przygotowywanie projektów
odpowiedzi,
wstępna ocena pracy Zarządu
Spółdzielni za rok bieżący,
koordynacja pracy komisji proble−
mowych,
prowadzenie bieżących kontaktów
z zarządem.

Komisje problemowe w tym czasie
realizowały tematy z rocznego planu
pracy. Ponadto członkowie komisji
gospodarki zasobami mieszkaniowy−
mi uczestniczyli w charakterze obser−
watorów przy organizowanych prze−
targach oraz odbiorach wykonywa−
nych robót budowlanych.

Zasadniczymi tematami plenar−
nych posiedzeń Rady Nadzorczej by−
ły m. in.:

comiesięczne oceny stanu windy−
kacji zadłużeń w opłatach za loka−
le mieszkalne i lokale użytkowe

oraz przeprowadzanie rozmów
z dłużnikami,
przyjmowanie i zatwierdzanie pro−
tokołów z posiedzeń komisji prob−
lemowych oraz posiedzeń plenar−
nych Rady Nadzorczej,
rozpatrywanie i załatwianie bieżą−
cej korespondencji wpływającej do
rady,
rozpatrzenie sprawozdania z pracy
zarządu z działalności za okres
trzeciego kwartału br.,
rozpatrzenie informacji pionu techni−
cznego w zakresie realizacji planu
remontów za okres 9 miesięcy br.
ocena założeń zarządu do planu re−
montów w 2015 roku,
rozpatrzenie wniosku komisji rewi−
zyjnej i zarządu spółdzielni w spra−
wie wyboru biegłego rewidenta do
zbadania sprawozdania finansowe−
go za rok 2014,

rozpatrzenie i zatwierdzenie pla−
nów pracy na I półrocze2015 roku:
a/  komisji rewizyjnej,
b/  komisji gospodarki zasobami

mieszkaniowymi,
c/  Rady Nadzorczej,
rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu
spółdzielni na rok 2015 w zakresie:
a/  planu działalności społecznej,

oświatowej i kulturalnej,
b/  planu rzeczowo−finansowego

działalności remontowej,
c/  planu rzeczowo−finansowego,
rozpatrzenie informacji pionu te−
chnicznego o odbiorach pogwaran−
cyjnych dokonanych w okresie
trzeciego kwartału 2014 roku,
zatwierdzenie struktury organizacyj−
nej spółdzielni TERESA na rok 2015,
rozpatrzenie informacji zarządu
z wykonania budżetu spółdzielni
za okres 9 miesięcy 2014 roku,

rozpatrzenie wniosku zarządu
odnośnie wykreślenia z rejestru
członków spółdzielni dwóch
osób,
ocena pracy zarządu za rok 2014,
doprowadzenie do końcowego po−
zytywnego finału wniosku w za−
kresie przywrócenia trasy linii au−
tobusowej nr 14 przez al. Marsz.
Piłsudskiego z okresu przed prze−
budową drogi DK1. Autobus linii
nr 14 od 1 grudnia br. kursuje al.
Marsz. Piłsudskiego,
ocena pracy firmy Protection Secu−
rity sp. z o.o. w zakresie ochrony
zasobów naszej spółdzielni okresie
wrzesień−grudzień br.

Ponadto członkowie Rady zajmo−
wali się bieżącymi sprawami mie−
szkańców, zgłaszanymi w bieżących
kontaktach. /WK/ 
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

TAK BYŁO.. TAK JEST!

Spółdzielnia Mieszkaniowa TERESA w Tychach

OFERUJE DO WYNAJĘCIA
LOKALE UŻYTKOWE

z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
na zasadach umowy najmu.

Lokale znajdują się przy: 
1) Al. Marsz. Piłsudskiego 44 o powierzchni − 20,53 m2

2) Ul. Tołstoja 9 o powierzchni − 20,64 m2

3) Ul. Tołstoja 15 o powierzchni − 20,20 m2

4) Ul. Turkusowa 5 (w pawilonie) o powierzchni − 88,30 m2

Stawka czynszu dla każdego z lokali użytkowych jest ustalana 
w wysokości wynegocjowanej przez strony na etapie zawierania umowy.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie spółdzielni (pok. 3) 
lub telefonicznie: 32−217−12−07

Zdjęcia drogi przeciwpożarowej obok budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 28−36.

Rok 2005. Rok 2014.
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Tabela nr 1 obrazuje stan należno−
ści wobec spółdzielni wynikających
z niezapłaconych terminowo opłat,

wniesionych do sądu, kwot zasądzo−
nych oraz zasądzonych po eksmisji.
Na dzień 31.10.2014 roku wyniósł on

1.102.116,13 zł. W ramach tej należ−
ności kwota 379.293,93 zł dotyczy
zadłużeń z tytułu bieżących opłat

(bez odsetek). 18.814,26 zł to zadłu−
żenia wniesione do sądu. Szczególnie
niepokojąca jest kwota 342.369,21 zł

ZALEGŁOŚCI ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH 
na dzień 31.10.2014

Tabela 1
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– zadłużenia zasądzone. W kol. 7 wy−
kazana jest kwota 361.638,73 zł – za−
dłużenie, które ciąży na mieszkaniu,
a dłużnicy są po eksmisji. 

Problem zadłużenia spółdzielnia za
wszelką cenę stara się ograniczyć
różnymi sposobami. Między innymi:

Za okres od 1.01.2014 do
31.10.2014 roku wystawiono: 84
przypomnienia, 242 wezwania do za−
płaty, 154 wezwania ostateczne
przedsądowe wystawione przez kan−
celarię prawną, 2 wezwania przedsą−
dowe wystawione przez spółdzielnię; 

Rada Nadzorcza zaprosiła na roz−
mowy 43 dłużników, którzy posiada−
ją duże zaległości w opłatach za ko−
rzystanie z lokalu (zgłosiło się
6 osób);

Na rozmowę do Zarządu zgłosiło
się 7 osób;

11 dłużników złożyło prośbę do
Zarządu o rozłożenie zadłużenia na
raty; 

Sprawy 22 dłużników skierowano
na drogę postępowania sądowego; 

14 wniosków skierowano do egze−
kucji komorniczej; 

Przeprowadzano rozmowy telefo−
niczne z dłużnikami (w ewidencji od−
notowano 136 rozmów);

W klatkach schodowych wszy−
stkich budynków zostały wywieszone
informacje zawierające dane o liczbie
dłużników i wysokości zadłużenia;

W 7 zadłużonych mieszkaniach
odcięto dostawę ciepłej wody;

1 osoba wykluczona, zadłużona,
otrzymała lokal socjalny; 

Przeprowadzono 1 eksmisję z lo−
kalu bez przydziału lokalu zastępcze−
go;

Do wszystkich lokatorów, mają−
cych zadłużenie w opłatach mieszka−
niowych do kwoty 200,00 zł, zostały
wysłane informacje o stanie zadłuże−
nia z wezwaniem do zapłaty;

Komornik dokonał sprzedaży
3 mieszkań w drodze licytacji.

Okazuje się bowiem często, że
wiele rodzin nie płaci, choć je na to
stać. Świadczy o tym chociażby sto−
sunkowo niewielka liczba lokatorów,
którym przyznano dodatek mieszka−
niowy i mieszkania zastępcze. Część
spółdzielców nie może regulować ter−
minowo swoich zobowiązań, bo rze−
czywiście ma kłopoty finansowe. Re−
szta ma długi, bo jest im tak po prostu
wygodnie!!! 

Należy podkreślić, że spółdzielnia
na bieżąco zajmuje się oceną stanu
i wielkością zadłużenia oraz przebie−
giem procesu windykacyjnego. Inten−
sywne działania windykacyjne pro−
wadzone są wobec osób, które trwale
zaprzestały spłacania długów. 

Zaległości czynszowe sięgają pra−
wie 10% rocznych wpływów z opłat.
Zdecydowana grupa dłużników zwle−

ka z płatnościami do jednego miesią−
ca (392 dłużników na kwotę
500.340,67 zł – co daje 45,39% ogól−
nego zadłużenia – patrz – tabela nr 2).
72 dłużników ma zadłużenie w opła−
tach mieszkaniowych za okres od
2 do 4 miesięcy.

Spółdzielnia nadal zdecydowanie
będzie stosować wszystkie dostępne
formy i metody windykacyjne w celu
ściągnięcia zaległości czynszowych,
aby zminimalizować stan zadłużenia.
Przeprowadziła kilka eksmisji, kilka
następnych jest w toku. Zmuszona
będzie nadal wywieszać listy z dłuż−
nikami na klatkach schodowych (czę−
ściej tam, gdzie windykacja sądowa
i komornicza była nieskuteczna). 

Zarząd Spółdzielni ma świado−
mość, że wiele rodzin popadło w dłu−
gookresowe trudności finansowe,
czasem nie z własnej winy. Dlatego
równolegle do działań windykacyj−
nych staramy się dotrzeć do lokatora,
pomagać (między innymi nakłaniając
do składania wniosków o dodatek
mieszkaniowy czy o pomoc społe−
czną). Spółdzielnia wyraża też goto−
wość do rozłożenia zaległości na raty
ze spłatą w rozsądnych terminach. 

Utrzymanie wypłacalności finan−
sowej spółdzielni jest najważniej−
szym zadaniem organów spółdzielni.
Trudno wyobrazić sobie funkcjono−
wanie spółdzielni bez zabezpiecze−

nia ciągłości dostaw energii cieplnej,
wody i innych usług komunalnych.
Utrzymanie budynków w dobrym
stanie technicznym to najważniejszy
statutowy obowiązek spółdzielni.
Nieterminowe wnoszenie opłat mie−
szkaniowych może zmusić spół−
dzielnię do przesuwania w czasie za−
planowanych remontów, opłat za
bieżącą konserwację i naprawy, po−
noszenia wyższych kosztów fun−
kcjonowania.

Apelujemy do posiadających za−
ległości czynszowe, aby podjęli zde−
cydowane działania w kierunku ich
spłaty, a przynajmniej do znacznej re−
dukcji zaległości. Obecna sytuacja fi−
nansowa spółdzielni, mimo wielu
problemów, jest stabilna, poziom za−
ległości utrzymywany jest pod kon−
trolą. Wynika to z działań windyka−
cyjnych spółdzielni, ale przede wszy−
stkim jest zasługą ogromnej większo−
ści członków spółdzielni, którzy re−
gularnie wnoszą opłaty mieszkanio−
we. NALEŻY SIĘ IM PODZIĘ−
KOWANIE I SZACUNEK. TYM
BARDZIEJ, ŻE WIELU Z NICH
JEST W NIENAJLEPSZEJ SYTU−
ACJI FINANSOWEJ.

Zapewniamy, że spółdzielnia zrobi
wszystko, aby zapewnić ciągłość do−
staw usług na dobrym poziomie i wy−
wiązać się jak najlepiej ze swoich sta−
tutowych obowiązków. /SK/ 

STAN ZALEGŁOŚCI na dzień 31.10.2014
WG STRUKTURY CZASOOKRESU

Tabela 2
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PROJEKT 
PLANU REMONTÓW 

na 2015 rok

Droższe ciepło
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach poinformowało, że

Tauron Ciepło Sp. z o.o. z dniem 1 grudnia 2014 roku wprowadziło do rozliczeń
nowe ceny ciepła zawarte w Taryfie dla ciepła. Taryfę tę zatwierdził 7 listopada
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wzrost cen (netto) wynosi ponad 8%.

Dokładne ceny ustalone w taryfie przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dla źródła
ciepła jakim jest Elektrociepłownia Tychy wynoszą:

1) Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną: 7.229,24 zł/MW/m−c (wzrost
o 8,31%).

2) Za dostarczone ciepło: 26,33 zł/ GJ (wzrost o 8,31%).
3) Za nośnik ciepła: 11,25 zł/ m3 (wzrost o 8,28%).
Ponadto informujemy, że 9 grudnia 2014 roku – na wniosek Przedsiębior−

stwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Prezes Urzędu Re−
gulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA−4210−65(6)/2014/155/XII/PS
taryfę dla ciepła. 

Nowe taryfy zostaną wprowadzone od dnia 1 stycznia 2015 roku. 

Grupa D1.2

Wzrost stawki wymienionej w poz. 1 w porównaniu do roku 2014 wynosi
5,11%, natomiast w poz. 2 wzrost o 4,76%. 

Grupa D1.3.4

Wzrost stawki wymienionej w poz. 1 w porównaniu do roku 2014 wynosi
7,21%, natomiast w poz. 2 wzrost o 6,74%.

Wymienione taryfy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woje−
wództwa Śląskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku, poz. 6411. 

Podane wzrosty kosztów odbiją się na wysokości ponoszonych przez nas
opłat mieszkaniowych. Tym większego znaczenia nabiera racjonalne gospoda−
rowanie ciepłem. 

Znaczenie wyrazów

Poziomo: 1. Piejący
kogut. 3. Droga usłana
śniegiem. 4. Słodkie
lekarstwo na kaszel. 7.
Czarna deska w klasie.
8. Wydzieramy z niego
codziennie kartkę.
Pionowo: 1. Przeplata−
jące się pręty. 2. Kolisty
plac z ulicami. 4. Broń
używana w szermierce.
5. Zwój papieru. 6. Ro−
dzaj nagrody w sporcie
dla zawodników. 

Litery z pól dodatkowo
ponumerowanych od
1 do 9 dadzą hasło –
rozwiązanie krzyżówe−
czki. 
Rozwiązanie znajdziesz
wewnątrz numeru. 
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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. Za−
strzegamy sobie prawo ich redagowania i skra−
cania. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowia−
damy.

Realizacja wydawnicza: PETIT MEDIA. 
Tychy. Tel.  509−180−120

e−mail: petit_media@gazeta.pl

Druk: Emez Poligrafia.

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
TELEFONAWARYJNY

w przypadku awarii windy
601−465−540

WIEŚCI Z TUPTUSIA

KTO PYTA – NIE BŁĄDZI

Pozycja: eksploatacja wodomierze została wprowadzo−
na od dnia 1.01.2013 roku. W lutym 2012 roku spółdziel−
nia zakupiła nakładki radiowe do zdalnego odczytu wodo−
mierzy w lokalach. Całkowity koszt zakupu jednej nakład−
ki wyniósł 73,80 zł (brutto). Wydatek pokryła spółdziel−
nia. Aby nie obciążać od razu całą kwotą użytkownika lo−
kalu za wartość nakładek, spółdzielnia rozłożyła użytko−
wnikowi lokalu spłatę kosztu zakupu na 48 rat, płatnych co
miesiąc w wysokości 1,54 zł za każdą nakładkę (73,80 zł:
48 = 1,54zł/ m−c). 

Należy nadmienić, że firma montująca nakładki radiowe
dodatkowo bezpłatnie wymieniła wszystkie wodomierze
w lokalach mieszkalnych. Lokatorzy nie ponieśli kosztów

wymiany wodomierzy, a jedynie pokrywają koszt zakupu
nakładki radiowej. Przypominamy, że – zgodnie z §24 ust.
8 Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie
lokali – opłaty za zakup, montaż, wymiany, plombowanie
i legalizację wodomierzy oraz nakładek radiowych użytko−
wnik lokalu mieszkalnego wnosi w ratach miesięcznych za
każdy zainstalowany wodomierz czy nakładkę radiową.

Z pytania wynika, że w lokalu znajdują się 4 wodomie−
rze oraz 4 nakładki radiowe. Lokal ten nie jest obciążony
za nowe wodomierze ani za plombowanie, lecz jest obcią−
żony tylko za nakładki radiowe (4 szt. x 1,54 zł/ szt. na
miesiąc). /SK/

W czynszu opłacamy pozycję: eksploatacja
wodomierzy 4 x 1,54 zł, co daje 6,16 zł mie−
sięcznie, czyli prawie 74 zł rocznie. Proszę
mi odpowiedzieć, na co idą te pieniądze.
Jaka eksploatacja? Zużywają się czy co?.

Co 6 miesięcy ktoś radiowo odczytuje sta−
ny (jak sądzę oddelegowany pracownik)
i to chyba wszystko w sprawie eksploata−
cji. A może są jakieś dodatkowe wydatki.
Jestem ciekaw. (Sz.S.)

W odpowiedzi na pytania „Mieszkanki Tychów os. T”
zamieszczone w numerze 41. Tygodnika „Echo”
z 15.10.2014 roku w rubryce „Słucham Echo” wyjaśniam:

– W kosztach ochrony osiedla prowadzonej przez firmę
Protection Security Sp. z o.o. nie partycypuje Urząd Mia−
sta Tychy.

– Pełne koszty wynajmu ochrony ponosi SM TERESA.
– Mamy informację, że ochrona osiedli w Tychach pro−

wadzona jest w SM Karolina i TSM Oskard.
– Kosztów ochrony nie możemy podać do publicznej

wiadomości ze względu na zastrzeżenia zawarte w umo−
wie z wyżej wymienioną firmą. 

Ponadto informuję, że:
– jeżeli członek spółdzielni chce znać koszty ochrony

winien zwrócić się do Zarządu Spółdzielni,
– umowa została zawarta na czas określony, do

31.12.2014 roku,
– w przypadku pozytywnych opinii członków spółdziel−

ni (na temat prowadzonej ochrony) umowa może zostać
przedłużona. /ZJ/ 

 W listopadzie został przeprowadzony
turniej drużynowy w kręgle dla młodzie−
ży gimnazjalnej oraz młodzieży starszej
w wieku 17−20 lat. Turniej odbył się
w kręgielni „U Przewoźnika”.

 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr
7 odbył się turniej halowej piłki nożnej,
w którym uczestniczyli zawodnicy
w wieku 16−20 lat. Otrzymali nagrody
w postaci pucharów, statuetek, medali
oraz dyplomów. 
 Od 22 grudnia 2014 do 6 stycznia

2015 roku klub będzie nieczynny.
 Zapisy na aerobik oraz aqua−aerobik

przyjmowane będą między 15 a 20 sty−
cznia 2015 roku. Szczegółowe informa−
cje pojawią się na plakatach.

 W czasie ferii zimowych (od 2 do 13
lutego 2015 roku) klub będzie czynny
w godzinach od 9.30 do 17.00. Szczegó−
łowe informacje na temat planu ferii zo−
staną umieszczone na plakatach. /EK/ 

Pierwsze miejsce w turnieju halowej piłki nożnej zajęła drużyna „Kapitan
Jack Sparrow” w składzie (od lewej): Patryk Kapica, Mariusz Smoliński,
Artur Niedbało, Patryk Liszka, Damian Łusewicz. 
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Rozwiązanie krzyżóweczki:
Podarunki


