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PODZIĘKOWANIE
W związku z zakończeniem prac związanych z realiza−
cją projektu przy budowie platformy dla osoby niepełno−
sprawnej składam podziękowania dla Spółdzielni Mie−
szkaniowej TERESA za zaangażowanie oraz wszelaką
pomoc w realizacji tego projektu.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że:

24 grudnia 
biura spółdzielni będą nieczynne

31 grudnia 
biura spółdzielni będą czynne 

od godz. 7.00 do 13.00.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.(…)
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. 
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

C. K. Norwid

W Święta 
Bożego Narodzenia
zdrowia, radości, 

pogody ducha
oraz mnóstwa prezentów 

życzą Mieszkańcom
Rada Nadzorcza, Zarząd

i Pracownicy 
SM TERESA

Święty Mikołaj jak co roku przyszedł do dzieci 
– najmłodszych mieszkańców naszej spółdzielni, rozdając im 120 paczek. 
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Z Nowym Rokiem 2016 wejdzie−
my w rok jubileuszu naszej
spółdzielni.

25 lat temu, 1 lipca 1991, Spół−
dzielnia Mieszkaniowa TERESA za−
częła samodzielnie funkcjonować.
Wcześniej był to jeden z Rejonów
Gospodarki Zasobami Mieszkanio−
wymi (numer VI) w zasobach Tys−
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
A jeszcze wcześniej na miejscu za−
jętym przez bloki były pola, łąki
i gospodarskie zagrody. Pierwszym

(najstarszym) budynkiem przekaza−
nym do zamieszkania na osiedlu Te−
resa był budynek nr 3 przy al.
Marsz. Piłsudskiego 52−56 (wów−
czas ul. Hanki Sawickiej; 30 czer−
wca 1978 roku), a na osiedlu T–1
budynek nr 9 przy ul. Kazimierza
Przerwy Tetmajera 2−4 (17 lipca
1980 roku). W roku 1980 w osied−
lach T i T–1 powstał Samorząd Mie−
szkańców, który po dziesięciu latach
doprowadził do powstania naszej sa−
modzielnej spółdzielni. 

Dokończenie na str. 3

Srebrna rocznica

Rada Nadzorcza i Zarząd omawiały temat jubileuszu 25−lecia spółdziel−
ni. Jakie są propozycje jego uczczenia? Czego ewentualnie możemy się
spodziewać w ramach jego obchodów? 

Prezes ZDZISŁAW JUSZKIEWICZ: – Nie chcąc nadwyrężać budżetu
spółdzielni zamierzamy uczcić go bardzo skromnie. Planujemy zorganizować
dla naszych najmłodszych mieszkańców bardziej uroczysty Dzień Dziecka,
którego obchody zaplanowaliśmy na 3 czerwca 2016 roku. Planujemy ró−
wnież spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu, na którym pragniemy wyróżnić
długoletnich i zasłużonych członków Rady Nadzorczej oraz pracowników SM
TERESA.
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

PLAN RZECZOWO−FINANSOWY NA 2016 ROK I STAWKI OPŁAT

Rada Nadzorcza X kadencji w okresie od lipca
do listopada 2015 roku odbyła pięć posiedzeń ple−
narnych i podjęła siedem uchwał. Dotyczyły one
między innymi spraw związanych z zatwierdze−
niem planów pracy rady oraz komisji problemo−
wych rady na drugie półrocze 2015 roku oraz na
2016 rok. Uchwaliła także plan rzeczowo−finanso−
wy, plan remontów oraz program działalności spo−
łecznej, oświatowej i kulturalnej na 2016 rok. Pod−
jęła jedną uchwałę w sprawie wygaśnięcia spół−
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W tym okresie Rada Nadzorcza:
Zajmowała się analizą stanu zadłużenia i windy−
kacji w opłatach za użytkowanie lokali mie−
szkalnych. Przeprowadziła rozmowy z dłużnika−
mi – na 15 zaproszonych na rozmowę przybyła
tylko jedna osoba!
Przyjęła informację Zarządu na temat skutków
burzy, która miała miejsce 8 lipca 2015 roku.

Przyjęła i szczegółowo przeanalizowała infor−
mację Zarządu na temat realizacji za I półrocze
2015 roku:

a) planu rzeczowo−finansowego,
b) planu remontów,
c) działalności kulturalno−społecznej.

Zapoznała się i przyjęła sprawozdania Zarządu
z działalności w II i III kwartale 2015 roku.
Dokonała szczegółowej analizy zużycia ciepłej
i zimnej wody w I półroczu 2015 roku.
Zapoznała się z informacją Zarządu na temat
wykonania planu remontów za dziewięć miesię−
cy bieżącego roku.
Przedstawiła propozycje do planu remontów na

2016 rok.
Szczegółowo omówiła a następnie uchwaliła
budżet SM TERESA na 2016 rok.
Wstępnie przedstawiła i omówiła propozycje
obchodów jubileuszu 25−lecia spółdzielni.

Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco omawiała
korespondencję, która do niej wpływała. Członko−
wie rady raz w miesiącu pełnili dyżury w siedzibie
rady zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
(w minionym okresie na dyżur nie przyszła ani je−
dna osoba!).

W Radzie Nadzorczej cały czas pracują dwie
komisje problemowe: Komisja Rewizyjna oraz
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy−
mi. Komisja Rewizyjna odbyła cztery posiedze−
nia, natomiast Komisja GZM odbyła pięć posie−
dzeń.

W kolejnych miesiącach Rada Nadzorcza bę−
dzie kontynuowała swoje zadania według ustalo−
nego planu. Członkowie Rady Nadzorczej pozo−
stają otwarci na wszelkie sugestie i uwagi ze
strony mieszkańców. Zaangażowanie i czynny
udział wszystkich członków spółdzielni jest mi−
le widziany. (EK)

W listopadzie i grudniu 2015 roku zostali Państwo
zawiadomieni o zmianie wysokości opłat mieszkanio−
wych, która nastąpi z dniem 1.03.2016 (dotyczy ko−
sztów zależnych od spółdzielni) oraz z dniem
1.01.2016 (dotyczy kosztów niezależnych od spół−
dzielni). Obowiązek zawiadomienia o zmianie skła−
dników opłaty mieszkaniowej, które są zależne od
spółdzielni na trzy miesiące naprzód wynika z ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

W informacji podaliśmy powody zmiany lub pod−
wyżki opłat na 2016 rok. Piszemy „zmiana” na niektó−
re pozycje kosztów, bo na przykład opłata eksploata−
cyjna na niektórych nieruchomościach zmniejsza się,
na innych zwiększa się.

Uchwałą nr 19/11/2015 Rady Nadzorczej SM
TERESA z 16.11.2015 roku został zatwierdzony Plan
Rzeczowo−Finansowy na 2016 rok. Na tej podstawie
zostały wyliczone stawki dla wszystkich składników
opłat. Nowe opłaty zostały skalkulowane w oparciu
o koszty 2015 roku z uwzględnieniem inflacji, podwy−
żek niektórych kosztów mediów oraz wysokości pla−
nowanych kosztów na 2016 rok.

Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu na 2016
rok kierował się zasadą, aby koszty eksploatacji
i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie
w rzeczywistych potrzebach spółdzielni. Prawidłowe
wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysoko−
ści przychodów do ich pokrycia stanowi o racjonal−
nym gospodarowaniu środkami użytkowników zaso−
bów zarządzanych przez spółdzielnię.

Planowane KOSZTY na 2016 rok będą wynosić
ogółem 13.813.022,13 zł i będą wyższe od planowa−
nych kosztów za 2015 roku o 3,84 %. 

PRZYCHODY zaplanowano na kwotę
14.222.571,08 zł i będą wyższe o 5,32% w stosunku
do planu na 2015 rok.

KOSZTY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

KOSZTY EKSPLOATACYJNE I OPŁATA NA
POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA
NIERUCHOMOŚCI. 
Uwzględnione zostały dochody z pożytków za
ubiegłe lata i za 2015 rok (po pomniejszeniu o poda−
tek dochodowy), zgodnie z art. 5 Ustawy o spół−
dzielniach mieszkaniowych, co w przeliczeniu na
1 m kw. daje zmniejszenie opłaty na eksploatację od
1.03.2016 oraz z tytułu nadwyżki bilansowej za

2014 w wysokości 100.000,00 zł (dla członków
spółdzielni). Członkowie będą wnosić mniej niż nie
członkowie o 0,10 zł/m2/m−c (obecnie wnoszą mniej
o 0,14 zł/m2/m−c).

Koszty eksploatacji OGÓŁEM (lokale użytkowe
plus mieszkania) wynosić będą: 2.802.755,48 zł (2015
r. – 2.707.016,75 zł), z tego:

na lokale użytkowe – 96.436,52 zł 
(2015 r. – 108.350,45 zł)
na mieszkania 2.706.318,96 zł 
(2015 r. – 2.598.666,30 zł) 

Planowane przychody na eksploatacji OGÓŁEM
wynosić będą 2.684.714,28 zł (w 2015 r. – 2 651
610,24 zł), co daje wzrost o 1,25% w stosunku do 2015
roku.

Wzrost stawki opłat o 0,04 zł/m2/m−c dla członków
spółdzielni jest spowodowany wypracowaniem mniej−
szego wyniku finansowego (nadwyżki finansowej za
2014 rok).

Nieruchomość I, III, VI, VII 
– opłaty nie ulegają zmianie. 

Nieruchomość II – wzrost o 0,02 zł/m2/m−c
Nieruchomość IV, V – wzrost o 0,11 zł/m2/m−c
Wzrost ten spowodowany jest przewidzianym

wzrostem kosztów eksploatacyjnych w 2016 roku. Jak
co roku na bieżąco będziemy analizować koszty eks−
ploatacyjne w poszukiwaniu możliwości ich ograni−
czenia

ODPIS NA FUNDUSZ NA REMONTY. Dla reali−
zacji koniecznych prac remontowych budynków mie−
szkalnych ustalony został odpis na fundusz remontowy
na poszczególne nieruchomości. 

Przy ustaleniu odpisu uwzględniono nadwyżkę bi−
lansową za 2014 rok w wysokości 80.000,00 zł, co da−
je 0,08 zł/m2/m−c (obecnie 0,14 zł/m2/m−c). To ozna−
cza, że członkowie będą wnosić od 1.03.2016 roku
opłatę o 0,08 zł/m2/m−c niższą niż nie członkowie.
Stawki opłat na poszczególne nieruchomości pozosta−
ją bez zmian.

DŹWIGI. Na 2016 rok planuje się utrzymać stawki
opłat na tym samym poziomie co obecnie.

AZART. Koszty planowane na 2016 rok są zbliżone
do kosztów 2015 roku. Opłaty wnoszone przez lokato−
rów w całości je pokrywają. Stawki pozostają bez
zmian, tj. 3,20 zł/gniazdo/m−c. Wyjątek stanowi Nieru−
chomość V. Tam nastąpi wzrost opłaty o 0,80 zł na

miesiąc (i wynosić będzie przez rok 4,00 zł/m−c), co
wynika z konieczności pokrycia dodatkowych ko−
sztów poniesionych w 2015 roku. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO, OŚWIATOWA
I KULTURALNA. Koszty zaplanowane na 2016
rok wynoszą 107.863,99 zł (na 2015 rok –
99.424,14 zł). Obecnie stawka opłaty wynosi 0,09
zł/m2/m−c. Od 1.03.2016 wzrośnie ona do 0,10
zł/m2/m−c. Wzrost ten spowodowany został m.in.
ciągłym zmniejszaniem się powierzchni spółdziel−
czych lokali mieszkalnych, od której naliczane są
opłaty. Mimo obniżenia kwot wpisowego i udziału
nie wszyscy nabywcy lokali przystępują do grona
spółdzielców, a zgodnie z uchwałą Walnego Zgro−
madzenia opłaty na tę działalność wnoszą tylko
członkowie spółdzielni.

KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Opłaty pozo−
stają zbliżone do stawek na 2015 rok.

OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
GRUNTU. Zgodnie z wypowiedzeniem Prezydenta
Miasta Tychy (z dnia 18.11.2015 r.) podatek lokal−
ny za wieczyste użytkowanie gruntu w 2016 roku
wzrośnie dwukrotnie w stosunku do 2015 roku. Ca−
łość podwyżki rozłożona jest na trzy lata.  Pozosta−
ła część podwyżki zostanie uwzględniona dopiero
w 2017 i 2018.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH. Loka−
torzy będą wnosić opłaty do spółdzielni, natomiast
spółdzielnia rozliczać się będzie z Urzędem Miasta raz
na kwartał, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

ENERGIA CIEPLNA. Tauron Ciepło Sp. z o.o.
w Tychach z dniem 1 grudnia 2015 roku wprowa−
dził do rozliczeń nowe, wyższe ceny ciepła, zawar−
te w taryfie dla ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa
URE.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Tychach z dniem 1.01.2016 roku wprowadzi do roz−
liczeń ceny i stawki zawarte w nowej Taryfie dla ciep−
ła, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Pomimo wzro−
stu ceny wykazanej w taryfie o 1,00% to tylko na
dwóch budynkach nastąpi wzrost opłaty o 0,20
zł/m2/m−c na c.o. oraz ccw – zmienna. (SK)
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WIEŚCI Z TUPTUSIA

 18 stycznia 2016 roku rozpoczną
się zapisy na zajęcia z aerobiku
oraz aqua−aerobiku. Szczegóły na
plakatach.

 W czasie ferii zimowych klub
zorganizuje półkolonie dla dzieci
ze szkoły podstawowej. Szczegó−
ły dotyczące zapisów oraz pro−
gram zajęć pojawią się na plaka−
tach.

 Od lutego 2016 roku w klubie od−
bywać się będą warsztaty plasty−
czne dla dzieci. Szczegółowe in−
formacje można uzyskać w klu−
bie. Szczegóły dotyczące zapisów
zostaną umieszczone na plaka−
tach. Zapraszamy dzieci do udzia−
łu w zajęciach klubowych. (EK)

 3 grudnia dzieci bawiły się na przedstawieniu teatral−
nym „Trzy świnki”.

 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się im−
preza mikołajkowa dla dzieci. Wystąpił zespół „Weso−
ła Ferajna Berniego” (na zdjęciu). W tym roku Miko−
łaj wręczył paczki 120 dzieciom.
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W poprzednim wydaniu pisaliś−
my zbliżającym się głosowaniu
nad wyborem zadań do realizacji
w ramach budżetu partycypacyj−
nego miasta Tychy na 2016 rok.
Głosowanie odbyło się 9−15 li−
stopada. Można było głosować
osobiście we wskazanych pun−
ktach konsultacyjnych lub elek−
tronicznie. 

Z okręgu nr 9 obejmującego Papro−
cany, osiedla P, O, T1, W – wschód
zgłoszono 16 projektów, z czego tylko
jeden dotyczył bezpośrednio SM
TERESA. Konkretnie osiedla T1 i re−
montu chodników przy ul. Armii Kra−
jowej od strony wschodniej. Natomiast
z okręgu nr 21 (osiedla T, W – zachód)
zgłoszono cztery projekty, z czego dwa
zgłosili spółdzielcy SM Teresa. Doty−
czyły one: 1) budowy parkingu pomię−
dzy budynkiem przy al. Marsz. Piłsud−
skiego 28−36 a Kauflandem; 2) budo−
wy pięciu spowalniaczy ruchu i parkin−
gu przy ul. Turkusowej – dolnej.

W wyniku głosowania do realizacji
wybrany został tylko jeden ze wszy−
stkich wymienionych wyżej wnios−
ków – budowa spowalniaczy ruchu
oraz parkingu przy ul. Turkusowej.
Wartość projektu, którego celem jest
poprawa bezpieczeństwa oraz zwięk−
szenie liczby miejsc parkingowych
w osiedlu wynosi 60 tys. zł.

Wnioskodawcą był pan Czesław
Mentel, nasz długoletni działacz
(m.in. członek Rady Nadzorczej po−
przedniej kadencji). Za jego projek−
tem głosowały 132 osoby. Ogółem
w głosowaniu w okręgu 21 uczestni−
czyło 358 osób na 5.695 uprawnio−
nych (tj. 6,29%).

Być może gdyby zmobilizowała
się większa liczba spółdzielców, wię−
cej zgłoszonych przez nas projektów
miałoby szansę na realizację… Ale
jeszcze nie wszystko stracone. Już
rozpoczęły się prace nad Budżetem
Partycypacyjnym na 2017 rok, pro−
wadzone pod kierunkiem Darii
Szczepańskiej, zastępcy prezydenta
miasta ds. społecznych. Liczymy na
większe Państwa zainteresowanie. 

Turkusowa wygrała

Srebrna rocznica
Dokończenie ze str. 1

Nie chcemy tu i teraz pisać o prze−
szłości. Wiele faktów i danych przy−
pomnianych zostało w wydanym pięć
lat temu jubileuszowym wydawni−
ctwie, zapewne będącym jeszcze w po−
siadaniu wielu spółdzielców i mie−
szkańców. Wspominamy, ponieważ
25−lecie to naprawdę godna rocznica. 

U dojrzałych mieszkańców wieżow−
ców czy niskich bloków osiedli T i T−1
miniony okres wywołuje różne wspo−
mnienia: szczęśliwe i wesołe, gorzkie
i smutne. Jubileusz to jednak jubileusz.
Warto to ćwierćwiecze „trącić” lampką
szampana w sylwestrową noc.

Z życzeniami kolejnych 25 lat
w dobrej kondycji – naszej i spół−
dzielni! 

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo: 2. Dumny ptak. 4. Nadzienie do
pierogów. 5. Targowisko, Szenwalda lub Żu−
rawia. 9. Kolędnicy po Śląsku. 14. Śpiewa−
nie kolęd. 17. Osiem przez cztery. 18. Zbiór
pytań. 21. Położenie ciała. 23. Coś się
dzieje… 26. Śpiewane w czasie świąt Boże−
go Narodzenia. 27. Wyjątkowa rzecz. 28.
Muza poezji miłosnej. 29. Nie święci je le−
pią. 32. Ostrze w sieczkarni. 35. Jaźń. 37.
Warzywa w occie. 38. Miejsce na ordery. 39.
Mielony do makówek. 41. Bożonarodzenio−
we drzewko. 45. Kolacja z opłatkiem. 49.
Porozumienie. 50. Parcele. 51. Książkowa
nazwa naszego regionu. 53. Medalowy stop.
54. Siła rozpędu. 55. Pula karciana. 
Pionowo: 1. Ukrop. 2. Polska madame. 3.
Gorąca dusza. 6. Dodatek do mięs. 7. Kuzyn

strusia. 8. Przestronność. 10. Zbiór map. 11.
Noblista z dziedziny chemii. 12. Nocny ptak.
13. Bankowy rachunek. 14. Róg pokoju. 15.
Roślinny efekt. 16. Z Adamem. 19. Zamek
błyskawiczny. 20. Bajkowy niejadek. 21. Sa−
mochód wyścigowy z USA. 22. Zabronienie.
24.... elejson, forma modlitewna. 25. Następ−
ny dzień. 30. Karteczka od listonosza. 31.
Włókno syntetyczne. 33. Urządzenie porto−
we do podnoszenia statków. 34. Masa na
szkła okularowe. 36. Zabawa. 39. Czerwone
na polu. 40. Chlebowy do picia. 42. Ułan wę−
gierski. 43. Uchwyt ślusarski. 44. Benedykt,
bylina z różowatych. 46. Głupek. 47. Metal
z lantanowców. 48. Troja dla Greka. 52.
Wanna z hydromasażem. 

Rozwiązanie krzyżówki 
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

PLAN REMONTÓW NA 2016 ROKBezdomni
„Ubóstwo nie jest rzeczą

wspaniałą ani godną zazdro−
ści, chyba że ktoś znosi je dob−
rowolnie dla życia wiecznego”
– pisał św. Klemens Aleksan−
dryjski. Ubogich i bezdomnych
z wyboru dla życia przyszłego
jest niewielu. Większość z nich
w życiowych tarapatach zna−
lazła się i w nich tkwi wskutek
dramatycznego zbiegu okoli−
czności lub, niestety, z własne−
go wyboru. Jako społeczeń−
stwo, jednostki i instytucje
współczujemy i pomagamy im
w miarę możliwości, jednak
najważniejsze, żeby chcieli sa−
mi odmienić swój los, zgodnie
z naturalnym przecież odru−
chem: ratuj się! Nie zawsze tak
jest. 

Temat bezdomności pojawia
się każdego roku wraz z po−
czątkiem zimy. To naturalne –
w ciepłych porach roku bez−
domni pozostają mniej wido−
czni. Zimą widzimy ich więcej,
bliżej, dokładniej. Wchodzą do
naszych budynków, koczują
w klatkach schodowych, pi−
wnicach itp. Stają się menela−
mi, leżącymi gdzie i na czym
popadnie, pijani, pod wpły−
wem narkotyków. Palący pa−
pierosy, będący często w kiep−
skim stanie higienicznym
i zdrowotnym, agresywni (jak
ze sławnego kiedyś filmu „Od−
rażający, brudni, źli”) stwa−
rzają zagrożenie pożarowe,
sanitarne. 

Czy możemy się przed tym
obronić?

Tak!
Podstawowa zasada to dy−

scyplina wśród mieszkańców
budynku: zamykać drzwi do
klatek schodowych i piwnic,
nie tworzyć „schronisk”.
Każdorazowo zawiadamiać
straż miejską, która wypro−
wadzi taką osobę z budynku,
zawiezie do noclegowni czy
innej placówki pomocowej
(tam jednak panują twarde
zasady, a najważniejszym wy−
mogiem jest zakaz spożywa−
nia alkoholu), gdzie bezdom−
ny otrzyma nocleg, przysło−
wiowy wikt i opierunek, po−
moc terapeutyczną. Niestety,
część z nich odrzuca pomoc−
ną dłoń i nadal żyje już we−
dług własnego wyboru. Je−
dnak czy zawsze musimy te
wybory wspierać? 

Rozwiązanie KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ: 
„Święta cieszą nas”.


