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Zaduma 
Odejdźmy od  zgiełku - i tam, w tej ciszy, 
słuchajmy głosu, który mówi w nas samych.....
Jakie to proste i trudne zarazem do zrealizowania
W niekończącej się gonitwie zdarzeń dnia codziennego,
Braku czasu, poszukiwania rozwiązań, odkrywania tego,
Co jeszcze nie odkryte i tego co już istnieje...
A przecież warto od czasu do czasu zainteresować się tym, 
co nas łączy i dzieli, wsłuchać w siebie i posłuchać innych,
zbudować zerwane więzi rodzinne i sąsiedzkie, 
wzmocnić to, co dobre i szlachetne...
Wszystko po to, by stworzyć atmosferę bliskości nie tylko od święta…
Zobaczyć, że obok nas jest człowiek ze swoimi wadami i zaletami,
Że może właśnie czeka na przyjazny gest, uśmiech, dobre słowo,
Zaś niedokończona rozmowa prowokuje do dalszego ciągu…
W naszym zmaterializowanym świecie ciągle poszukuje się 
człowieka w człowieku
Podmiotowo jako człowieka a nie przedmiotowo jako tylko lokatora…

(SK)

Ciepłych, rodzinnych 
radosnych i dostatnich 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz spokoju 

i wszystkiego najlepszego 
w 2017 roku

życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza 

i Pracownicy SM TERESA

W październikowym wydaniu 
„Naszych Spraw” napisaliśmy o zmia-
nie wysokości opłat mieszkaniowych 
z dniem 1.03.2017 roku, dotyczących 
kosztów zależnych od spółdzielni.

Obowiązek zawiadomienia o zmia-
nie składników opłaty mieszkanio-
wej, które są zależne od spółdzielni, 
na trzy miesiące przed ich wprowa-
dzeniem wynika z Ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z dnia 
15.12.2000 roku (tekst jednolity Dz. 
U. 2013 r., poz. 1222). 

W październikowej informacji 
podaliśmy powody zmiany lub pod-
wyżki opłat na 2017 rok. W przy-
padku niektórych pozycji kosztów 
piszemy „zmiana”, bo na przykład 
opłata eksploatacyjna w niektórych 
nieruchomościach zmniejsza się, a na 
innych zwiększa się.

Uchwałą nr 20/11/2016  Rady 
Nadzorczej SM TERESA z dnia 
21.11.2016 roku został zatwierdzony 
Plan Rzeczowo-Finansowy na 2017 

rok. Na bazie tego planu zostały wyli-
czone stawki dla wszystkich składni-
ków wnoszonych opłat.

Nowe opłaty zostały skalkulowa-
ne w oparciu o koszty 2016 roku 
z uwzględnieniem m.in. zakładanej 
inflacji, podwyżek niektórych kosz-
tów mediów oraz wysokości plano-
wanych kosztów na 2017 rok.

PLANOWANE KOSZTY 
w 2017 roku będą wynosić ogółem 
14.249.367,45 zł i będą wyższe od 
planowanych kosztów za 2016 roku 
o 3,14 %. 

Natomiast PRZYCHODY zapla-
nowano na kwotę  13.887.718,29 
zł i będą niższe o 2,25 % w stosun-
ku do planu na 2016 rok. Mniejsze 
przychody wynikają m.in. z powodu 
zakupu wodomierzy  (388.000 zł) 
oraz pokrycia kosztów pożytkami 
z nieruchomości i nadwyżką bilan-
sową.

dokończenie na str. 2

ZMIANY 
OPŁAT W 2017
Nie lubimy informować o zmianach opłat za korzystanie 
z mieszkania. Niestety, od czasu do czasu jest to konieczne.
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ZMIANY 
OPŁAT W 2017
KOSZTY EKSPLOATACYJNE 
I OPŁATA NA POKRYCIE 
KOSZTÓW UTRZYMANIA 
NIERUCHOMOŚCI

W planie - zgodnie z art. 6 usm 
- zostały uwzględnione dochody 
z pożytków za ubiegłe lata (po ich 
pomniejszeniu o podatek dochodo-
wy) oraz nadwyżka bilansowa za 
2015 rok w wysokości 143.000 zł. 

Dzięki temu możliwe jest -  w prze-
liczeniu na 1 m2 – zmniejszenie opła-
ty wnoszonej przez członków spół-
dzielni od 1.03.2017 roku o dalsze 
0,04 zł/m2/m-c (dla członków spół-
dzielni). To znaczy, że od 1.03.2017 
roku członkowie spółdzielni będą 
wnosić opłatę na pokrycie kosztów 
utrzymania nieruchomości o 0,14 zł/
m2/m-c niższą niż osoby niebędą-
ce spółdzielcami (obecnie różnica ta 
wynosi 0,10 zł/m2/m-c).

ODPIS NA FUNDUSZ NA 
REMONTY

Podobnie jest w przypadku odpisu na 
fundusz remontowy dla poszczegól-
nych nieruchomości. Przy ustaleniu 
wysokości tego odpisu uwzględniono 
potrzeby remontowe na 2017 rok oraz 
nadwyżkę bilansową za 2015 rok. 
Od 1.03.2017 roku spółdzielcy będą 
wnosić opłatę o 0,14 zł/m2/m-c niższą 
niż nieczłonkowie.

W sumie na obu opłatach człon-
kowie spółdzielni zyskają miesięcz-
nie 28 groszy na każdym metrze 
kwadratowym. Przyjmując do obli-
czeń mieszkanie o powierzchni 60 
m2, roczna oszczędność wyniesie 
0,28 zł x 60 m2 x 12 miesięcy = 
201,60 zł.  O tyle więcej zostanie 
w portfelu spółdzielcy w porówna-
niu z osobą, która zasiedla iden-
tyczny lokal w naszych zasobach, 
ale członkiem naszej spółdzielni nie 
jest. 

DŹWIGI

Ta pozycja dotyczy nieruchomości 
numer I oraz IV. Za utrzymanie i kon-
serwację wind ustala się stawkę opłat 
„od osoby”. Nie wnoszą opłat lokato-
rzy mieszkający na parterze, a lokato-
rzy z pierwszego piętra wnoszą 50 % 
należnej opłaty.

W nieruchomości I od 1.03.2017 
roku opłata za dźwigi będzie wyno-
siła 9,00 zł/m-c od osoby (obecnie 
8,10 zł/m-c/osoby), natomiast w nie-
ruchomości IV opłaty z 9,60 zł/m-c 

od osoby wzrosną do 10,90 zł/m-
c/osoby. Zróżnicowane stawki opłat 
wynikają przede wszystkim z wielko-
ści ponoszonych kosztów oraz licz-
by lokatorów danej nieruchomości. 
Główną przyczyną wzrostu stawki 
opłat jest zmniejszenie się liczby osób 
zamieszkałych w naszych zasobach 
oraz wzrastające koszty utrzymania 
i eksploatacji dźwigów, takich jak m. 
in.: roczna opłata obowiązkowa za 
nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, 
któremu podlegają te urządzenia oraz 
koszty bieżącej konserwacji i napraw, 
a także koszty energii elektrycznej. 

KOSZTY NIEZALEŻNE 
OD SPÓŁDZIELNI

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI

Jest to koszt niezależny od spół-
dzielni. Przy jego ustalaniu wzięto 
pod uwagę powierzchnię mieszkań, 
powierzchnię gruntów związanych 
z działalnością gospodarczą oraz 
Uchwałę Rady Miasta Tychy z dnia 
5.12.2016 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek opłat podatku od 
nieruchomości (zmniejszenie opłat). 
Informację o wysokości stawki opłat 
otrzymacie Państwo w grudniu do 
skrzynek pocztowych. Nastąpi obniż-
ka wnoszonych opłat na 2017 rok.

OPŁATA ZA WIECZYSTE 
UŻYTKOWANIE GRUNTU. 

Decyzją Prezydenta Miasta Tychy 
(decyzja wpłynęła 29.10.2015 roku) 
został podwyższony podatek lokalny 
za wieczyste użytkowanie gruntu na 
2016 rok o 270 %, w stosunku do 
2015 roku. Całość podwyżki rozłożo-
na jest w czasie na trzy lata. Na 2016 
rok dokonano podwyżki dwukrotnie 
wyższej niż obowiązywała w 2015 
roku. Na 2017 rok uwzględniono  
podwyżkę do kwoty 147.853,12 zł  
(2016 roku była to kwota 125.501,20 
zł). Pozostała część podwyżki (do 
kwoty 170.206,17 zł) zostanie 
uwzględniona dopiero w 2018 roku. 
W nieruchomościach I i V stawki 
opłat pozostaną bez zmian (mimo 
podwyżki opłat kwotowo). W przy-
padku pozostałych nieruchomości 
wzrost opłat wyniesie średnio od 
0,01 do  0,03 zł/m2/m-c. 

Uwaga: W artykule wymienione 
zostały tylko te pozycje opłat, których 
dotyczą zmiany. (SK)

WIEŚCI Z TUPTUSIA

13 grudnia klub osiedlowy Tuptuś zorganizował w Szkole Podstawowej nr 
7 tradycyjną imprezę mikołajkową. Wystąpił zespół Ruphert & Rico. Dzieci 
brały udział w konkursach, otrzymały w upominku gadżety: czapki mikołajko-
we oraz okulary, miały malowane włosy. Na koniec zabawy Mikołaj wręczył 
dzieciom paczki. W imprezie wzięło udział ok. 100 dzieci. W tym roku przy-
gotowano 120 paczek. (EK)

=  Od stycznia będą kontynuowane 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
oraz będą organizowane przedsta-
wienia teatralne.

=  W okresie ferii zimowych (16-27 
stycznia) klub będzie czynny od 
godziny 9.00 do 17.00. Podczas 
ferii zostaną zorganizowane półko-
lonie dla dzieci (od 7 lat). Zapisy 
rozpoczną się 5 stycznia 2017 r. 
Informacje na plakatach.

=  12 stycznia rozpoczną się zapisy na 
zajęcia z aerobiku i aqua- aerobiku. 
Informacje na plakatach.

=  Zapraszamy dzieci do udziału w za-
jęciach oraz turniejach i  konkursach 

organizowanych przez klub Tuptuś. 
Informacje dotyczące zajęć w klubie 
zamieszczane są na plakatach. (EK)
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Rozwiązanie krzyżówki świątecznej „Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku”.
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PLAN REMONTÓW NA 2017 ROK

Jak co roku, kiedy następu-
je mocny spadek temperatury 
zewnętrznej (zwłaszcza w nocy), 
policjanci zwracają się z apelem 
o to, aby nie pozostawać obojętnym 
na czyjąś krzywdę, na zagrożenia 
dla zdrowia i życia innych osób 
związane z wychłodzeniem organi-
zmu. Alarmujmy policję za każdym 
razem, kiedy ktoś może cierpieć 
z powodu zimna, jest narażony na 
zamarznięcie! Czasem wystarczy 
jeden telefon, aby uratować komuś 
życie!

Na wychłodzenie organizmu szcze-
gólnie są narażeni bezdomni, osoby 
starsze i osoby nietrzeźwe przebywa-
jące na dworze. Jeśli widzimy taką 
osobę, nie wahajmy się zadzwonić na 
numer alarmowy i powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde takie zgłosze-
nie jest natychmiast sprawdzane.

Okres jesienno-zimowy to czas, 
kiedy policjanci podczas patroli 
zwracają większą uwagę na miejsca, 
w których mogą szukać schronienia 
i nocować bezdomni. Są to zazwy-
czaj pustostany, altanki w ogródkach 
działkowych. Aby się rozgrzać, bez-
domni bardzo często w takich miej-
scach rozpalają ogniska, co bywa 
bardzo niebezpieczne. Policjanci każ-
dego roku monitorują sytuację tych 
osób. Sami oferują pomoc każdemu, 
kto jej potrzebuje - odnajdując taką 
osobę zawsze proponują jej prze-
wiezienie do ośrodka, w którym jest 
ciepło, gdzie może zjeść ciepły posi-
łek i przespać się w odpowiednich 
warunkach.

Zdarzały się przypadki, kiedy bez-
domni znajdywali nocleg w komen-
dach policji, gdzie bezpiecznie mogli 
spędzić noc. Czasem policjanci 
odwozili potrzebujących do domów, 
do izb wytrzeźwień, także do poli-
cyjnych aresztów, ponieważ często 
były to także osoby nietrzeźwe, które 
wieczorem i w nocy, na mrozie, sie-

działy w parkach, na przystankach 
komunikacji miejskiej lub w innych 
miejscach. Najczęściej z powodu 
wypitego alkoholu nie odczuwały 
zimna i dlatego były narażone na 
śmierć. Jednym z najczęstszych, 
zarazem najbardziej mylnych mitów 
jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy 
jest alkohol. To nieprawda! Osoba 
pijąca alkohol przez chwilę czuje 
ciepło, jednak po chwili jej organizm 
jest jeszcze bardziej narażony na 
wyziębienie.

Dużym niebezpieczeństwem jest 
wychodzenie na dwór po wypiciu 
alkoholu. Wystarczy chwila nieuwa-
gi, nierówna nawierzchnia i można 
się potknąć, wywrócić i nie mieć 
siły się podnieść. Wtedy o tragedię 
nietrudno. Dlatego nie należy obok 
takich osób przechodzić obojętnie. 
Tacy ludzie wymagają od nas szcze-
gólnej pomocy –nietrzeźwy zdecydo-
wanie szybciej traci ciepło.

Na wychłodzenie organizmu 
szczególnie narażone są także osoby 
starsze, samotne, które z różnych 
przyczyn nie mogą poradzić sobie 
z codziennymi czynnościami, jak 
chociażby z napaleniem w piecu, aby 
ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś 
starszego, żyjącego samotnie nie 
wstydźmy się sprawdzić i zapytać czy 
potrzebuje naszej pomocy. Są ośrodki 
i placówki, w których taka osoba 
otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. 
O trudnej sytuacji sąsiada czy zna-
jomego można powiadomić ośrodek 
pomocy społecznej. Aby dotrzeć do 
wszystkich potrzebujących pomocy, 
niezbędna jest reakcja nie tylko służb, 
ale każdego z nas. Naszym obowiąz-
kiem jest reagowanie na zagrożenia 
i cudzą krzywdę!

Nie bądźmy obojętni wobec tych, 
którzy mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy zadzwonić pod 
numer 112 lub 997 lub 986, by 
uchronić kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie.=

Zima cieszy, 
gnębi i... zabija

Lokatorzy którym przysługuje dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się 
o dopłatę do rachunku za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny przyznaje Prezydent Miasta Tychy w drodze 
decyzji na wniosek odbiorcy.

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Wydziału 
Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49  
(tel. 32/ 776-30-56 lub 32/ 776-30-54. (SK)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich lokatorów o uaktualnie-
nie danych do korespondencji i podanie numeru telefonu do kontaktu celem 
m.in. weryfikacji przez pracowników spółdzielni dokonywanych wpłat, 
naliczanych odsetek, przypomnień o wpłacie oraz sprawnego usuwania 
awarii. (SK)
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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-
gamy sobie prawo ich redagowania i skracania. 
Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy.

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

e−mail: petit_media@gazeta.pl

Druk: Emez Poligrafia.

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

LOKALE  DO WYNAJĘCIA
Spółdzielnia Mieszkaniowa  TERESA

z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach
dysponuje następującymi lokalami do wynajęcia

1) ul. Tołstoja 62 – parter – o pow. 35,87 m²
2) ul. Tołstoja 9 – parter – o pow. 20,64 m²
3) ul. Tołstoja 15 – parter – o pow. 20,40 m²
4) Piłsudskiego 64 – parter – o pow.  20,93 m² (od 01.01.2017 r.)
Stawka czynszu zostanie ustalona w drodze indywidualnych negocjacji 
na etapie zawierania umowy.

Lokale można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Informację można uzyskać w biurze spółdzielni 
przy al. Marsz. Piłsudski ego 32 w Tychach (pokój nr 3) 

lub telefonicznie: 32/ 217-12-07 wew. 22

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ
ZADŁUŻONE

Z KOMORNIKIEM

SZYBKA REALIZACJA

515-286-144

ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo: 
2. Siła, krzepa. 4. Nasze miasto. 
5. Drzewko iglaste z ozdobami. 9. 
Dzielnica Tychów. 14. Śpiewanie 
kolęd. 16. Skala światłoczułości. 
17. Czekoladowa w torcie. 20. 
Odprawia ją ksiądz. 22. Prawnik 
w firmie. 25. Narkozan, środek 
nasenny. 26. Szpic na choince. 
27. Tworzą szkielet. 28. Śniegowy 
pan. 31. Ryba na tarlisku. 34. 
Wyciśnięty z owoców. 36. Ryba 
z karpiowatych. 37. Pies z kresków-
ki Disneya. 38. Rodzaj sieci. 40. 
Nieograniczona dal. 44. Opływowa 
osłona samolotu. 48. Owoce tar-
niny. 49. Łamany w wigilijny 
wieczór. 50. Twórca FIATA. 52. 
Stawia piece. 53. Najsłynniejszy 
fundator, wynalazca dynamitu. 54. 
Oczyszczona w kuchni. 55. Las 
syberyjski.

Pionowo: 
1. Pled. 2. Dawne cło. 3. Turecki 
władca feudalny. 5. Zachęta do skoku 
lub angielska nazwa chmielu. 7. 
Uproszczone esperanto. 8. Koreański 
samochód. 10. Książka z mapami. 
11. Surowiec dla hut. 12. Bęben do 
nawijania lin. 13. Szlam naniesiony 
przez wodę. 15. Ocena postępowania. 
18. Posłaniec niebieski. 19. Trunek 
z kumysu. 20. Czarodziej. 21. Ogień 
olimpijski. 23. Ogłoszenie w prasie. 
24. Coś puszystego, lotnego - w gwa-
rze śląskiej. 28. Likier kminkowy. 
30. Kołysze drzewami. 32. Ulepszone 
wrotki. 33. Trzon partyjny. 35. Pętelki 
sieci. 38. Karmi młode mlekiem. 39. 
Narkotyk z liści. 41. Matador. 42. 
Region. prowincja. 43. Jest usuwany 
z dachów budynków. 45. Wieczerza 
z opłatkiem. 46. Bohater epopei 
Wergiliusza. 47. Śpiewane w okresie 
świąt Bożego Narodzenia. 51. Kuzyn 
fagotu.

Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 37 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które znajdziesz 
wewnątrz numeru.

Rozwiązanie wewnątrz numeru

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA


