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OGŁOSZENIE
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przeprowadzimy wymianę okien we współpra-
cy z krajowym, największym producentem okien i drzwi w Europie. Prowadzone będą 
również prace związane z wymianą bądź montażem dodatkowych drzwi wejściowych 
oraz wymianą drzwi wewnętrznych (również bez konieczności wyrywania ościeżnic).

Prace będą prowadzone w zamówieniu hurtowym − zapisy z 25% rabatem promocyjnym.

Zapisy − tel./fax 32 411−18−19, 504−555−911
Twoje nowe okna i drzwi – ładniej, ciszej, cieplej i bezpieczniej...

uczestniczymy w Programie „RZEtElNA FIRMA” prowadzonym pod patronatem Krajowego 
Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami. Jesteśmy 
w Katalogu Rzetelnych Firm – jedynym katalogu w Polsce tylko z wiarygodnymi firmami !

Raty – od 1 zł dziennie !
Zniżki dla emerytów i rencistów !
Drzwi z montażem już od 590 zł !
Autoryzowane grupy montażowe !

OGŁOSZENIA PŁATNE

Zapraszamy naszych mieszkańców, a także użytkowników lokali użytko-
wych (w tym garaży) posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub 
odrębną własność na corocznie organizowane spotkania z kierownictwem 
Rejonów GZM.

MARCOWE SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMI 

W tym roku zebrania będą prowa-
dzone w formule połączonego spot-
kania dla dwóch i trzech Rejonów 
wg wykazu w tabeli.

Spotkania będą miały charakter 
opiniotwórczy – w zakresie poprawy 
zarządzania nieruchomościami, pro-
wadzenia polityki remontowej i inwe-

stycyjnej oraz eksploatacyjnej naszych 
zasobów. Na zebraniach zostaną rów-
nież omówione sposoby załatwienia 
spraw zgłoszonych w ubiegłym roku 
na spotkaniach z mieszkańcami.

Zapraszamy zatem do udzia-
łu w tych spotkaniach, a terminy 
i miejsce podajemy poniżej:

Lp. Data 
spotkania

Rejon  
GZM

Miejsce  
spotkania Godzina

1 6.03.2019 r. 
(środa)

RM-1  
i RM-3

SDK „Tęcza”
al. Niepodległości 188 17.002 20.03.2019 r. 

(środa)
RM-2  

i RM-5

3 26.03.2019 r. 
(wtorek)

RM-4,  
RM-6  
i RM-7

12 stycznia 2019 r. w SDK 
„Tęcza” odbył się Bal Przebierań-
ców dla dzieci. Na zabawę przy-
byli przebrani w kolorowe stroje: 
księżniczki, jednorożce, wróżki, 
biedronki, piraci, piłkarze, strażacy, 
policjanci i wiele innych. Imprezę 
w sposób bardzo profesjonalny 
i atrakcyjny prowadzili animatorzy 
z Agencji Artystycznej ,,Przerwa 
na kawę’’, przebrani równie kolo-
rowo jak mali goście. Dzieci brały 
udział w wielu zabawach ruchowych 
prowadzonych w takt muzyki; we 
wspólnych korowodach i pląsach, 
zabawach z chustą i z instrumen-
tami rytmicznymi. Przy znanych 
dziecięcych piosenkach i współczes-
nych przebojach, wśród migających 
barwnych świateł wesoło tańczyły 
i śpiewały. Obecni na sali rodzice 
nie tylko bacznie wszystko obser-
wowali robiąc pamiątkowe zdjęcia, 
ale również czynnie brali udział 
w niektórych zabawach.

W  Klubie Osiedlowym „Regina” 
także odbyła się zabawa karnawało-
wa dla dzieci. Spotkanie rozpoczęło 
się krótką rozgrzewką przy muzyce, 
która przygotowała uczestników na 
dalsze taneczne konkurencje. Odby-
ły się zarówno zabawy z balonami, 
taniec na gazecie i zadania spraw-
nościowe. Wiele śmiechu wywołała 
gra w kalambury, w której uczestnicy 
mogli wykazać się swoją kreatyw-

nością i wyobraźnią. Dzieci wspólnie 
zrobiły karnawałowe, kolorowe łań-
cuchy, którymi ozdobiliśmy klubową 
salę. Każdy miał okazję stworzyć 

swoją wyjątkową karnawałową 
maskę i zaprezentować się w niej 
pozostałym uczestnikom.

G. Strzezik, K. Borowik

Bal dla dzieci w „Tęczy” i „Reginie” 

W SDK „Tęcza” odbył się Bal Przebierańców.

Zabawa karnawałowa w Klubie Osiedlowym „Regina”.

PO PIERWSZE

Przeglądy instalacji gazowej, prze-
wodów kominowych oraz instalacji 
elektrycznej, które należy przepro-
wadzać zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. Dlatego istotne jest, 
aby mieszkańcy byli świadomi, jak 
ważne jest dla swojego własnego bez-
pieczeństwa, swoich rodzin i całego 
budynku wykonywanie przeglądów 
– czyli „wpuszczanie” do domu służb 
technicznych działających na zlece-
nie Spółdzielni. Tam, gdzie nadal 
do ogrzewania wody służą piecyki 
gazowe, a do gotowania kuchenki 
gazowe podstawą bezpiecznego 
ich użytkowania są systematyczne 

kontrole stanu instalacji gazowej, 
celem sprawdzenia jej szczelności 
oraz właściwego funkcjonowania. 

Jednym z groźniejszych zabój-
ców w naszym domu jest gaz – nie 
dość, że wybuchowy, to jeszcze 
jego spalanie może przyczynić się 
do powstania tlenku węgla. Gaz jest 
paliwem, dzięki któremu przygoto-
wujemy posiłki i dzięki któremu przy 
pomocy piecyków ogrzewamy wodę. 
W przypadku braku odpowiedniej 
ilości świeżego powietrza, przy jego 
spalaniu tworzy się tlenek węgla 
(czad), który dla naszego organizmu 
jest bardzo niebezpieczny, a nawet 
zabójczy. Czad powstaje podczas 
procesu niepełnego spalania gazu, 

czyli przy niedostatku tlenu w powie-
trzu. Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika głównie z faktu, że tlenek 
węgla jest bezwonny i bezbarwny, 
a jego nadmierna ilość w powie-
trzu blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu. Nie należy więc lekceważyć 
wszelkich niepokojących objawów 
w czasie korzystania z kąpieli takich, 
jak: ból i zawroty głowy, duszność, 
senność czy też osłabienie. Objawy 
takie mogą być pierwszym sygnałem 
wydzielającego się czadu. W takim 
przypadku najlepiej niezwłocznie 
opuścić łazienkę, przewietrzyć ją 
i całe mieszkanie. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Bezpieczeństwo  
w mieszkaniu
Aby czuć się w swoim mieszkaniu bezpiecznie, ważne jest 
przestrzeganie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Z PRAC RADY  
NADZORCZEJ

>>STR. 2

Za skuTki  
dewasTacji 

PłACIMY WSZYSCY!
>>STR. 3

senioRZy  
MAJą TANIEJ

>>STR. 3

PRAWO NA CO DZIEŃ
solidaRność  

dłużników 
alBo wieRZycieli

>>STR. 4

NOWA  
kRZyżówka

na luTy
>>STR. 8
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ekspresem po rejonach

GZM NR 1
<  W styczniu firma Netia rozpoczęła modernizację sieci internetowej w budynkach 

Rejonu GZM nr 1.
<  Ponownie przypominamy, że wszelkie odpady po remontach prowadzonych w miesz-

kaniach należy wywieźć we własnym zakresie na wysypisko.
<  Przypominamy również o konieczności uporządkowania i zabezpieczenia komórek 

piwnicznych. Bardzo dużo komórek jest otwartych, a nagromadzone w nich rzeczy 
stwarzają zagrożenie pożarowe. Jednocześnie informujemy, że komórka piwniczna 
przynależna jest do mieszkania i dbanie o jej należyty stan techniczny należy do 
obowiązków mieszkańców.

GZM NR 2
<  W klatkach schodowych przy ul. St. Moniuszki 5, 7 i 9 rozpoczęły się prace związane 

z remontem instalacji oświetlenia administracyjnego. Roboty wykona ZRB TSM 
„OSKARD”.

 
GZM NR 3

<  Rok 2019 rozpoczęliśmy z kopyta. Ledwo zgasły sylwestrowe race, a od razu wzię-
liśmy się za realizację tegorocznego planu oraz za dokończenie robót z roku 2018. 
Zakończyliśmy malowanie klatek w budynku przy ul. Elfów 52-54, elektrycy weszli 
z remontem całej instalacji w budynku przy ul. Wieczorka 15-17, a zaraz po nich 
wejdą malarze. Razem z mieszkańcami, zwłaszcza budynku przy ul. Wieczorka, 
cieszymy się, że po otwarciu drzwi do klatek przywita nas ładne wnętrze.

<  Jak to jest, że mieszkańcy budynków różnego rodzaju śmieci (poza komunalnymi), 
wyrzucają na chybił trafił, byle w okolicy śmietnika, a potem przysyłają nam zdjęcia 
bałaganu z pretensjami o to, że to jeszcze leży? Mamy na myśli gruz, gałęzie, stare 
muszle czy opony. Nie dość, że takie rzeczy mieszkańcy sami powinni wywozić na 
wysypisko, to jeszcze nie pomyślą, że czasami, choćbyśmy chcieli to wywieźć, to nie 
możemy, bo w czasie mrozu trudno jest oddzielić np. gałęzie od zamarzniętego gruzu. 
Szkoda też, że autorzy tych zdjęć mają pretensje do nas, że nie wywieźliśmy, a nie 
do tych, którzy to wyrzucili.

GZM NR 4
<  Ponownie apelujemy do mieszkańców, aby podczas trwającego sezonu grzewczego 

oraz występujących niskich temperatur na zewnątrz nie pozostawiali otwartych 
okien w piwnicach, klatkach schodowych i korytarzach (to samo dotyczy drzwi 
wejściowych do klatek schodowych). Każde takie działanie naraża budynek na 
straty energii cieplnej dostarczanej do niego i zwiększa koszty ogrzewania budynku, 
a w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur na zewnątrz może także powstać 
niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji znajdujących się w budynku. Podobnie 
sytuacja ma się w przypadku mieszkań. Każdy grzejnik wyposażony jest w głowicę 
termostatyczną, z której należy korzystać celem regulowania strumienia ciepła 
płynącego do grzejników. Ponadto w okresie zimowym mieszkania wietrzy się przez 
kilka minut, tylko i wyłącznie poprzez otwieranie okien na oścież przy zakręconych 
grzejnikach. Niedopuszczalne jest pozostawianie okien uchylonych i wychładzanie 
nadproży okiennych, bowiem na styku wychłodzonej ściany z jej ciepłą częścią 
dochodzić może do jej zawilgocenia i przyczyniać się do zagrzybiania mieszkań.

<  Mieszkańców budynków przy ul. Armii Krajowej 3-5 i 9-11 informujemy, że została 
podjęta przez właścicieli lokali uchwała w sprawie przyjęcia do wykonania w roku 
2019 następujących robót: w budynkach przy ul. Armii Krajowej 3-5 i 9-11 – remont 
instalacji gazowej o planowanej wartości tych robót wynoszącej 302 400 zł; w budyn-
kach przy ul. Armii Krajowej 3-5 i 9-11 – wprowadzenie centralnie ciepłej wody 
do mieszkań o planowanej wartości tych robót wynoszącej 302 400 zł. Wskazane 
wartości robót mają szacunkowy charakter. Jednocześnie informujemy, że wykonanie 
dokumentacji technicznej planowane jest na II kwartał. Po opracowaniu projektu 
będziemy wiedzieć, w jaki sposób poprowadzone zostaną rury instalacji centralnej 
ciepłej wody.

GZM NR 5
<  Rozstrzygnięty został przetarg na remont dociepleń w budynkach przy ul. E. 

Orzeszkowej 5-13 oraz Z. Nałkowskiej 4, 4ab. W obu budynkach wyremontowane 
zostaną kolejne segmenty elewacji wschodnich – w przypadku ulicy Z. Nałkowskiej 
będzie to ostatni (trzeci) segment, natomiast w przypadku ulicy E. Orzeszkowej 
– segment środkowy. Roboty zostaną wykonane między kwietniem a czerwcem 
bieżącego roku.

<  Informujemy Państwa, że w naszych budynkach istnieje możliwość likwidacji gazo-
wych podgrzewaczy wody (czyli popularnych „junkersów”) i zastąpienia ich instalacją 
centralnej ciepłej wody (c.c.w.), podgrzewanej na podobnej zasadzie co woda zasilają-
ca grzejniki centralnego ogrzewania. Może się to odbyć w ramach organizowanego we 
współpracy z tyskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej programu „Ciepła woda 
– dogodna zamiana”, jednak warunkiem jest tu zgoda 100% właścicieli mieszkań na 
konkretnym budynku (istnieje wtedy możliwość współfinansowania robót przez PEC). 
Zainteresowanych lokatorów prosimy o kontakt.

GZM NR 6
<  Informujemy, że zgodnie z Instrukcją przeciwpożarową opracowaną dla budynków 

mieszkalnych zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 t.j) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) zabrania 
się m.in. „ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudnia-
jących ewakuację […], zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający 
ich natychmiastową ewakuację […], przechowywania materiałów i cieczy palnych 
w pomieszczeniach piwnicznych, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz 
w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach, 
loggiach”. Powyższe przytacza również Regulamin używania lokali i porządku 
domowego § 4 pkt. 2 ppkt. 2,3

<  Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z Regulaminem używania lokali i porządku 
domowego § 3 pkt. 1 ppkt. 18 „w przypadku prowadzenia prac remontowych w lokalu 
lub innych czynności, na skutek których zanieczyszczona zostaje powierzchnia wspól-
nego użytku, na użytkowniku danego lokalu ciąży obowiązek usunięcia tego samego 
dnia wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (łącznie z ich zmyciem)”.

z prac rady nadzorczej

ekspresem po rejonach

GZM NR 7
<  Wielokrotnie już zajmowaliśmy się tematem naszych „kocha-

nych śmietników”, które niestety odstraszają swoim wyglą-
dem. Mowa jest głównie o wystawianych przez naszych 
mieszkańców wielkogabarytach i odpadach poremonto-
wych oraz w ostatnim czasie, przed okresem zimowym, 
opon. Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, aby temu 
zapobiec mieszkańcy powinni stosować się do regulaminu 
utrzymania czystości oraz obowiązującego harmonogra-
mu odbioru odpadów. Jednak prowadzona w tym zakresie 
edukacja przynosi znikome rezultaty. Informacje o składo-
waniu odpadów poremontowych znajdowały się w naszej 
gazetce oraz w gablotach klatek schodowych, jednak nic 
się nie zmieniło i są one składowane nieustannie do śmiet-
ników przydomowych, a powinny być oddawane do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
we własnym zakresie. Mając na uwadze wygląd śmietnika 
(publikujemy zdjęcie śmietnika przy ul. K. Ujejskiego 24), 
aby doprowadzić go do ładu musimy to robić we własnym 
zakresie, a co za tym idzie wzrastają koszty. Wszyscy więc 
starajmy się, aby nasze estetyczne osiedle nie tylko cieszyło 

oko wszystkich mieszkańców i gości, ale przede wszystkim 
poprawiało wizerunek. Zwracamy się ponownie z apelem do 
wszystkich mieszkańców o dbanie o czystość całego osiedla 
oraz z prośbą, aby zamykać na klucz śmietniki.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Kazimierza Górszczyka, ostatniego z członków założycieli 
TSM „OSKARD”. Był niejako ojcem tyskiej spółdzielczości, 
między innymi od niego wszystko się zaczęło…

– Zebraliśmy się na stołówce w tzw. miasteczku 
barakowym na os. A – opowiadał. – Ale było nas zale-
dwie ośmiu. Wszyscy wyraziliśmy zgodę na przystą-
pienie do spółdzielni. Po kilku miesiącach na spotkanie 
założycielskie przyszło więcej osób, co pozwalało już 
założyć spółdzielnię i można było zacząć działać. Od 
władz miejskich otrzymaliśmy lokal, potem wszystko 
potoczyło się bardzo szybko – wspominał.

Od tego czasu minęło już prawie 61 lat. Dzisiaj 
pozostają nam już tylko wspomnienia – wspomnienia 
o człowieku, który był inicjatorem pięknej idei ruchu 
spółdzielczego w naszym mieście.

Za zaangażowanie, pracę i starania o rozwój naszej 
Spółdzielni, za trud i poświęcenie – dziękujemy.

nie żyje Kazimierz Górszczyk,  
ostatni z członków założycieli TsM „oskaRd”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Górszczyka
ostatniego z członków założycieli TSM „OSKARD”.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy TSM „OSKARD”

Pierwsze w nowym roku posiedze-
nie Rady Nadzorczej miało miejsce 
w dniu 31 stycznia. Główne tematy, 
którymi się zajmowano, to pierw-
sze decyzje dotyczące tegorocznego 
Walnego Zgromadzenia oraz uchwa-
lenie planu rzeczowo – finansowego 
Zakładu Remontowo-Budowlanego 
wraz z harmonogramem robót na 
rok 2019. 

< < <

Zarząd Spółdzielni zobowiązany 
jest do zwołania Walnego Zgroma-
dzenia w terminie sześciu miesięcy 
po upływie okresu obrachunkowego. 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
w sprawie podziału tegorocznego 
Walnego Zgromadzenia na dwie 
części wraz z zasadami zaliczania 
do nich członków Spółdzielni. 

Podjęta decyzja oznacza, że 
pierwsza część Walnego obejmie 
członków Spółdzielni z Rejonów 
GZM nr 1, 3, 4, 6, część druga 
z Rejonów GZM nr 2, 5, 7. Oby-
dwie części Walnego Zgromadzenia 

odbędą się w Spółdzielczym Domu 
Kultury „Tęcza”. Miejsce to zosta-
ło już wielokrotnie sprawdzone, 
gwarantuje członkom Spółdzielni 
łatwy dojazd z każdej części naszego 
miasta oraz komfortowe warunki 
obradowania.

< < <

 Członkowie Rady Nadzorczej 
uchwalili plan rzeczowo – finansowy 
Zakładu Remontowo-Budowlanego 
wraz z harmonogramem robót na rok 
2019. Planowany poziom zatrudnienia 
na stanowiskach robotniczych i niero-
botniczych w naszym ZRB będzie niż-
szy w stosunku do roku 2018 o około 
8%. Utrzymana zostanie zasada kom-
pleksowej obsługi techniczno-eksplo-
atacyjnej ZRB w Rejonach GZM nr 1, 
2, 3, 4, 6, 7 i obsługi wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania 
w budynkach w Rejonie GZM nr 5. 
Ponadto Zakład będzie realizował 
roboty remontowe we wszystkich 
rejonach GZM oraz spółdzielczych 
lokalach użytkowych. Wartość usług 

planowanych do wykonania w roku 
2019 określono na poziomie ponad 
9,2 mln zł. 

W planie Zakładu Remonto-
wo-Budowlanego przedstawione 
zostały członkom Rady Nadzor-
czej zamierzenia na rok 2019. Za 
wiodące uznano: bieżącą kontrolę 
i optymalizację kosztów związanych 
z funkcjonowaniem Zakładu, dalsze 
doskonalenie współpracy z Rejona-
mi GZM oraz poprawę organizacji 
i efektywności robót. 

< < <

Przypominamy, że w każdy robo-
czy poniedziałek miesiąca w godzi-
nach od 15.00 do 17.00 dyżury peł-
nią członkowie Rady Nadzorczej. 

Członków TSM „OSKARD”, 
którzy chcą zgłosić swoje wnioski, 
uwagi lub zażalenia, zapraszamy 
do siedziby Spółdzielni (pokój nr 3, 
segment B) przy ulicy H. Dąbrow-
skiego 39.

Prezydium Rady Nadzorczej
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Największe szkody w ubiegłym roku odnotowano 
w Rejonie GZM nr 5. Tam łączna wartość napraw po 
różnego rodzaju dewastacjach to prawie 7,7 tys. zł. 
Najbardziej kosztowne okazały się dewastacja drzwi 
i domofonu w budynku przy ul. Armii Krajowej 8 (prace 
pochłonęły prawie 2 tys. zł) oraz remont po podpaleniu 
klatki schodowej w budynku przy ul. E. Orzeszkowej 
19 (prace pochłonęły prawie 1,9 tys. zł).

Niespełna 7,2 tys. zł to wartość szkód wyrządzonych 
w Rejonie GZM nr 7. Prawie 4 tys. zł będzie trzeba 
zapłacić za naprawy po zniszczeniach drzwi przeciw-
pożarowych do piwnicy, uszkodzeniu domofonu oraz 
zdewastowaniu lampy przed klatką schodową jedne-
go z budynków. Postępowanie w tej sprawie toczy się 
w prokuraturze.

Na ponad 3 tys. zł wyceniono koszty naprawy elewacji 
budynku przy ul. Wł. Reymonta 50 (Rejon GZM nr 6) po 
tym, jak ktoś rzucał w nią kamieniami oraz elementami 
betonu i asfaltu. Sprawa została zgłoszona na policję, 
a kosztami remontu wyrokiem sądu został obciążony 
autor bezmyślnej zabawy.

– Powyższe liczby mówią same za siebie. W omawia-
nych szkodach bierzemy pod uwagę tylko te ewidentnie 
wynikające z dewastacji. Najbardziej niezrozumiałe jest 
dla mnie niszczenie dźwigów oraz ich wyposażenia czy 
sterowania. Naprawa tych elementów nie dosyć, że wiąże 
się z dużymi kosztami, to jeszcze wymusza czasowe 
unieruchomienie windy, stwarzając duże niedogodno-
ści  mieszkańcom – mówi Z-ca Prezesa ds. Techniczno 
–Eksploatacyjnych TSM „OSKARD” Wojciech Sądel. 
– Jak już informowaliśmy wielokrotnie wszystkie akty 
wandalizmu zgłaszane są przez nas niezwłocznie na 
policję, jednakże z doświadczenia wiemy, że bardzo trud-
no jest znaleźć sprawcę wykroczenia i udowodnić jego 
winę. Prosimy zatem mieszkańców o pomoc, zwracajcie 
proszę uwagę na to, co dzieje się w Waszych budynkach, 

nie obawiajcie się zgłaszać wszelkich incydentów na 
policję. Tylko wspólne i konsekwentne działania pozwolą 
na rozwiązanie problemu dewastacji wspólnego mienia 
i przyniosą efekt w postaci ograniczenia wydatków na 
usuwanie skutków działań wandali – dodaje.

Pamiętajmy, że najczęściej za skutki bezmyślnych 
zabaw i naprawienie szkód musimy płacić z własnych 
środków. A przecież można je wydać w zupełnie inny 
sposób. W skali całego ubiegłego roku koszty dewa-
stacji wyniosły ponad 26 tys. zł!

Przy okazji warto także podkreślić, że w Rejonie 
GZM nr 3 w 2018 r. nie odnotowano żadnych dewasta-
cji, a w Rejonie GZM nr 4 jedynie drobne uszkodzenia 
zamków, klamek i stopek do drzwi, zarówno do klatek 
schodowych, jak i śmietników.

PK

Za skutki dewastacji 
PłACIMY WSZYSCY!
Ponad 26 tys. zł pochłoną niezbędne do wykonania naprawy, które były wynikiem 
działań wandali w 2018 r. DLATEGO NIE POZWóLMY, bY CZuLI SIę bEZKARNI!

REJON GZM NR 1 

<   Zniszczenie zamków i wkładek do drzwi – 4 000 zł
<   Zniszczenie domofonu – 735 zł

ŁącZnA WARTOść SZKóD: 4 735 ZŁ

REJON GZM NR 2

<  Zniszczenie wyświetlacza LCD w kabinie dźwigu (ul. 
St. Moniuszki 1-3, klatka nr 1) – 750 zł

<  Zniszczenie wyświetlacza w kabinie dźwigu (ul. St. 
Moniuszki 1-3, klatka nr 1) – 653,24 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach wejściowych oraz na 10. 
piętrze w klatce (ul. R. Dmowskiego 6-14, klatka 
nr 8) – 450 zł

<  Zniszczenie kasety oraz wyświetlacza w kabinie 
dźwigu (ul. R. Dmowskiego 6-14, klatka nr 10) 
– 864 zł

<  Wybicie szyby w gablocie ogłoszeń oraz na 3. piętrze 
w klatce (ul. M. Kopernika 1A-1B) – 418,27 zł

ŁącZnA WARTOść SZKóD: 3 135,51 ZŁ

REJON GZM NR 3

<  W 2018 r. nie odnotowano żadnej dewastacji

REJON GZM NR 4

<  W 2018 r. nie stwierdzono dewastacji, miały miejsce 
jedynie drobne uszkodzenia zamków, klamek i sto-
pek do drzwi, zarówno do klatek schodowych, jak 
i śmietników.

REJON GZM NR 5

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(ul. Z. Nałkowskiej 17) – 362,26 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(al. Marsz. Piłsudskiego 19) – 362,93 zł

<  Dewastacja drzwi i domofonu (ul. Armii Krajowej 
8) – 1 994,46 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(al. Marsz. Piłsudskiego 73) – 319,51 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(al. Marsz. Piłsudskiego 19f) – 365,95 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(ul. Z. Nałkowskiej 4) – 359,26 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(ul. Z. Nałkowskiej 4b) – 364,60 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(ul. E. Orzeszkowej 1) – 334,55 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej (al. Jana 
Pawła II 32) – 322,52 zł

<  Podpalenie klatki schodowej – parter (ul. E. Orzesz-
kowej 19) – 1 862,48 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(ul. Z. Nałkowskiej 4a) – 371,29 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej  
(ul. Z. Nałkowskiej 48) – 334,55 zł

<  Wybicie szyby w drzwiach klatki schodowej (al. Jana 
Pawła II 32) – 341,81 zł

ŁącZnA WARTOść SZKóD: 7 696,17 ZŁ

REJON GZM NR 6

<  Uszkodzenie elewacji budynku poprzez rzucanie w nią 
kamieniami / elementami asfaltu / betonu (ul. Wł. Rey-
monta 50) – 3 107,90 zł, taką kwotą sprawca został 
obciążony wyrokiem sądu na rzecz TSM „OSKARD”

<  Wybicie szyby w drzwiach wejściowych do klatki 
schodowej oraz uszkodzenie czytnika breloków (ul. 
Wł. Reymonta 5) – 326,76 zł

ŁącZnA WARTOść SZKóD: 3 434,66 ZŁ

REJON GZM NR 7

<  Zniszczenie klamek do drzwi (3 szt.) – 79,50 zł
<  Zniszczenie stopek w drzwiach (4 szt.) – 39,60 zł
<  Uszkodzenie wkładek do drzwi (15 szt.) – 825 zł
<  Zniszczenie szyb w drzwiach wejściowych (5 szt.) 

– 688,08 zł
<  Zniszczenie szyb w gablotach (3 szt.) – 627,03 zł
<  Zniszczenie szyb – wkładów do okienek piwnicznych 

(3 szt.) – 92,25 zł
<  Zniszczenie samozamykaczy w drzwiach wejściowych 

(7 szt.) – 1 029,42 zł
<  Zniszczenie drzwi przeciwpożarowych, uszkodze-

nie domofonu, zdewastowanie lampy przed klatką 
schodową – 3 800 zł

ŁącZnA WARTOść SZKóD: 7 180,88 ZŁ

DEWASTAcJE W 2018 ROKU I WARTOść SZKóD

Podpalenie klatki schodowej (ul. E. Orzeszkowej 19).

Seniorzy mogą w Tychach korzystać 
z wielu ulg i zniżek. Sprawdzamy, 
z jakich!

Osoby starsze często muszą liczyć 
się z każdym groszem. Dlatego tak 
ważne jest dla nich korzystanie 
z różnego rodzaju promocji czy zni-
żek. Kilka zaoszczędzonych złotych 
pozwoli nieraz na zakup leków czy 
odrobinę rozrywki.

Z tego powodu od kilku lat Urząd 
Miasta w Tychach realizuje program 
„Aktywni 60+”. Jego celem jest 
podniesienie poziomu aktywności 
tyszan, którzy ukończyli 60. rok 
życia. Uczestnicy mogą skorzystać 
z szeregu ulg i zniżek. To m.in. 20% 
zniżki na imprezy własne w Teatrze 
Małym, 50% zniżki w Miejskim Cen-
trum Kultury, możliwość darmowe-
go zwiedzania Muzeum Miejskiego 
wraz z przewodnikiem przy grupie 
min. 5 osób, 50% zniżki na normalne 
bilety wstępu do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji czy 10% rabatu 
w Wodnym Parku Tychy (rabat do 
strefy sportowej, do strefy rekrea-
cyjnej i do Wodnej Akademii).

Ale to nie wszystko! W progra-
mie udział biorą też prywatne firmy, 
które oferują atrakcyjne rabaty dla 
seniorów z Tychów. To m.in. sklepy 
z zabawkami, zoologiczne, zakłady 
optyczne, fotograficzne, sanatoria, 
centra fitness, restauracje, pizze-
rie, szkoły, pracownie krawieckie, 
mechanik samochodowy, kancelarie 
prawne, jubiler, hotele, fryzjerzy, 
sklepy spożywcze, firmy medyczne 
i inne. Wybór jest ogromny! Dzięki 
programowi można taniej coś zjeść, 
odpocząć, kupić okulary, prezent dla 
wnuka, naprawić samochód czy spra-

wić sobie nową fryzurę. Szczegółową 
listę firm, które oferują zniżki można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.umtychy.pl/aktywni-60

W programie mogą wziąć udział 
mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. 
Należy zgłosić się w Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia (pokój 511, V 
piętro Urzędu Miasta Tychy) z doku-
mentem tożsamości, potwierdzają-
cym datę urodzenia. Po wypełnieniu 
wniosku uczestnik programu otrzyma 
specjalną kartę, uprawniającą do ulg 
i rabatów w instytucjach miejskich, 
ale także w firmach, które zgłosiły 
swoją chęć uczestnictwa w progra-
mie. Karta jest ważna z dokumen-
tem potwierdzającym tożsamość 
osoby z niej korzystającej.

Warto pamiętać, że seniorom przy-
sługują również zniżki na przejazd 
różnego rodzaju środkami transportu. 
Osoby powyżej 60. roku życia mniej 
zapłacą za bilet na pociąg, autobus 
czy trolejbus. Seniorzy otrzymają też 
50% ulgę na wyrobienie paszpor-
tu. Zwolnione z opłat abonamentu 
radiowo-telewizyjnego są osoby po 
75. roku życia, zaliczone do I grupy 
inwalidzkiej, kombatanci wojenni oraz 
osoby po 60. roku życia z prawem do 
emerytury, której miesięczna wyso-
kość nie przekracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia. Ponadto każdy, kto 
skończył 75 lat, ma prawo do dar-
mowych leków z wykazu ogłaszanego 
przez ministra zdrowia.

Jak więc widać, możliwości do 
skorzystania z atrakcyjnych zniżek 
i ulg dla seniorów jest wiele! Warto 
wiedzieć, jakie rabaty przysługują 
starszym osobom, i – co ważne 
– korzystać z nich!

PK

seniorzy mają  
taniej
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prawo na co dzień

W dzisiejszym artykule kontynuujemy tema-
tykę związaną z prawem zobowiązań. Poniższy 
artykuł będzie miał na celu przybliżenie naszym 
Czytelnikom zagadnienia związanego z wielością 
dłużników lub wierzycieli w postaci solidarności 
dłużników lub solidarności wierzycieli.

Na samym wstępie wytłumaczyć należy, że 
zarówno po stronie dłużników (osób zobowią-
zanych do zapłaty należności), jak i wierzycieli 
(osób oczekujących na zapłatę należności) może 
występować więcej niż jeden podmiot domagający 
się zapłaty należności lub też zobowiązany do 
zapłaty należności.

Solidarność dłużników polega na tym, że wie-
rzyciel może żądać zapłaty całości lub części 
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od 
kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie 
wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników 
zwalnia pozostałych.

Solidarność wierzycieli polega na tym, że każdy 
z wierzycieli może żądać od dłużnika zapłaty. 
Natomiast spełnienie przez dłużnika całego 
świadczenia do rąk jednego z wierzycieli dług 
wygasza względem wszystkich. Dłużnik może 
spełnić świadczenie według swego wyboru, do 
rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. 
Jednakże w razie wytoczenia powództwa przez 
jednego z wierzycieli dłużnik powinien spełnić 
świadczenie do jego rąk.

Tytułem przykładu solidarności dłużników 
wskazać można sytuację, w której Pani Anna 
ma wierzytelność stwierdzoną wyrokiem sądu 
w kwocie 3 tys. zł przeciwko trzem dłużnikom 

solidarnym: Pani Emilii, Pani Matyldzie oraz 
Pani Danucie. W tej sytuacji Pani Anna może 
żądać zapłaty kwoty 3 tys. zł od wszystkich Pań 
łącznie, od każdej z osobna albo tylko od dwóch 
wybranych Pań np. od Pani Matyldy kwoty 1,4 
tys. zł i Pani Emilii – 1,6 tys. zł, a nic od Pani 
Danuty, którą Pani Anna uważa za niewypła-
calną. Pani Anna może od każdego z dłużników 
dochodzić różnych kwot w łącznej wysokości 3 
tys. zł.

Nie w każdym wypadku wielości dłużników lub 
wierzycieli, ich zobowiązanie czy wierzytelność 
są solidarne. Solidarność powstaje w sytuacji 
przewidzianej przez przepisy ustawy lub orze-
czenia sądu, może też wynikać z czynności 
prawnej (zapisów umowy). Tytułem przykładu 
odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania 
wynikającej z ustawy jest zbycie gospodarstwa 
rolnego lub przedsiębiorstwa, odpowiedzialność 
wspólników spółki cywilnej za zobowiązania spółki 
czy też odpowiedzialność współspadkobierców za 
długi spadkowe ciążące na nich do chwili działu 
spadku.

Ważne jest, że w przypadku, gdy nastąpi 
przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia 
zobowiązania w stosunku do jednego z dłużników 
solidarnych, nie zwalnia to pozostałych współ-
dłużników z obowiązku spełnienia świadczenia, 
albowiem przedawnienie lub zawieszenie biegu 
przedawnienia względem jednego dłużnika nie ma 
skutku względem pozostałych współdłużników. 
Istotne jest, że zwolnienie przez wierzyciela jedne-
go z dłużników solidarnych z obowiązku spełnienia 

świadczenia również nie ma skutku względem 
pozostałych współdłużników. Odmiennie regulo-
wana jest w tym zakresie relacja wierzycieli soli-
darnych. W przypadku, gdy następuje przerwanie 
lub zawieszenie biegu przedawnienia względem 
jednego z wierzycieli solidarnych, wywiera ono 
skutek także względem współwierzycieli.

Istotnym jest, że w przypadku gdy jeden z dłuż-
ników solidarnych spełnił świadczenie, wówczas 
może on żądać od pozostałych współdłużników 
spełnienia świadczenia w wysokości zgodnej ze 
stosunkiem prawnym łączącym współdłużników. 
Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, 
dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać 
zwrotu w częściach równych.

Analogicznie, w sytuacji gdy jeden z wierzy-
cieli solidarnych przyjął świadczenie od dłużnika, 
wówczas wierzyciel taki jest odpowiedzialny do 
tzw. podziału uzyskanej należności w wysoko-
ści zgodniej ze stosunkiem prawnym łączącym 
współwierzycieli. Jeżeli z treści tego stosunku 
nie wynika nic innego, wierzyciel, który przyjął 
świadczenie jest odpowiedzialny w częściach rów-
nych podzielić się z pozostałymi wierzycielami 
uzyskanym świadczeniem.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Michalskiego 
Monika Łokuciewska – Radca prawny 
Izabela Nawrat – Aplikant radcowski

Źródło:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny

solidarność dłużników albo wierzycieli

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ponadto zaleca się, aby w czasie 
kąpieli nie zamykać drzwi do łazienki 
na klucz lub zamek, aby w przypad-
ku konieczności podjęcia interwencji 
ratującej życie można było łatwo 
dostać się do pomieszczenia. Szybki 
dostęp do pomieszczenia niejedno-
krotnie może uratować życie, czę-
sto liczy się bowiem każda sekunda. 
Warto też w trosce o własne bezpie-
czeństwo rozważyć zamontowanie 
w pomieszczeniu z urządzeniem 
gazowym dobrej jakości czujki tlenku 
węgla. Koszt takiego urządzenia jest 
niewspółmiernie niski do korzyści, 
jakie mogą wyniknąć z uratowania 
czyjegoś życia.

PO DRuGIE
Kontrola samych urządzeń zasila-
nych gazem. Tutaj niezwykle istotne 
jest systematyczne zlecanie przez 
mieszkańców – użytkowników lokali 
mieszkalnych – okresowych prze-
glądów i konserwacji, czyszczenia 
urządzeń gazowych (piecyków kąpie-
lowych zwanych potocznie „junker-
sami” czy kuchenek do gotowania) 
osobom z odpowiednimi uprawnie-
niami czy autoryzowanym serwisom, 
zarówno w okresie gwarancji, jak 
i po okresie gwarancji. W przypad-
kach wskazanych przez fachowca 
urządzenia te należy naprawiać, 
a także po okresie ich żywotności 
wymieniać na nowe.

PO TRZECIE 
Sprawna wentylacja. To kolej-
ny istotny element bezpiecznego 
użytkowania gazu. Bardzo ważne 
jest, aby przy wykonywaniu remon-
tów w mieszkaniach czy wymianie 
poszczególnych elementów wyposa-
żenia mieszkań dobierać takie ele-
menty wyposażenia lokalu, które nie 

będą zakłócać właściwego działania 
wentylacji. I tak na przykład w przy-
padku wymiany drzwi do łazienki 
należy wybrać takie, które będą 
miały w swej dolnej części otwór 
– kratkę wentylacyjną o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 220 
cm2. Gdyby gotowe drzwi nie miały 
takiego elementu, konieczne jest 
wycięcie odpowiedniego otworu.

Natomiast przy wymianie okien 
niezbędne jest zamontowanie w ich 
górnej części atestowanych nawiew-

ników, które zapewnią stały napływ 
świeżego powietrza do lokalu. 

W każdym protokole kominiarskim 
po przeglądzie przewodów komino-
wych jest napisane, że za dopływ 
powietrza odpowiada użytkownik 
lokalu. Niedopuszczalne jest również 
zatykanie istniejących kratek wen-
tylacyjnych w ścianie lub drzwiach. 
Niezastosowanie się do powyższych 
zaleceń może prowadzić do nieprawid-
łowego funkcjonowania przewodów 
kominowych, braku ciągu, a nawet 

do pojawienia się ciągu wstecznego, 
który polega na cofaniu się spalin 
z powrotem do pomieszczenia.

Przestrzeganie tych kilku podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa oraz 
świadomość i rozwaga użytkowni-
ków lokali pozwoli na bezpieczne 
i komfortowe zamieszkiwanie bez 
narażania siebie i innych na niebez-
pieczeństwo wynikające z używania 
gazu oraz urządzeń gazowych.

<

Bezpieczeństwo w mieszkaniuINFORMATOR
Tyska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „OSKARD”
ul. Henryka Dąbrowskiego 39

43-100 Tychy

GODziny uRzęDOwAniA:
poniedziałek 7.00 – 17.00

wtorek, środa, czwartek  
7.00 – 15.00,

piątek 7.00 – 13.00

Skargi i wnioski przyjmują  
członkowie Rady nadzorczej  

i zarządu 
w każdy poniedziałek 

w godzinach od 15.00 do 17.00

CEnTRALA: 
tel. 32 32-32-100

SEKRETARiAT:
tel. 32 32-32-114

zAKłAD 
REMOnTOwO - BuDOwLAny
ul. gen. S. Grota Roweckiego 10

tel. 32 227-40-82

DyżuR AwARyjny: 
TEL. 32 227- 61- 23

dyżur awaryjny  
dla Rejonu GzM nr 5 

(obsługiwany przez CZAK 
- Wielobranżowy Zakład Usługowy

 Antoni Czarnecki Sp. z o.o.) 

tel. 32 217-03-70   

REjOn GzM nR 1
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 46

tel. 32-227-25-74, 32-227-95-74 

REjOn GzM nR 2
ul. R. Dmowskiego 6

tel. 32-217-60-43, 32-217-51-68

REjOn GzM nR 3
ul. Filaretów 20

tel. 32-227-68-67, 32-327-40-57

REjOn GzM nR 4
ul. Armii Krajowej 3

tel. 32-217-02-27, 32-217-02-80

REjOn GzM nR 5
ul. Z. Nałkowskiej 48

tel. 32-217-28-59, 32-217-13-18

REjOn GzM nR 6
ul. Wł. Reymonta 37

tel. 32-218-20-42, 32-218-37-34

REjOn GzM nR 7
ul. Uczniowska 7 (I piętro)

tel. 32-217-26-76,  32-329-46-46

TELEfOny ALARMOwE
Telefon alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe  999
Straż Pożarna  998

Policja  997
Pogotowie gazowe 992

Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie wod.-kan. 994
Straż Miejska 986
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Karnawał to czas szalonych 
zabaw, tanecznych imprez. Zabawę 
karnawałową zainaugurował klub 
„Magdalena”. Bawiło się ponad 50 
osób, a o oprawę muzyczną zadbał 
lubiany przez tyszan DJ Artur. 
Pyszne dania przygotował równie 
lubiany mistrz kucharski Mirosław 
Oliwkowski. – Super zabawa, tylko 
zbyt krótka – podsumowała Pani 
Maria.  

W styczniu zabawę karnawałową 
dla Klubu Seniora zorganizowano 
w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Tęcza”. Uczestnicy balu po raz 
kolejny udowodnili, że mimo starsze-
go wieku można świetnie się bawić 
i wspólnie miło spędzać czas. Nie 
inaczej było podczas zabawy senio-
rów zorganizowanej 30 stycznia 

przez Klub „Olimpia”. Przy świet-
le świec, dobrej muzyce, kawie, 
herbacie oraz ciastku można było 
miło spędzić ten wieczór, potańczyć, 
porozmawiać z przyjaciółmi i zna-
jomymi, jak również poznać nowe 
osoby. Oprawę muzyczną imprezy 
zapewnił pan Sławek Rudek, który 
grał zarówno nowe, jak i stare prze-
boje, przy których nie można było się 
nudzić, więc parkiet był cały czas 
zajęty. W tym samym dniu zabawę 
dla mieszkańców zorganizował Klub 
Osiedlowy „Orion”. Oprawę muzycz-
ną, zabawy oraz konkursy prowadził 
DJ Artur. Uczestnicy wykazali się 
dużym zasobem energii we wspólnej 
zabawie na parkiecie oraz wspólnym 
śpiewaniu.

P. Ślosarczyk

karnawału czas zacząć

Zabawę karnawałową zainaugurował klub „Magdalena”. 

Zbliżające się ferie zimowe to 
głównie czas wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Nieprzemyślane, lek-
komyślne korzystanie z uroków 
zimy może zakończyć się tragicz-
nie. Kontrolujmy, gdzie bawią się 
nasze dzieci. Uczulmy je na nie-
bezpieczeństwo, jakie niesie ze 
sobą zabawa na zamarzniętych 
rzekach i jeziorach. Sprawdźmy, 
czy w razie potrzeby będą umiały 
wezwać pomoc. Uczmy ich przewi-
dywania i unikania sytuacji zagra-
żających życiu i zdrowiu.

Wchodzenie na zamarznięte 
zbiorniki wodne zawsze jest ryzy-
kowne. Lód ulega ciągłym zmia-

nom, również dobowym i nigdy 
nie ma tej samej grubości na całym 
zbiorniku. Poruszanie się po lodzie 
bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu 
asekuracyjnego może zakończyć się 
tragicznie! Bezwzględnie powinno 
unikać się samodzielnego przeby-
wania na lodzie.

Aby uniknąć wypadków w trak-
cie czynnego wypoczynku na śniegu 
i lodzie, warto stosować kilka nie-
zbędnych rad:
<  do zjeżdżania na nartach, sankach 

wybierajmy miejsca oddalone od 
ruchu samochodowego,

<  nie stójmy blisko zjeżdżających 
saneczkarzy,

<  unikajmy stania pod drzewami, 
okapami, dachami, na których 
zgromadził się śnieg oraz sople 
lodu w znacznej ilości,

<  zawsze informujmy (w domu, 
schronisku) dokąd i którędy 
idziemy oraz o planowym czasie 
powrotu,

<  na wycieczki po górach, lodzie 
wybierajmy się w zaufanym towa-
rzystwie, biorąc ze sobą sprawne 
środki łączności i asekuracyjne,

<  nie ślizgajmy się na zamarzniętych 
rzekach i jeziorach, korzystajmy 
raczej ze zorganizowanych lodo-
wisk oraz innych form czynnego 
wypoczynku na lodzie.

 KSP/mw

ostrożnie na lodzie

imprezy | wyjazdy | spoTkania

„ObłOKI MARZEŃ”

W obłoki marzeń przeniosła się widownia piątkowego 
koncertu w SDK „Tęcza”. Zbigniew Teper – obdarzony 
charyzmą, wyjątkowym głosem oraz kunsztem gry na 
gitarze, tym razem zaprosił do współpracy Mateusza 
Prześlaka, wirtuoza gry na gitarze. Wspólnie wykonali 
nastrojowe utwory z poetyckimi tekstami i nastrojową 
muzyką. Wszystko to stworzyło magiczny klimat, zgroma-
dzona widownia zgodnie przytaknęła, iż podczas koncertu 
faktycznie uniosła się w obłoki pełne marzeń.

G. Strzezik

WIECZóR KOLęDOWY W „REGINIE”
W środowe popołudnie 16 stycznia 2019 r. w Klubie 

Osiedlowym „Regina” odbyło się spotkanie kolędowe dla 
mieszkańców. Była to świetna okazja, by złożyć sobie 
również noworoczne życzenia. Towarzyszyła nam Pani 
Aleksandra Hofman, która podczas tego wieczoru zapre-
zentowała kilka utworów. Następnie Pani Aleksandra 
zachęciła wszystkich uczestników do wspólnego kolędo-
wania. Panowała miła atmosfera, uczestnicy spotkania 
chętnie przyłączyli się do śpiewu, a nasz gość z przyjem-
nością przyjął zaproszenie na kolejne spotkanie.

B. Kuźmińska

CZTERY PORY POEZJI – ZIMOWANIE 
POETYCKIE W „ORIONIE”

Poezja od kilku lat na stałe już gości na tematycznych  
wydarzeniach  organizowanych w Klubie Osiedlowym 
„Orion”. Cykl Cztery Pory Poezji bardzo dobrze przyjął 
się wśród poetów, związanych z klubem. Z tej okazji 
zorganizowali kolejne poetyckie spotkanie w zimowej 
odsłonie. Przy filiżance aromatycznej herbaty mogli-
śmy wysłuchać najnowszych tekstów poetyckich, które 
powstały w okresie zimowych miesięcy lub też tematem 
nawiązywały do tej pory roku. Podczas spotkania zrodził 
się pomysł wydania wspólnego almanachu poetyckie-
go, który byłby ciekawą wizytówką twórczości poetów 
mieszkających w Tychach lub twórczo z naszym mia-
stem związanych. Zimowanie poetyckie niewątpliwie 
udowodniło, że poezja w naszym mieście ma się bardzo 
dobrze i że warto wciąż przyznawać jej należyte miejsce 
wśród planowanych wydarzeń kulturalnych w naszych 
placówkach.

A. Mlaś

zaproszenia

Informujemy naszych mieszkańców, 
że na terenie Tychów, pod patrona-
tem Straży Miejskiej działa Biuro 
Rzeczy Znalezionych.

Do Biura Rzeczy Znalezionych 
przyjmowane są przedmioty zna-
lezione na terenie gminy, które 
przedstawiają określoną wartość 
materialną. 

Przyjęcie przedmiotu znalezio-
nego jest potwierdzane stosownym 
poświadczeniem, w którym są okre-
ślone n/w dane: 
<  imię, nazwisko i adres znalazcy
<  opisany przyjęty przedmiot
<  czas i miejsce znalezienia
<  jeżeli znalazca żąda znaleźne-

go zostaje dokonana wzmianka 
w poświadczeniu.

Biuro Rzeczy Znalezionych poszu-
kuje właściciela zgubionego przed-
miotu umieszczając ogłoszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
Tychy.

W przypadku zgłoszenia się 
właściciela rzeczy zgubionej odbiór 
przedmiotu nastąpi po przedstawie-
niu dokumentu potwierdzającego 
własność ( faktura, paragon itp.). 
Gdy właściciel nie posiada ww. 
dokumentu musi szczegółowo opisać 
rzecz z podaniem ” znamion” cha-
rakterystycznych czyli udowodnić, 
że rzecz należy do niego.

Jeżeli przedmiot posiada znaczną 
wartość albo jest to niezbędne ze 
względu na jego właściwości lub 
okoliczności w jakich został zna-
leziony w razie potrzeby zostanie 
umieszczone ogłoszenie w prasie 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Tychy.

Gdy nazwisko i miejsce zamiesz-
kania osoby uprawnionej do odbioru 
rzeczy zostaną ustalone będzie ona 
niezwłocznie wezwana do odbioru 
rzeczy.

W przypadku, gdy nie znajdzie 
się właściciel rzeczy jest ona prze-
chowywana przez dwa lata a po 
upływie tego okresu przechodzi 
stosowną Decyzją Administracyj-
ną na rzecz Skarbu Państwa. Dal-
sze postępowania prowadzi Urząd 
Skarbowy.

Wszystkie rzeczy znalezione cze-
kają na swoich właścicieli w siedzibie 
Straży Miejskiej przy ulicy Budow-
lanych 67.  

Jeżeli zgubiłeś czy utraciłeś 
swoją własność wskutek kradzieży 
czy zaniedbania zadzwoń pod nr 

32 776 39 22 
i spytaj!

Przedmioty często się odnajdują 
i wracają do właściciela.

www.strazmiejska.umtychy.pl

Biuro Rzeczy 
Znalezionych
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ogłoszenia drobne

– SERWIS, NAPRAWA – 

<�czyszczenie dywanów, tapicerek, 

wykładzin. Solidnie. 606-274-056

<�Przeprowadzki Kompleksowe. Utyliza-

cja zbędnych rzeczy tel. 32 2206427 

kom. 531944531

<�„AB” naprawa telewizorów LCD, 

CD.Festerkiewcz.Tychy, Cyganerii 15. 

tel. 603-585-329

– INSTALACJE, REMONTY –
<�Kompleksowe remonty – solidnie! Gła-

dzie, malowanie, kafelkowanie, sufity 
podwieszane, instalacje elektryczne, 
hydrauliczne itp. Tel. 604-380-848.

<  Naprawa pieców, montaż i sprawdza-
nie szczelności gazu, montaż kuch-
ni płyt sol–gaz i kafelkowanie. Tel. 
605–675–650.

<  Naprawa pieców, montaż kuchni, 
montaż baterii. Tel. 514–574–947.

– NIERUCHOMOŚCI –
<  Kupię mieszkanie za gotówkę. Może 

być do remontu, z problemem: komor-
nik, hipoteka, wykup lokatorski itp. 
Tel. 737–938–416.

– INNE – 
<�AUTOSKUP. Gotówka. Tel. 660-476-276.
<�Profesjonalne masaże lecznicze, relak-

sacyjne, zabiegi pielęgnacyjne dla osób 
starszych – z dojazdem tel. 502 243 
098

TSM „OSKARD” – LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych TSM „OSKARD”.
Pokój nr 8; tel.: 32–32–32–117 lub 32–32–32–123; www.oskard.tychy.pl; e–mail: tl@oskard.tychy.pl

Garaże, boksy motocyklowe i miejsca parkingowe do wynajęcia:

dział społeczno−kulTuralnyzaproszenia

Plan zajęć organizowanych w klubach  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zajęcia sPoRTowo – RekReacyjne
Termin Placówka Program zajęć

26.02 Olimpia 17.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
– drużynowy

27.02 Uszatek 17.00 – Turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci
28.02 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe i karciane dla dorosłych
4.03 Magdalena 16.30 – Turniej „Darta – 501” dla dzieci i młodzieży

5.03 Regina 16.00 –  Turniej sprawnościowy dla dzieci (kat. I 8-10 lat, kat. II 
11-13 lat)

5.03 Olimpia 17.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
– drużynowy

7.03 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych oraz turniej gry 
w „oczko”

8.03 Orion 17.00 –  Gry i zabawy sportowe dla dzieci do lat 12. Zapisy 
w klubie przed imprezą

12.03 Olimpia 17.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
– drużynowy

13.03 Uszatek 17.00 – Turniej unihokeja dla dzieci
14.03 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe i karciane dla dorosłych
18.03 Magdalena 16.30 – Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Mężczyzny kat. open
19.03 Regina 16.00 – Gry i zabawy z chustą animacyjną dla dzieci 

19.03 Olimpia 17.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
– drużynowy

iMPReZy TuRysTycZno-kRajoZnawcZe
Termin Placówka Program zajęć

16.03 Uszatek
Wycieczka do Zamku w Mosznej – zwiedzanie zamku oraz spektakl 
„Zemsta Nietoperza” – teatr „Castello”. Bliższe informacje i zapisy 
od 26 lutego, od godz. 10.00 w Klubie

18.03 Regina 13.00 –  Plenerowe spotkanie pań z rękodzielnictwa  
„W poszukiwaniu wiosny”

21.03 Magdalena 17.00 –  W poszukiwaniu pierwszych oznak zbliżającej się wiosny – 
wyjście grupy FOTO-AMATOR. Zbiórka w klubie godz.17.00

wydaRZenia kulTuRalne
Termin Placówka Program zajęć
21.02 Magdalena 15.00 – Bal karnawałowy dla dzieci w klimatach Dzikiego Zachodu
27.02 SDK „Tęcza” 16.00 – Zabawy teatralne dla dzieci
28.02 SDK „Tęcza” 18.00 – Wernisaż fotografii teatralnej Agnieszki Seidel-Kożuch

1.03 Magdalena 16.00 –  Zabawa ostatkowa dla mieszkańców. Zapisy w klubie od 
14 lutego

1.03. Orion 17.00 –  Dzień Kobiet z Orionem – zabawa taneczna dla kobiet. 
Zapisy od 7 lutego od godz.11.00. Liczba miejsc ograniczona

6.03 Uszatek 18.00 –  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Bliższe informacje i zapisy 
w Klubie

8.03 Regina 16.00 – Dzień Kobiet – pokaz kosmetyczny

8.03 Magdalena
17.00 –  Z okazji Światowego Dnia Poezji oraz Dnia Kobiet 

– występ grupy literackiej wzbogacony grą na gitarze. 
Konkursy i dobra zabawa. Zapisy do 5 marca

9.03 SDK „Tęcza”
12.00 – 17.00 –  „Babska sobota w Tęczy”, czyli impreza z okazji 

Dnia Kobiet – warsztaty rękodzielnicze, body 
shape, joga, kulinarne, taneczne, porady itp.

12.03 Orion 18.00 –  Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród III Przeglądu Sztuki 
i Rękodzieła „Powiązania”

13.03 Olimpia

15.00 –  Prelekcja dla mieszkańców w ramach obchodów Dni św. 
Patryka zorganizowana z Fundacją Kultury Irlandzkiej 
– historia, tradycje i kultura Irlandii. Prelekcję poprowadzi 
dr hab. Leszek Drong

15.03 Orion 17.00 –  „25 lat w turystyce kolarskiej” – prelekcja multimedialna, 
przygotowanie i prowadzenie: Kazimierz Okoński

15.03 SDK „Tęcza”

18.00 –  Koncert muzyki irlandzkiej dla mieszkańców w wykonaniu 
zespołu DUAN, zorganizowany wspólnie z Fundacją 
Kultury Irlandzkiej w ramach obchodów Dni św. Patryka. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru SDK „Tęcza” i klubach 
osiedlowych od 1 marca

Zajęcia PlasTycZne
Termin Placówka Program zajęć
13.03 Uszatek 12.00 – Spotkanie koła „Babska manufaktura”

20.03 Magdalena 14.00 –  „Wielkanocne rozmaitości”, zajęcia plastyczne dla dzieci 
i dorosłych

21.03 Magdalena 16.30 –  „Wiosenny kosz kwiatów”, zajęcia plastyczne dla dzieci 
i dorosłych

konkuRsy PlasTycZne i wysTawy
Termin Placówka Program zajęć

do 
22.02 SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Zimowy pejzaż”

do 
28.02 SDK „Tęcza” Wystawa grafiki i malarstwa Filipa Janickiego

od 
28.02 SDK „Tęcza” Wystawa fotografii teatralnej Agnieszki Seidel-Kożuch

12.03  Regina 16.00 – Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Wiosenne drzewo”
12.03.-
19.04 Orion  Wystawa pokonkursowa III Przeglądu Sztuki i Rękodzieła 

„Powiązania”
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OGŁOSZENIE PŁATNE

ROZWIąZANIE KRZYżóWKI NA LuTY – „NIE DAJ SIę CZADOWI”

od 
18.03 Olimpia

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych pt. 
„Wszystkie barwy wiosny”. Technika wykonania prac dowolna, 
prace w formacie A3 należy składać w Klubie Osiedlowym „Olimpia 
”ul. Armii Krajowej 1, tel 32 217 47 97

19.03 Orion

Konkurs plastyczny im. J. Kopczyńskiego dla dzieci w wieku 
6-14 lat „ Z życia polskich jezior”. Przyjmowanie prac do 8 
marca w klubie. Regulamin na stronie www.oskard.tychy.pl 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – 19 marca o godz. 
18.00 

19.03 
– 17.05 Orion  Wystawa pokonkursowa „Z życia polskich jezior” 

od 
21.03 

do 8.04
Magdalena Pokonkursowa wystawa prac „Wiosenny kosz z kwiatów”

od 8.04 
do 

20.04
Magdalena Wystawa prac rękodzielniczych mieszkańców z akcentem Świąt 

Wielkanocnych

sPoTkania inTegRacyjne dla MiesZkańców
Termin Placówka Program zajęć
19.02 Olimpia 16.30 – Zabawa Karnawałowa dla dzieci
25.02 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Serce
26.02 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Esperanto
27.02 Uszatek 12.00 – Spotkanie pań z Koła kulinarnego
27.02 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
27.02 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
27.02 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
27.02 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora
27.02 SDK „Tęcza” 17.00 – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek
28.02 Magdalena 14.00 – Tłusty czwartek – spotkanie Klubu Dłużej Młodych
5.03 SDK „Tęcza” 17.00 – Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa
5.03 Uszatek 18.30 – Spotkanie klubu TATO-net
7.03 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Plus 55
9.03 Orion 11.00 – Spotkanie Klubu Twórców Sztuki „Paleta”

11.03 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Serce
12.03 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie”
12.03 Uszatek 17.00 – Spotkanie Klubu Górskiego PTTK
13.03 Magdalena 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych
13.03 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
13.03 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
13.03 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
13.03 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora
13.03 SDK „Tęcza” 17.00 – Spotkanie Koła Przewodników

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
WIęCEJ INFORMACJI NA WWW.OSKARD.TYChY.PL

dane TeleadResowe Placówek

SDK „Tęcza” al. Niepodległości 188 32 227 58 12
Klub „Magdalena” ul. R. Dmowskiego 2 32 217 76 43
Klub „Olimpia” ul. Armii Krajowej 1 32 217 47 97
Klub „Orion” ul. E. Orzeszkowej 2 32 217 02 32
Klub „Regina” ul. Wł. Reymonta 37 32 218 48 35
Klub „Uszatek” ul. Uczniowska 7  32 217 31 64

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”
poszukuje 

MONTERóW   
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCh

Minimalne wymagania: 
=   wykształcenie kierunkowe lub kursy kwalifikacyjne,
=   minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
=    posiadanie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych 

(eksploatacja, dozór).

Oferujemy:
=   szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
=   możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego.
list motywacyjny i cV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (dz. u. z 24.05.2018 r. poz. 1000) prosimy przesyłać na adres:

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”
43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

lub  da@oskard.tychy.pl
informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”,  a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony 
danych osobowych” zamieszczonymi na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl
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krzyŻÓwka na luTy imprezy | wyjazdy | spoTkania

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki. Rozwiązanie wewnątrz numeru.

WERNISAż WYSTAWY MALARSTWA 
I GRAFIKI FILIPA JANICKIEGO

11 stycznia br. podczas otwarcia wystawy malar-
stwa i grafiki Filipa Janickiego w SDK „Tęcza” został 
odczytany przez jego siostrę Magdalenę Janicką tekst, 
który najlepiej oddaje charakter prezentowanego dorob-
ku artysty:

„Na wystawie można zobaczyć około 60 prac malar-
skich i graficznych. Wszystkie pochodzą z lat ok. 2010-
2018. Większość nie była szczegółowo dokumentowana 
i podpisywana, wiec trudno nam dokładnie określić 
czas ich powstania. Aby wykreować swoje uniwersum, 
Filip używał prostego spektrum narzędzi: obok farb 
akrylowych były to flamastry, szybkoschnące lakiery 
i spreje. Otwarciu towarzyszył także zbiór foto-video, 
będący dokumentacją niektórych zaledwie graffiti, 
wykonanych przez Filipa. Obrazy Filipa są w dużej 
mierze przeniesieniem tego, co najpierw (od czasów 
późnej podstawówki) odbywało się seriami niezliczonych 
szkiców na tyłach zeszytów, podręcznikach, ławkach 
i tak naprawdę na czym popadnie. Potem, w ramach 
działalności grupy graficiarskiej PW-crew na murach 
w wielu miejscach w Tychach. Kompozycje liter przy-
bierały najróżniejsze formy i kolory. Porozrzucane po 
ścianach w rożnych miastach, niosły jednak niezmienny 
przekaz: Ser, Sruu albo Serio! Po wielu latach graf-
fiti, tułaczki z udziałem sprejów, murów i pociągów, 

literki znalazły sobie przytulniejszy kątek - na małych 
blejtramach. Pieczołowicie cyzelowane, wymalowa-
ne z ogromną dbałością o najdrobniejsze szczegóły, 
według zasady „nie wyjeżdżaj poza linie”. Zestawia-
jąc ze sobą niektóre z tych typograficznych obrazków, 
zauważyć można powracające, ulubione przez Filipa 
fiksacje kolorystyczne. Proces decydowania o tym, jak 
połączyć kolory w danym przypadku bywał nierzadko 
bardzo skrupulatnie planowany. Wśród prac znajdują 
się także abstrakcje, kilka portretów, w tym portrety 
przyjaciół i rodziców oraz wiele innych niespodzianek. 
Zapraszamy do zapoznania sie z twórczością Filipa”.

G. Strzezik

ZIMOWY PEJZAż W SDK „TęCZA” 

9 stycznia br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie 
„Zimowy pejzaż” zorganizowanym przez SDK „Tęcza”. 
Celem konkursu było upowszechnienie fotografii jako 
środka komunikacji międzyludzkiej, motywacja amatorów 
do zaprezentowania swoich umiejętności. Tematem prac 
konkursowych było ukazanie zimowej aury, zmieniającej 
się przyrody, ukazanie piękna okresu, w którym rośliny 
przechodzą w stan uśpienia. W takich surowych warunkach 
kryje się jednak majestat sprzyjający pięknej fotografii: 
tajemnicze mgły, puszysty śnieg, niskie promienie słonecz-
ne. Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom artystyczny 
nadesłanych prac i przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Martyna nowakowicz-Jankowiak
II miejsce – Grzegorz Krzysztofik

III miejsce – Teresa Komander
Dziękujemy autorom prac za udział w konkursie, 

laureatom gratulujemy zdobytych nagród i zachęca-
my do dalszej pracy twórczej. Wystawa pokonkursowa 
eksponowana będzie do 22 lutego 2019 r.

G. Strzezik

DZIEŃ bAbCI W KLubIE „REGINA”

W środowe popołudnie, 16 stycznia w Klubie Osied-
lowym „Regina” odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Babci. Była to świetna okazja do wspólnej integracji 
i spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Uczestniczki 
spotkania snuły wspólne opowieści o swoich wnukach 
i prawnukach. Następnie przeprowadzono quiz na temat 
obchodów Dnia Babci i Dziadka, który uczestniczki roz-
wiązały bezbłędnie. W związku z trwającym karnawałem 
babcie miały okazję założyć kolorowe, karnawałowe 
kapelusze wywołując salwy śmiechu. W klubowej sali 
cały czas panował pełen radości nastrój za sprawą 
wesołych anegdot.

B. Kuźmińska


