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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 !
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„OGRÓD NA mEDAl”
TSm OSkARD '2019

gorąco zapraszamy do udziału 
w tegorocznym konkursie  

na najładniejszy, 
najpiękniej ukwiecony, kolorowy 

przyblokowy ogródek, 
klomb, rabatę.

Szczegółowy regulamin konkursu  
przedstawiamy na str. 5 
naszego miesięcznika.

Dostępny jest również  
na stronie internetowej Spółdzielni

www.oskard.tychy.pl

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi prób wyłudzeń pieniędzy od lokatorów budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 49-55, gdzie realizowana jest modernizacja docieplenia (oszuści w ubraniach roboczych, 
wchodząc po rusztowaniach po godzinach pracy brygady remontowej, wyłudzili drobne kwoty pieniędzy 
podając się za pracowników Spółdzielni), TSM „OSKARD” informuje, że zarówno pracownicy naszej 
Spółdzielni, jak również pracownicy firm wykonujących prace na zlecenie Spółdzielni nie pobierają 
żadnych opłat na poczet wykonywanych prac, czy też na bieżące potrzeby realizowanych robót.  
Informujemy, iż sprawa została zgłoszona dzielnicowemu.

Uwaga na oszUstów !!!
Ostrzeżenie przed osobami podszywającymi się  

pod pracowników TSM „OSKARD” i próbami wyłudzeń pieniędzy

O wSZElkiCh PRóbACh wYłuDZENiA PiENięDZY  
NAlEżY NiEZwłOCZNiE POwiADOmić POliCJę – NR AlARmOwY 112  

DwiE TuRY

Walne Zgromadzenie TSM 
„OSKARD” odbyło się w dwóch ter-
minach – 4 i 5 czerwca. Pierwszego 
dnia spotkali się mieszkańcy Rejonów 
GZM nr 1 (os. D-1, D-3, G), nr 3 
(os. F-1, F-2 i rozproszone, w tym 
Lędziny), nr 4 (os. O-1, P, P-1) i nr 6 
(os. R), a w kolejnym dniu – Rejonów 
GZM nr 2 (os. M, H, H-4), nr 5 (os. 
O, N) i nr 7 (os. U, U-1). 

Choć prowadzący zachęcali 
do zabierania głosu przy każdej 
z podejmowanych uchwał, dysku-
sji nie było. Być może dlatego, że 
wiele spraw poruszono już podczas 
spotkań z mieszkańcami poprze-
dzających walne. Część z nich 
po prostu została uwzględniona 
w uchwałach i planach Spółdzielni. 
Poza tym, jak wynika z przedsta-
wionych dokumentów i sprawozdań, 
TSM „OSKARD” jest w znakomitej 
kondycji finansowej i organizacyjnej 
i tak naprawdę można jedynie dys-
kutować o konkretnych sprawach 
i rozwiązaniach. Dlatego poszcze-
gólne uchwały oraz sprawozdania 
były przyjmowane zdecydowaną 
większością głosów – pierwszego 
dnia z jednym lub dwoma głosami 

przeciw (lub wstrzymującymi się), 
drugiego dnia – jednomyślnie. 

CO ZRObiONO w 2018 R.?

Jeśli chodzi o remonty i inwestycje, 
żaden rejon „OSKARDu” nie został 
pominięty, w każdym zrealizowa-
no przedsięwzięcia o większej lub 
mniejszej skali. W Rejonie GZM nr 1 
ocieplono ścianę wschodnią i galerię 
bloku przy ul. Wyszyńskiego 31-37, 
powstały nowe altany śmietnikowe, 

które zresztą z uwagi na rozszerzony 
asortyment segregacji muszą być coraz 
większe (np. ul. Niepodległości 122-
128). W Rejonie GZM nr 2 ważnym 
zadaniem była budowa chodników mię-
dzy placem zabaw i siłownią plenerową 
na os. Magdalena, pomalowano klatki 
schodowe i korytarze w bloku przy ul. 
Dmowskiego 22-24, a w budynku przy 
ul. Dunikowskiego 2-4c zmodernizo-
wano elektryczne tablice. 

DOkOńCZENiE NA STR. 2

Walne Zgromadzenie 
udzieliło absolutorium 
Zarządowi Spółdzielni
W zasadzie wszystko co najważniejsze dla życia Spółdzielni i jej mieszkańców dzieje się 
podczas Walnego Zgromadzenia. To właśnie tutaj Prezes i Członkowie Zarządu dowiadują 
się, czy mieszkańcy chcą, by nadal kierowali spółdzielnią,  mówi się o kondycji finansowej - 
zyskach i stratach, o zmianach w przepisach, statucie i wreszcie o zamierzeniach na najbliż-
sze lata. Tymczasem z frekwencją podczas walnych bywa różnie – w tym roku reprezentacja 
mieszkańców „OSKARDu” liczyła niespełna 80 osób. 

Poszczególne uchwały oraz sprawozdania były przyjmowane zdecydowaną 
większością głosów.
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ekspresem po rejonach

gZm NR 1
<  Informujemy, że w budynkach Spółdzielni pojawiają się przedstawiciele firm ofe-

rujących wymianę grzejników w mieszkaniach. Zawiadamiamy, że Spółdzielnia nie 
współpracuje z tymi firmami, a jakakolwiek ingerencja w instalacje centralnego 
ogrzewania w lokalu mieszkalnym wymaga zgody Spółdzielni.

gZm NR 2
<  Zakończono pierwszy pokos trawy oraz wiosenne przeglądy i naprawy urządzeń 

zabawowych na terenach administrowanych przez Rejon 2.
<  W czerwcu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z dociepleniem ścian 

budynku przy ul. mjr Hubala 1. Zakres prac obejmował będzie również wymianę 
balustrad balkonowych na elewacji wschodniej, remont i wykończenie płytkami 
gresowymi posadzek na wszystkich balkonach, remont kominów ponad dachem. 
Roboty realizował będzie wykonawca zewnętrzny wybrany w przetargu.

 gZm NR 3
<  W związku z prowadzonymi przygotowaniami do dokończenia docieplania ścian 

i wymiany balustrad wzdłuż galerii i tarasów budynku przy ul. Elsnera 3 zmuszeni 
jesteśmy do kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej jeszcze przed robotami 
dociepleniowymi. Nowa instalacja będzie przebiegała po ścianach budynku, pod 
przyszłym styropianem. Roboty elektryczne planujemy wykonać jeszcze w tym roku. 
Dokładny termin nie jest jeszcze znany, najpierw musimy przeprowadzić postępowa-
nie przetargowe i wyłonić wykonawcę.  

<  Mieszkańców budynków przy ul. Begonii 6-8 oraz Bukowej 22 informujemy, że po 
przeprowadzeniu dwukrotnych postępowań przetargowych nie udało się wyłonić 
wykonawców robót dociepleniowych i remontowych, zaplanowanych na ten rok 
w tych budynkach. Niestety oferty, które wpłynęły do Spółdzielni były nie do przy-
jęcia z uwagi na oferowaną cenę robót.

<  Mieszkańców budynków w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 15A i Hołdunowskiej 
25 informujemy, że z uwagi na bardzo wysokie oferty cenowe zaplanowanych robót 
instalacyjnych i dociepleniowych, w tym roku wykonamy jedynie roboty instalacyj-
ne, które wiążą się z podłączeniem budynków do miejskiej sieci grzewczej. Czyli 
w budynku przy ul. Hołdunowskiej 15A przebudujemy instalację gazową i c.o. oraz 
wprowadzimy ciepłą wodę użytkową. W budynku przy ul. Hołdunowskiej 25 prze-
budujemy instalację elektryczną 1-fazową na 3-fazową, wprowadzimy instalację 
c.o. i ciepłej wody użytkowej. Informacja ta jest szczególnie ważna dla mieszkańców 
budynku przy ul. Hołdunowskiej 25, gdyż w tej sytuacji nie muszą zamawiać węgla 
na zimę.

gZm NR 4
<  Z nastaniem wiosny mieszkańcom budynków przy ul. Przemysłowej 3, 13 i 15 przy-

pominamy o konieczności umycia okien wraz z parapetami w użytkowanych przez 
nich pomieszczeniach gospodarczych po zsypach.

<  Przestrzegamy mieszkańców przed osobami proponującymi wszelkie roboty remon-
towe w mieszkaniu, a zwłaszcza pomiary grzejników i ich wymianę. Spółdzielnia 
takich pomiarów nie wykonuje. Osoby, które podszywają się pod pracowników Spół-
dzielni są zwykłymi oszustami, natomiast grzejniki, które proponują takie firmy są 
złej jakości i nie posiadają wymaganych atestów oraz certyfikatów. Przypominamy, 
że Spółdzielnia nie wymienia grzejników (bez zlecenia z Państwa strony) oraz okien, 
drzwi itp. Ponadto Spółdzielnia każdorazowo planując remont w budynku wcześniej 
uprzedza Państwa o przystąpieniu do robót remontowych poprzez ogłoszenia z pie-
czątką, umieszczane w strefie wejściowej do klatki schodowej.

gZm NR 5
<  Informujemy Państwa, że ogłoszone zostały wyniki wstępnej weryfikacji projektów 

przygotowanych przez mieszkańców naszego miasta w ramach kolejnej edycji 
Budżetu Partycypacyjnego (z realizacją w roku 2020). Miło nam poinformować, że 
pozytywnie został zweryfikowany zgłoszony przez jednego z naszych mieszkańców 
wniosek dotyczący remontu chodników zlokalizowanych wzdłuż ulicy Z. Nałkowskiej. 
W związku z powyższym prosimy Państwa o głosowanie na ten projekt w dniach 
6-20 września br. (wyznaczony termin głosowania).

<  W czerwcu rozpoczynamy remont elewacji w budynkach przy ul. Armii Krajowej 
4-10 (elewacja wschodnia) oraz ul. Jana Pawła II 30-34 (ściana zachodnia).

gZm NR 6
<  Od 1 lipca rozpoczną się prace związane z wymianą docieplenia budynku przy ul. Wł. 

Reymonta 12. Prace wykonywane będą przez wykonawcę zewnętrznego wybranego 
w drodze przetargu.

<  Zakończono realizację zadania polega-
jącego na montażu altany śmietnikowej 
przy ul. M. Rataja (naprzeciw klatki nr 
4). Apelujemy zatem o segregowanie 
odpadów oraz zamykanie śmietnika na 
klucze, celem uniknięcia przebywania 
w nim osób postronnych.

gZm NR 7
<  Wkrótce rozpoczną się pracę związane z demontażem płyt acekolowych z docie-

pleniem ścian zewnętrznych wraz z przebudową balustrad balkonowych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Ustronnej 28-34/Uczniowskiej 42-50 (część wysoka klatki 
44-50).

<  Ponownie wraca temat „śmietników”, które znajdują się na naszym osiedlu, a mowa 
jest o wielkogabarytach i odpadach poremontowych wystawianych w ostatnim 
czasie przez mieszkańców. Kolejny raz apelujemy, aby stosować się do regulaminu 
utrzymania czystości oraz obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów. To, jak 
wyglądał śmietnik nie było zbyt estetyczne, a znajdowało się w nim wszystko, od 
odpadów komunalnych, papier, plastik, gruz, wielkogabaryty i wiele jeszcze innych 
śmieci. W dalszym ciągu koszty utrzymania czystości wzrastają na wszystkich 
nieruchomościach, chodzi tu przede wszystkim o koszty eksploatacji, zachodzi 
konieczność uporządkowania wszystkich śmietników we własnym zakresie, a do tego 
dochodzą również koszty za odpady wywiezione na wysypisko. Apelujemy więc do 
wszystkich mieszkańców o dbanie o czystość całego osiedla, aby cieszyło oko oraz 
poprawiało wizerunek i estetykę.

W związku z częstymi zapytaniami 
mieszkańców odnośnie sposobu zwal-
czania pluskiew i innych insektów 
przez Spółdzielnię informujemy, że 
zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz Statutem Spół-
dzielni, do Spółdzielni jako zarządcy 
należy utrzymanie we właściwym sta-
nie technicznym i sanitarnym części 
wspólnych nieruchomości, natomiast 
utrzymanie lokalu oraz pomieszczeń 
do niego przynależnych należy do obo-
wiązków użytkowników lokali. Kwe-
stię tę reguluje również obowiązujący 
w Spółdzielni Regulamin używania 
lokali i porządku domowego.

W każdym zgłoszonym przypadku 
pojawienia się insektów Spółdziel-
nia przeprowadza dezynsekcję czę-
ści wspólnych, tj. korytarzy, kla-
tek schodowych, piwnic oraz tzw. 
szachtów w mieszkaniach, itp. Na 

niektórych budynkach dezynsekcje 
przeprowadzane są nawet kilkukrot-
nie w ciągu roku – w zależności od 
skali problemu.

Staramy się równocześnie infor-
mować mieszkańców o przeprowa-
dzanej akcji na budynku i zamiesz-
czać na tablicach ogłoszeń informa-
cje o możliwości wykonania w tym 
samym czasie dezynsekcji swojego 
mieszkania (na koszt użytkowników 
lokali) – firma wykonująca usługę dla 
Spółdzielni może wówczas wykonać 
dezynsekcję mieszkań po preferencyj-
nej cenie. Jednak zainteresowanie ze 
strony mieszkańców jest zwykle nie-
wielkie. A szkoda, bo tylko wspólna 
akcja z mieszkańcami – skoordyno-
wana przez Spółdzielnię – ma szansę 
powodzenia w zwalczaniu insektów 
występujących w budynku.

<TR

Insekty w mieszkaniach Łącząc się w bólu 
z naszą koleżanką 

Izabelą Sęk 

i wszystkimi Jej Bliskimi 
składamy 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci

MATKI
Zarząd, Rada Nadzorcza, 

koleżanki i koledzy 
z Rejonu 3 

oraz wszyscy pracownicy
TSM „OSKARD”

DOkOńCZENiE ZE STR. 1

W Rejonie nr 3 powstał kolejny par-
king z oświetleniem przy ul. Begonii 6-8, 
a w Rejonie nr 4 poddano termomoder-
nizacji budynek przy ul. Poziomkowej 
16-24. Te same prace wykonano przy 
ul. Jaracza 25-31 oraz na trzech budyn-
kach Rejonu nr 5: ul. Orzeszkowej 4-6 
i ul. Orzeszkowej 8-18, al. Piłsudskiego 
9-15. Nowoczesna altana śmietnikowa 
powstała w Rejonie GZM nr 6, ponadto 
przy ul. Reymonta 9-15 przeprowadzo-
no prace termomodernizacyjne. Naj-
większą inwestycją w minionym roku 
było ocieplenie budynków w Rejonie nr 
7 – ul. Ustronna 28-34 i ul. Uczniowska 
42-50 (część niska) – koszt tych prac 
to ponad 1,2 mln zł. 

Listę inwestycji wyczerpują prace 
w „Bramie Słońca” – jednej z ikon 
miasta, gdzie wykonano ocieplenie 
ostatniej kondygnacji oraz wymie-
niono ślusarkę na łącznikach.

Łącznie w 2018 roku wydatkowano 
na remonty i inwestycje ponad 16,1 
mln zł. Jak poinformował Wojciech 
Sądel – Zastępca Prezesa ds. Tech-
niczno-Eksploatacyjnych, termomo-
dernizacja ma konkretny wymiar 
– dzięki pracom przeprowadzonym 
w 2018 r. zaoszczędzono energię 
równą spaleniu 210 ton węgla, a ocie-
plono budynki o łącznej powierzchni 
ponad 10,5 tys. m kw., czyli mówiąc 
bardziej obrazowo ponad hektar.

Warto też zwrócić uwagę na środ-
ki, jakie na rzecz mieszkańców Spół-
dzielni trafiły z budżetu Miasta Tychy 
w ramach budżetu partycypacyjnego. 
A chodzi o milion złotych, który został 
przeznaczony na realizację różnych 
przedsięwzięć, zgłaszanych przez 
samych mieszkańców.

gOSPODARkA i fiNANSE

Jeśli chodzi o najważniejsze sprawy, 
a więc gospodarkę i finanse, trudno 
doprawdy się do czegoś przyczepić. Ze 
sprawozdania wynika, iż Spółdzielnia 
wypracowała zysk netto za 2018 rok 
w wysokości 6,1 mln zł. W ostatnich 
dwóch latach różnice między przycho-
dami, a kosztami nie przekraczają 2 
proc., co – zdaniem Ewy Matusik 
– Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicz-
no-Finansowych  oznacza stabilizację 
ekonomiczną. Ponadto Spółdzielnia 
osiąga dodatnie wskaźniki płynności 
finansowej oraz wskaźniki rentowności, 
więc nie ma potrzeby zaciągania kredy-
tów na bieżącą działalność Spółdzielni. 

Ponadto w ostatnim czasie nastąpił 
znaczy spadek zaległości czynszowych 
– w 2016 roku było to ponad 4,8 mln 
zł, a obecnie 3,6 mln zł. 

W poprzednich latach TSM 
„OSKARD” uzyskała umorze-
nie części pożyczek zaciągniętych 
w WFOŚiGW w Katowicach oraz 
zwolnienia z podatków od nierucho-
mości na kwotę ponad 2,5 mln zł. 
Dobrą kondycję ekonomiczną i finan-
sową Spółdzielni potwierdziła także 
Rada Nadzorcza oraz biegli rewidenci 
z niezależnego biura.

JEST CO DZiElić...

Podczas walnego podjęto uchwałę 
o podziale ponad 6-milionowej nad-
wyżki. Część z tych środków trafi do 
mieszkańców, bowiem kwotę ponad 
1,1 mln zł (w przeliczeniu 0,15 zł na 
metr kwadratowy na miesiąc) postano-
wiono przeznaczyć na pokrycie części 
wydatków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości, które 
obciążają członków Spółdzielni. Pozo-
stała kwota przeznaczona zostanie na 
sfinansowanie inwestycji, remontów 
oraz na fundusze celowe.

wNiOSki Z luSTRACJi

TSM „OSKARD”, jak każda spół-
dzielnia, raz na trzy lata poddana jest 
tzw. pełnej lustracji, dokonywanej 
przez Związek Rewizyjny Spółdziel-
ni RP. Sprawdzane są m.in. finanse 
spółdzielni, sprawy członkowskie, 
statut, gospodarowanie zasobami 
mieszkaniowymi, gospodarka remon-
towa – słowem wszystko, co dotyczy 
działalności spółdzielni.

Związek rewizyjny pozytywnie ocenił 
działalność TSM „OSKARD”, zapisując 
trzy wnioski, z których dwa dotyczyły 
dostosowania statutu Spółdzielni i spraw 
proceduralno–regulaminowych, a trzeci 
– podjęcia działań modernizacyjnych 
instalacji oświetleniowej w częściach 
wspólnych nieruchomości. Jeden z wnio-
sków nie został przyjęty, dwa pozostałe 
uwzględniono w „Kierunkach rozwoju 
Spółdzielni na lata 2019-2023”.

mANDAT ZAufANiA

Jak zwykle najważniejsze było 
głosowanie Walnego Zgromadzenia 
nad absolutorium dla Prezesa Piotra 
Polisa i jego Zastępców Ewy Matusik 
i Wojciecha Sądela. Wszyscy otrzy-
mali mandat zaufania do dalszego 

sprawowania swoich funkcji.  

PięCiOlATkA „OSkARDu” 

Prezes Piotr Polis mówił o planach 
Spółdzielni na lata 2019-2023. Co 
będzie najważniejsze? W myśl zasa-
dy „mierz siły na zamiary” plany 
„OSKARDu” oparte są o analizę 
najpilniejszych potrzeb, z uwzględnie-
niem dokonań w ostatnich latach oraz 
możliwości finansowych Spółdzielni. 
W związku z tym, że zrealizowano 
już wiele inwestycji termomoderniza-
cyjnych, potrzeby w tym zakresie są 
coraz mniejsze. Spółdzielnia może też 
sobie pozwolić na stopniowe ograni-
czanie współfinansowania remontów 
i modernizacji ze środków zewnętrz-
nych (np. z pożyczek). Gdyby tempo 
inwestycji się utrzymało do roku 
2023, powinny zostać zrealizowane 
wszystkie plany związane z termomo-
dernizacją. Ważne będą również inne 
prace modernizacyjne, m.in. związane 
z ochroną przeciwpożarową (montaż 
systemów oddymiania klatek schodo-
wych, przebudowa instalacji przeciw-
pożarowych), remonty i modernizacje 
wind, kontynuowanie montażu insta-
lacji ciepłej wody użytkowej, insta-
lacje domofonów, anten zbiorczych, 
odnawialnych źródeł energii.

Jak wspomnieliśmy, systematycz-
nie zmniejszają się zaległości z opłat 
czynszowych i tę tendencję spadkową 
Spółdzielnia chce utrzymać. Istotne 
jest także podejmowanie dalszych 
działań przeciw wykluczeniu społecz-
nemu i zapobieganiu bezdomności. 

NAgRODY

Na uwagę zasługuje działalność spo-
łeczno-kulturalna TSM ”OSKARD”, 
realizowana  przez SDK „Tęcza”, 
pięć klubów osiedlowych i modelar-
nię. Spółdzielnia wypracowała zna-
komicie sprawdzający się w praktyce 
model przedsięwzięć skierowanych do 
mieszkańców w każdym wieku, uzu-
pełniany i zmieniany w zależności od 
potrzeb. Właśnie za tę działalność 
nasza Spółdzielnia otrzymała w 2018 
roku znaczące wyróżnienie – „Złoty 
Laur Spółdzielczości”, przyznawany 
przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Dodajmy, iż w 2018 r. „OSKARD” 
zdobył również I miejsce w konkursie 
„Spółdzielnie budują lepszy świat”, 
organizowanym przez miesięcznik 
„Domy Spółdzielcze”.

<LS

walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium 
Zarządowi Spółdzielni



Przypominamy, że od kwietnia br. dostępna jest dla miesz-
kańców naszych zasobów usługa powiadamiania przez 
SmS – multiinfo. usługa jest całkowicie bezpłatna! 
Po zarejestrowaniu mieszkańcy naszych zasobów będą 
otrzymywać sms-owe informacje o ograniczeniach dostaw 
mediów, planowanych remontach, przeglądach, itp.
w celu rejestracji numeru telefonu do systemu należy 
wysłać SmS na nr 661-000-444 o treści: [kod lokali-
zacji] TAk (uwaga! kod lokalizacji musi być oddzielo-
ny od wyrazu TAk spacją) – wykaz kodów lokalizacji 
znajduje się na tablicach ogłoszeń w klatkach scho-
dowych oraz w załączniku do regulaminu korzysta-
nia z usługi, dostępnego na stronie internetowej  
www.oskard.tychy.pl/multiinfo, gdzie znajdziecie Pań-
stwo również szczegółową instrukcję rejestrowania 
i użytkowania systemu.
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z prac rady nadzorczej

mulTiiNfO

Rejon Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi nr 4 zarządza sied-
mioma nieruchomościami mieszka-
niowymi. W ramach nieruchomości 
Rejon obsługuje 22 budynki wielo-
rodzinne, w tym 7 wysokich i 15 
niskich, które łącznie posiadają 48 
klatek schodowych. Bloki są zloka-
lizowane przy ulicach: Armii Kra-
jowej 3-5 i 9-11; S. Jaracza 1-5, 
7-9, 11-13, 15-19, 21-13 i 25-31, 
Poziomkowej 14, 16-24, 28-42, 44, 
48, 50, 52, 58 i 60, Przemysłowej 5, 
7-11, 13 i 15 oraz Bajkowej 45-47. 
Poza nieruchomościami budynkowy-
mi, w obrębie Rejonu funkcjonują 3 
pawilony wolnostojące.

– Rejon jest przedzielony terena-
mi miejskimi i nie tworzy zwartej 
zabudowy. Budynki w ramach jednej 
nieruchomości są bardzo podobne 
do siebie, albo wręcz takie same 
– mówi Iwona Stebakow, kierownik 
Rejonu. Rejon GZM nr 4 jest jednym 
z mniejszych w Spółdzielni, biorąc 
pod uwagę liczbę mieszkań i ich 
powierzchnię. We wszystkich budyn-
kach w Rejonie łącznie znajduje się 
28 lokali użytkowych, 1 067 lokali 
mieszkalnych, w których zamiesz-
kuje ok. 2250 osób. Powierzchnia 
użytkowa lokali administrowanych 
przez Rejon wynosi 63 147,4 m2, 
w tym powierzchnia lokali mieszkal-
nych to 58 192 m2, a powierzchnia 
lokali użytkowych to 4 955,4 m2. Co 
ciekawe, najmniejsze projektowane 
mieszkanie, jest całkiem spore i ma 
34 m2, a największe projektowane 
aż 75 m2. Średnia powierzchnia jed-
nego mieszkania to 48,5 m2.

Budynki powstały w jednym cza-
sie, pod koniec lat 70. i w latach 
80. XX wieku. I cały czas są syste-
matycznie remontowane. Wszyst-
kie mają odnowioną elewację, już 
w latach 1993-1996 były docieplone. 
W tej chwili ponownie wymieniane 
są docieplenia, tam gdzie zachodzi 
taka konieczność. Głównym zamie-
rzeniem gospodarki remontowej 
w Rejonie GZM nr 4 jest obecnie 
kapitalny remont balkonów wraz 
z wymianą balustrad betonowych. 
W związku z tymi robotami przy 
okazji ponownie wymieniane jest 
docieplenie lub przy dobrym stanie 
technicznym docieplenia malowana 
jest elewacja – podkreśla kierownik. 
Roboty na elewacjach rozpoczęły się 
w 2015 r. W każdym budynku wyso-
kim wymieniona jest już co najmniej 
jedna elewacja. – Prace są drogie, 
gdyż koszt jednej elewacji wynosił 
dotychczas około 500-600 tys. zł, 
wobec czego środki na ten cel musi-
my kumulować na funduszu remon-
towym po kilka lat. To obecnie nasz 
priorytet remontowy na najbliższe 
lata – dodaje I. Stebakow. Równo-
cześnie też, korzystając z remon-

tów przyłączy sieci ciepłowniczych 
prowadzonych przez PEC Sp. z o.o. 
z Tychów, w tym roku planowane 
jest wprowadzenie instalacji cen-
tralnej ciepłej wody do mieszkań 
w dwóch budynkach przy ul. Armii 
Krajowej.

Kierownik Rejonu stwierdza, że 
wszystkie budynki są w dobrym 
stanie technicznym. Wszystkie 
budynki mają wymienione pokrycia 
dachowe wraz z wymianą obróbek 
blacharskich i odwodnień z dachu. 
Wyremontowano i docieplono komi-
ny ponad dachami. Przebudowano 
i odnowiono wejścia do budynków, 
a także wymieniono stolarkę drzwio-
wą i okienną na klatkach schodo-
wych. We wszystkich budynkach  
wymieniono instalacje: wodną, 
elektryczną i częściowo centralne-
go ogrzewania.

Rejon może pochwalić się też 
ładnym otoczeniem. – Praktycz-
nie w każdej nieruchomości mamy 
dobrze wyposażone place zabaw 
odpowiadające europejskim stan-
dardom. Ponadto wszystkie chodniki 
wymienione są na nowe, jezdnie są 
wyremontowane oraz wybudowa-
ne są nowe śmietniki. Spółdziel-
nia buduje miejsca parkingowe 
oraz czyni starania i współpracu-
je z lokalnymi radnymi, Urzędem 
Miasta i oczywiście z aktywnymi 
mieszkańcami, aby powstawały one 
też na terenach miejskich, które 
graniczą z terenami spółdzielczy-
mi. Ostatnia taka duża inwestycja 
Spółdzielni i miasta miała miejsce 
przy ul. S. Jaracza, gdzie zostało 
wybudowanych 85 nowych miejsc 
parkingowych. Aktualnie w rejonie 
przy ul. S. Jaracza jest wyremon-
towanych i wybudowanych łącznie 
147 nowych miejsc parkingowych  
– mówi Iwona Stebakow.

Administracja Rejonu GZM nr 4 
ma siedzibę przy ul. Armii Krajowej 
3 – telefony kontaktowe: 32 217 02 
27 lub 32 217 02 80. Administracja 

zarządzając nieruchomościami bierze 
również pod uwagę wnioski i propozy-
cje mieszkańców, które przekładają się 
na realizację różnego rodzaju robót. 
Ostatnim przykładem są sugestie doty-
czące brakującego oświetlenia, które 
dzięki ścisłej współpracy z mieszkań-
cami znalazły swoje odzwierciedlenie 
we wniosku zgłoszonym do Budżetu 
Partycypacyjnego. Wniosek znalazł 
poparcie tyszan i w tym roku będzie 
realizowane zadanie polegające 
na budowie oświetlenia pomiędzy 
budynkami wewnątrz osiedla „P”, 
przy ul. Poziomkowej. Jest to przy-
kład działań na rzecz spółdzielców, 
a koszt ich realizacji pokrywany jest 
z innych źródeł, nie tylko tych wpła-
canych przez mieszkańców w comie-
sięcznych opłatach.

Użytkowników lokali Rejonu GZM 
nr 4 reprezentuje Rada Osiedla 
w składzie: Krzysztof Jaromin (prze-
wodniczący), Bogusława Bronow-
ska (zastępca przewodniczącego), 
Henryk Mika (sekretarz), Lech 
Augustyniak i Regina Basińska 
(członkowie). 

Natomiast sprawy związane 
z bezpieczeństwem zamieszkiwania 
można zgłaszać dzielnicowemu, któ-
rym jest mł. asp. Łukasz Nagaj (tel. 
798 030 411). Dzielnicowy pełni 
dyżur w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w klubie osiedlowym 
„Olimpia” w godz.17.00-18.00, 
po wcześniejszym umówieniu się. 
– Spraw związanych z bezpieczeń-
stwem, które zgłaszają mieszkańcy 
jest dużo mniej niż kiedyś, a samo 
bezpieczeństwo na osiedlu się popra-
wiło. Duży wpływ ma na to fakt, 
że w każdej klatce z 21 budynków 
mieszkalnych jest zamontowany 
domofon. Dzięki temu bezdomni 
i osoby postronne nie mają bezpo-
średniego dostępu do klatek i tym 
samym nie zakłócają porządku. 
Aktów wandalizmu też jest mniej 
– zauważa Iwona Stebakow.

< Paweł Komraus

Jeden z mniejszych,  
ale z ambitnymi planami
Rejon GZM nr 4 jest kolejnym, który prezentujemy na naszych łamach. W ramach comiesięcznego cyklu 
przedstawiamy charakterystykę, problemy, wykonane remonty i inwestycje.

Poza nieruchomościami budynkowymi, w obrębie Rejonu funkcjonują  
3 pawilony wolnostojące.

Kolejne posiedzenie Rady Nad-
zorczej, które miało miejsce w dniu 
17 maja 2019 roku poświęcone było 
ocenie wykonania planu kosztów 
eksploatacji na poszczególnych 
nieruchomościach za rok 2018, 
ocenie realizacji „Małych form 
wypoczynku” dzieci i młodzieży 
w okresie zimowym 2018/2019. 
Zajmowano się też analizą zaległo-
ści w opłatach za używanie lokali 
mieszkalnych i użytkowych według 
stanu na dzień 31.03.2019 r.

< < <

Po przeprowadzonej analizie 
wykonania planu kosztów eksplo-
atacji na poszczególnych nierucho-
mościach za rok 2018, członkowie 
Rady Nadzorczej stwierdzili, że 
w skład wyniku na eksploatacji 
podstawowej mieszkań za rok 
2018 wchodziło dofinansowanie 
z wyniku finansowego Spółdzielni 
za rok 2017 (w wysokości 0,15 zł/
m2/m-c dla członków Spółdzielni) 
na pokrycie kosztów 2018 roku, 
pożytki z nieruchomości wspólnych 
i wynik uzyskany w roku 2017. Pod-
stawę planowanych kosztów i źró-
deł ich finansowania stanowił Plan 
Gospodarczo–Finansowy na 2018 
rok Tyskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „OSKARD” uchwalony przez 
Radę Nadzorczą w październiku 
2017 roku.

Eksploatacja mieszkań zamknę-
ła się wynikiem dodatnim w 38 
nieruchomościach budynkowych, 
w 42 nieruchomościach przycho-
dy nie pokryły poniesionych kosz-
tów. Wyniki uzyskane w roku 2018 
zostały uwzględnione w kalkulacji 
opłat na rok 2019.

Rada Nadzorcza przyjęła infor-
mację o wykonaniu planów kosztów 
eksploatacji na poszczególnych nie-
ruchomościach za rok 2018.

< < <

Kolejnym punktem posiedzenia 
Rady Nadzorczej było dokonanie 
oceny realizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży w okresie ferii zimo-
wych w 2019 r. zorganizowanego 
przez Dział Społeczno-Kulturalny 
Spółdzielni. Z przeprowadzonej ana-
lizy wynika, że jak co roku, nasze 
kluby przygotowały bardzo bogatą 
i atrakcyjną ofertę różnorodnych 
form wypoczynku i rekreacji, ogó-
łem dla 292 dzieci i młodzieży. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują 

zajęcia plastyczno-techniczne, kon-
kursy, gry sprawnościowe, prelekcje, 
wycieczki autokarowe, wyjścia na 
basen, do kręgielni oraz do kina na 
premierowe pokazy filmowe, zajęcia 
rekreacyjno-sportowe, warsztaty 
teatralne, spotkania z przedstawi-
cielami Policji, zajęcia i spotkania 
tematyczne w Mediatece, Tyskiej 
Galerii Sportu, Andromedzie, war-
sztaty edukacyjne w Gemini Park. 
Udział w tej formie działalności 
był odpłatny i zróżnicowany dla 
dzieci spółdzielców oraz dla dzieci 
rodziców nie będących członkami 
Spółdzielni.

Rada Nadzorcza pozytywnie oce-
niła realizację małych form wypo-
czynku dzieci i młodzieży w okresie 
ferii zimowych.

< < <

Członkowie Rady Nadzorczej 
zapoznali się z kolejną informacją 
o poziomie zaległości z tytułu opłat 
za używanie lokali mieszkalnych 
i użytkowych według stanu na dzień 
31.03.2019 r.

Przeprowadzona analiza wyka-
zała, że całkowity poziom zaległo-
ści czynszowych uległ obniżeniu 
do poziomu 44,9% naliczeń mie-
sięcznych (w lutym 2019 r. było 
to 47,0%). W przypadku lokali 
mieszkalnych stanowiło to 48,7% 
naliczeń miesięcznych (w lutym było 
to 50,3%), a lokali użytkowych – 
22,1% (w lutym było to 26,9%).

Rada Nadzorcza oceniła, że 
sytuacja w zakresie zaległości 
w opłatach za używanie lokali 
mieszkalnych i użytkowych jest 
stabilna i nie stwarza zagrożenia 
dla prawidłowego funkcjonowania 
Spółdzielni. Działania Zarządu 
Spółdzielni w tym zakresie uznano 
za prawidłowe.

< < <

Przypominamy,  że w każdy 
roboczy poniedziałek miesiąca 
w godzinach od 15.00 do 17.00 
dyżury pełnią członkowie Rady Nad-
zorczej. Członków TSM „OSKARD”, 
którzy chcą zgłosić swoje wnioski, 
uwagi lub zażalenia, zapraszamy do 
siedziby Rady Nadzorczej (pokój nr 
3, segment B) przy ulicy H. Dąbrow-
skiego 39. 

< Prezydium Rady Nadzorczej 
Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„OSKARD”

OgłOszenia i reklamy  w miesięczniku  „Oskard”
dzwoń: 32/323-21-55, 32/323-21-42 

lub przeczytaj:  www.oskard.tychy.pl/gazeta 
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iNfORmATOR
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

prawo na co dzień

W dzisiejszym artykule przy-
bliżymy naszym Czytelnikom pod-
stawowe zagadnienia związane 
z umową sprzedaży oraz elementy, 
które w takiej umowie powinny się 
znaleźć – tak, aby na mocy takiej 
umowy osiągnąć można było ocze-
kiwane skutki prawne. Natomiast 
w kolejnych artykułach omówimy 
inne, podstawowe rodzaje umów 
nazwanych, wyszczególnionych 
w kodeksie cywilnym takich, jak 
umowa najmu, umowa dzierżawy, 
umowa o dzieło, umowa o roboty 
budowlane, umowa pożyczki, umowa 
komisu czy umowa agencyjna.

Umowa sprzedaży jest najbardziej 
rozpowszechnioną czynnością praw-
ną prowadzącą do wymiany dóbr 
w gospodarce towarowo-pieniężnej, 
co przekłada się na fakt, iż każdy 
z nas codziennie zawiera od kilku do 
kilkunastu takich umów. Definicję 
sprzedaży zawiera przepis art. 535 
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z któ-
rym jest to umowa „(…) w której 
sprzedawca zobowiązuje się prze-
nieść na kupującego własność rzeczy 
i wydać mu rzecz, a kupujący zobo-
wiązuje się rzecz odebrać i zapłacić 
sprzedawcy cenę”. Aby doszło do 
zawarcia umowy sprzedaży potrzeb-
ne są dwie zainteresowane strony, 
między którymi umowa będzie 
zawierana, określenie przedmiotu 
sprzedaży oraz wyznaczenie ceny.

Strony umowy sprzedaży określa-
ne są jako sprzedający oraz kupują-
cy, i mogą nimi być osoby fizyczne, 
osoby prawne, a także jednostki 
organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznała 
zdolność prawną. Strony te trzeba 
opisać precyzyjnie, tak aby możliwa 
była ich identyfikacja. W przypadku 
osób fizycznych umowa sprzedaży 

powinna zawierać imiona, nazwiska, 
adresy zamieszkania, numer dowo-
du tożsamości, ewentualnie PESEL. 
W przypadku przedsiębiorców 
konieczna jest nazwa firmy, adres 
siedziby, NIP, KRS, dane sądu, który 
prowadzi dokumenty rejestrowe oraz 
określenie osoby reprezentującej 
stronę. Kolejnym elementem istot-
nym umowy jest określenie przed-
miotu sprzedaży, który spełniać 
musi określone warunki regulowane 
przez ustawodawcę, tj. przedmiot 
umowy sprzedaży musi być szcze-
gółowo określony i opisany, by jego 
identyfikacja nie budziła żadnych 
wątpliwości. Przykładowo, przy 
sprzedaży samochodu osobowego 
nie wystarczy informacja, że jest 
koloru czerwonego. Umowa powinna 
określać: rodzaj samochodu, jego 
markę, datę produkcji, wszelakie 
informacje techniczne, ilość prze-
bytych kilometrów etc.

Oczywiście takie wyżej wskaza-
ne opisanie stron czy przedmiotu 
umowy nie jest konieczne, jeżeli 
jednocześnie z zawarciem umowy 
dochodzi do jej wykonania, jak na 
przykład w toku zakupów w sklepie 
stacjonarnym. Nawet jednak w takim 
wypadku celem skorzystania z dal-
szych przysługujących kupującemu 
uprawnień – o których napiszemy 
w kolejnym artykule – warto zadbać 
o potwierdzenie faktu zawarcia 
umowy i nabycia określonego dobra 
poprzez np. uzyskanie paragonu czy 
faktury, które w swojej treści okre-
ślają co najmniej dane sprzedawcy, 
nabywanego dobra i jego cenę oraz 
datę transakcji.

Wskazania w tym miejscu wyma-
ga, że przedmiotem sprzedaży nieko-
niecznie musi być rzecz, mogą to być 
także energia elektryczna, prawa 

majątkowe czy przedsiębiorstwo. 
Przedmiot sprzedaży nie musi rów-
nież stanowić własności sprzedaw-
cy, może on bowiem sprzedać cudze 
rzeczy lub prawa, jeśli jest do tego 
upoważniony przez uprawnionego, 
bądź też liczy na uzyskanie w przy-
szłości praw, które zobowiązuje się 
przenieść na kupującego.

Kodeks cywilny precyzyjne formu-
łuje również obowiązki stron umowy 
sprzedaży. Tym samym sprzedawca 
zobowiązany jest do wydania rzeczy 
konsumentowi nie później niż w prze-
ciągu 30 dni od zawarcia umowy, 
chyba że umowa stanowi inaczej. 
Kupujący w razie opóźnienia sprze-
dawcy w wydaniu rzeczy ma prawo 
wyznaczyć mu dodatkowy termin do 
wydania rzeczy i po jego upływie 
może odstąpić od umowy. Ponadto, 
sprzedawca ma obowiązek przed 
zawarciem umowy udzielić jasnych 
i zrozumiałych informacji związanych 
z przedmiotem sprzedaży, jak rów-
nież – jeśli to konieczne – pouczyć 
o sposobie użycia i dołączyć instruk-
cję. Sprzedawca zobligowany jest 
również przed zawarciem umowy 
do udzielenia kupującemu niezbęd-
nych wyjaśnień na temat stosunków 
prawnych oraz do wydania wszelakich 
posiadanych dokumentów dotyczą-
cych przedmiotu sprzedaży.

W odniesieniu natomiast do obo-
wiązków kupującego wskazać należy, 
że ten zobowiązany jest do zapłaty 
określonej w umowie ceny oraz do 
odbioru rzeczy w określonym czasie. 
Warunki zapłaty powinny zostać ści-
śle określone w umowie, albowiem 
w przypadku niewywiązywania się 
z nich sprzedawca ma prawo odstą-
pić od umowy. Cena przedmiotu 
sprzedaży według kodeksu cywilnego 
określana może być zarówno jako 

pewna kwota pieniężna lub też jako 
wskazanie podstaw do jej ustalenia. 
Uwypuklenia wymaga, że wysokość 
ceny musi odpowiadać wartości 
przedmiotu sprzedaży.

W odniesieniu do kosztów wyda-
nia i odebrania rzeczy przyjmuje się, 
że jeżeli z umowy nie wynika, którą 
ze stron one obciążają, to wówczas 
koszty wydania rzeczy będącej przed-
miotem umowy ponosi sprzedawca, 
a koszty odebrania kupujący.  

Przepisy kodeksu cywilnego nie 
zawierają szczególnych unormowań 
w zakresie zawarcia i formy umowy 
sprzedaży. Podlegają one ogólnym 
regułom prawa cywilnego, których 
podstawą jest reguła dowolności 
w zakresie formy czynności praw-
nej. Formę umowy sprzedaży kodeks 
cywilny reguluje jedynie w kilku 
sytuacjach ze względu na przedmiot 
umowy sprzedaży. Na przykład, 
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest 
nieruchomość to umowa sprzedaży 
musi być sporządzona w formie aktu 
notarialnego. Jeżeli przedmiotem 
sprzedaży jest przedsiębiorstwo, 
wymagana jest forma pisemna z pod-
pisami stron poświadczonymi nota-
rialnie. Natomiast gdy przedmiotem 
sprzedaży jest ruchomość lub zwie-
rzę, nie jest wymagane zachowanie 
formy szczególnej, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej.

Źródło:
ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 roku – Kodeks cywilny

<Kancelaria Radcy Prawnego  
Tomasza Michalskiego 
Monika Łokuciewska 

Radca prawny 
Izabela Nawrat 

Aplikant radcowski

Umowa sprzedaży

Już niedługo wszyscy będziemy 
planować urlopy, a co za tym idzie 
wyjazdy wakacyjne. Ponieważ często 
są to wyjazdy dwu-, a nawet trzy-
tygodniowe, warto zastanowić się 
nad odpowiednim przygotowaniem 
mieszkania do naszej nieobecności, 
aby uniknąć niepotrzebnych stresów 
mogących popsuć letni wypoczy-
nek.

Stosując się do kilku poniższych 
zasad będziemy mogli odpowiednio 
przygotować się do opuszczenia 
mieszkania bez narażania się na 
niebezpieczeństwo przykrych nie-
spodzianek po powrocie.

1. ZAKRęć GAZ

Wyjeżdżając na urlop zawsze 
pamiętajmy, aby zakręcić gaz na 
zaworze głównym. Dzięki temu unik-
niemy potencjalnego zagrożenia zwią-
zanego z ulatnianiem się gazu.

2. ZAKRęć WODę

Wodę również powinniśmy 
zakręcić przed wyjazdem. Ochroni 
nas to przed zalaniem mieszkania 
pod naszą nieobecność. Poza tym 
pozwoli nam uniknąć ubytku wody 
w przypadku kapiących kranów lub 
przeciekających spłuczek. Jeśli nie 

zakręcamy głównego zaworu to 
przynajmniej zamknijmy zawory na 
doprowadzeniu wody do spłuczki, 
pralki, zmywarki bo tam najczęś-
ciej występują przecieki. Pozwoli 
nam to uniknąć niepotrzebnych 
kosztów.

3. PRZYKRęć OGRZEWANIE

Jeśli planowany wyjazd odbywa 
się w okresie grzewczym pamię-
tajmy, aby przykręcić ogrzewanie. 
Nie zostawiajmy na dłuższy czas 
ogrzewania w pustym domu czy 
mieszkaniu.

4. WYłąCZ lODÓWKę

Gdy wyjeżdżamy na dwutygodnio-
wy urlop nie musimy zostawiać w 
domu włączonej lodówki. Jest to 
zupełnie niepotrzebne, gdyż i tak 
nikt z niej nie będzie korzystał. 
Postarajmy się przed wyjazdem 
nie kupować jedzenia na zapas i 
zostawić lodówkę pustą. Dzięki 
temu będziemy mogli wyłączyć ją 
z prądu i tym samym nie ponosić 
zbędnych opłat.

Przeciętna lodówka o pojemności 
200 litrów i klasie energetycznej A 
zużywa dziennie od 0,8 do 1 kWh. 
My dla naszych obliczeń przyjmie-

my, że nasza lodówka zużywa 0,9 
kWh dziennie. Licząc, że nasz 
wyjazd trwa 14 dni to 0,9 kWh x 
14 dni = 12,6 kWh, czyli przez 
dwa tygodnie nasza lodówka zuży-
je 12,6 kWh. Średnia cena prądu 
waha się od 0,51 do 0,60 zł za kWh. 
Dla naszych obliczeń przyjmiemy 
średnią 0,55 zł, czyli 12,6 kWh x 
0,55 zł = 6,93 zł. W czasie dwuty-
godniowego urlopu zaoszczędzimy 
w ten sposób 6,93 zł.

5. TRYb STANDbY

Wielu z nas nie zwraca uwagi 
na czerwone lampki świecące przez 
całą dobę na urządzeniach elektro-
nicznych (telewizor, dekoder, sprzęt 
grający). Wynika to z błędnego prze-
konania, że wyłączając pilotem tele-
wizor nie pobiera on już prądu. Tym-

czasem każdy sprzęt elektroniczny 
pozostawiony w trybie standby nadal 
zużywa energię elektryczną. Eks-
perci twierdzą, że sprzęt w trybie 
standby zużywa od 0,1 nawet do 
1,7 kWh na dobę. Przyjmijmy na 
potrzeby naszych obliczeń, że śred-
nio urządzenie zużywa 0,8 kWh na 
dobę. Większość z nas ma w domu 
telewizor, dekoder, sprzęt grający, 
DVD czy komputer. Średnio mamy 3 
urządzenia, które pozostają w trybie 
standby, 3 x 0,8 kWh = 2,4 kWh. 
Czyli trzy urządzenia zużywają 2,4 
kWh na dobę, 2,4 kWh x 14 dni 
= 33,6 kWh w ciągu dwóch tygo-
dni urlopu, 33,6 kWh x 0,55 zł = 
18,48 zł. Jeśli wyłączymy na dwa 
tygodnie zupełnie sprzęt to możemy 
zaoszczędzić 18,48 zł.

Prawidłowo przygotowane 
mieszkanie zapewni nam nie tylko 
spokojny urlop, ale także może 
przynieść wymierne korzyści w 
postaci oszczędności. Wyłączenie 
wszystkich niepotrzebnych urządzeń 
uchroni domowy budżet przed dodat-
kowymi i niepotrzebnymi kosztami. 
Jeśli mieszkanie zostanie odpowied-
nio przygotowane, w trakcie urlopu 
będziemy mogli w pełni oddać się 
wypoczynkowi, a nie myśleć o tym 
czy woda nie kapie lub czy gaz się 
nie ulatnia.

<TR

Jak przygotować mieszkanie do wyjazdu?
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i. CEl kONkuRSu
Zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę oto-
czenia budynków i osiedli. Wskazanie pozytywnych wzorców oraz 
zachęcenie do bieżącej troski o stan ogródków, ich ogrodzeń, 
kwiatostanu itd. 

ii. ORgANiZACJA kONkuRSu 
1.  Organizatorem konkursu jest Tyska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „OSKARD”, ul. H. Dąbrowskiego 39,  
43-100 Tychy, NIP 646-000-99-80, REGON 000484794, KRS 
0000107899. 

2.  Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi 
w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu 
jego zakończenia.

3.   W konkursie będą oceniane rabaty/ogrody znajdujące się w zaso-
bach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”.

4.  Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Tyskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „OSKARD” za wyjątkiem pracowników 
Organizatora i najbliższych rodzin pracowników Organizato-
ra.

5.  Zdjęcia ogródków mieszkańcy będą przesyłać na adres mai-
lowy Spółdzielni, tj.:  oskard@oskard.tychy.pl. Zdjęcia dostar-
czane w formie papierowej powinny być minimum formatu 
kartki pocztowej, być dobrej jakości (kolory, ostrość). Zdjęcia 
w wersji cyfrowej (zeskanowane zdjęcia papierowe powinny 
mieć rozdzielczość minimum 300 dpi lub wykonane aparatem 
cyfrowym lub telefonem o rozdzielczości min. 5 megapikseli 
lub większej) powinny być zapisane w formacie JPG, TIFF. Wraz 
ze zdjęciami należy dostarczyć (właściwej administracji Rejonu 
GZM lub do Sekretariatu Spółdzielni) Oświadczenie stanowiące 
załącznik do niniejszego regulaminu – które jest warunkiem 
udziału w konkursie.

6.  Fotografie oceniane będą przez spółdzielczą komisję konkur-
sową w składzie:

 –  członkowie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika 
„OSKARD”,

 –  Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
7.  Komisja spółdzielcza wybierze po jednym wyróżnieniu w każdym 

Rejonie GZM, oraz dokona wyboru trzech zwycięskich aranżacji 

przyznając odpowiednio III, II  i I miejsce, które uzyska tytuł 
„OGRÓD NA MEDAl” TSM „OSKARD” ‘2019.

8.  Nagrodzone ogródki zostaną przedstawione na łamach mie-
sięcznika „OSKARD” oraz na stronie internetowej Spółdzielni: 
www.oskard.tychy.pl ze wskazaniem lokalizacji ogródka (Rejon 
GZM, ulica, numer budynku). 

10.  Do opisu lokalizacji ogródka może być dodane imię, nazwisko 
oraz adres  opiekuna/gospodarza ogródka – za pisemną zgodą 
danej osoby (oświadczenie). 

iii. NAgRODY
1.  Opiekunowie/gospodarze najpiękniejszych rabat/ogrodów otrzy-

mają honorowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci karty 
podarunkowej do jednego z punktów handlowych prowadzących 
między innymi sprzedaż artykułów ogrodniczych.

2.  Wysokość nagród wynosi: 
  i miejsce – OgRóD NA mEDAl: karta podarunkowa o war-

tości 500,00 zł 
 ii miejsce: karta podarunkowa o wartości 300,00 zł 
 iii miejsce: karta podarunkowa o wartości 200,00 zł
  wyróżnienia w Rejonach gZm po 100,00 zł (po jednym 

wyróżnieniu w Rejonie) 

iV. TERmiNY
1.  Termin zgłoszeń konkursowych od mieszkańców upływa 

z dniem 19 sierpnia  2019 roku.
2.  Spółdzielcza komisja konkursowa wybierze – „OgRóD 

NA mEDAl” TSm „OSkARD” '2019 w dniu 26 sierpnia 2019 
roku, podczas posiedzenia kolegium Redakcyjnego mie-
sięcznika „OSkARD”.

3.  Wyniki prac spółdzielczej komisji konkursowej zostaną przedsta-
wione we wrześniowym wydaniu miesięcznika „OSKARD”.

4.  Spotkanie z opiekunami/gospodarzami najładniejszych ogródków 
– laureatami konkursu odbędzie się w połowie września 2019 
roku (termin do bieżącego ustalenia; laureaci zostaną powiado-
mieni o miejscu i terminie spotkania przez spółdzielczą komisję 
konkursową do 10 września 2019 roku), a relacja ze spotkania 
i prezentacja laureatów zostaną opublikowane w październiko-
wym wydaniu miesięcznika „OSKARD”. 

V. iNNE uSTAlENiA
1.  Zgłoszenia/nominacje konkursowe (zdjęcia) należy przesyłać 

drogą internetową na adres: oskard@oskard.tychy.pl z poda-
niem w tytule wiadomości: OGRÓD NA MEDAl ‘2019. Zgłosze-
nia stanowią obowiązkową część dokumentacji konkursowej. 
Oświadczenia  stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu 
należy dostarczyć osobiście do  właściwej administracji Rejonu 
GZM lub Sekretariatu Spółdzielni.

2.  Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż 
ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na 
podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu 
zgody, w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wyko-
naniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz promocją 
konkursu  i Organizatora. Każdy z uczestników ma prawo 
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator 
zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii nagrodzonych 
aranżacji opatrzonych adresem w gazecie „OSKARD” oraz na 
stronie  internetowej Organizatora: www.oskard.tychy.pl.

 
  Administratorem Danych jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„OSKARD” z siedzibą w Tychach, ul. H. Dąbrowskiego 39. Dane 
osobowe podane w Oświadczeniu są przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji Konkursu. Dalsze informacje dotyczące zasad 
przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposo-
bu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych 
Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: 
https://www.oskard.tychy.pl/zasady-ochrony-danych-osobo-
wych-rodo

3.  Informacje związane z Konkursem będą umieszczane w mie-
sięczniku TSM „OSKARD” oraz na stronie internetowej (www.
oskard.tychy.pl).

4.  W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu 
ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu ze 
spółdzielczą komisją konkursową.

5.  Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

Organizator:
Zarząd Tyskiej Spółdzielni mieszkaniowej „OSkARD”

REgulAmiN kONkuRSu
na przyblokowy ogródek, klomb, rabatę – „OGRÓD NA MEDAl” TSM OSKARD ‘2019

......................................................................................................................................................................................................................
IMIę I NAZWISKO

......................................................................................................................................................................................................................
ADRES

OświADCZENiE

1.  Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu na przyblokowy ogródek, klomb, rabatę 
– „OgRóD NA mEDAl” TSm OSkARD '2019,  organizowanego przez TSM „OSKARD” i wyrażam zgodę na 
udział w ww. konkursie.

2.  Zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 
konkursu jest  Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” w Tychach, ul. H. Dąbrowskiego 39.

3.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 
adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu.

......................................................................................................................
DATA I PODPIS

4.   Ponadto wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska i adresu jako opiekuna/gospodarza raba-
ty/ogrodu, a także do publikacji fotografii nagrodzonych aranżacji opatrzonych adresem w miesięczniku 
„OSKARD” oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.oskard.tychy.pl.     

......................................................................................................................
DATA I PODPIS

1.  Administratorem Danych jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedziba 
w Tychach., ul. H. Dąbrowskiego 39, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Admini-
stratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby: ul. H. Dąbrowskiego 39, 43-100 
Tychy, mailowo na adres poczty elektronicznej oskard@oskard.tychy.pl

2.  Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@oskard.
tychy.pl.

3.  Administrator przetwarza dane osobowe uczestników: 
 <  na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody do momentu rozstrzygnięcia 

konkursu (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Do tego momentu uczestnik może wyco-
fać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie pisemnego 
oświadczenia na adres: oskard@oskard.tychy.pl;

 <  a po rozstrzygnięciu konkursu w ramach realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w związku z dochodzeniem 
i obroną przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z uczestnictwem 
w konkursie do momentu wygaśnięcia tych roszczeń.

 <  a w przypadku wygrania nagrody przez 5 pełnych lat w związku z realizacją 
obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. C RODO) zgodnie z przepisami rachun-
kowymi. 

4.   Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w kon-
kursie.

5.   Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 
świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, 

w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne na pod-
stawie zawartych umów, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

6. Ma Pan / Pani prawo do:
 <  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 <  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 <  ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 <  usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika 

z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej, 
 <  sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną 

sytuacją. 
7.  Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia 
i Liechtenstein);

10.  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy 
przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub na adres 
mailowy oskard@oskard.tychy.pl

........................................................................................................
DATA I PODPIS

ROZwiąZANiE kRZYżówki NA lATO  – wAlNE ZgROmADZENiE
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ogłoszenia drobne

– SERWIS, NAPRAWA – 
<   „AB” naprawa telewizorów LCD.

Festerkiewcz. Tychy, Cyganerii 15, 
tel. 603-585-329

<  Naprawa, części AGD, lodówki, pralki 
tel. 603 228 116

<   CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbie-
ramy, skracamy i obszywamy), 
wykładzin, tapicerki meblowej, tel. 
602 642 294

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

<  Naprawa pieców, montaż i sprawdza-
nie szczelności gazu, montaż kuchni 

płyt sol-gaz i kafelkowanie. Tel. 605-
675-650

<   Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie. 6 0 6 -274 -
056

<   Przeprowadzki Kompleksowe. Utyli-
zacja zbędnych rzeczy, tel. 32 220 64 
27, kom. 531 944 531

<  Hydraulika – montaż, naprawa, tel. 
501 735 156

– INSTALACJE, REMONTY –
<  Kompleksowe remonty - solidnie! 

Gładzie, malowanie, kafelkowanie, 

sufity podwieszane, instalacje elek-
tryczne, hydrauliczne itp., tel. 604-
380-848

– INNE – 
<  Kupno mieszkań za gotówkę. Do 

remontu, zadłużone, z hipoteką. 
Asset Nieruchomości, ul. Budowla-
nych 37, Tychy Hotelowiec, tel. 795 
123 007

<   AUTOSKUP. Gotówka. Tel. 660-476-
276

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

Tyska Spółdzielnia mieszkaniowa „OSkARD” poszukuje 

inspektora/Specjalisty 
do pracy w  Rejonie gospodarki Zasobami mieszkaniowymi (od września 2019 r.)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zagadnień 
eksploatacyjnych w Rejonie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

wymagania: < wykształcenie wyższe lub średnie administracyjne, ekonomiczne, logistyczne  
< znajomość obowiązujących przepisów  z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz 
umiejętność ich stosowania w praktyce < podstawowa znajomość zasad rachunkowości 
i ustawy o VAT < umiejętność obsługi mieszkańców < umiejętność pracy w zespole  
< dobra znajomość pakietu MS Office,
mile widziane: < doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem 
nieruchomościami
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 osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 
1000)  przesyłać w terminie do 19.06.2019 r.  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 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”, a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z „Zasadami 
ochrony danych osobowych” zamieszczonymi na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl

Tyska Spółdzielnia mieszkaniowa „OSkARD” poszukuje kandydata na stanowisko 

inspektora Nadzoru 
(od listopada 2019 r.)

wymagania: < wykształcenie: inżynier lub technik budownictwa lub instalacji sanitarnych  
< uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej, minimum w zakresie instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjnych i wentylacji < przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego 
< umiejętność kosztorysowania < praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego 
i procedur związanych z realizacją robót budowlanych < umiejętność rozwiązywania 
problemów technicznych < umiejętność pracy w zespole < samodzielność, dokładność 
i odpowiedzialność < dobra organizacja pracy.

mile widziane: < doświadczenie zawodowe w nadzorze inwestorskim < prawo jazdy kat. b  
< dysponowanie samochodem osobowym.

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 osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 
1000)  prosimy przesyłać w terminie do 19.06.2019 r.  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 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”, a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z „Zasadami 
ochrony danych osobowych” zamieszczonymi na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl

imprezy | wyjazdy | spoTkania

mEDAl NA TRZYDZiESTOlECiE

25 kwietnia br. w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” 
odbyły się uroczystości związane z trzydziestoleciem 
Tyskiego Koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich.

– Trzydzieści lat w skali światowej jest mizerną 
kropelką w morzu, ale dla istnienia grupy społecz-
nej, którą łączy miłość do jednego miasta i jednego 
regionu na Ziemi, to kawał czasu, to całe pokole-
nie osób, które 30 lat temu utworzyły Tyskie Koło 
Towarzystwa Miłośników Lwowa na Walnym Zebraniu 
Założycielskim, gdzie powołano Zarząd oraz Komi-
sję Rewizyjną. Niestety wiele oddziałów w Polsce nie 
przetrwało, dlatego też możemy się cieszyć z naszego 
jubileuszu, chwaląc się, że jesteśmy, mamy się dobrze, 
działamy i działać będziemy nadal, realizując nowe 
plany – powiedziała Prezes Janina Półtorak podczas 
uroczystości. – Na okoliczność jubileuszu wydaliśmy 
broszurę przedstawiającą historię oddziału od dnia 
założenia po czasy obecne – kontynuowała. Broszurka 
została opracowana przez Kazimierza Sierocińskiego, 
Antoniego Piszka – członków Zarządu oraz Janinę Pół-
torak. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się powi-
taniem gości i członków Towarzystwa. Po wniesieniu 
sztandaru przez młodzież z tyskiego Zespołu Szkół im. 
Orląt Lwowskich, uczestnicy spotkania uczcili minutą 
ciszy wszystkich nieżyjących już prezesów i członków 
Towarzystwa. Przyjaciołom oddziału, osobom i organi-
zacjom wspierającym działalność, a także zasłużonym 
w opiece i zachowaniu pamięci o Lwowie i Kresach 
zostały wręczone podczas gali: medale okolicznościowe 
„XXX-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich”, dyplomy – podziękowania 
oraz listy gratulacyjne. 

Medal XXX-lecia na wniosek Zarządu Oddziału TMLi-
KPW w Tychach otrzymali: Prezydent Miasta Tychy 
Andrzej Dziuba, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
Paweł Drzewiecki, Prezes Tyskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej „OSKARD” Piotr Polis, Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ Katowice Bożena 
Uszok-Jarek. Zarząd Główny przyznał także Medal XXX-
lecia oraz Odznakę XXX-lecia Pani Janinie Półtorak. 
Ponadto odznaki XXX-lecia otrzymali m.in. Ks. Prałat 
Franciszek Resiak, Igor Śmietański – Wiceprezydent 
Miasta Tychy, Barbara Konieczna – Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy, Kpt. Sławomir Iracki, Mjr Ryszard 
Woda. Pani Prezes gorące podziękowania przekazała 
Prezesowi Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” 
Piotrowi Polisowi i Kierownik Działu Społeczno-Kultu-
ralnego Barbarze Koniecznej za okazanie serca i pomoc 
we wspieraniu działalności Tyskiego Koła Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

< DW
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Red.: Wielu mieszkańców pyta 
czy i w jakim zakresie powinni ubez-
pieczyć swoje mieszkania?

Krzysztof Kasperczyk – Dyrektor 
Regionu UNIQA dla Mieszkalnictwa: 
Do Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA 
rocznie zgłaszanych jest ponad 100 
000 szkód  w budynkach wieloro-
dzinnych. Najbardziej powszechne 
szkody to zalania, stanowią ponad 
60% wszystkich szkód. Często zala-
niu ulega kilka mieszkań, a ustalenie 
sprawcy nie zawsze jest możliwe. 
Bardzo dotkliwe są szkody powstałe 
w wyniku pożarów. Niejednokrotnie 
wiążą się z utratą dobytku całego 
życia. Rocznie występuje około 12 
000 szkód pożarowych. Nierzadkie 
są także przypadki kradzieży z wła-
maniem. Wobec tego zrozumiałym 
jest, że odpowiedź na pytanie, czy 
należy się ubezpieczyć, brzmi: tak, 
zdecydowanie tak.

Red.: Wiemy już, że należy się 
ubezpieczyć, ale pytanie jak to zro-
bić najlepiej i najkorzystniej?

Krzysztof Kasperczyk: Dobre 
ubezpieczenie powinno zawierać 
szeroki zakres zabezpieczający nas 
przed różnymi zdarzeniami losowymi 
oraz gwarantować nam wysoką sumę 
ubezpieczenia w zakresie odpowie-
dzialności cywilnej. Chciałbym pod-
kreślić, że dzięki współpracy UNIQA 
i Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„OSKARD” mieszkańcy mają możli-
wość zawarcia indywidualnej umowy 
ubezpieczenia mieszkania i odpowie-
dzialności cywilnej ze składką płat-
ną miesięcznie, tzw. ubezpieczenie 
mieszkania przy czynszu.

Red. : Czym ubezpieczenie 
UNIQA różni się od innych ofert 
na rynku?

Krzysztof Kasperczyk: Po pierw-
sze, nasza polisa gwarantuje ochronę 
w zakresie najczęściej występują-
cych szkód, o których rozmawialiśmy 
wcześniej. Po drugie, nasza polisa 
zawiera ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej w życiu prywatnym 
całej rodziny do sumy nawet 500 
000 zł. Po trzecie, nasza polisa 
zawierana jest na czas nieokreślony. 

Dzięki temu, że składka stanowi ele-
ment opłat czynszowych, nie musi-
my pamiętać o terminie wznowie-
nia umowy. Po czwarte, składka za 
naszą polisę wnoszona jest w niskich, 
miesięcznych ratach i rozpoczyna się 
już od 10 zł miesięczne. Po piąte, 
składka ubezpieczeniowa za naszą 
polisę jest stała, wystąpienie szkody 
nie powoduje podniesienia składki. 
Mimo wypłaty odszkodowania w jed-
nym miesiącu, już pierwszego dnia 
następnego miesiąca suma ubez-
pieczenia zostaje odnowiona, czyli 
nie jest pomniejszona o wypłacone 
wcześniej odszkodowanie. Po szóste, 
otrzymujemy bezpłatny pakiet usług 
assistance czy pomoc w przypadku 
wystąpienia awarii lub zdarzenia 
losowego, np. wezwanie i opłace-
nie fachowców, takich jak elektryk 
czy hydraulik.

Red.: Wspomniał Pan, że suma 
ubezpieczenia w OC może wynieść 
nawet  500 000 zł. Dlaczego ubez-
pieczenie OC jest tak ważne?

Krzysztof Kasperczyk:  Pod-
stawowym wariantem umowy jest 
tzw. Wariant bezpieczny. Obejmuje 
on ubezpieczenie naszego majątku 
znajdującego się w naszym miesz-
kaniu oraz pomieszczeniach przy-
należnych, takich jak piwnica lub 
garaż. W standardzie jest również 
OC w życiu prywatnym. Przy najniż-
szej składce, czyli 10 zł miesięcznie 
ubezpieczamy nasz majątek na sumę 
10 000 zł oraz naszą odpowiedzial-
ność cywilną na sumę 100 000 zł. 
W praktyce oznacza to, że jeżeli np. 
zalejemy naszych sąsiadów i klatkę 
schodową, to UNIQA pokryje koszty 
remontu do kwoty 100 000 zł.

Red.: Czy ubezpieczenie OC doty-
czy tylko zalań sąsiedzkich?

Krzysztof Kasperczyk:  Nie, abso-
lutnie nie. Odpowiedzialność cywil-
na zachodzi wtedy, gdy w związku 
z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego ubezpieczony lub jego 
bliska osoba wyrządzi osobie trze-
ciej szkodę osobową lub rzeczową, 
do której naprawienia jest zobo-
wiązana w myśl przepisów prawa. 

Czynności życia prywatnego to m.in. 
użytkowanie lokalu mieszkalnego, 
sprawowanie opieki nad dziećmi, 
posiadanie zwierząt domowych, 
rekreacyjne uprawianie sportu, np. 
jazda na rowerze. Życie pokazuje, 
że nawet przy zachowaniu dużej 
ostrożności nie jesteśmy w stanie 
ustrzec się przed wyrządzeniem 
komuś szkody.

Red.: Czy lokatorzy, którzy mają 
wykupione na własność mieszkanie 
mogą ubezpieczyć mieszkanie jako 
lokal, czyli tzw. mury?

Krzysztof Kasperczyk: Oczywi-
ście. Wariant bezpieczny można roz-
szerzyć o wariant bezpieczny plus. 
Już za 2 zł ubezpieczamy nasze 
mieszkanie na sumę 100 000 zł, jeśli 
chcemy ubezpieczyć np. na sumę 
300 000 zł, to składka wyniesie 6 
zł. Dzięki temu w przypadku całko-
witego zniszczenia mieszkania nie 
musimy czekać na jego odbudowę, 
za otrzymane od UNIQA odszkodo-
wanie będziemy mogli zakupić nowe 
mieszkanie na rynku pierwotnym lub 
wtórnym.

Red.: Dla mieszkańców bar-
dzo ważna jest kwestia likwidacji 
powstałych szkód. Czy w tej kwestii 
macie Państwo specjalne rozwią-
zania?

Krzysztof Kasperczyk: Tak, 
UNIQA zapewnia dedykowany ser-
wis likwidacyjny dla mieszkalnictwa, 
stworzony ze specjalistów Centrum 

Pomocy UNIQA oraz likwidatorów 
szkód. Fachowa ocena zdarzeń oraz 
szybka wypłata odszkodowania to 
nasze priorytety. 

Red: W takim razie proszę 
powiedzieć, jak jak zawrzeć ubez-
pieczenie mieszkania płatnego przy 
czynszu?

Krzysztof Kasperczyk:  Do gazety 
dołączony został wniosek o zawar-
cie umowy ubezpieczenia, który 
każdy mieszkaniec może wypełnić 
i złożyć w siedzibie Spółdzielni lub 
administracjach osiedli. Dodatkowo 
prezentujemy również przykładowo 
wypełniony wniosek. 

Zachęcam Państwa do przystą-
pienia do naszego ubezpieczenia ze 
składką płatną miesięcznie. Wnio-

sek o przystąpienie do ubezpiecze-
nia dołączony jest do gazety, którą 
macie Państwo w ręku. Dodatko-
wo wnioski dostępne są w siedzibie 
Tyskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej 
„OSKARD” w dziale opłat czynszo-
wych lub w najbliższej administracji 
osiedla, tam również prosimy o skła-
danie wypełnionych wniosków. 

Składka za ubezpieczenie będzie 
naliczana wraz z opłatami miesięcz-
nymi, polisę natomiast wraz z listem 
powitanym otrzymacie Państwo 
pocztą.

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji, zachęcam do kontak-
tu z pracownikami naszego biura 
w Katowicach, Al. Roździeńskiego 
88A, tel. 32/20-80-573 lub 575.

ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie, 
TZw. ubEZPiECZENiE miESZkANiA PRZY CZYNSZu

Krzysztof Kasperczyk – Dyrektor 
Regionu UNIQA dla Mieszkalnictwa

Kreatywność 
rodzi kreatywność

Tym razem promujemy pomysły na zmianę społeczną. 
Inicjatywy sąsiedzkie rodzą się z potrzeb dzielnicy.   

Wychodząc z domu, bloku, na pobliski plac zabaw, czę-
sto dostrzegamy sytuacje wymagające zmiany. Wiemy, że 
pozytywnie wpłynie ona na ludzi, przestrzeń i relacje! 

Projekt „Poznaj sąsiada – wspólne działanie w prakty-
ce” został stworzony, by przekazać wiedzę, jak w prosty 
sposób mieszkańcy osiedli: N, O, Ł, H mogą realizować 
swoje pomysły. Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie uzyskają możliwość udziału w warsztatach z zakresu 
m.in budowania i zarządzania zespołami projektowymi 
oraz pozyskiwania środków pozwalających na realizację 
projektów społecznych. Zdobytą wiedzę będą mogli zasto-
sować w praktyce, pod opieką animatorów społeczności 
lokalnej oraz specjalistów z zakresu: prawa, grafiki 
komputerowej, księgowości oraz zarządzania.  

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w godzinach 
popołudniowych, natomiast pozostałe spotkania zosta-
ną dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników 
projektu. 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, 
zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 504 977 
504 lub mailowego: fundacja.kopalnia.kreatywnosci@
gmail.com  

Projekt „Poznaj sąsiada – wspólne działanie w prak-
tyce” jest  współfinansowany z budżetu Miasta Tychy 
w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.

<
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KRZYŻÓWKA NA LATO 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17  
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru. 

imprezy | wyjazdy | spoTkania

DlA CiEbiE mAmO,  
DlA CiEbiE TATO

Jak co roku w Klubie „Olimpia” 
świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty. 
Na tą okoliczność dzieci przygoto-
wały montaż recytatorsko-wokal-
no-muzyczny, w którym recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki i grały 
na cymbałkach. Uroczystość prze-
biegła w miłej i serdecznej atmosfe-
rze, a publiczność była zachwycona 
popisami dzieci.

Pamiętając o święcie Dnia Matki,  
w sali widowiskowej Spółdzielczego 
Domu Kultury  „Tęcza” odbył się kon-
cert ,,Dla Ciebie Mamo”. Dla swoich 
ukochanych mam śpiewały i tańczyły 
dzieci z zespołów tanecznych, rytmiki, 
baletu na co dzień działających przy 
SDK ,,Tęcza”. Swój talent muzyczny 
zaprezentowała Aleksandra Hofman, 
śpiewając kilka piosenek o mamie. 
Występy dzieci wypadły wspaniale 
przywołując uśmiech i łzy radości 
u swoich najbliższych, którzy nagra-
dzali je gromkimi brawami. Po części 
artystycznej wszystkie mamy otrzy-
mały różyczkę.

Jak co roku, także w Klubie Osied-
lowym „Orion” świętowano Dzień 
Mamy i Taty. Dzieci uczęszczają-
ce do kółka tanecznego „Orionki” 
zaprezentowały z tej okazji swoim 
rodzicom układy taneczne, których 
nauczyły się podczas zajęć. Gościli-
śmy również dzieci, które pod opieką 
Pana Grzegorza Szymczuka podzie-
liły się swoimi talentami. Emilia 
Konarzewska zaprezentowała swój 
talent wokalny i znanymi piosenkami 
rozruszała publiczność. Natomiast 

Janek Leszczyna poprzez grę na 
gitarze wprowadził rodziców w zadu-
mę. Po wspaniałych występach na 
twarzach rodziców zauważyć można 
było tylko jedno – wzruszenie i dumę 
ze swoich pociech. Po zakończonym 

programie artystycznym dzieci zapro-
siły rodziców na słodki poczęstunek. 
Wszystkim Mamom i Tatom życzymy 
zdrowia, uśmiechu i pociechy z tak 
wspaniałych dzieciaków. 

<DW

kAPRYśNA fOTOgRAfiA  
NiETuZiNkOwEJ AuTORki

Marta Nowakowicz-Jankowiak to energiczna 
i uśmiechnięta tegoroczna zwyciężczyni konkursu foto-
graficznego „Zimowy pejzaż”, zorganizowanego przez 
TSM „OSKARD”. Autorka wyjaśnia, jak powstają jej 
zdjęcia, co jest w nich wyjątkowego i dlaczego fotografię 
natychmiastową nazywa się fotografią kapryśną?

Fotografia kapryśna? Zgadza się. Kapryśna i nie-
przewidywalna. W znikomym stopniu dająca się kon-
trolować, choć im lepiej znamy aparat, tym większa 
szansa na poprawnie naświetlone zdjęcie. Unikalne, bo 
powstające tylko w jednym egzemplarzu, czym odróżnia 
się od fotografii cyfrowej. To wszystko sprawiło, że się 
nią zainteresowałam.

Od dawna zajmujesz się fotografią? Niezbyt długo. 
Trzy lata temu dostałam aparat, w którym można było 
ustawić wszystkie parametry ekspozycji i tak mi się 
spodobało fotografowanie, że nie potrafię przestać. 
Traktuję aparaty jako narzędzia do tworzenia obrazów. 
Wcześniej próbowałam rysować, jednak aby na kartce 
powstał obraz rzeczywistości, trzeba długo machać 
ołówkiem. Aparat fotograficzny pozwala uzyskać efekt 
szybciej, a ja jestem bardzo niecierpliwa.

Dlatego wybrałaś fotografię natychmiastową? Myślę 
raczej, że jest to wpływ kultury masowej. Widziałam w ame-
rykańskich filmach aparaty wypluwające zdjęcie, którym 
następnie trzeba pomachać, aby ukazał się obraz. Długo 
o nim marzyłam. Potem zapomniałam. W zeszłym roku 
trafiłam na Instaxa, czyli tani, plastikowy aparat, który tak 
jak na filmie wypluwa zdjęcie. Z tą różnicą, że nie trzeba 
nim machać, aby pojawił się obraz. Wystarczy poczekać. 

Już po trzech minutach będzie można cieszyć się zdjęciem. 
Albo rozczarować, bo należy wiedzieć, że mamy znikomy 
wpływ na ustawienia aparatu (w najprostszych modelach 
możemy wybrać jeden z czterech trybów). Jednak im dłuż-
sza znajomość z Instaxem tym mniej rozczarowań.

A co z wymarzonym Polaroidem? Kurzy się na półce 
(śmiech). Wkłady są trzy razy droższe niż do Insta-
xa, a możliwości podobne. Zdecydowanie wolę aparat 
Lomo’instant, który pozwala na długi czas naświetla-
nia, wielokrotną ekspozycję i ma wymienne obiektywy. 
Można nieco poszaleć.

Tytuł wystawy sugeruje, że zabawne rzeczy potrafią 
czasem do głowy przyjść. Jakie na przykład? Mam 
ulubioną pracę na tej wystawie, w zasadzie pierwszą, 
jaka powstała. Jest to kolaż z portretów cztero- i czter-
dziestolatków, wszyscy są w karnawałowych przebra-
niach. Urocze jest to, że pewne rzeczy nie przestają 
nas bawić. I fajnie. Zabawnie było również zeskanować 
Instaxy i wydrukować w pięciokrotnym powiększeniu, 
takie prace również można zobaczyć na wystawie.

<G.Strzezik, M. Nowakowicz- Jankowiak

Zajęcia teatralne mają na celu 
rozwijać dziecięcą wyobraźnię, 
wyzwalać twórczość, pokonywać 
bariery komunikacyjne, pobudzać 
do samodzielnego i kreatywnego 
myślenia, a także rozbudzić odwagę. 
Przedszkolaki chętnie brały udział 
w zabawach ruchowo-naśladowczych 
i muzycznych. Do zabawy z chustą 
animacyjną dołączyli także rodzice 
ku uciesze maluchów. Uczestnicy 

podjęli się także zagadek matema-
tycznych podczas zabawy „Rachunki 
pani Wiosny”. Było wesoło, aktywnie 
i kolorowo. Na zakończenie harców 
dzieci z dużym zaangażowaniem 
włączyły się do ćwiczeń rozciąga-
jących, rozluźniających i wyciszają-
cych. Uśmiechnięci zadeklarowali 
swój udział w kolejnych takich zaba-
wach.

<G. Strzezik

wiOSENNE ZAbAwY Z PRZEDSZkOlAkAmi w SDk „TęCZA”


