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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

MULtiinFo
W celu rejestracji 

numeru telefonu 

do systemu 

należy wysłać SMS 

na nr 

661-000-444 
o treści: 

[kod lokalizacji] TAK 

(Uwaga! kod lokalizacji 

musi być oddzielony od 

wyrazu TAK spacją)

Przypominamy, 
że od kwietnia br. 

dostępna jest
dla mieszkańców 
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 lokalizacji] tak (Uwaga! kod lokalizacji
musi być oddzielony od wyrazu tak spacją) 

WYKAZ KODÓW LOKALIZACJI znajduje się na tablicach ogłoszeń 
w klatkach schodowych oraz w załączniku do regulaminu 
korzystania z usługi, dostępnego na stronie internetowej

www.oskard.tychy.pl/multiinfo, gdzie znajdziecie Państwo również 
szczegółową instrukcję rejestrowania i użytkowania systemu.

„OGRÓD na MeDaL”
tsM „oskarD” '2019

z prac
rady nadzorczej 

budżet partycypacyjny 
na 2020 r. 

WYNIKI GŁOSOWANIA

sami 
obudzili wiosnę 

w Tęczy

PRAWO NA CO DZIEŃ

umowa o roboty 
budowlane

zaproszenia,
krzyżówka 

str. 2 str. 2 str. 3 str. 5 str. 6-8

OGŁOSZENIA PŁATNE

– Tworzenie przydomowych ogro-
dów i klombów pozwala Państwu 
realizować swoje wizje, marzenia, 
urządzać miejsca, gdzie razem ze 
swoimi rodzinami i sąsiadami naj-
lepiej się czujecie i odpoczywacie 
– powiedział Piotr Polis, prezes 
TSM „OSKARD”. – Jednak dzięki 
Waszemu zaangażowaniu poprawia 
się także wygląd i estetyka naszych 
osiedli. Cieszymy się, że Państwo 
macie na to siłę, czas, energię 
i zapał, bo efekty Waszych wysiłków 
sprawiają, że w pięknym otoczeniu, 
wszystkim żyje się po prostu lepiej 
– dodał.

W tym roku po główną nagrodę 
sięgnął Janusz Kwaśniak. – Trze-
ba to nie tylko lubić, ale przede 
wszystkim mieć też czas i cierpli-
wość – powiedział. – Ogródek mam 
od 1992 roku. Ogródek ma 8 na 12 
metrów i myślę, że to w sam raz, by 
dobrze zadbać o wszystko. Pracować 

trzeba właściwie cały czas, co roku 
coś dosadzać.  Ale ta praca sprawia 
nam wielką satysfakcję, zwłaszcza 
pielęgnacja kwiatów. W tym roku 
dokupiliśmy m.in. pięć hortensji, 
które teraz kwitną na biało i różo-
wo – przyznaje laureat.

Drugą nagrodę, a dodatkowo 
jeszcze wyróżnienie, otrzymała Ewa 
Adamin. Jak powiedziała, ogród przy 
bloku to nie tylko jej zasługa, ale 
także sąsiadów. W różny sposób 
pomaga wiele osób, np. do ustawio-
nych pojemników poprzynoszą wodę, 
którą wcześniej użyto do płukania 
warzyw i owoców. Jeśli ktoś kupu-
je kwiaty na balkon, często kilka 
sadzonek przynosi do ogródka. Tutaj 
też trafia np. ziemia wymieniana 
w balkonowych skrzynkach. 

A kiedy pani Ewa jedzie na waka-
cje, nie musi się martwić o rośli-
ny – sąsiedzi podlewają je i dbają 
o ogród. – Bardzo im za to dzięku-

ję i proszę napisać koniecznie, że 
chodzi o klatkę 51 przy al. Piłsud-
skiego. Ten ogród to nasza duma. 
Zdarza się, że mieszkańcy z innych 
bloków specjalnie przechodzą obok 
naszego, by zobaczyć, co nowego 
w ogrodzie. Sama uwielbiam tu 
przebywać – z domu przychodzę 
do ogrodu zmęczona, a wracam 
zrelaksowana i wypoczęta – mówi. 
– Zaczęło się kilkanaście lat temu, 
kiedy wraz z mężem zagospodaro-
waliśmy kawałek terenu. Przyszła 
do nas sąsiadka i powiedziała, że 
ona nie może pracować i chętnie 
odstąpi nam swój. Potem podobnie 
zrobili inni i tak powstał całkiem 
spory ogródek. Co roku coś przesa-
dzamy, dosadzamy. Wczesną wiosną 
zakwitają cebulowe rośliny, potem 
drobne różne kwiaty, a jeszcze teraz 
zaczynają zakwitać jesienne astry 
– marcinki – przyznaje. 

Dokończenie na str. 4

Nagrody za ogrody, czyli… 
„OSKARD” w kwiatach
ostatnim akordem organizowanego przez tsM „oskarD” konkursu „ogród na medal 2019” na najład-
niejszy ogródek, klomb, rabatę było spotkanie osób, których praca, pomysłowość i pasja zyskały najwyż-
sze uznanie komisji i które otrzymały konkursowe wyróżnienia i nagrody.

Laureaci konkursu z prezesem tsM „oskarD” piotrem polisem 
i przewodniczącym rady nadzorczej Franciszkiem Lewko. 



W obszernym porządku obrad kolejnego posiedzenia 
Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26 września 
2019 roku, znalazły się między innymi sprawy dotyczące 
oceny wyników uzyskanych w pierwszym półroczu przez 
nasz Zakład Remontowo-Budowlany, analizy i oceny 
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowa-
dzonej przez naszą Spółdzielnię oraz wykonania planu 
gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym wystarczal-
ności opłat na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań. 
Zapoznano się też z wynikami ostatnich kontroli prze-
prowadzonych przez dwie Komisje Rady Nadzorczej.

Przeprowadzono również kolejną analizę poziomu 
zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych 
i użytkowych oraz rozpatrzono dwa wnioski Zarządu 
Spółdzielni dotyczące wszczęcia procedury wygaśnięcia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
przed ich ewentualnym skierowaniem do sądu.

< < <

Przeprowadzona przez członków Rady Nadzorczej 
kompleksowa analiza wyników uzyskanych przez nasz 
Zakład Remontowo-Budowlany w pierwszym półroczu 
2019 r. wykazała, że realizacja zaplanowanych usług 
przebiegła prawidłowo.

Stosunek godzin przepracowanych w systemie 
akordowym do godzin przepracowanych w systemie 
dniówkowym wyniósł 42% do 58%, co uznano jako 
wynik prawidłowy.

Zgodnie z założonymi zadaniami, Zakład Remonto-
wo-Budowlany prowadził bardzo szeroki zakres prac 
remontowych i modernizacyjnych na rzecz wszystkich 
rejonów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i mienia 
Spółdzielni. Głównie były to prace murarsko-ślusarskie, 
dekarskie, malarskie, brukarskie i instalacyjne.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki uzyskane w okresie 
pierwszego półrocza 2019, członkowie Rady Nadzorczej 
pozytywnie ocenili działalność ZRB.

< < <

W kolejnym punkcie obrad Rada Nadzorcza oceniła 
wykonanie planu działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej – prowadzonej przez naszą Spółdzielnię 

w pierwszym półroczu 2019 roku. Źródła jej finanso-
wania zostały określone w „Planie gospodarczo-finan-
sowym TSM „OSKARD”. W głównej mierze środki te 
stanowiły przychody uzyskiwane z opłat na pokrycie 
części kosztów tej działalności wnoszonych przez użyt-
kowników mieszkań i lokali użytkowych. Wspomagane 
też były przychodami własnymi Spółdzielni związanymi 
z tą działalnością.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że kontynuowa-
na była bardzo bogata działalność w sześciu naszych 
spółdzielczych klubach i w modelarni. W ogromnej 
ilości imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
opiekuńczo-społecznym, sportowo-rekreacyjnym, tury-
stycznym oraz w pracach sekcji stałych udział wzięło 
łącznie ponad 52 tys. osób. Taka imponująca liczba 
uczestników potwierdza potrzebę tej działalności, oznacza 
ona również, że oferta programowa była bardzo bogata 
i adresowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
oraz że była ona prowadzona na bardzo szeroką skalę 
przy znacznym zainteresowaniu mieszkańców zasobów 
naszej Spółdzielni. 

Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili 
wyniki działalności społecznej, oświatowej i kultu-
ralnej prowadzonej przez Spółdzielnię w pierwszym 
półroczu roku 2019.

Dokończenie na str. 4

2 OSKARD październik 2019

ekspresem po rejonach

GzM nr 1
<  W październiku planujemy wykonać trzeci pokos trawy w zasobach rejonu.
<  W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym zwracamy się z prośbą do 

mieszkańców o zamykanie okien w piwnicy, klatkach schodowych i korytarzach, 
jak również drzwi wejściowych do budynków. Pozostawienie ich otwartych wpływa 
na straty energii cieplnej dostarczonej do budynku, a w sytuacji wystąpienia ujem-
nych temperatur powstaje ryzyko zamrożenia i uszkodzenia wszelkich instalacji 
znajdujących się w budynku. Informujemy również, że w przypadku występowania 
na zewnątrz temperatur powyżej 15 st. C automatyka pogodowa zainstalowana na 
budynkach, która steruje pracą instalacji centralnego ogrzewania powoduje odcięcie 
dostawy energii cieplnej celem zmniejszenia kosztów dla mieszkańców z tytułu opłat 
za ogrzewanie.

GzM nr 2
<  Zakończono wymianę instalacji elektrycznej w klatce schodowej przy ul. R. Dmow-

skiego 14. Zakres prac obejmował również modernizację oświetlenia w korytarzach, 
gdzie zastosowano energooszczędne oprawy LED sterowane czujnikami ruchu, co 
w zdecydowany sposób wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Roboty 
zrealizował ZRB TSM „OSKARD”.

<  W wybranych pionach balkonów nieruchomości nr 2 (budynki niskie na osiedlu 
Magdalena) rozpoczął się remont krawędzi płyt balkonowych. Prace wykonuje 
wykonawca zewnętrzny.

<  W budynkach przy ul. G. Morcinka 3-11, G. Morcinka 6-10a i Mozarta 2-12 roz-
poczyna się wymiana żelbetowych daszków nad wejściami do klatek schodowych. 
Roboty realizuje wykonawca zewnętrzny wybrany w przetargu.

<  Na październik w budynku przy ul. X. Dunikowskiego 2ab planowana jest wymiana 
głównej rozdzielni elektrycznej. Prace wykona nasz ZRB.

<  Zakończono drugi etap budowy chodników do placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej 
na osiedlu Magdalena (od strony ul. St. Moniuszki). Przy nowym chodniku powstały 
również aranżacje zieleni w formie skalniaka. Mamy nadzieję, że efekt końcowy spo-
doba się mieszkańcom osiedla. Efekt zrealizowanych przez ZRB TSM „OSKARD” 
prac można zobaczyć na zdjęciu.

 GzM nr 3
<  W związku z nadejściem jesieni powoli zaczynamy myśleć o wymianie opon z letnich 

na zimowe, niektórzy z nas myślą też o zakupie nowych. Przypominamy więc, że 
stara, zużyta opona to nie odpad bytowy i śmieciarka tego nie zabierze. Co roku całe 
sterty opon podrzuconych pod altany śmietnikowe Spółdzielnia wywozi własnym 
sumptem, ale kosztami obciąża wszystkich mieszkańców, nawet tych, którzy nie 
mają samochodów. Bądźmy fair wobec wszystkich.

<  Użytkowników przydomowych ogródków prosimy o ich uporządkowanie przed 
nadejściem zimy, ale w taki sposób, żeby po opadnięciu liści nie ukazały się sąsiadom 
jakieś połamane leżaki i donice wepchnięte pod balkon. Narzędzia ogrodnicze należy 
schować, np. do swojej komórki piwnicznej, a co niepotrzebne – wyrzucić.

<  Ponieważ sezon grzewczy już się rozpoczął, a mieszkania trzeba regularnie prze-
wietrzać, przypominamy, że na czas wietrzenia konieczne jest zakręcanie zaworów 
przy grzejnikach, bo termostat w zaworze czując chłód chce nadgonić stratę ciepła 
i grzejniki rozgrzewają się jeszcze mocniej, a ciepło z nich przez otwarte okna 
ulatuje do atmosfery. W mieszkaniu nie robi się cieplej, a licznik ciepła pędzi jak 
szalony.

<  W niektórych nieruchomościach, w których chodniki wzdłuż budynków są na tyle 
szerokie, że można przejechać samochodem, są zabudowane słupki uniemożliwia-
jące taką jazdę. Jednak z uwagi na konieczność odśnieżania tych chodników płu-
giem, na zimę słupki są demontowane. Nie oznacza to, że zimą jazda po chodniku 
jest dozwolona. Ani podbudowa chodnika, ani same puzzle nie są dostosowane do 
wzmożonej jazdy samochodami, które te chodniki niszczą.

GzM nr 4
<  W ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019 wykonane zostało zadanie pn. 

Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 
14-58. Celem wybranego przez mieszkańców Tychów zadania jest poprawa bezpie-
czeństwa poprzez doświetlenie ciemnych miejsc. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
montaż trzech lamp w Parku św. Franciszka i Klary oraz montaż ośmiu lamp przy 
ul. Poziomkowej 14-58 oraz 16-24.

<  Prosimy mieszkańców o wywożenie odpadów zielonych we własnym zakresie do 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz o zwracanie szczegól-
nej uwagi kto umieszcza odpady koło śmietnika. Na Państwa koszt dokonaliśmy 
wywozu odpadów w ostatnim tygodniu września spod śmietnika przy ul. S. Jaracza. 
Po kilku dniach koło śmietnika mamy ponownie złożone odpady zielone. Za wywóz 
dodatkowych pozostawionych przy śmietniku odpadów płacicie Państwo poprzez 
wnoszone opłaty za użytkowanie mieszkań. Użytkownicy ogródków przydomowych 
mogą w okresie od kwietnia do listopada składać odpady zielone przy śmietniku 
w workach na odpady biodegradowalne, które są do odbioru w administracji. Na 
jeden ogródek przydomowy przypada jeden worek na miesiąc – we wskazanym 
wyżej okresie.

Dokończenie na str. 3

z prac rady nadzorczej

Panu 

Robertowi Rozenbajgierowi
Wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

Zarząd, Rada Nadzorcza,  
Związek Zawodowy „Budowlani”  
oraz pracownicy TSM „OSKARD”

Tak jak zapowiadano w pierw-
szym tygodniu października br. na 
stronie internetowej www.razemty-
chy.pl, opublikowane zostały przez 
Miasto Tychy wyniki głosowania 
– zwycięskie projekty szóstej edy-
cji budżetu partycypacyjnego, które 
zostaną zrealizowane w 2020r. 

Z pięciu projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców naszych zasobów 
i promowanych przez naszą Spół-
dzielnię – zwyciężyły cztery i to 
z całkiem dobrą punktacją.

Niestety jak to bywa....zawsze 
ktoś musi przegrać... W głosowa-
niu przepadł projekt na os. U pn: 
Remont części parkingu przy ul. 
Uczniowskiej 7 – autorstwa Anny 
Banaś, w którym mieszkańcy osiedla 
U co roku zmuszeni są konkurować 

z mieszkańcami os. M. Projekt z os. 
U uzyskał również całkiem dobrą 
punktację, tj. 4553, niemniej wynik 
ten nie zapewnił zwycięstwa.

Dziękujemy zatem autorom 
oraz mieszkańcom za zaangażo-
wanie i poparcie zgłoszonych pro-
jektów. I już dziś zachęcamy do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji 
budżetu partycypacyjnego, który 
choć w części pozwoli na realiza-
cję oczekiwań mieszkańców miasta 

Tychy – finansowanych z budżetu 
Miasta.  Więcej informacji na temat 
wszystkich projektów, które zosta-
ły wybrane przez mieszkańców do 
realizacji w szóstej edycji budżetu 
partycypacyjnego można uzyskać na 
stronie internetowej Urzędu Miasta  
www.umtychy.pl w zakładce Dla 
mieszkańców – Budżet Partycypa-
cyjny lub bezpośrednio na stronie 
www.razemtychy.pl

<

Budżet partycypacyjny na 2020 r. 
– wyniki głosowania

Lokalizacja Wygrane projekty
Liczba 

przyznanych 
punktów 

Szacunkowy 
koszt realizacji

Osiedle D Remont parkingu przy ul. H. Dąbrowskiego 85  
– autor: Lucjan Budzeń

4713 253 327 zł

Osiedle M
Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II 
od ronda Polonia do ronda Cassino  
– autor: Ewa Miętkiewicz

5283 199 500 zł

Osiedla 
N, O

Remont chodników przy ul. Z. Nałkowskiej 
 – autor: Piotr Lada

5033 235 474 zł

Osiedle R Remont parkingu przy ul. Wł. Reymonta 25-42 
– autor:  Henryk Radwański

5522 168 910 zł
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GzM nr 5
<  Na osiedlu „O”, następna w kolejności po wspomnianej przed 

miesiącem nowej altanie śmietnikowej przy budynku przy 
ul. E. Orzeszkowej 4-6, powstała altana zlokalizowana na 
wysokości budynku przy ul. E. Orzeszkowej 20-26.

<  Przy okazji powstania tych dwóch nowych altan przypomina-
my Państwu o konieczności dokonywania segregacji odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprzestrzeganie 
tego obowiązku może skutkować, w wyniku kontroli przepro-
wadzonej przez Urząd Miasta Tychy, podwyższeniem opłat 
za wywóz odpadów. Kontrole takie przeprowadzane są na 
terenie całego miasta – ostatnia przeprowadzona na Rejonie 
GZM nr 5 dotyczyła właśnie jednego z dwóch nowych śmiet-
ników i zakończyła się pozytywnie tzn. stwierdzona została 
prawidłowa segregacja.

GzM nr 6

<  Zakończone zostało docieplenie elewacji południowej budyn-
ku przy ul. Wł. Reymonta 3-7.

<  Wykonano jesienne przycięcie żywopłotów.
<  W związku z licznymi apelami do mieszkańców w sprawie 

zgniatania plastików oraz kartonów, podczas przeglądów 
kontenerów stwierdzono, iż nadal nie wszyscy stosują się 
do powyższego. Dlatego po raz kolejny uprzejmie prosimy 
o zgniatanie plastików i kartonów przed wrzuceniem ich do 

pojemnika, uwzględniając przy tym fakt, że firma wywozowa 
odbiera odpady segregowane tylko raz w tygodniu.

<  Zakończono budowę chodnika stanowiącego przejście z ul. 
Wł. Reymonta do ul. Skalnej.

GzM nr 7
<  Na osiedlu zostały zamontowane trzy nowe altany śmietni-

kowe przy ul. R. Dmowskiego 114 i 100, które mają służyć 
mieszkańcom budynków przy ul. R. Dmowskiego 94-104, 
116-122, 106-114 oraz przy ul. Uczniowskiej 44 służące 
mieszkańcom budynku przy ul. Ustronnej 28-34/Uczniow-
skiej 42-50. W altanie śmietnikowej przy ul. Uczniowskiej 44 
znajdują się wyłącznie pojemniki przeznaczone do segregacji 
odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne) w odpowiedniej 
kolorystyce.

<  Po raz kolejny prosimy mieszkańców o segregację odpadów 
i nie podrzucanie materiałów budowlanych oraz gałęzi pod 
altany śmietnikowe (publikujemy zdjęcie nowo zamontowanej 
altany śmietnikowej przy ul. R. Dmowskiego 100).

<  W połowie października br. rozpoczną się prace polegające 
na wymianie instalacji gazowej wraz z przeniesieniem gazo-
mierzy na klatki schodowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 
9-29 (dotyczy klatek 17 i 19). Powyższe prace potrwają do 
połowy grudnia br.

Dział Społeczno-Kulturalny TSM 
„OSKARD” w piątkowy wieczór  
27 września zainaugurował rok kul-
turalno-oświatowy. 

Na deskach SDK „Tęcza” wystą-
pił zespół Sami. Muzycy zaprezento-
wali swoje przeboje w specjalnie na 
tę okazję przygotowanych wersjach 
akustycznych. 

Choć tegoroczne wakacje to już 
jedynie wspomnienie, dzięki zespołowi 
Sami w ostatni piątek września znów, 
choć przez chwilę, mogliśmy poczuć 
ich klimat. Wszystko za sprawą hitu 
„Lato 2000” z refrenem „Słońce 
świeci nad nami”, w dodatku w zupeł-
nie nowej wersji. Nic dziwnego, że 
to właśnie ten utwór wybrzmiał na 
bis. Nic też dziwnego, że w ogóle 
bis miał miejsce. Formacja z blisko 
20-letnim stażem zjednała sobie 
pełną salę słuchaczy. Wśród nich nie 
zabrakło prezesa Spółdzielni, Pio-
tra Polisa, a także przedstawiciela 
Rady Nadzorczej, Danuty Stasiak. 
Gospodarzem imprezy była kierow-
nik Działu Społeczno-Kulturalnego, 
Barbara Konieczna. Gościem honoro-
wym wydarzenia był wiceprezydent 
Tychów, Maciej Gramatyka.

Sami rozpoczęli koncert klima-
tyczną balladą, której refren zaczy-
nał się słowami: „Wieczorem jest 
taki czas (...)”. 27 września czas 

ten z pewnością był magiczny. 
Wyjątkowo współbrzmiące głosy 
trojga wokalistów z Tomkiem Plutą 
na czele, interesujące aranżacje 

muzyczne i dające do myślenia 
teksty zdecydowanie przypadły do 
gustu licznie zgromadzonej publicz-
ności. Każdą piosenkę nagradzała 

ona gromkimi brawami. Na koniec 
specjalne owacje otrzymali woka-
liści: Kajetan Balcer i Magdalena 
Szerner. Są oni bowiem nie tylko 

tyszanami, ale i mieszkańcami TSM 
„OSKARD”. 

– Bardzo się cieszę, że w końcu 
mogliśmy wystąpić w Tychach. Był 
to dla mnie niezwykle ważny kon-
cert, ale i swego rodzaju wyzwa-
nie. Zawsze staram się wypaść 
najlepiej jak potrafię, ale występ 
w rodzinnym mieście to zdecydo-
wanie większa niż zwykle presja: 
człowiek jakby jeszcze bardziej 
chce, by wszystko wyszło super. 
Mam nadzieję, że udało nam się 
osiągnąć zamierzony cel, czyli obu-
dzić w sercach tyszan wiosnę, mimo 
że za oknem już prawdziwa jesień. 
Ten koncert był też dla mnie wyjąt-
kowym przeżyciem, bo po 16 latach 
mogłem ponownie wystąpić na tej 
samej scenie – jeszcze jako nasto-
latek uczęszczałem do „Tęczy” na 
zajęcia wokalne – mówi Kajetan 
Balcer, wokalista Samych i miesz-
kaniec „OSKARDU”. – Serdecznie 
dziękuję p. Barbarze Koniecznej za 
zaproszenie. Mam nadzieję, że jeśli 
chodzi o Tychy, to dopiero nasz kon-
certowy początek – dodaje.

My również mamy taką nadzieję 
i życzymy całemu zespołowi dalszych 
sukcesów, a mieszkańcom – wielu 
muzycznych uniesień w całym 
nowym roku kulturalno-oświato-
wym 2019/2020.

< 

Sami obudzili wiosnę w Tęczy
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„OGRÓD na MeDaL”
tsM „oskarD” '2019

Dokończenie ze str. 1

– Można przyjść obejrzeć, furtki 
są otwarte. Ławeczek tutaj nie ma 
i  szkoda, ale kiedyś postawiliśmy 
ławeczki, od razu pojawili się nocą 
nieproszeni „goście” – przyznaje 
pani Ewa.

Jerzemu Obłodeckiemu przypad-
ła trzeci nagroda. Ogródek ma od lat 
80., ale – jak mówi – ładny stał się 
tak naprawdę dopiero w momencie, 
kiedy wraz z żoną przeszli na eme-
ryturę. – Mamy ponad 200-metrowy 
ogródek z boku bloku, ale namówi-
łem sąsiadów, by też pozakładali 
ogródki i wokół budynku zrobiło 
się naprawdę ładnie. Oczywiście 
nasz ogródek zmieniał się przez 
te wszystkie lata, ale zmienia się 
też w ciągu jednego roku. Inaczej 
wygląda na wiosnę, kiedy kwitnie 
prawie 300 tulipanów, inny jest 

latem, a teraz, jesienią jest chyba 
najładniejszy. Przepięknie kwitną 
trawy i kwiaty. Mamy bardzo dużo 
róż, które żona pielęgnuje. Słowem 
cały rok coś się dzieje, praca jest 
codziennie, ale sobie człowiek 
odpowiednio ją dawkuje, to spra-
wia przyjemność i daje satysfakcję. 
W ogródku mamy ławeczkę, krze-
sełka, huśtawkę. Od czasu do czasu 
przychodzą sąsiedzi na kawę. Nie 
było natomiast przypadków dewa-
stacji, czasami znajdzie się jakaś 
puszka czy butelka i to wszystko 
– zauważa.

Raz jeszcze serdecznie gratulu-
jemy nagrodzonym i wyróżnionym 
w tegorocznej edycji konkursu. 
Zachęcamy do udziału w kolejnych 
konkursach! Co będziemy nagradzać 
w przyszłym roku i kto sięgnie po 
zasłużone laury – czas pokaże.

<LS

Główna nagroda w konkursie „ogród na medal 2019”  
przypadła Januszowi kwaśniakowi.

W sobotę, 7 września Miasteczko 
Westernowe „Twinpigs” w Żorach 
zmieniło się na jeden dzień w tury-
styczną stolicę Górnego Śląska. 
Wszystko to za sprawą XXXVIII 
Regionalnego Złazu Rodzinnego 
Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych 
Województwa Śląskiego, w którym 
wzięła także udział stuosobowa grupa 
mieszkańców TSM „OSKARD”. 
Uczestnicy złazu mieli okazję poznać 
urokliwe zakątki okolic Żor, Pszczy-
ny, Orzesza, a także Tychów. Jedna 
z naszych grup zwiedziła odbudo-
wany z ruin na początku XXI wieku 
zamek w Chudowie, druga natomiast 
malowniczą leśną trasą udała się 
z Woszczyc, do samego Rodzinne-
go Parku Rozrywki. Na mecie przy-
strojonych w kowbojskie kapelusze 
i chusty uczestników powitał Zarząd 
naszej Spółdzielni, prezes Piotr Polis 
oraz wiceprezes Ewa Matusik wraz 
z Barbarą Konieczną, kierownikiem 
Działu Społeczno-Kulturalnego i od 
wielu lat kierownikiem złazu. Tra-

dycyjnie na każdego czekał ciepły 
poczęstunek i całe mnóstwo znajdu-
jących się na terenie parku atrakcji, 
z których można było korzystać bez 
ograniczeń. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zarówno seanse 
w kinach 5D, Nawiedzona Sztolnia, 
las przygód z licznymi łamigłówkami, 
jak i park linowy, liczne strzelnice 
czy przejażdżka kolejką. Można było 

też wziąć udział w pokazach napadu 
na pociąg czy na bank, w których 
oczywiście zawsze wygrywał dzielny 
szeryf miasteczka. Zabawy uczest-
nikom nie popsuły nawet chwilowe 
opady deszczu. Cieszymy się z licz-
nego udziału rodzin z dziećmi, mając 
nadzieję, że w następnych edycjach 
złazu będzie ich coraz więcej.

< J. Zamasz-Widera

XXXVIII Regionalny Złaz Rodzinny Mieszkańców  
Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego Żory 2019

Dokończenie ze str. 2

< < <

Bardzo ważnym punktem obrad 
Rady Nadzorczej była analiza i ocena 
wykonania planu gospodarki finan-
sowej Spółdzielni, w tym wystar-
czalności opłat na pokrycie kosz-
tów eksploatacji mieszkań za okres 
pierwszego półrocza 2019 roku. Po 
przeprowadzonej analizie, członko-
wie Rady Nadzorczej stwierdzili, 
że zaplanowane koszty gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i źródła 
ich pokrycia, ujęte w Planie gospodar-
czo-finansowym TSM „OSKARD” na 
2019 rok są realizowane prawidłowo. 
Wykonanie kosztów ogólnozakłado-
wych wynosi 46%, wskaźniki eko-
nomiczne charakteryzujące sytuację 
finansową Spółdzielni są prawidłowe, 
co oznacza, że zachowana jest dobra 
kondycja i płynność finansowa.

Członkowie Rady Nadzorczej 
pozytywnie ocenili wyniki w zakre-
sie gospodarki finansowej uzyskane 
przez Spółdzielnię w pierwszym pół-
roczu 2019 roku.

< < <

Nie ustają bardzo zdecydowane 
i konsekwentne działania Zarządu 
Spółdzielni i Rady Nadzorczej ukie-
runkowane na obniżenie poziomu 
zaległości w opłatach za używanie 
lokali mieszkalnych i użytkowych. 
Zarząd Spółdzielni skierował do 
Rady Nadzorczej dwa wnioski o zaję-
cie stanowiska w sprawie wszczęcia 
procedury wygaśnięcia spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego i ewentualnego skie-
rowania tych spraw do sądu. Powo-
dem wszczęcia tego działania był 

w obu przypadkach znaczny poziom 
zaległości w opłatach za używanie 
mieszkania. Jedna zainteresowana 
osoba przybyła na posiedzenie Rady 
Nadzorczej. Po przedstawieniu przy-
czyn powstania zaległości i złożeniu 
wiarygodnej deklaracji spłaty zadłu-
żenia, Rada Nadzorcza zwróciła się 
do Zarządu Spółdzielni z wnioskiem 
o czasowe wstrzymanie wysłania 
wniosku do sądu. Zainteresowana 
osoba została poinformowana, że 
brak realizacji złożonej deklaracji 
będzie skutkował natychmiastowym 
przesłaniem wniosku do sądu, a to 
może wiązać się niestety z decyzją 
sądu powodującą utratę mieszkania. 
W drugim rozpatrywanym przypadku 
podjęto decyzję o natychmiastowym 
skierowaniu wniosku Zarządu Spół-
dzielni do sądu.

Analiza poziomu zaległości w opła-
tach za używanie lokali mieszkalnych 
i użytkowych jest praktycznie stałym 
punktem obrad Rady Nadzorczej. 
Najnowsza analiza wykazała, że 
według stanu na dzień 31 sierpnia 
2019 r. (w stosunku do 31 lipca 2019 
r.) nastąpiło nieznaczne zwiększenie 
poziomu zaległości ogółem w opła-
tach za używanie mieszkań i lokali 
użytkowych z 43,3% do 45,9% nali-
czeń miesięcznych. W przypadku 
lokali mieszkalnych był to wzrost 
z 46,6% do 47,3%, a w przypadku 
lokali użytkowych wzrost z 23,3% do 
32,6% naliczeń miesięcznych

Rada Nadzorcza uznała, że nie-
znaczny wzrost poziomu zadłużenia 
ogółem w ocenianym okresie, nie sta-
nowi zagrożenia dla prawidłowego 
działania i dla zachowania płynności 
finansowej Spółdzielni, a konsekwen-

tne działania Zarządu i podległych 
mu służb w zakresie stałego nadzo-
ru i windykacji należności z tytułu 
opłat czynszowych uznano za pra-
widłowe. 

< < <

Jednym z podstawowych zadań, 
jakie ma do spełnienia Rada Nad-
zorcza jest pełnienie przez nią funk-
cji kontrolnej. W trakcie obrad, jej 
członkowie zapoznali się z wynikami 
dwóch kontroli, jakie w minionym 
okresie przeprowadziły Komisje Rady 
Nadzorczej. Komisja Organizacyjno-
Samorządowa przeprowadziła kon-
trolę trzech imprez organizowanych 
w spółdzielczych klubach osiedlo-
wych. W przedstawionym protokole 
członkowie komisji stwierdzają, że 
„(...) przeprowadzone kontrole poka-
zują, że zajęcia i imprezy prowadzone 
są na wysokim poziomie i spełniają 
oczekiwania mieszkańców (...)”

Stwierdzono też, że „(...) zało-
żenia leżące u podstaw działalności 
społeczno-wychowawczej są w zna-
komity sposób realizowane i wpły-
wają na dobry wizerunek Spółdzielni 
w mieście i nie tylko (...)”

Komisja Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi przeprowadziła kon-
trolę jakości malowania klatek scho-
dowych w wybranej nieruchomości 
oraz remontu posadzki w magazynie 
ZRB. W obu przypadkach stwierdzo-
no, że jakość i estetyka zrealizowa-
nych prac nie budzi zastrzeżeń.

Członkowie Rady Nadzorczej bez 
zastrzeżeń przyjęli do wiadomości 
obydwa protokoły z przeprowadzo-
nych kontroli.

< Prezydium Rady Nadzorczej 
TSM „OSKARD”

z prac rady nadzorczej Imprezy | Wyjazdy | spoTkanIa

Ścieżka w koronach 
Drzew – wycieczka na 
słowacJę
Ścieżka w koronach drzew to jedna 
z ciekawszych atrakcji turystycznych, 
jakie oferują nam słowaccy sąsiedzi. 
Ta licząca sobie łącznie ponad 1200 
metrów trasa stała się celem wycieczki 
autokarowej dla mieszkańców naszej 
Spółdzielni, zorganizowanej przez Klub 
Osiedlowy „Orion”. 14 września okazał 
się idealnym dniem na górskie wojaże. 
Słoneczna pogoda towarzyszyła nam 
przez cały czas, umożliwiając podzi-
wianie urokliwych widoków górskich. 
Grupa 45 uczestników wraz z opie-
kunami z „Oriona” i przewodnikiem 
Jackiem Barem na czele, już po godz. 
10.00 ruszyła żwawym krokiem na 
szlak prowadzący do ścieżki. Trasa 
momentami wymagała od grupy nie 
lada wysiłku, ale w rezultacie cel 
wycieczki zrekompensował cały trud. 
Na ścieżce mogliśmy podziwiać piękno 
gatunkowo zróżnicowanego lasu na gra-
nicy Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Po przejściu 600 metrów 
trasy, urozmaiconej przystankami 
adrenalinowymi i edukacyjnymi cze-

kała na nas licząca 32 metry wysokości 
wieża widokowa, na którą wchodziło 
się spiralną trasą liczącą kolejne 600 
metrów. Na szczycie w samym środku 
panoramicznego tarasu widokowego 
na odważnych czekała kolejna atrakcja 
– gruba sieć adrenalinowa, po której 
można było spacerować i podziwiać 
rozpościerający się pod nogami widok. 
Piękna widoczność dzięki słonecznej 
aurze umożliwiła uczestnikom podzi-
wianie majestatycznych szczytów Tatr 
Bielskich oraz wyjątkową panoramę 
Pienin. Po takiej dawce atrakcji, część 
uczestników drogę powrotną odbyła 
w kolejce gondolowej, delektując się 
niezmiennie pięknymi widokami. Komu 
starczyło sił i chęci powrócił ze szlaku 
pieszo. 

Czas wolny okazał się świetną okazją 
do zjedzenia ciepłego posiłku i spró-
bowania lokalnych specjałów na łonie 
natury, wśród górskiego krajobrazu. Dla 
najmłodszych uczestników dodatkową 
atrakcją okazały się trampoliny. Po 4-
godzinnej podróży, późnym wieczorem 
bezpiecznie dotarliśmy do Tychów z apa-
ratami pełnymi zdjęć, będącymi piękną 
pamiątką z tej ciekawej wycieczki.

< A. Mlaś
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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 przybliży-
my naszym Czytelnikom podstawowe 
zagadnienia związane z umową o robo-
ty budowlane oraz wskażemy elementy, 
które w takiej umowie powinny się zna-
leźć – tak, aby na mocy takiej umowy 
osiągnąć można było oczekiwane skutki 
prawne.

Umowa o roboty budowlane jest 
samodzielnie wyodrębnionym typem 
umowy nazwanej uregulowanej 
w kodeksie cywilnym. Definicję zawiera 
przepis art. 647 Kodeksu Cywilnego, 
zgodnie z którym jest to umowa, w któ-
rej „(…) wykonawca zobowiązuje się 
do oddania przewidzianego w umowie 
obiektu, wykonanego zgodnie z pro-
jektem i z zasadami wiedzy technicz-
nej, a inwestor zobowiązuje się do 
dokonania wymaganych przez właś-
ciwe przepisy czynności związanych 
z przygotowaniem robót, w szczegól-
ności do przekazania terenu budowy 
i dostarczenia projektu, oraz do ode-
brania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia”. Zgodnie z powyższą 
definicją, stronami umowy o roboty 
budowlane są wykonawca i inwestor. 
Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby 
prawne, a także jednostki organiza-
cyjne niemające osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznała zdolność 
prawną. Inwestor to podmiot, który 
w zamian za wynagrodzenie oczekuje 
uzyskania określonego w umowie obiek-
tu budowlanego. Natomiast wykonawca 
to podmiot, który obiekt ma wykonać. 
Strony te trzeba opisać precyzyjnie, tak 
aby możliwa była ich identyfikacja.

Umowa o roboty budowlane prze-
widuje szereg obowiązków zarówno dla 
inwestora, jak i dla wykonawcy. Pod-
stawowym obowiązkiem inwestora jest 
między innymi wstępne przygotowanie 
przedmiotu robót tj. zebranie wymaga-
nej dokumentacji w postaci projektów 
budowlanych, tytułu prawnego do dyspo-
nowania nieruchomością, na której będą 
wykonywane prace, pozwoleń wymaga-
nych przez odrębne przepisy. Inwestor 
powinien też zawrzeć odrębne umowy 

z kierownikiem budowy, inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz z pro-
jektantem, który będzie nadzorował 
wykonanie budynku. Kolejno inwestor 
ma obowiązek oddać teren budowy 
wykonawcy. Ponadto inwestor ma 
obowiązek współdziałania przy wyko-
nywaniu umowy (przy podejmowaniu 
decyzji w sprawach od niego zależnych, 
wyrażaniu zgody na zatrudnienie pod-
wykonawców itp.), odebrania obiektu 
po zakończeniu prac oraz zapłacenia 
wykonawcy umówionego wynagrodze-
nia. Natomiast obowiązkiem wykonawcy 
jest przede wszystkim zabezpieczenie 
terenu budowy, albowiem to on ponosi 
odpowiedzialność za szkody, jakie mogą 
powstać na terenie budowy. Wykonaw-
ca ma ponadto obowiązek sprawdzić 
teren, a także poprawność przekazanej 
mu dokumentacji projektowej i zgłosić 
wszystkie okoliczności, które mogą prze-
szkodzić w wykonaniu robót. Następnie, 
podstawowym obowiązkiem wykonawcy 
jest wykonanie obiektu budowlanego, 
które to musi nastąpić zgodnie z umową 
i projektem oraz normami prawa budow-
lanego. Końcowo wykonawca musi doko-
nać oddania inwestorowi wybudowanego 
obiektu. Ważnym obowiązkiem spoczy-
wającym na wykonawcy jest również 
poinformowanie inwestora (gdy zajdzie 
taka okoliczność), że teren budowy, 
maszyny lub urządzenia nie nadają się 
do prawidłowego wykonania robót lub 
też, gdy zajdą inne okoliczności, które 
mogą przeszkodzić prawidłowemu wyko-
naniu robót.

Istotnymi elementami umowy 
o roboty budowlane jest precyzyjne 
określenie przedmiotu umowy, czyli 
obiektu budowlanego, które wykonać 
ma wykonawca zgodnie z projektem 
i zasadami wiedzy technicznej oraz 
określenie wysokości wynagrodzenia, 
do zapłaty którego jest zobowiązany 
inwestor. Wynagrodzenie przy umo-
wie o roboty budowlane (tak jak przy 
umowie o dzieło) może być w różny 
sposób określone, natomiast wykształ-
cone zostały dwa główne sposoby. 

Pierwszy sposób to wynagrodzenie 
ryczałtowe – tj. w wysokości ustalo-
nej z góry – bez rozliczania kosztów 
poszczególnych elementów prac. Taki 
sposób określenia wysokości wynagro-
dzenia pozwala zabezpieczyć zama-
wiającego poprzez ustalenie kwoty, za 
jaką dany obiekt zostanie wykonany. 
Drugi rodzaj określenia wynagrodze-
nia to kosztorysowo, gdzie podstawą 
ustalenia wynagrodzenia jest wykaz cen 
jednostkowych za poszczególne prace 
wchodzące w zakres wykonania obiektu 
budowlanego, a ostateczna kwota usta-
lana jest na podstawie zakresu i ilości 
faktycznie wykonanych prac.

Istotną kwestią związaną z umową 
o roboty budowlane jest to, że wykonaw-
ca – o ile nie wynika nic innego z umowy 
– nie musi wykonać przedmiotu umowy 
samodzielnie. Może korzystać z usług 
innego podmiotu (podwykonawcy) 
w zakresie całości lub części prac na 
mocy stosownej umowy, zaakceptowa-
nej przez inwestora. Związane z tym 
jest to, że przy spełnieniu określonych 
ustawowo warunków inwestor będzie 
wraz z wykonawcą solidarnie odpo-
wiedzialny za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcy. Zgodnie z przepisem 
art. 6471 kodeksu cywilnego inwestor 
odpowiada solidarnie z wykonawcą 
za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych 
przez niego robót budowlanych, jeżeli 
inwestorowi przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót został zgło-
szony szczegółowy przedmiot tych prac, 
i o ile inwestor nie złożył sprzeciwu 
wobec wykonywania tych prac przez 
podwykonawcę w ciągu trzydziestu dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia.

Szczególnego wyjaśnienia w tym 
miejscu wymaga, że obiekt budowlany 
oznacza rezultat przeprowadzonych 
przez wykonawcę prac, do których zobo-
wiązał się on w umowie – co stanowi 
nawiązanie do pojęcia dzieła, które było 
omawiane we wcześniejszym artykule. 
Podobnie bowiem jak na gruncie umowy 
o dzieło, w definicjach umowy o roboty 

budowlane formułowanych w doktrynie 
obiekt budowlany rozumiany jest jako 
rezultat pracy ludzkiej. Obiekt budowla-
ny w chwili zawierania umowy o roboty 
budowlane nie istnieje i ma powstać 
we wskazanym w umowie czasie, ma 
więc charakter przyszły. Ponadto obiekt 
jako rezultat działań podejmowanych 
przez wykonawcę musi być w umowie 
precyzyjnie oznaczony. Kolejną cechą 
obiektu jako przedmiotu świadczenia 
wykonawcy budowlanego jest to, że ma 
on zawsze charakter materialny. Tak jak 
wyżej zaznaczono, nie oznacza to, że 
rezultatem podjętych robót budowla-
nych musi być wybudowany nowy obiekt 
budowlany lub jego część. Przedmiotem 
świadczenia wykonawcy budowlanego 
może być także dokonanie zmian w już 
istniejącym obiekcie budowlanym. Ina-
czej mówiąc, obiektem w rozumieniu 
art. 647 k.c. może być także rezultat 
robót polegających na przebudowie, 
rozbudowie, nadbudowie istniejących 
obiektów budowlanych (Zielińska Ewa. 
Art. 647. W: Kodeks cywilny. Komen-
tarz. Tom IV. Zobowiązania. Część 
szczególna (art. 535-764(9)). Wolters 
Kluwer Polska, 2018).

Końcowo wskazania wymaga, że 
kodeks cywilny wprowadza wymóg 
odnośnie formy, w jakiej umowa 
o roboty budowlane powinna zostać 
zawarta – to jest wymóg zachowania 
formy pisemnej. Dodatkowo, częścią 
integralną umowy o roboty budow-
lane jest całokształt dokumentacji 
wymaganej przez odrębne przepisy 
np. projekt budowlany czy pozwole-
nie na budowę.

Źródło:
< ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 roku 
– Kodeks cywilny

<Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza 
Michalskiego 

Monika Łokuciewska 
Radca prawny 

Izabela Nawrat – Marek 
Aplikant radcowski

Umowa o roboty budowlane

Depresja to powszechna choroba. 
We współczesnym świecie dotyka 
coraz więcej osób: znanych i niezna-
nych, gwiazdy i „zwykłych” ludzi. 
Jest to poważny stan. Depresja to 
poważna choroba, która często upo-
śledza funkcjonowanie i może na jakiś 
czas wyłączyć z aktywnego życia, 
zwłaszcza, gdy nie zostaje właści-
wie zdiagnozowana i nie jest leczona. 
Depresja nie musi przekreślać szans 
na osiągnięcie sukcesu, rozwój czy 
spełnienie rodzinne i zawodowe.

W typowych łagodnych, umiar-
kowanych czy ciężkich epizodach 
depresyjnych pacjent cierpi z powodu 
obniżenia nastroju, ubytku energii, 
zmniejszenia aktywności. Zmniej-
szone jest odczuwanie przyjemności, 
a zakres zainteresowań i koncentra-
cja są obniżone, często pojawia się 
znaczne zmęczenie, nawet po małym 
wysiłku. Sen jest zwykle zaburzony, 
apetyt obniżony. Samoocena i pew-
ność siebie są niemal zawsze zmniej-
szone, nawet w łagodnych stanach 
depresyjnych pojawiają się idee winy 
i małej wartości.

Z roku na rok obserwuje się 
wzrost zachorowań na depresje 
u dzieci i młodzieży. Niepokojący 
wydaje się również fakt, ze śred-
nia wieku, w którym diagnozuje się 

depresje coraz bardziej się obniża. 
Depresja jest chorobą, a nie chandrą 
czy oznaką słabości, i może spotkać 
każdego, bez względu na płeć, wiek, 
wykształcenie, status materialny czy 
społeczny.

Młodzież chorująca na depresję 
często podkreśla, że istotnym czynni-
kiem zdrowienia jest w ich przypad-
ku wsparcie rodziców i przyjaciół. 
Najistotniejsza wydaje się pomoc ze 
strony rodziców i zaakceptowanie 
faktu, że depresja jest chorobą, 

a nie lenistwem. Podstawową rolą 
rodziców jest wspieranie dziecka 
i aktywne towarzyszenie mu w pro-
cesie zdrowienia. Warto pozostawać 
w kontakcie z lekarzem i psycholo-
giem, aby specjaliści mogli edukować 
rodziców i ukierunkowywać w kon-
kretnych działaniach.

Wszystkie trudne momenty w życiu 
człowieka bywają bolesne i mogą się 
przyczyniać do czasowego obniżenia 
nastroju. Należy jednak jasno określić, 
gdzie znajduje się granica pomiędzy 

tym, co naturalne, a rozpoczynającym 
się i trwającym procesem chorobo-
wym. Każdy, kto zmaga się z kryzysem 
emocjonalnym powinien skorzystać 
z profesjonalnej pomocy.

Dlatego już po raz kolejny Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny 
w Tychach Spółka Megrez realizu-
je Projekt finansowany ze środków 
Urzędu Miasta Tychy dotyczący 
depresji. Projekt ten podzielony jest 
na trzy działania:
<  spotkania z uczniami tyskich szkół 

ponadpodstawowych,
<  szkolenia m.in. dla lekarzy rodzin-

nych, pielęgniarek środowisko-
wych, nauczycieli i pedagogów,

<  kampania informacyjno-edukacyjna 
dla mieszkańców miasta Tychy.
Pamiętajmy, depresja jest raczej 

konsekwencją tego, że było się sil-
nym zbyt długo. Dlatego istotna jest 
uważność i otwartość na drugiego 
człowieka!

Zapraszamy do zaangażowania 
się w naszą tyską kampanię, razem 
możemy więcej!

Materiał wykorzystany w artykule 
opracowała psycholog Eliza Cieślikowska, 

pracująca w Wojewódzkim  
Szpitalu Specjalistycznym w Tychach 

Spółka Megrez

Depresja jest chorobą, a nie lenistwem
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– NIERUCHOMOŚCI – 
<   KUPIĘ MIESZKANIE prywat-

nie, za gotówkę. Bez pośred-
ników. Może być: do remontu, 
pospadkowe, zadłużone. Tel. 514 
37 39 58.

<   Sprzedam garaż na osiedlu „Z”. Tel. 
534 069 120

– SERWIS, NAPRAWA – 
<   „AB” naprawa, telewizory LCD, Pla-

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

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

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

<  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. 606-274-056

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

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

– INSTALACJE, REMONTY –
<  Kompleksowe remonty łazienek, pro-

jekty, transport, doradztwo. Dwa-
dzieścia lat praktyki. Realizujemy 
projekty dofinansowane z PFRON-u. 
Tel. 506-601-278

– INNE – 
<   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

dzIał społeczno−kulTuralny

Plan zajęć organizowanych w klubach  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ogłoszenIa drobne

Garaże, boksy MotocykLowe i MieJsca postoJowe Do wynaJęcia:

O G Ł O S Z E N I E
zarząd tyskiej spółdzielni Mieszkaniowej „oskarD” w tychach

ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego, który odbędzie 
się w siedzibie spółdzielni przy ul. h. Dąbrowskiego 39,

w dniu 25.10.2019 r. 
na lokal mieszkalny należący do zasobów Rejonu GZM nr 1, przy 
ul. H. Dąbrowskiego 57/18 w Tychach, o pow. użytk. 38,0 m²  
(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc), usytuowany na  
III piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.  2,1 m². 
Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lo-
kalu osoby tam zameldowanej. 

kwota wywoławcza: 128.034,00 zł.   wadium: 12.804,00 zł 
Godzina przetargu: 9.00

Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej  
www.oskard.tychy.pl, oraz www.domy.pl, a także w siedzibie Spółdzielni  
i na tablicach ogłoszeń w Rejonach Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko–
Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 32 227–52–43”.

zAjęCiA SpORTOWO – REKREACyjNE
Termin placówka program zajęć

19.10 
– 27.10 SDK „Tęcza” XXIX Otwarte Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych z tygodniową 

wystawą prac
22.10 Regina 16.00 – Kalambury dla dzieci
22.10 Olimpia 17.00 –  Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych, cz 3 z 4
24.10 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe dla dorosłych

24.10 Orion 17.00 –  Gry i zabawy sportowe dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zapisy 
w klubie przed turniejem

28.10 Magdalena  16.00 – Turniej Darta 501 – open
29.10 Olimpia 17.00 – Grand Prix w tenisie stołowym dla dorosłych, zakończenie

29.10 Orion 17.00 –  Turniej tenisa stołowego dla dzieci do lat 14. Zapisy w klubie 
przed turniejem

30.10 Olimpia 16.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dzieci do lat 14, część I
31.10 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe dla dorosłych. Turniej „Gra w Scrabble”
5.11 Regina 16.00 – Jesienne gry i zabawy ruchowe dla dzieci

6.11 Olimpia 16.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dzieci do lat 14,   
część II

7.11 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe i karciane dla dorosłych

8.11 Orion 17.00 –  Konkurs gry w bierki dla dzieci do lat 14. Zapisy w klubie 
przed konkursem

14.11 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych. „Gra w kości”
14.11 Magdalena 17.00 – Turniej w „cymbergaja” dla dzieci
15.11 Magdalena 17.00 – Turniej warcabowy z okazji światowego Dnia Misia

19.11 Orion 17.00 –  Koło fortuny – zabawa zespołowa dla dzieci w wieku  
7– 12 lat

iMpREzy TuRySTyCzNO-KRAjOzNAWCzE
Termin placówka program zajęć

21.10 Magdalena 12.00 –  Wycieczka rowerowa dla dorosłych z okazji Światowego Dnia 
Turystyki „Jesień w tle”. Zapisy telefonicznie do 18.10.2019

21.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking
28.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking
4.11 Uszatek 10.00 – Zapisy na wyjazd do Term Bukovina w dniu 7 grudnia 2019 r.
4.11 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking

13.11 Magdalena   8.00 – Wycieczka minibusem dla mieszkańców do Krakowa
18.11 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking

WyDARzENiA KuLTuRALNE
Termin placówka program zajęć

19.10 Olimpia
Wyjazd autokarowy dla mieszkańców do Teatru Rozrywki 
w Chorzowie na spektakl „Hotel Westminster”. Zapisy przyjmuje Klub 
Olimpia, ul. Armii Krajowej 1, tel. 32 217 47 97

25.10 Magdalena 16.00 –  Dobra zabawa i perłowe humory – zabawa taneczna przy 
muzyce mechanicznej z okazji Dnia Seniora

25.10 Uszatek
Wyjazd na spektakl „Boska” do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
Bliższe informacje i zapisy w Klubie (pawilon I piętro, ul. Uczniowska 
7, tel. 32 217 31 64)

25.10 SDK „Tęcza” 18.00 – Wernisaż wystawy fotografii Haralda Bema
8.11 SDK „Tęcza” 18.00 – Retro seans „Przez łzy do szczęścia”

12.11 Regina 16.00 – Prelekcja z okazji Święta Niepodległości dla dorosłych
13.11 SDK „Tęcza” 15.00 – „Senior potrafi” – konkurs kulinarny dla Klubu Seniora

18-23.11 Uszatek Tydzień Kultur Świata – Spotkania z kulturą Grecji

20.11 Regina 16.00 –  Impreza andrzejkowa dla mieszkańców, obowiązują 
wcześniejsze zapisy

20.11 SDK „Tęcza” 17.00 – Zabawa andrzejkowa dla Klubu Seniora

22.11 Orion
16.00 –  Zabawa andrzejkowa dla mieszkańców Spółdzielni z oprawą 

muzyczną.  Zapisy od 14.10.2019 r. od godz. 8.00 w klubie 
lub pod numerem tel. 32 217 02 32.

zAjęCiA pLASTyCzNE
Termin placówka program zajęć

22.10 SDK „Tęcza” 16.00 – Warsztaty ceramiczne dla dzieci „Jesienne straszydła”
23.10 Uszatek 14.00 – „Babska manufaktura” – zajęcia rękodzieła dla dorosłych

6.11 SDK „Tęcza”
17.00 –   Tęczowe godziny dla rodziny – warsztaty ceramiczne dla 

rodziców z dziećmi. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba 
miejsc ograniczona

16.11 SDK „Tęcza” 9.00 –  Warsztaty rękodzieła dla pań
KONKuRSy pLASTyCzNE i WySTAWy

Termin placówka program zajęć
od 11.10 SDK „Tęcza” Wystawa pokonkursowa „W kwiecie dusza zamknięta”

14.10 
– 28.11 Magdalena Wystawa fotograficzna dokumentująca historię osiedla M i H widziana 

okiem naszych mieszkańców pt. „Historia z naszego osiedla”
od 18.10 
do 8.11 Olimpia Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży „Mój świat, moje 

marzenia”

od 24.10 
do 8.11 Olimpia

Konkurs plastyczny dla  dzieci i młodzieży pt. „Cudaki, potwory i inne 
jesienne stwory”. Technika wykonania prac dowolna, prace należy 
składać w Klubie Osiedlowym Olimpia, tel 32 217 47 97

od 25.10 SDK „Tęcza” Wystawa fotografii Haralda Bema pt. „Cmentarze żydowskie 
w województwie śląskim”

do 31.10 Magdalena Wystawa fotograficzna grupy FOTO AMATOR pt. „Moje wspomnienia 
z wakacji 2019”

UwAgA
LokAtoRzY 

Naprawa 
i konserwacja

okien PCV 
i drewnianych
Tel. 508-769-362



zaproszenIa

rozwiązanie krzyżówki JesienneJ  – złota poLska Jesień
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dzIał społeczno−kulTuralny

4.11 
– 31.12 Magdalena Wystawa fotograficzna grupy FOTO AMATOR pt. „Park Północny”

7.11 Uszatek Termin składania prac na konkurs plastyczny na zakładkę do książki

8.11 Uszatek Termin składania prac na konkurs plastyczny „Greccy Bogowie 
i Herosi”

15.11 Uszatek 15.30 – Rozstrzygnięcie konkursu na zakładkę do książki

do 15.11 Orion

„Magiczna zima w moim mieście”– konkurs plastyczny dla dzieci 
w wieku 7– 14 lat. Regulamin dostępny na stronie www.oskard.
tychy.pl. Termin składania prac do 15.11. 2019 r. Rozstrzygnięcie 
konkursu – 28.11.2019 r. o godz. 17.30

16.11 
–17.11 SDK „Tęcza” Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych – 16.11 w godz. 9.00-

16.00,  17.11 w godz. 9.00 –15.30. Wstęp wolny

do 20.11 SDK „Tęcza” Wystawa prac dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia plastyczne 
do SDK „Tęcza”

do 20.12 SDK „Tęcza” Konkurs fotografii pt. „Droga do…”
SpOTKANiA iNTEGRACyjNE DLA MiESzKAńCóW

Termin placówka program zajęć
19.10 Orion 12.00 – Spotkanie Twórców Sztuki „Paleta”
23.10 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
23.10 Olimpia   15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
23.10 Regina      16.00 – Spotkanie Klubu Seniora
28.10 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Serce
29.10 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Esperanto
30.10 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
5.11 SDK „Tęcza” 17.00 – Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa
5.11 Uszatek 18.30 – Spotkanie klubu TATO-net
6.11 Uszatek 12.00 – Warsztaty kulinarne
6.11 Magdalena 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych. Rozwiązywanie zagadek
6.11 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora
7.11 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Pozytywnie Zakręceni Plus 55

13.11 Olimpia     15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
13.11 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
14.11 Orion 17.00 – Spotkanie KTK „Gronie”
16.11 Orion 12.00 – Spotkanie Twórców Sztuki „Paleta”
18.11 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Serce
19.11 Uszatek 17.00 – Spotkanie Klubu Przodowników Górskich PTTK
20.11 Magdalena 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych
20.11 Olimpia 16.30 – Zabawa andrzejkowa Klubu Seniora

Imprezy | Wyjazdy | spoTkanIa

wycieczka Do zoo 
w ostrawie
W sobotę, 14 września mieszkańcy 
Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„OSKARD” wybrali się na wycieczkę 
autokarową do ZOO w Ostrawie. Jest 
to wyjątkowe miejsce ze względu na 
to, że ogród zoologiczny połączony 
jest z ogrodem botanicznym. Można 
tam podziwiać nie tylko zwierzęta, ale 
również wiele botanicznych ekspozy-
cji. Największym zainteresowaniem 
wśród zwiedzających cieszyły się 
flamingi, które już od samego wej-
ścia przyciągały uwagę swoim kolo-
rem. Pani przewodnik oprowadziła 
uczestników po ogrodzie opowiada-
jąc o zwierzętach, ich pochodzeniu 
i cechach charakterystycznych dla 
danych gatunków. Lista zwierząt, 
jakie można tam podziwiać jest 
naprawdę imponująca. Znajdują się 
tam ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, 

bezkręgowce, a nawet zwierzęta 
domowe. Natomiast w parku bota-
nicznym szczególną uwagę zwróciła 
ogromna liczba azalii i różaneczni-
ków. Niezwykle relaksujący okazał 
się spacer wśród mokradeł, stawów 
i oczek wodnych tzw. „ ścieżką wody” 
oraz leśnym wąwozem. Kilku chętnych 
wybrało się również na ścieżkę dydak-
tyczną z modelami płazów i gadów 
nadnaturalnych rozmiarów. Podczas 
zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli 
spróbować tradycyjnej czeskiej kuch-
ni w restauracji „Saola”. Z tarasu 
restauracji można było podziwiać 
wybieg pand czerwonych oraz stada 
jeleni indyjskich i antylop. Zadowoleni 
uczestnicy wycieczki, po całym dniu 
intensywnego zwiedzania i zdobyciu 
lub poszerzeniu wiedzy zoologiczno-
botanicznej, wrócili do domów. Wszy-
scy wyrazili chęć ponownego odwie-
dzenia tego wyjątkowego miejsca.

<K. Borowik
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KRZYŻÓWKA JESIENNA 

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

zaproszenIa


