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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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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 2019 r. 

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.

Plany remontów, modernizacji 
i inwestycji na 2020 rok

z prac rady nadzorczej

W dniu 17 grudnia odbyło się ostatnie w roku 2019 
posiedzenie Rady Nadzorczej. Uchwalony został jej plan 
pracy oraz plany Komisji: Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi, Organizacyjno-Samorządowej i Rewizyjnej. 
W związku z upływającą kadencją obecnej Rady Nad-
zorczej, plany pracy obejmują tylko okres pierwszego 
półrocza 2020 roku. W przyjętych planach znalazły 
się najważniejsze zadania, jakie stoją przed Radą 
Nadzorczą. Są to między innymi kompleksowe oceny 
działalności Spółdzielni w roku 2019, przygotowania 
do Walnego Zgromadzenia, podjęcie uchwał w sprawie 
planów kosztów i źródeł finansowania na ich pokrycie 
czy planów remontów na rok 2020. Komisje Rady Nad-
zorczej zaplanowały również przeprowadzenie kontroli 
niektórych zakresów działalności Spółdzielni.

Przyjęty został również terminarz dyżurów pełnionych 
przez członków Rady Nadzorczej w pierwszym półroczu 
2020 roku. Przypominamy, że dyżury te są pełnione 
w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach 
od 15.00 do 17.00 w budynku Spółdzielni przy ulicy 
H. Dąbrowskiego 39 (pokój nr 3, segment B).

< < <

W kolejnym punkcie obrad członkowie Rady Nadzor-
czej uchwalili plany „Inwestycji na mieniu Spółdzielni” 
i „Małych inwestycji” na rok 2020. Zapisane w nich 
działania inwestycyjne będą obejmowały wszystkie 
rejony Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM), 
a ich realizacja będzie w zasadniczej części finansowa-
na z funduszu zasobowego Spółdzielni. Za główny cel 

uznano zaspokojenie bieżących i najpilniejszych potrzeb 
dotyczących zasobów Spółdzielni.

Plan inwestycji na mieniu Spółdzielni ustalono na 
wartość około 850 tys. zł, a plan „Małych inwestycji” 
wyniesie prawie 900 tys. zł. Wśród zaplanowanych prac 
znalazły się między innymi takie zadania, jak: dopo-
sażenie placów zabaw, budowa parkingów, chodników 
i śmietników, drobne roboty inwestycyjne oraz nabycie 
i ulepszenie środków trwałych.

< < <

Praktycznie w porządku każdego posiedzenia Rady 
Nadzorczej znajduje się analiza poziomu zaległości 
w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i użytko-
wych. Tym razem analiza taka została przeprowadzona 
według danych na dzień 30 listopada 2019 r. Wykazała 
ona, że w stosunku do października, w listopadzie 2019 
r. zaległości w opłatach za używanie mieszkań wzrosły 
z 46,3% naliczeń miesięcznych do 47%, a w przypadku 
lokali użytkowych z 22,8% do 31,3%. Ogółem stanowi 
to wzrost z 43% do 44,8% naliczeń miesięcznych.

Z wyjaśnień Zarządu Spółdzielni wynika, że jednym 
z powodów tego zjawiska może być nieznaczne opóź-
nienie płatności niektórych, solidnych dotąd najemców 
lokali użytkowych.

Członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili, że nieznacz-
ny wzrost poziomu zadłużenia nie zakłóca w sposób 
istotny płynności finansowej Spółdzielni i nie stanowi 
zagrożenia dla jej prawidłowej działalności.

< Prezydium Rady Nadzorczej TSM „OSKARD”

Uroczyste podsumowanie Konkur-
su Jednego Wiersza organizowane-
go przez Spółdzielczy Dom Kultury 
„Tęcza” odbyło się 26 listopada 
2019 r. Była to już siódma edycja 
konkursu skierowanego do młodzie-
ży powyżej 16 lat i osób dorosłych, 
które nieprofesjonalnie zajmują się 
twórczością literacką.  Gościem spe-
cjalnym spotkania był współpracujący 
od wielu lat z naszym domem kultury 
Maciej Szczawiński – poeta, krytyk 
literacki, dziennikarz radiowy, który 
oprócz funkcji jurora, w drugiej części 

wieczoru poprowadził wieczór autor-
ski. Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce – Małgorzata Anna Bobak, 
dwa równorzędne miejsca drugie 
przypadły Agnieszce Kijas i Sławie 
Sibiga, III miejsce przyznano Oliwii 
Rygol. Wyróżnienia otrzymały: Daria 
Dziedzic i Anna Mazurkiewicz. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody książkowe 
i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim 
dziękujemy za udział w konkursie, 
a laureatom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

< A. Zadrożna  

Podsumowanie Vii edycji konkursu 
jednego wiersza naGrodzony wierSz

Małgorzata Anna Bobak
(I miejsce)  

wariatka

wariatka śpiewa w metrze arie operowe
policjant jednym strzałem nagrał dobry film
wystawi na YouTube zarobi pieniądze
wariatka głosem niesie
niepokojący zapach rozmarynu i bazylii
bo to włoskie melodie
a reklamówki tną nadgarstki 
i szeleszczą akordy 
jakich nikt by nie wymyślił
po nocach wariatka śni o aeroplanie
z porcelany malowanej w esy floresy 
takim co leniwie zawisa 
nad domem przy basenie
wariatka nie ma domu nie ma basenu
nie ma powideł własnej roboty
ma głos do diabła ma głos na szczęście
w aeroplanie podają rybę bez ości
ostrygi migdałowe torty marcepany 
wlewają szampana prosto do mordy 
zupę z krewetek na ostro
żetony czerwone i zielone
garną się same do dłoni
jazz-band dziennikarzy gra
wśród pisków i gwizdów
jak chmura szarańczy 
wariatce kwitnie szałwia w przełyku
nagra profesjonalną płytę
pościel z gazety zamieni na jedwabne róże
będzie niczyja i samotna 
pośrodku wielkiego salonu który zaklaszcze 
po jej powrocie z tourne

na zdjęciu od lewej: aleksandra Zadrożna, Małgorzata anna bobak, 
oliwia rygol, Maciej Szczawiński, Sława Sibiga i agnieszka kijas.
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ekspresem po rejonach

GZM 1
<  W nowym roku rozpoczynamy kolejny cykl przeglądów instalacji w budynkach 

naszego rejonu (tj. przeglądy przewodów kominowych, instalacji gazowych 
i elektrycznych). Kontrole kominiarskie będą przeprowadzane w okresie od 
stycznia do czerwca we wszystkich budynkach, a przeglądy gazowe i elektryczne 
– sukcesywnie przez cały rok. O ich terminach będziemy informować na bieżąco 
ogłoszeniami na drzwiach klatek chodowych. Apelujemy, aby nie lekceważyć m.in. 
wizyt kominiarza dokonującego tzw. przeglądu kominiarskiego. W trakcie tych 
wizyt jesteście Państwo informowani o ewentualnych zagrożeniach, których dla 
Waszego bezpieczeństwa należy unikać. Do utrzymania prawidłowej wentylacji 
w mieszkaniu należy bezwzględnie zapewnić stały dopływ powietrza zewnętrz-
nego oraz zamontować w oknach wymagane przepisami atestowane nawiewniki 
okienne.

GZM 2
<  Zakończono termomodernizację elewacji budynku przy ul. mjr Hubala 1. Zakres 

robót obejmował m.in. docieplenie ścian, przebudowę balustrad balkonowych 
od strony wschodniej, remont izolacji przeciwwodnej oraz ułożenie płytek na 
posadzkach balkonów, montaż daszków nad balkonami usytuowanymi na ostat-
nich kondygnacjach, wymianę instalacji piorunochronnej. Dzięki zrealizowanemu 
zakresowi robót estetyka elewacji budynku otrzymała „nowe życie”, a – co naj-
ważniejsze – nowe docieplenie wpłynie na zmniejszenie opłat za energię cieplną 
zużywaną przez ten budynek na potrzeby c.o. Bardzo dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom tego budynku za cierpliwość i wyrozumiałość okazaną podczas 
wykonywania robót budowlanych.

GZM 3
<  Pracownicy Rejonu GZM nr 3 po raz kolejny proszą, aby w godzinach pracy 

Spółdzielni mieszkańcy nie parkowali swoich samochodów przed wejściem 
i pod oknami naszej siedziby przy ul. Filaretów 20. Teren ten jest tak ozna-
kowany, żeby samochody pracowników miały możliwość zaparkowania blisko 
siedziby i aby na nasze potrzeby nie zabierać miejsc postojowych na terenie 
osiedla. Prywatne samochody pracowników wykorzystywane są do celów 
służbowych, gdyż teren którym administrujemy jest rozproszony niemalże po 
całym mieście, a ponadto nasze budynki znajdują się również w Lędzinach. 
W razie wystąpienia jakiejś awarii i konieczności pilnego wyjazdu dostęp do 
samochodu nie może być utrudniony.

GZM 4
<  30 listopada 2019 r. zakończyły się prace związane z przebudową instalacji 

hydrantowej w budynku przy ul. S. Jaracza 7-9, których konieczność wykonania 
wynikała z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzone testy wykazały, 
że instalacja jest sprawna i gotowa do użytkowania.

GZM 5
<  Zakończone zostały prace związane z remontem docieplenia wschodniej elewacji 

budynku przy ul. Armii Krajowej 4-10, co w znaczącym stopniu poprawiło estetykę 
otoczenia – można powiedzieć, że wokół budynku zrobiło się jaśniej.

<  Rok 2020 to również w naszym rejonie spora porcja modernizacji lub remontów 
dociepleń, którym zostaną poddane m.in. budynki przy ul. Z. Nałkowskiej 3-11, 
Marsz. Piłsudskiego 37-43 czy E. Orzeszkowej 20-26.

<  Przypominamy również, że nowy rok to kolejne przeglądy instalacji w naszych 
budynkach (chodzi oczywiście o instalację gazową, elektryczną oraz przewody 
spalinowe i wentylacyjne). Informacje o terminach przeglądów zostaną wywie-
szone w gablotach ogłoszeń na klatkach schodowych.

GZM 6
<  Przypominamy, że zabrania się składowania na korytarzach piwnicznych i pod 

schodami mebli oraz innego zużytego lub niepotrzebnego sprzętu gospodarstwa 
domowego, materiałów łatwopalnych, itp. (Regulamin używania lokali i porządku 
domowego §4 pkt 2 ppkt 2, 3). Z uwagi na niestosowanie się przez niektórych 
mieszkańców do w/w zapisu przywołanego Regulaminu, zdarza się, że na kory-
tarzach piwnicznych składowane są różnego typu przedmioty. Zaznaczamy, iż 
korytarze są drogą ewakuacyjną i w myśl przepisów nie powinny być zastawiane 
żadnymi przedmiotami. Wobec powyższego uprasza się mieszkańców o uprząt-
nięcie w terminie do 31 stycznia 2020 r. wszelkich rzeczy znajdujących się na 
korytarzach piwnicznych i pod schodami. Po tym czasie Spółdzielnia usunie 
pozostawione przedmioty, bez ponoszenia za nie odpowiedzialności materialnej.  
Przypominamy jednocześnie, iż:

 –  niepotrzebne meble, jak również zużyty sprzęt RTV i AGD należy skła-
dować w altanach śmietnikowych w specjalnie przeznaczonych na ten cel 
pomieszczeniach na gabaryty, 

 –  wszelkie odpady poremontowe (budowlane) m.in. gruz, płytki ceramiczne 
oraz pcv, drzwi, ceramika łazienkowa itp., należy we własnym zakresie 
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). W ciągu roku można dostarczyć do PSZOK-u 1,5 tony gruzu 
bezpłatnie. W przedmiotowym punkcie przyjmowane są również opony 
samochodowe.

GZM 7
<  Zakończono prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w klatkach 

schodowych oraz w mieszkaniach do licznika elektrycznego w budynku przy ul. 
Uczniowskiej 26-30.

<  Na początku stycznia 2020 r. rozpoczną się prace polegające na wymianie insta-
lacji gazowej wraz z przeniesieniem gazomierzy na klatki schodowe w budynku 
przy ul. Uczniowskiej 26-30.

Sezon grzewczy trwa. Niestety 
co roku śmiercionośny czad 
zbiera swoje tragiczne żniwo. 
Pamiętajmy o niebezpieczeń-
stwie, jakie niesie ze sobą 
tlenek węgla i właściwie zabez-
pieczmy nasze mieszkania. To 
pozwoli ochronić nasze życie 
oraz życie naszych bliskich.

Zaczadzenia często wynikają 
po prostu z niewiedzy. Sposoby na 
uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla 
są bardzo proste. Do zatruć dochodzi 
ponieważ nie mamy świadomości, 
że tak naprawdę niewiele potrze-
ba, aby nasze mieszkania stały się 
bardziej bezpieczne. Problem z cza-
dem narasta szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym.

Co zrobić, by właściwie zabez-
pieczyć siebie i swoich bliskich 
przed tym cichym zabójcą? Prze-
de wszystkim w mieszkaniu warto 
zainstalować czujkę tlenku węgla. 
Podstawową funkcją takiej czujki 
jest wykrywanie czadu i generowa-
nie sygnałów alarmowych w sytuacji 
wykrycia jego nadmiernego stężenia 
w powietrzu. Podnosi ona poziom 
bezpieczeństwa w pomieszczeniach, 
zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz 
pozwala na szybką reakcję w sytuacji 
zagrożenia życia. Pamiętajmy, że 
tego typu czujki powinny znaleźć się 
w pomieszczeniach z kuchenkami 
gazowymi, w łazienkach z gazowy-
mi podgrzewaczami wody. Czujka 
odpowiednio wcześnie zasygnalizuje 
niebezpieczeństwo, wydając bardzo 
głośny dźwięk. Mamy wtedy szansę 
na opuszczenie zagrożonego obsza-
ru. Błędem jest instalowanie czujek 
przy oknie, kratkach, przewodach 
wentylacyjnych czy w miejscach zbyt 
zawilgoconych. Niewłaściwie dobra-
ne ustawienie czujki może negatyw-
nie wpłynąć na jej pracę i skutecz-
ność. Jeżeli nie mamy możliwości 
zainstalowania czujki tlenku węgla 
pamiętajmy o częstym wietrzeniu 
pomieszczeń, w których znajdują 
się urządzenia grzewcze. Róbmy 
to szczególnie przed snem, kiedy 
mamy przed sobą perspektywę prze-
bywania kilku godzin w zamkniętym 
pomieszczeniu razem z urządzeniami 
grzewczymi.

BezBarwny, Bezwonny, 
śmiertelny

Tlenek węgla (CO, nazwa zwy-
czajowa: czad) powstaje pod-
czas procesu niepełnego spalania 
materiałów palnych – gazu, paliw 
płynnych i stałych – spowodowa-
nego brakiem odpowiedniej ilości 
tlenu, niezbędnej do całkowitego 
spalania. Tlenek węgla może być 
również produktem spalania gazu 
ziemnego. Czad jest gazem bar-
dzo niebezpiecznym, ponieważ jest 
niewyczuwalny zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony 
smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do 
organizmu, ponieważ łatwiej niż 
tlen łączy się z hemoglobiną. Two-
rzy połączenie zwane karboksyhe-
moglobiną, które jest trwalsze niż 
służąca do transportu tlenu z płuc do 
tkanek oksyhemoglobina (połącze-
nie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi 
więc do niedotlenienia tkanek, co 
w wielu przypadkach prowadzi do 
śmierci. Już wdychanie powietrza 
ze stężeniem 0,16% objętościowego 
CO, powoduje po dwóch godzinach 
zgon.

Z danych Państwowej Straży 
Pożarnej wynika, że każdego roku 
z powodu zatrucia tlenkiem węgla 
umiera kilkadziesiąt osób.

oBjawy zatrucia

Objawy zatrucia tlenkiem węgla 
zależne są od stężenia CO we wdy-
chanym powietrzu oraz od stężenia 
karboksyhemoglobiny we krwi. Do 
najważniejszych objawów, które 
mogą mieć różne natężenie, nale-
żą:
<  ból głowy;
<  zaburzenia koncentracji;
<  zawroty głowy;
<  osłabienie;
<  wymioty;
<  konwulsje, drgawki;
<  utrata przytomności;
<  śpiączka;
<  zaburzenia tętna;
<  zwolniony oddech.

Kiedy

Zagrożenie zatruciami tlenkiem 
węgla nasila się w okresie jesienno-
zimowym, gdy następuje sezon ogrze-
wania mieszkań i innych pomiesz-
czeń. Przyczyną zatrucia czadem 
w większości przypadków są:
<  wadliwe lub niesprawne urządze-

nia grzewcze;
<  niewłaściwa eksploatacja urzą-

dzeń grzewczych;

<  niesprawne przewody kominowe 
budynków;

<  niedrożna wentylacja pomiesz-
czeń;

<  pożary.

czad – ochrona

<  przeprowadzać kontrole technicz-
ne, w tym sprawdzać szczelności 
przewodów kominowych i syste-
matycznie je czyścić;

<  systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłó-
ca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do kratki;

<  nie zaklejać i nie zasłaniać kratek 
wentylacyjnych;

<  upewnić się, że użytkowane pie-
cyki, kuchenki czy termy gazowe 
są sprawne; używać ich zgodnie 
z instrukcją producenta;

<  w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność 
działania systemów wentylacji 
pomieszczeń, ponieważ okna 
wykonane w nowych technolo-
giach zapewniają dużą szczel-
ność, zamontować w oknach 
nawietrzaki okienne;

<  często pomieszczenia, w których 
odbywa się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić, 
nawet niewielkie, rozszczelnie-
nie okien;

<  zainstalować czujniki alarmo-
we wykrywające tlenek węgla 
w pomieszczeniach, w których 
odbywa się proces spalania;

<  w wypadku zaobserwowania obja-
wów takich, jak duszności, ból 
i zawroty głowy, nudności, a ist-
nieją przesłanki, że mogą być one 
wynikiem zatrucia czadem, natych-
miast przewietrzyć pomieszczenie 
i zasięgnąć porady lekarskiej.

< KMP Tychy 
< www.rcb.gov.pl

CZad. truje i zabija!

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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nieru-
chOmOść lOkalizacja zakres rObót

1 2 3

rejOn  gzm  nr  1
1 al. Niepodległości 194-200 Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych

2

ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 13-19
ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 23-29 Remont dachu

ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 23-29
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych

Malowanie klatek schodowych

3
ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 43-47 Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych 

(łazienkowych)
al. Niepodległości 214 Remont posadzki korytarzy klatki schodowej

4
al. Niepodległości 122-128

Wykonanie zadaszenia loggii ostatniej kondygnacjial. Niepodległości 130-136
al. Niepodległości 156-178

5

al. Niepodległości 180-182 Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnych  
i wodociągowych

ul. H. Dąbrowskiego 81 Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej

ul. H. Dąbrowskiego 61-67

Malowanie  klatek schodowych
Remont oświetlenia  klatek schodowych
Remont posadzki (partery klatek schodowych)
Wymiana drzwi wejściowych do  klatek schodowych

ul. H. Dąbrowskiego 57 Wymiana drzwi wejściowych do  klatki schodowej

ul. H. Dąbrowskiego 91-93 Naprawa dachu
ul. H. Dąbrowskiego 49 Wymiana wciągarki dźwigu 

6 al. Niepodległości 114 Wymiana pionów  kanalizacyjnych i wodociągowych

7
ul. K. Darwina 12 Wymiana dźwigu osobowego 

ul. K. Darwina 12-14 Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej

8 ul. Dębowa 1-3 Remont balustrad balkonowych str. wschodnia

9 ul. Dębowa 48
Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej
Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej

11 ul. H. Dąbrowskiego 1-3 Naprawa dachu

12 ul. Dębowa 6 ab 8 abc
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych
Naprawa docieplenia (ściana północna)
Naprawa dachu

13
al. Niepodległości 96 Wymiana drzwi szybowych i kabiny w dźwigu osobowym
al. Niepodległości 94-96 Remont balustrad balkonowych str. wschodnia

rejOn  gzm  nr  2

1

ul. R. Dmowskiego 6, 8 i 10 Wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej (I etap)
ul. R. Dmowskiego 14 Malowanie korytarzy
ul. R. Dmowskiego 6 Wymiana wciągarek dźwigu (2 szt.)

ul. G. Morcinka 4 Modernizacja dźwigu (wykonanie dodatkowego przystanku)

2
ul. S. Moniuszki 13-21 Wymiana instalacji gazowej
Nieruchomość Remont krawędzi płyt balkonowych

3 ul. mjr Hubala 4-6 Wymiana instalacji gazowej

5 ul. Żwakowska 21
Wymiana instalacji elektrycznej (I etap)
Malowanie klatki schodowej

7 ul. M. Kopernika 1A-1B Wymiana instalacji elektrycznej

rejOn  gzm  nr  3

1 ul. Bukowa 22
Docieplenie ściany południowej z robotami towarzyszącymi*
Malowanie ściany północnej

4 al. Niepodległości 23-27A Projekt budowlany wymiany instalacji gazowej

8 ul. Begonii  6-8 Docieplenie ścian szczytowych

14 ul. Biblioteczna 11 Malowanie klatki schodowej i korytarza na ostatniej kondygnacji

15 ul. H i K. Wejchertów 3-5
Przebudowa instalacji hydrantowej – II etap
Remont pomieszczenia pod zabudowę hydrowaru

16 ul. Elfów 41-47 Projekt budowlany wprowadzenia cwu z przebudową instalacji gazowej

18

ul. Filaretów 14 Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej – 4 piony
ul. Edukacji 25, 27 Naprawa zachodniej elewacji

ul. Edukacji 25, 27, 33 Zabezpieczenie połaci dachowej z remontem kominów

19
ul. H i K Wejchertów 4-18 Naprawa podłoża płyt balkonowych
ul. H i K Wejchertów 6 Wymiana dźwigu

20 ul. Filaretów 42
Wprowadzenie cwu z przebudową instalacji gazowej  
+ Projekt budowlany
Wymiana instalacji sanitarnej

21
ul. Filaretów 47, 55, 61 Izolacja fundamentów przy przejściu przyłącza wody i gazu

ul. Filaretów 69 Wprowadzenie instalacji cwu z przebudową instalacji gazowej  
+ Projekt budowlany

nieru-
chOmOść lOkalizacja zakres rObót

1 2 3

22
ul. Gwarków 8, 18 Wymiana wyłazów dachowych
ul. Gwarków 26-28 Malowanie klatek schodowych

24 ul. Hołdunowska 15A Docieplenie ścian podłużnych wraz z robotami towarzyszącymi*

29 ul. Hołdunowska 19
Wymiana wyłazów dachowych
Modernizacja instalacji elektrycznej

30 ul. Hołdunowska 25
Wymiana wyłazu dachowego
Docieplenie ścian podłużnych wraz  z robotami towarzyszącymi*

31 ul. Hołdunowska 27
Zabezpieczenie połaci dachowej wraz z remontem kominów
Wymiana 2 szt. wyłazów dachowych
Modernizacja instalacji elektrycznej

32 ul. Hołdunowska 35A Wymiana drzwi do piwnic

rejOn  gzm  nr  4

1
ul. Armii Krajowej 9-11 Przebudowa instalacji hydrantowej
ul. Armii Krajowej 3-5 i 9-11 Wprowadzenie ccw wraz z przebudową instalacji gazowej

3 ul. S. Jaracza 21-23 Wymiana docieplenia – elewacja wschodnia

4
ul. Poziomkowa 50, 52 i 60 Opracowanie dokumentacji przebudowy balkonów i wymiany 

docieplenia 
Nieruchomość Wymiana odcinka poziomu kanalizacji
Nieruchomość Wymiana wentylatorów

5 ul. Przemysłowa 15
Remont balkonów wraz z odnowieniem wyprawy tynkarskiej i zmianą  
kolorystyki – elewacja wschodnia
Remont instalacji AIZ – elewacja wschodnia

6 ul. Przemysłowa 7-11 Dokumentacja techniczna wprowadzenia centralnie ciepłej wody wraz 
z przebudową instalacji gazowej 

rejOn  gzm  nr  5
1 ul. Z. Nałkowskiej 3–11 Remont docieplenia elewacji – ściana zachodnia

2
ul. R. Dmowskiego 17-23 Wykonanie projektu budowlanego wymiany balustrad balkonowych

ul. R. Dmowskiego 17-19 Remont docieplenia elewacji wraz z wymianą balustrad balkonowych 
– ściana zachodnia

5 al. Marsz. Piłsudskiego 17, 17a, 
19c-19h, 19-19b

Remont oświetlenia klatek schodowych
Malowanie klatek schodowych

7 al. Marsz. Piłsudskiego 37-43 Remont docieplenia elewacji – ściana szczytowa południowa
8 ul. Z. Nałkowskiej 38-44 Modernizacja docieplenia elewacji 

9
Nieruchomość Wykonanie projektu budowlanego na wymianę balustrad balkonowych
ul. Z. Nałkowskiej 48 Wymiana balustrad balkonowych (ściana północna)
ul. E. Orzeszkowej 1 Malowanie klatek schodowych

12 al. Jana Pawła II 30-34 Wymiana oświetlenia klatek schodowych

13
ul. E. Orzeszkowej 4-6 Modernizacja docieplenia (ściany szczytowe – północna i południowa)
ul. E. Orzeszkowej 20-26 Modernizacja docieplenia elewacji
ul. E. Orzeszkowej 31-39, 41-49 Zabezpieczenie pokrycia dachowego

14
ul. E. Orzeszkowej 11-13 Remont elewacji i balustrad balkonowych – strona wschodnia 
Nieruchomość Montaż zestawu hydroforowego

16
ul. Armii Krajowej 14-16 Remont docieplenia elewacji wraz z wymianą balustrad balkonowych 

– ściana wschodnia
Nieruchomość Wykonanie projektu budowlanego wymiany balustrad balkonowych

rejOn gzm nr 6

1

ul. M. Rataja 4-10 Modernizacja instalacji elektrycznej – przeniesienie liczników z mieszkań 
do tablic TRL

ul. M. Rataja 6-10 Remont instalacji wodnej – poziomy
ul. M. Rataja 4-10

Malowanie klatek schodowych
ul. Wł. Reymonta 67-71

2
ul. Wł. Reymonta 16-24

Docieplenie elewacji strona wschodnia wraz z przebudową balustrad 
loggii i robotami towarzyszącymi
Remont instalacji anten zbiorczych AIZ

ul. Wł. Reymonta 62-68 Malowanie klatek schodowych

3
ul. Wł. Reymonta 12 Remont instalacji wodnej – poziomy
ul. Wł. Reymonta 38 Regulacja instalacji c. o. z systemem automatycznej regulacji ciśnienia

4 ul. M. Reja 19 Projekt budowlany termomodernizacji budynku i audyt energetyczny

rejOn  gzm  nr  7

1
ul. Uczniowska 9-15, 21-29 Wymiana instalacji gazowej
ul. Uczniowska 9-13 Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej + Projekt techniczny

2
ul. Ustronna 20-26 Modernizacja elewacji*
ul. Uczniowska 32-38 Projekt techniczny modernizacji elewacji 

3 ul. Uczniowska 26-30
Wymiana instalacji gazowej
Malowanie klatek schodowych

4
ul. R. Dmowskiego 94-104 Termomodernizacja budynku*
ul. R. Dmowskiego 106-114 Projekt techniczny termomodernizacji budynku 

* roboty będą realizowane pod warunkiem przyznania Spółdzielni pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach

Plan reMontów i ModerniZaCji nieruChoMośCi budynkowyCh  
na rok 2020

jak co roku przedstawiamy najważniejsze prace w nieruchomościach budynkowych ujęte w planie remontów i modernizacji na 2020 rok, uchwalonym przez radę 
nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu. Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych rejonów GZM.
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Plan reMontów Mienia SPóŁdZielni 
do wSPólneGo korZyStania na 2020 r.

w wykazie przedstawione zostały najważniejsze prace na mieniu Spółdzielni do 
wspólnego korzystania ujęte w planie remontów na 2020 rok, uchwalonym przez radę 
nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu. Szczegółowych informacji w sprawie pla-
nowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych rejonów GZM.

rejOn
gzm zakres rObót lOkalizacja

1.
Remonty placów zabaw

zasoby RejonuNaprawa nawierzchni parkingów i dróg 
wewnętrznych

2.

Remont chodnika przy wejściu do budynku przy ul. mjr Hubala 1
Remont chodnika przy altanie śmietnikowej ul. Honoraty 28-32
Remont nawierzchni parkingu przy ul. R. Dmowskiego 22-24
Remonty placów zabaw zasoby Rejonu

3. Remont altan śmietnikowych przy ul. Filaretów 6
4. Naprawa urządzeń zabawowych zasoby Rejonu

5.
Remont schodów terenowych

przy ul. Z. Nałkowskiej 28-44
przy ul. Z. Nałkowskiej 48
przy al. Marszałka Piłsudskiego 17,17a, 19c-h

Remont chodników przy al. Marszałka Piłsudskiego 73-75 i 67-69

6.
Remont parkingu od strony ściany szczytowej południowej budynku  

przy ul. Wł. Reymonta 31-37
Remont chodnika przy ul. Wł. Reymonta 31-37

7.
Remont chodnika przy ul. Ustronnej 1-3
Remont chodnika U-1 plac zabaw

Plan reMontów Mienia SPóŁdZielni 
na 2020 r.

w wykazie przedstawione zostały najważniejsze prace na mieniu Spółdzielni ujęte 
w planie remontów na 2020 rok, uchwalonym przez radę nadzorczą Spółdzielni, na 
wniosek Zarządu. Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają 
pracownicy działu lokali użytkowych.

rejOn
gzm zakres rObót lOkalizacja

PawilOny

2.

Remont dachu – segment A
ul. Żwakowska 15

Remont murów oporowych
Projekt wymiany schodów i remontu muru oporowego ul. Żwakowska 20a
Remont dachu ul. R. Dmowskiego 18

3
Remont dachu (część nad NAT) ul. Edukacji 37
Remont instalacji piorunochronnej ul. Grota Roweckiego 2D

4 Remont dachu ul. Armii Krajowej 1

6
Remont dachu ul. Wł. Reymonta 40
Remont dachu ul. Wł. Reymonta 40a

7 Remont dachu ul. Uczniowska 31

Plan reMontów i ModerniZaCji 
nieruChoMośCi GaraŻowyCh

i GaraŻowo – uSŁuGowyCh na 2020 r.
Przedstawiamy najważniejsze prace w nieruchomościach garażowych i garażowo – usłu-
gowych ujęte w planie remontów i modernizacji na 2020 rok, uchwalonym przez radę 
nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu. Szczegółowych informacji w sprawie plano-
wanych robót udzielają pracownicy działu lokali użytkowych.

nieru-
chOmOść zakres rObót lOkalizacja

rejOn  gzm  nr  1
14 Uszczelnienie ściany wschodniej ul. H. Dąbrowskiego 59
18 Remont instalacji elektrycznej al. Niepodległości 224
19 Remont elewacji ul. H. Dąbrowskiego 95

rejOn  gzm  nr  3
26 Remont dachu ul. Elfów 39A i C
27 Remont elewacji – środkowy segment ul. H. i K. Wejchertów 11
28 Remont drogi wyjazdowej ul. Filaretów 35A, B, C, D

rejOn  gzm  nr  5

18
Naprawa miejscowa posadzki, uszczelnienie 
pęknięć i rys 
Remont elewacji – strona północna

ul. Z. Nałkowskiej 31

rejOn  gzm  nr  6
7 Zabezpieczenie dachu ul. M. Reja 33

Plan inweStyCyjny na rok 2020
Przedstawiamy Państwu najważniejsze prace ujęte w planie inwestycyjnym na 2020 rok, 
uchwalonym przez radę nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu. Szczegółowych 
informacji w sprawie planowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych rejonów 
GZM oraz działu lokali użytkowych.

zakres rObót lOkalizacja

rejOn  gzm  nr  1
Budowa altany śmietnikowej przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 43-47
Doposażenie placów zabaw, zakup i montaż ławek Rejon

rejOn  gzm  nr  2
Budowa altany śmietnikowej przy ul. Kopernika 1A-1B
Budowa chodnika przy ul. St. Moniuszki 5-11
Doposażenie placów zabaw, zakup i montaż ławek Rejon
Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych przy ul. Żwakowskiej 15
Budowa łącznika między pawilonami przy ul. Żwakowskiej 20, 20a

rejOn  gzm  nr  3
Wykonanie podłoża na placu zabaw przy ul. Begonii
Zakup sprzętu zabawowego Rejon

rejOn  gzm  nr  4
Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i ławek na terenie 
nieruchomości budynkowych Rejon

rejOn  gzm  nr  5
Budowa stanowisk na kontenery na odpady segregowane przy ul. Armii Krajowej 14-16 i E. Orzeszkowej 5-13
Budowa altany śmietnikowej przy al. Marsz. Piłsudskiego 25-33
Doposażenie placów zabaw, zakup i montaż ławek Rejon

rejOn  gzm  nr  6
Zakup urządzeń zabawowych i ławek Rejon

rejOn  gzm  nr 7
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Uczniowskiej 7 – etap I
Doposażenie placów zabaw, zakup i montaż ławek Rejon

prawo na co dzień

W dzisiejszym artykule przybliżymy naszym 
Czytelnikom podstawowe zagadnienia związane 
z umową pożyczki oraz elementy, które w takiej 
umowie powinny się znaleźć, tak aby na mocy takiej 
umowy osiągnąć można było oczekiwane skutki 
prawne.

Umowa pożyczki jest samodzielnie wyodręb-
nionym typem umowy nazwanej uregulowanej 
w kodeksie cywilnym. Definicję zawiera przepis art. 
720 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym jest to 
umowa, przez którą „(…) dający pożyczkę zobo-
wiązuje się przenieść na własność biorącego okre-
śloną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko 
co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić 
tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy 
tego samego gatunku i tej samej jakości.” Zgodnie 
z powyższą definicją, stronami umowy pożyczki są 
dający pożyczkę (pożyczkodawca) i przyjmujący 
pożyczkę (pożyczkobiorca). Mogą nimi być osoby 
fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organiza-
cyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznała zdolność prawną. Strony te trzeba opisać 
precyzyjnie, tak aby możliwa była ich identyfikacja.

Istotnymi elementami umowy pożyczki jest pre-
cyzyjne określenie przedmiotu pożyczki. Przedmio-
tem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rze-
czy ruchome oznaczone co do gatunku. Rzeczami 
oznaczonymi co do gatunku mogą być płody rolne 
np. kwintal pszenicy, tona kukurydzy czy jabłek, 
surowce np. węgiel, kruszywo w tonach, towary 
przemysłowe, w tym prefabrykowane, jak cement, 
papier, wełna mineralna, benzyna itp. Ogólnie 
można stwierdzić, że są to przedmioty materialne, 
nieoznaczone co do tożsamości, które określa się za 
pomocą jednostek miary (wagi, ilości). Konieczne 
jest jednak, aby miały postać materialną.

Ważną kwestią jest również doprecyzowanie w umo-
wie momentu, w którym nastąpi przekazanie przed-
miotu pożyczki. Jeżeli termin ten nie wynika z umowy, 
to wydanie przedmiotu pożyczki powinno nastąpić bez-
zwłocznie po wezwaniu dokonanym przez pożyczkobior-
cę. W sytuacji, gdy dający pożyczkę uchyla się od prze-
kazania jej przedmiotu, biorącemu pożyczkę przysługuje 
roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki. Roszczenie 
to przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, 
gdy przedmiot pożyczki miał być wydany.  

Umowa pożyczki powinna zawierać również ozna-
czenie terminu zwrotu przedmiotu pożyczki, albo-
wiem głównym obowiązkiem biorącego pożyczkę 

jest jej zwrot. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie 
został określony w umowie, pożyczkobiorca obo-
wiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni po 
wypowiedzeniu przez pożyczkodawcę. Dodatkowo 
strony mogą określić z góry termin zwrotu pożyczki, 
nadając umowie pożyczki charakter umowy zawartej 
na czas oznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki 
nie jest oznaczony, a zatem pożyczka została udzie-
lona na czas nieoznaczony, obowiązek „zwrócenia 
pożyczki” aktualizuje się w wyniku złożenia przez 
dającego pożyczkę oświadczenia o wypowiedzeniu.

Poza wyżej wskazanymi elementami umowy pożycz-
ki może ona zawierać również inne elementy, dowolnie 
ukształtowane przez strony. Przykładami takich zapi-
sów może być oświadczenie biorącego pożyczkę o jego 
sytuacji majątkowej, zabezpieczenie zwrotu przedmio-
tu pożyczki np. poprzez wystawienie weksla in blanco, 
wpisu w hipotece czy też poręczeniem.

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują również, że 
dający pożyczkę jest zobowiązany do przekazania 
biorącemu pożyczkę przedmiotu pożyczki w stanie 
wolnym od wad, tj. niezniszczonego czy też nieobcią-
żonego prawami osób trzecich. W sytuacji, gdy dający 
pożyczkę wiedział o wadzie rzeczy pożyczonej ponosi 
on odpowiedzialność za powstałą po stronie biorącego 
szkodę. Powyższe oznacza, że biorący pożyczkę jest 
uprawniony do wystąpienia z roszczeniem o napra-
wienie szkody, która została mu wyrządzona poprzez 
wydanie mu przedmiotu obarczonego wadą.

Końcowo wskazania wymaga, że kodeks cywilny nie 
wprowadza jakichkolwiek wymogów odnośnie formy, 
w jakiej umowa pożyczki powinna zostać zawarta dla 
swojej ważności. Wymagania odnośnie do zachowania 
formy dokumentowej, zgodnie z art. 720 § 2 k.c., 
dotyczą wyłącznie pożyczki, której wartość przekra-
cza tysiąc złotych, przy czym niezachowanie tej formy 
nie skutkuje nieważnością umowy pożyczki, a jedynie 
ograniczeniami dowodowymi – w sporze dopuszczalny 
dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron 
na fakt dokonania czynności.

Źródło:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny
 < Kancelaria Radcy Prawnego  

Tomasza Michalskiego 
 Izabela Nawrat – Marek 

Aplikant radcowski 
Monika Łokuciewska 

Radca prawny

umowa pożyczki
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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

Jak co roku w okolicach 6 grudnia 
w naszych klubach osiedlowych orga-
nizowane są spotkania mikołajkowe, 
przede wszystkim dla dzieci, ale cza-
sami też dla dorosłych mieszkańców 
naszej Spółdzielni. 

W klubie osiedlowym „Magdalena” 
takie spotkanie dla dorosłych miało 
miejsce 4 grudnia 2019 r., natomiast dla 
dzieci zostało zorganizowane 6 grudnia 
2019 roku. Podczas spotkania dla dzieci 
wystąpił krakowski Teatr Skrzat z przed-
stawieniem „Przygody Krysi Kaprysi”.

Podczas imprezy mikołajkowej w klubie 
„Regina” główną atrakcją było przedsta-
wienie przygotowane przez aktorów z Tea-
tru „Bajkowe Skarbki Śląska” pt. „Eliza 
w Krainie Zimy”. Dzieci chętnie brały czyn-
ny udział w spektaklu tańcząc, śpiewając 
i angażując się w poszczególne sceny.

Do Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza” 
Mikołaj przyszedł 5 grudnia. Impreza roz-
poczęła się od spektaklu „Niesamowite 
przygody Ruperta Greena” w wykonaniu 
Teatru TRIP. Tego samego dnia wyjątkowe 
spotkanie odbyło się w klubie „Uszatek”. 
Uczestnicy mogli zobaczyć przedstawienie 
„Eliza u Królowej Zimy” w wykonaniu 
teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”. Dzieci 
z entuzjazmem oglądały przedstawie-
nie, w którym mogły aktywnie uczest-
niczyć. 

4 grudnia 2019 r. niezwykły gość 
zawitał do klubu „Orion”, a dla dzieci 
przygotowano spektakl „Eliza u Kró-
lowej Zimy”. 6 grudnia 2019 r. został 
on także zaprezentowany uczestnikom 
mikołajkowego spotkania zorganizo-
wanego w klubie „Olimpia”.

Podczas każdego z tych spotkań 
nie mogło zabraknąć wizyty Mikołaja, 
który rozdawał wspaniałe prezenty!

<
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imprezy | wyjazdy | spotkania

jeSienny konCert w „tęCZy”

W piątek, 29 listopada 2019 r. w sali widowiskowej 
SDK „Tęcza” licznie zgromadzona publiczność wysłucha-
ła nastrojowego koncertu w wykonaniu zespołu „Gasta 
Mire”. Artyści zaprezentowali głównie autorskie piosenki 
i ballady, ale nie zabrakło również kawałków folkowych 
i standardów muzyki irlandzkiej. Zespół tworzą: Zbigniew 
Siudy – wokalista, gitarzysta, autor tekstów i muzyki; 
Jolanta Ewa Gacka – skrzypce, wokal; Michał Kubarski 
– akordeon. Udział w tym koncercie był doskonałym spo-
sobem na spędzenie jesiennego, piątkowego wieczoru.

< D. Baranowska
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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 mieszkanie na osiedlu 
„F”, 40 m2, II piętro z IV, tel. 797-
281-981

<   Sprzedam działkę rekreacyjną R.O.D. 
„Katarzynka” Nr 213  tel. 508 804 
664

<   Sprzedam mieszkanie 61 m2. Tychy ul. 
Reymonta III p. Tel. 798-112-447

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

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

<  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

<  Hydraulik – 797-599-031

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:

zajęcia sPOrtOwO-rekreacyjne
termin Placówka Program zajęć
27.01 Magdalena 15.00 – Turniej w Air Hockey dla dzieci
27.01 Uszatek 16.00 – Turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci

28.01 Orion 17.00 –  Konkurs rzutów do celu dla dzieci do lat 14. Zapisy w klubie 
przed konkursem

30.01 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka 
umysłu” 

30.01 Olimpia 15.00 – Turniej cymbergaja dla dzieci do lat 14.
31.01 Regina 16.00 – Zabawy ruchowe z chustą animacyjną dla dzieci
5.02 Olimpia 15.00 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży młodszej

6.02 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka 
umysłu”

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

12.02 Regina 16.00 –  Turniej „Piłkarzyki” dla dzieci (kat.  wiek. I: 8-10 lat, kat wiek. 
II: 11-13 lat)

13.02 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka 
umysłu”

14.02 Regina 16.00 – Walentynkowe zawody sportowe dla dzieci
17.02 Magdalena 16.30 – Turniej w grze świetlicowej dla dzieci

18.02 Olimpia 17.00 –  Turniej tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
– drużynowy (deblowy) – Turniej 1 z 4

19.02 Olimpia 16.00 – Turniej piłkarzyków dla młodzieży

imPrezy turystycznO-krajOznawcze
termin Placówka Program zajęć
27.01 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking
3.02 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking

5.02 Uszatek 10.00 –  Wycieczka dla dorosłych do Kopalni Guido w Zabrzu – bliższe 
informacje i zapisy w Klubie

10.02 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking

13.02 Magdalena 16.00 –  Walentynkowo – zimowy spacer z aparatem fotograficznym, 
ulicami miasta Tychy (grupa Foto Amator)

14.02 Regina 9.00 –  Wyjazd dla mieszkańców do Sanktuarium Św. Walentego 
w Bieruniu Starym z okazji Walentynek

16.02 Regina 12.00 –  Wycieczka autokarowa do Wisły połączona z kuligiem dla 
mieszkańców

17.02 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking

wydarzenia kulturalne
termin Placówka Program zajęć
15.01 Olimpia 16.30 – Zabawa karnawałowa dla dzieci w Klubie „Olimpia”

23.01 Magdalena 16.00 –  Biedronkowy bal karnawałowy dla dzieci do lat 14. Zapisy 
w klubie „Magdalena” 

25.01 Olimpia 12.00 – Spotkanie Klubu Twórców Sztuki „Paleta”
29.01 Regina  16.00 – Spotkanie z okazji Dnia Babci pt. „Opowiedz mi babciu”

31.01 Magdalena 16.00 –  Zabawa taneczna dla dorosłych z okazji karnawału, 
Dnia Babci i Dnia Dziadka pt. „Na dzikim zachodzie”

31.01 Orion 17.30 –  Wieczór autorski Gabrieli Anny Kańtor. Szczegółowe 
informacje w klubie lub pod numerem tel. 32 217 02 32

31.01 SDK „Tęcza”
18.00 –  Koncert „Pod dachami Paryża” - najpiękniejsze piosenki 

Edith Piaf. Wejściówki do odbioru w SDK „Tęcza” i klubach 
osiedlowych od 27 stycznia br.

1.02 Uszatek  17.00 –  Bal Karnawałowy dla dorosłych – bliższe informacje i zapisy 
w Klubie. Pawilon I piętro ul. Uczniowska 7, tel. 32 217 31 64

7.02 SDK „Tęcza” 18.00 – Otwarcie wystawy Ikon Krzysztofa Liszki 

11.02 Uszatek
 17.00 –  Bal Karnawałowy Przebierańców dla dzieci – bliższe 

informacje i zapisy w Klubie. Pawilon I piętro  
ul. Uczniowska 7, tel. 32 217 31 64

12.02 Olimpia 16.30 – Zabawa karnawałowa dla seniorów w Klubie „Olimpia”

12.02 Orion 17.30 –  Dzień Babci i Dziadka – występ artystyczny dzieci z kółka 
tanecznego „Orionki”

14.02 Magdalena 16.00 – Zabawa taneczna karnawałowo-walentynkowa dla dorosłych

14.02 Orion 16.00 –  Zabawa karnawałowa dla mieszkańców Spółdzielni. Zapisy od 
27 stycznia 2020 r., od godz. 8.00. Liczba miejsc ograniczona

14.02 SDK „Tęcza” 17.00 – Retro seans „Sportowiec mimo woli”

17.02 Regina 13.00 –  „Tradycja wypieku pączków” – spotkanie kulinarne z okazji 
Tłustego Czwartku

18.02 Regina 16.00 – Bal przebierańców dla dzieci 
19.02 Regina 16.00 – Zabawa karnawałowa dla mieszkańców
19.02 Uszatek  13.00 – Spotkanie Koła Kulinarnego  - „Pączki, pączki...”

21.02 Olimpia
Wyjazd autokarowy dla mieszkańców do Teatru Zagłębia w Sosnowcu 
na spektakl pt. „Przodownicy Miłości. Rewia Związkowo – Robotnicza.” 
Zapisy przyjmuje Klub „Olimpia” od 27.01.2020

21.02 Uszatek
17.30 –  Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na sztukę „Mistrz 

i Małgorzata”. Bliższe informacje i zapisy w Klubie. Pawilon 
I piętro ul. Uczniowska 7, tel. 32 217 31 64

zajęcia Plastyczne
termin Placówka Program zajęć

8.02 SDK „Tęcza” 9:00 – Warsztaty rękodzieła dla pań

Uwaga
Lokatorzy 

Naprawa 
i konserwacja

okien PCV 
i drewnianych
Tel. 508-769-362

o G Ł o S Z e n i e
zarząd tyskiej Spółdzielni mieszkaniowej „oSKard” 

w tychach

ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odręb-
nej własności lokalu mieszkalnego, który odbędzie się 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. h. dąbrowskiego 39,

w dniu 24.01.2020 r. 

na lokal mieszkalny należący do zasobów rejo-
nu GZM nr 5,
przy al. jana Pawła ii 32/49 w tychach, o pow. użytk. 
36,8 m² (w wyniku dokonanych zmian w układzie funk-

cjonalnym lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpo-
koju, łazienki z wc), usytuowany na iV piętrze, brak po-
mieszczenia przynależnego.

toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowa-
nie z lokalu osoby tam zameldowanej.

Kwota wywoławcza 134.305,00 zł.  wadium 13.431,00 zł 
– godzina przetargu 9.00

Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie in-
ternetowej www.oskard.tychy.pl, www.domy.pl, a także 
w siedzibie Spółdzielni i na tablicach ogłoszeń w rejo-
nach Gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

dodatkowe informacje można uzyskać w dziale człon-
kowsko–mieszkaniowym Spółdzielni tel. 32 227–52–43.
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kOnkursy Plastyczne i wystawy
termin Placówka Program zajęć

10.01 Uszatek
Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci ORIGAMI – termin 
składania prac do 20 marca. Bliższe informacje w Klubie.  
Pawilon I piętro ul. Uczniowska 7, tel. 32 217 31 64

do 31.01 SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa „Gwiazdkowe Anioły”
do 31.01 SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa „Najpiękniejszy list do św. Mikołaja”

od 
27.01 Magdalena Wystawa fotograficzna grupy FOTO AMATOR – zdjęcia ze spacerów 

świąteczno-noworocznych
od 7.02 SDK „Tęcza” Wystawa Ikon Krzysztofa Liszki

do 
17.02 Olimpia

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych „Moje 
miasto zimą”. Technika wykonania prac dowolna, prace należy składać 
w Klubie Osiedlowym „Olimpia”, ul. Armii Krajowej 1, tel. 32 217 47 97

do 27.02 SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Droga do …”
do 

28.02 Orion Wystawa 20 lat z Paletą – jubileusz 20-lecia działalności Klubu 
Twórców Sztuki „Paleta”

sPOtkania integracyjne dla mieszkańców
termin Placówka Program zajęć
27.01 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Serce
28.01 Regina 12.00 – Wyjście mieszkańców do Groty Solnej 
28.01 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Esperanto
28.01 Uszatek 17.00 – Spotkanie Koła Przodowników Górskich PTTK
29.01 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
29.01 Olimpia 15.00 – Dzień babci i dziadka w Klubie Seniora
29.01 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
29.01 SDK „Tęcza” 17.00 – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek
4.02 SDK „Tęcza” 17.00 – Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa
4.02 Uszatek 18.30 – Spotkanie klubu TATO-net
5.02 Magdalena 14.00 – Przedwalentynkowe spotkanie Klubu Dłużej Młodych
5.02 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora
6.02 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Plus 55

10.02 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Serce
12.02 SDK „Tęcza” 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
12.02 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora
13.02 Orion 17.00 – Spotkanie KTK „Gronie”
15.02 Olimpia 12.00 – Spotkanie Klubu Twórców Sztuki „Paleta”
18.02 Uszatek 17.00 – Spotkanie Koła Przodowników Górskich PTTK
19.02 Magdalena 14.00 – Tłusty czwartek – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych
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Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A. Nakład: 15.000 egz.

warSZtaty Malowania  
akwarelaMi w „orionie” 

W ramach cyklicz-
nych spotkań Klubu 
Twórców Sztuki „Pale-
ta” odbyły się ciekawe 
warsztaty malowania 
akwarelami. Podczas 
dwudniowych zmagań 
z akwarelową techni-
ką pod kierownictwem 
Małgorzaty Musz, 
członkini „Palety”, 
uczestnicy zapoznali 
się z podstawowymi 
narzędziami i mate-
riałami, stosowanymi 
w malarstwie akwarelowym. Każdy stworzył wstępny 
szkic, na bazie którego w dalszej części warsztatów 
powstawały piękne akwarelowe dzieła. Pani Małgorzata 
chętnie dzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem 
malarskim, pomagając każdemu w posługiwaniu się far-
bami. Warsztaty udowodniły wszystkim, jak intrygującą, 
nie zawsze łatwą techniką jest akwarela, dającą jedno-
cześnie wiele niepowtarzalnych form i pięknych efektów 
twórczych. Powstałe obrazy będzie można zobaczyć 
na wystawie, która towarzyszyć będzie uroczystemu 
jubileuszowi 20-lecia działalności Klubu Twórców Sztuki 
„Paleta” 10 stycznia w Klubie „Orion”. 

< A. Mlaś

Piernikowe warSZtaty

Wraz z nastaniem adwentu SDK „Tęcza” nabrał iście 
świątecznego nastroju za sprawą pięknych i kolorowych 
dekoracji, a także pachnących korzennymi przyprawami 
warsztatów zdobienia pierników. Każdego roku zaprasza-
my dzieci wraz z rodzicami do zdobienia tych aromatycz-
nych wypieków, przygotowanych wcześniej przez Alek-
sandrę Boczoń z tyskiej Maszkieterii. Każdy uczestnik 
otrzymuje swój zestaw pierniczków i słodkich cukierków, 
aby wykonać zdobienia według własnego pomysłu. W ruch 
ruszają pędzelki z kolorowym lukrem i zwinne małe 
dłonie, które starannie komponują dekoracje. Częstym 
elementem tych spotkań są nie tylko ozdobione pierniczki, 
ale także buzie małych artystów, ponieważ wszystkie 
słodkości kuszą od samego początku. Pozostaje słodką 
tajemnicą, ile z tych zdobionych pierniczków dotrwało do 
Bożego Narodzenia… Dziękujemy wszystkim rodzinom 
i dzieciom za wspólne spotkanie oraz Pani Aleksandrze 
za wielkie zaangażowanie i poświęcenie czasu.

< G. Strzezik

świąteCZny kierMaSZ w „tęCZy”

7 grudnia 2019 r. w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Tęcza” po raz kolejny odbył się świąteczny kiermasz 
rękodzieła artystycznego, którego celem niezmiennie 
jest promowanie działalności twórczej mieszkańców 
naszej Spółdzielni oraz prezentacja rękodzieła szerszej 
publiczności. 

Odwiedzający mogli zachwycać się pięknie zdo-
bionymi przedmiotami wykonanymi ręcznie, różnego 

rodzaju stroikami, kartkami okolicznościowymi, ozdo-
bami świątecznymi, wyrobami dekorowanymi techniką 
decoupage, wyrobami z filcu, wełny, koronkami oraz 
biżuterią wykonaną różnymi technikami. Kiermasz to 
wyjątkowa okazja do kupienia niepowtarzalnych deko-
racji świątecznych, ale też prezentów pod choinkę dla 
rodziny i przyjaciół. 

< A. Zadrożna

najPiękniejSZy liSt  
do św. MikoŁaja

Temat konkursu nawiązywał do okresu i tradycji zwią-
zanej z pisaniem listów do Św. Mikołaja. Pierwsza 
edycja konkursu miała na celu pielęgnację tradycji, 
rozwijanie twórczej wyobraźni i samodzielnej pracy, 
kształtowanie pisma oraz poczucia estetyki. Jury 
zwróciło uwagę na poziom nadesłanych prac, twórcze 
pomysły oraz własnoręczne wykonanie. Oceniano listy 
pod kątem treści, dekoracji, pomysłu na całość, a także 
estetykę wykonania. Dominowały obrazki rysowane 
kredkami, pisakami, malowane farbami akwarelowymi, 
plakatowymi,  wyklejone koralikami, itp. Teksty głównie 
pisano piórem. Do konkursu przystąpiło 11 instytu-
cji: przedszkola oraz szkoły podstawowe z Tychów, 
a także indywidualne zgłoszenia przedstawiając 54 
prace. Wszystkie zakwalifikowano do wystawy kon-
kursowej. Przyznano nagrody w następujących kate-
goriach: I kategoria: 5 –7 lat, II kategoria: 8-10 lat, 
III kategoria: 11-12 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów 
i nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło 
się  10 grudnia 2019 r. w SDK „Tęcza”. Dziękujemy 
autorom prac za udział w konkursie, laureatom gratu-
lujemy zdobytych nagród i zachęcamy do dalszej pracy 
twórczej. Dziękujemy opiekunom oraz nauczycielom za 
zachęcenie dzieci do udziału w konkursie oraz wkład 
włożony w przygotowanie prac.

< G. Strzezik

Z „uSZatkieM”  
w terMaCh bukowina

Termy Bukowina to ponad dwa tysiące metrów sześ-
ciennych wody termalnej rozmieszczonej w kilkunastu 
basenach i basenikach, zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. W sobotę, 7 grudnia 2019 r. Klub 
Osiedlowy „Uszatek” zabrał tam grupę mieszkań-
ców chętnych wypróbować lecznicze właściwości 
bukowiańskich wód. Góralskie nazwy zachęcały do 
sprawdzenia, co się pod nimi kryje. I tak poznali-
śmy: Bulgotnik z licznymi masażami, Bonior Basisty 
w kształcie góralskich basów, Niebiesko Dolina – naj-
cieplejszy z basenów z leżankami i hydromasażem czy 
Jaskinię nad Porońcem z rwącą rzeką i wodospadami. 
Uczestnicy mogli także skorzystać z masaży wod-
nych, wygrzać się w saunie czy odpocząć na jednym 
z licznych leżaków. Wycieczka okazała się bardzo 
udana, a po dniu naszpikowanym relaksem nikt nie 
czuł się specjalnie zmęczony. Na kolejny tego typu 
wyjazd zapraszamy za rok.

< J. Zamasz-WideraroZwiąZanie krZyŻówki  – do SieGo roku

imprezy | wyjazdy | spotkania

GwiaZdkowe anioŁy 

Celem konkursu plastycznego „Gwiazd-
kowe Anioły” zorganizowanego już 
po raz dwunasty przez Spółdzielczy 
Dom Kultury „Tęcza” było zachęcenie 
dzieci do osobistego zaangażowania 
w przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia, refleksja nad symbola-
mi świąt, a tym samym podtrzymanie 
pięknej tradycji wykonywania ozdób 
i dekoracji świątecznych. Temat kon-
kursu cieszył się i tym razem bardzo 
dużym zainteresowaniem, zwłaszcza 
dzieci młodszych. Ogółem na konkurs 
wpłynęły 322 prace z wizerunkiem 
aniołka, wykonane różnymi technika-
mi: ołówkiem, farbami plakatowymi, 
pastelami olejnymi i suchymi, koloro-
wymi tuszami, kredkami akwarelowy-
mi, pisakami, wydzierane i wycinane, 
wykonane z masy solnej czy papiero-
wej, malowane na szkle, a także anioły 
zrobione z gliny. Wybór najlepszych 

prac był bardzo trudny. Spośród 244 
prac zakwalifikowanych do wystawy 
pokonkursowej jury nagrodziło 13, a  
wyróżniło 5 prac. Szczególną uwagę 
zwracano na samodzielność wyko-
nania, umiejętność radzenia sobie 
z wybraną techniką, kolorystykę i tzw. 
ogólne wrażenie artystyczne. Wybra-
no te najbardziej oryginalne, ujmujące 
prostotą, a jednocześnie świadczące 
o dużej wrażliwości, talencie czy zaan-
gażowaniu wykonawcy. Wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów 
artystycznych. Organizatorzy dziękują 
instruktorom, nauczycielom i rodzicom 
za zaangażowanie i zachęcenie dzieci 
do wzięcia udziału w tym konkursie, jak 
również za dostarczenie prac. W czasie 
uroczystego rozstrzygnięcia konkursu 
10 grudnia 2019 r. laureatom wręczo-
no nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy.

< G. Strzezik
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KrzyżówKa NOwOrOCzNa

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11  
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru.

zaproszenia


