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Z uwagi na wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, klientów i innych osób postronnych 

oraz pracowników, do odwołania nasze biura będą zamknięte dla osobistych wizyt w Spółdzielni, 
a wszelkie sprawy związane z realizacją usług będą załatwiane za pomocą:

– poczty elektronicznej – mail: oskard@oskard.tychy.pl

– kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32 32 32 100
Przypominamy również, że salda lokalu można sprawdzić za pomocą systemu „halo czynsze” i „e-czynsze”  

oraz poprzez kontakt telefoniczny po podaniu imienia i nazwiska oraz kwoty ostatniej wpłaty opłat czynszowych.

Z góry przepraszamy Państwa za ewentualne utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie.

Pierwszym tematem, który miał 
być poruszony to kwestia bezpie-
czeństwa na osiedlach. Liczyliśmy 
w tym miejscu na dyskusję między 
mieszkańcami a zaproszonymi 
przedstawicielami służb porząd-
kowych, czyli Policji oraz Straży 
Miejskiej, poznanie problemów 
występujących na osiedlach i wypra-
cowanie w jej efekcie satysfakcjonu-
jącego wszystkie strony stanowiska 
odnośnie współpracy ze służbami 
miejskimi w zakresie zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa na terenie 
naszych zasobów. Poczucie bezpie-
czeństwa należy do podstawowych 
potrzeb każdego człowieka i ma 
decydujący wpływ na funkcjono-
wanie każdej społeczności. Dlatego 
ważnym jest tworzenie narzędzi, 
które pozwolą na zidentyfikowa-
nie i przedstawienie, zwłaszcza 
społecznościom lokalnym, skali 
i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 
współodpowiedzialnych za zapew-
nienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. W tym celu od kilku 
lat funkcjonuje aplikacja Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
dzięki której informacje prezento-
wane na mapie uwzględniają zarów-
no wybrane kategorie przestępstw 
i wykroczeń, jak i zagrożenia, które 
w subiektywnym odczuciu miesz-
kańców negatywnie wpływają na 
ich poczucie bezpieczeństwa. Zało-

żeniem jest, że każde naniesione na 
mapę zagrożenie wywoła odpowied-
nią reakcję Policji. Drugą aplikacją, 
która ma służyć mieszkańcom jest 
aplikacja mobilna „Moja Komenda” 
przygotowana w ramach programu 
„Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to 
narzędzie, które zapewnia każde-
mu użytkownikowi szybki dostęp do 
informacji o adresach i numerach 
telefonów obiektów policyjnych oraz 
kontakt ze wszystkimi dzielnicowy-
mi na terenie kraju. Obie aplika-
cje nie służą jednak do zgłaszania 
potrzeby pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach należy 
zawsze korzystać z numeru alar-
mowego 112 lub 997.

Gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi ze szczególnym uwzględnie-
niem segregacji odpadów to kolejne 
zagadnienie, jakie zamierzaliśmy 
omówić na spotkaniach. Zaproszeni 
przedstawiciele Referatu Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta Tychy mieli przybliżyć zasady 
prowadzenia gospodarki odpadami 
komunalnymi przez Miasto Tychy 
dotyczące zwłaszcza wymogów 
segregacji odpadów stawianych 
zarówno Spółdzielni jako zarządcy, 
jak i mieszkańcom naszego miasta. 
Przypominamy, że w całych zaso-
bach naszej Spółdzielni w Tychach 
i Lędzinach, we wszystkich budyn-
kach wielorodzinnych odpady komu-

nalne są zbierane w sposób selek-
tywny. W przypadku naruszenia tego 
obowiązku, firma wywożąca odpady 
potraktuje je jako zmieszane, a przez 
Gminę zostanie naliczona wyższa 
opłata. Aby utrzymać zatem niższą 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
konieczne jest przestrzeganie przez 
wszystkich mieszkańców i użyt-
kowników innych lokali zasady ich 
segregacji.

W dalszej części spotkania pla-
nowano przedstawić zamierzenia 
remontowe i inwestycyjne Spółdziel-
ni w bieżącym roku. Przypominamy, 
że plany remontowo-inwestycyjne 
zamieszczone zostały w styczniowym 
numerze naszej gazetki „OSKARD”, 
opublikowane na stronie interneto-
wej naszej Spółdzielni w zakładce 
„Spółdzielnia”, a także w gablotach 
informacyjnych na klatkach scho-
dowych.

Po raz kolejny chcieliśmy przy-
bliżyć uczestnikom spotkań ,,insty-
tucję” budżetu partycypacyjnego 
(obywatelskiego) jako narzędzia do 
realizacji przedsięwzięć służących 
mieszkańcom Spółdzielni, finanso-
wanego z budżetu miasta. Poprzez 
wskazanie konkretnych projektów 
sfinansowanych w ten sposób można 
wykazać jego atrakcyjność i sku-
teczność.

Dokończenie na STR. 2

oDWoŁane SPOTKANIA  
Z MIESZKAŃCAMI

Z przykrością informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną 
z występowaniem koronawirusa COVID-19 w naszym kraju, zmuszeni byliśmy odwołać zaplano-
wane na marzec coroczne spotkania z mieszkańcami naszych spółdzielczych zasobów. Odbyło 
się tylko jedno spotkanie, z mieszkańcami Rejonu GZM nr 6. Wobec braku możliwości spotkania 
się z mieszkańcami pozostałych rejonów chcielibyśmy na łamach naszej gazety przybliżyć te 
informacje, które mieliśmy nadzieję przekazać użytkownikom naszych lokali osobiście.

Prawa członków związane z uczestnictwem 
w Walnym Zgromadzeniu oraz ordynacja wyborcza  

do organów samorządowych
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EkSprESEm pO rEJOnaCh

GzM 1
<  Zostały rozstrzygnięte przetargi na wykonanie robót związanych z wymianą insta-

lacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 43-47 
oraz wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 81. Termin 
wykonania prac został ustalony od początku sierpnia do końca listopada.

<  W połowie marca rozpoczął się remont balustrad balkonowych budynku przy ul. 
Dębowej 1-3. Prace dotyczą ściany wschodniej budynku.

GzM 2
<  W budynku przy ul. R. Dmowskiego 6-14 rozpoczęto drugi etap prac związanych 

z wykonaniem nawodnionej instalacji hydrantowej dla celów przeciwpożarowych 
(dotyczy klatek nr 6, 8 i 10). Roboty wykonuje ZRB TSM „OSKARD”.

<  W klatce schodowej przy ul. R. Dmowskiego 6 trwają roboty związane z wymianą 
wciągarek dźwigów osobowych. Prace realizuje wykonawca zewnętrzny wybrany 
w przetargu.

GzM 3
<  W związku z licznymi telefonami mieszkańców budynku przy ul. Hołdunowskiej 

15A w sprawie podniesienia balustrad w oknach wyjaśniamy, że przepisy budow-
lane mówią jasno i wyraźnie, że balustrady te muszą znajdować się na wysokości 
nie mniejszej niż 1,10 m. W Państwa budynku są na wysokości 0,90 m, i w trakcie 
docieplania muszą zostać podwyższone.

<  Epidemia koronawirusa wszystkim pokrzyżowała plany, zdezorganizowała życie na 
wielu płaszczyznach, ale przy okazji pokazała, że stan techniczny naszych budynków 
jest na tyle dobry, że nie odnotowujemy wielu zgłoszeń, usterek czy awarii. Wej-
ścia do mieszkań zostały ograniczone niemal do zera, co nie oznacza, że w razie 
potrzeby zostawimy kogoś bez pomocy. Może to jednak potrwać dłużej, bo musimy 
przestrzegać procedur związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa naszym 
mieszkańcom oraz pracownikom.

GzM 4
<  Rejon GZM nr 4 informuje swoich mieszkańców, że PSZOK nie przyjmuje odpadów 

z remontów (gruz, drzwi, panele ścienne i podłogowe, armatura, ścianki gipsowe 
i inne zmieszane, odpady po remontach) bezpłatnie, zgodnie z limitem tj. 1,5 tony 
na rok od mieszkańca, do odwołania. Według informacji uzyskanych od pracow-
ników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady podane wyżej 
przyjmowane są obecnie tylko odpłatnie. Wobec powyższego, zgodnie z informa-
cją umieszczoną na każdym śmietniku oraz przy komorach zsypowych, prosimy 
o nieskładowanie odpadów w miejscach jak wyżej.

GzM 5
<  Nasz Zakład Remontowo-Budowlany rozpoczął modernizację docieplenia budynku 

przy ul. Z. Nałkowskiej 28-44. Zakres na rok 2020 przewiduje modernizację ele-
wacji w klatkach 38-44. W roku bieżącym ZRB wykona również remont elewacji 
ściany szczytowej południowej w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 37-43.

<  W połowie marca rozstrzygnięty został przetarg na „Wymianę balustrad balkono-
wych z robotami towarzyszącymi na ścianie północnej w budynku przy ul. Z. Nał-
kowskiej 48”. Roboty wykonane zostaną przez wybranego wykonawcę w terminie 
od połowy kwietnia do połowy lipca bieżącego roku.

<  23 marca został przeprowadzony przetarg na wykonanie remontów docieplenia 
elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. R. Dmowskiego 17-23 oraz ul. Armii 
Krajowej 14-16 w Tychach. O wynikach przeprowadzonego przetargu i terminach 
wykonywania robót poinformujemy w kolejnym wydaniu naszej gazety.

GzM 6
<  Zakończone zostały prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynku 

przy ul. Wł. Reymonta 62-68.
<  Rozpoczęte zostały prace związane z remontem chodnika przy ul. Wł. Reymonta 

31-37.
<  W związku z nadejściem wiosny prosimy mieszkańców posiadających ogródki 

przydomowe o uporządkowanie terenu ogródków, jak i wymianę bądź naprawę 
zniszczonych ogrodzeń. Wszelkie zmiany rodzaju ogrodzenia prosimy uzgadniać 
z administracją Rejonu, zgodnie z Umową na korzystanie z terenu dla celów urzą-
dzania ogródka przydomowego. Jednocześnie przypominamy, że zabrania się wyci-
nania drzew lub krzewów bez zgody Spółdzielni. Nadto przypominamy, że zabrania 
się wyrzucania odpadów zielonych luzem pod altanki śmietnikowe, ponieważ firma 
wywozowa nie będzie zabierać takich odpadów.

GzM 7
<  W dalszym ciągu trwają prace polegające na wymianie instalacji gazowej wraz 

z przeniesieniem gazomierzy na klatki schodowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 
9-29 (dotyczy klatek 9-15 i 21-29).

<  Rozpoczęły się prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynku przy 
ul. Uczniowskiej 26-30. Roboty wykonuje ZRB TSM „OSKARD”.

Dokończenie ze STR. 1

Zostały już zgłoszone przez 
mieszkańców projekty w ramach 
siódmej edycji budżetu na 2021 r. 
Obecnie są poddawane ocenie mery-
toryczno-formalnej przez właściwe 
Wydziały Urzędu Miasta Tychy. 

Zachęcamy do czynnego udzia-
łu w obecnej edycji budżetu party-
cypacyjnego, który choć w części 
pozwoli na realizację oczekiwań 
naszych mieszkańców. Głosowa-
nie jest zaplanowane w terminie 
11-21 września br. O szczegółach 
głosowania i projektach służących 
naszym mieszkańcom będziemy na 
bieżąco informować poprzez gazetkę 

i ogłoszenia na klatkach schodowych 
budynków mieszkalnych. Więcej 
informacji na temat budżetu par-
tycypacyjnego można uzyskać na 
stronie internetowej Urzędu Mia-
sta www.umtychy.pl w zakładce Dla 
mieszkańców – Budżet Partycypa-
cyjny lub bezpośrednio na stronie 
www.razemtychy.pl

Mamy pełną świadomość, ze 
powyższy artykuł nie jest w stanie 
w najmniejszym nawet stopniu zastą-
pić bezpośredniego spotkania z przed-
stawicielami Spółdzielni. Przede 
wszystkim ze względu na fakt, iż taka 
forma pozbawia Państwa możliwości 
osobistego zgłoszenia swoich uwag 
co do sposobu zarządzania nierucho-

mościami oraz przedstawienia pomy-
słów na poprawienie warunków życia 
codziennego w lokalach należących 
do zasobów Spółdzielni. Wierząc, że 
obecny stan zagrożenia jest sytuacją 
chwilową, która w najbliższym czasie 
ulegnie unormowaniu mamy nadzie-
ję, że już wkrótce nasi mieszkańcy 
będą mogli w dotychczasowy sposób 
kontaktować się z przedstawicielami 
Spółdzielni.

Przypominamy, że w tych nieco-
dziennych okolicznościach pozostajemy 
do Państwa dyspozycji pod adresami 
mailowymi oraz numerami telefonicz-
nymi dostępnymi między innymi na 
stronie internetowej Spółdzielni. 

<TR

oDWoŁane SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Wyrazy najgłębszego współczucia 
oraz szczere kondolencje

Markowi Ługowskiemu oraz Najbliższym

z powodu śmierci 

SYNA
składają

Zarząd, Rada Nadzorcza  
oraz pracownicy TSM „OSKARD”

W celu ograniczenia rozprze-
strzeniania się wirusa podkreśla 
się przede wszystkim konieczność 
podniesienia standardu higieniczno-
sanitarnego. U ludzi – dotyczy to np. 
częstszego mycia rąk, a w budynkach 
mieszkalnych dotyczy to utrzymania 
w jeszcze większej czystości wszyst-
kich newralgicznych powierzchni 
budynków, takich jak części klatek 
schodowych, czyli poręczy, uchwy-
tów i klamek drzwi wejściowych oraz 
wind, jak również przycisków kaset 
domofonowych oraz windowych, 
poprzez które mieszkańcy mogą 
być narażeni na kontakt z wirusem. 
W naszych spółdzielczych zasobach 
wszystkie te elementy są przemy-
wane detergentem bądź płynem 
dezyfekującym przez pracowników 
firm sprzątających przynajmniej dwa 
razy dziennie. 

Na klatkach schodowych zostały 
również zamieszczone najistotniejsze 
informacje dotyczące postępowania 
w przypadku podejrzenia u siebie 
koronwirusa oraz apel dotyczący 
pomocy sąsiedzkiej, zwłaszcza oso-
bom starszym i samotnym, którym 
najbardziej będzie potrzebna pomoc 
w tym trudnym czasie – stanie epi-
demii.

Zwracamy jednocześnie uwagę, 
że niezależnie od działań podejmo-
wanych przez innych, w tym przez 
służby Spółdzielni, wiele zależy od 
nas samych, mieszkańców, od tego, 
czy sami przestrzegamy zasad zwią-
zanych z podniesionymi standardami 
higieniczno-sanitarnymi wokół siebie 
oraz czy stosujemy się do odgórnych 
zaleceń rządowych naszego kraju. 
Ówczesny czas to decydujący moment 
na wprowadzenie zmian w naszym 

dotychczasowym stylu życia, tak aby 
uchronić siebie i naszych najbliższych 
przed koronawirusem. Odpowie-
dzialność po stronie każdego z nas 

i stosowanie się przez wszystkich 
do ustalonych zasad jest w naszym 
wspólnym interesie.

<

Spółdzielnia kontra COVID-19
odkąd pojawiły się pierwsze doniesienia o przypadkach koronawirusa (coViD-19) w naszym kraju, 
Spółdzielnia w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców wdrożyła pewne działania 
prewencyjne w częściach wspólnych swoich spółdzielczych budynków wielorodzinnych.

DRoDzY MieSzkańcY!
W czasie zagrożenia koronawirusem należy myśleć nie tylko o sobie i swoich najbliż-
szych. Pamiętajmy, że w tych szczególnych dniach obok nas są również ludzie, którym 
ciężko jest samemu przezwyciężać utrudnienia wynikające z tej nietypowej sytua-
cji. Są to zwłaszcza osoby starsze i samotne, które mogą potrzebować wsparcia 
w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept czy wyprowadzeniu psa.

Dbajmy o siebie nawzajem i zainteresujmy się naszymi sąsiadami-seniorami.

zaPYTaJ SĄSiaDa-SenioRa,  
czY nie PoTRzeBUJe TWoJeGo WSPaRcia!
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Tegoroczne Walne Zgromadzenie, zgodnie z uchwałą 
Rady Nadzorczej nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 
oraz uchwałą Zarządu nr 21/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. 
zostało podzielone na trzy części – termin odbycia 2, 3 i 4 
czerwca 2020 r. 

Uchwałą Zarządu nr 22/2020 z dnia 6 lutego 2020 zwoła-
ne zostały również w tych samych terminach Zebrania Grup 
Członków, w celu wyboru członków Rad Osiedli.

Uwzględniając jednak bieżącą sytuację związaną z ogło-
szonym na terenie Polski od dnia 20 marca br. do odwołania 
STANEM EPIDEMII oraz mając na uwadze ochronę zdro-
wia i życia, zwołanie walnych zgromadzeń w spółdzielniach 
mieszkaniowych w zaplanowanych terminach może okazać 
się niemożliwe. 

W świetle powyższego, na chwilę obecną nie można również 
potwierdzić, iż zwołanie Walnego Zgromadzenia i Zebrań Grup 
Członków w naszej Spółdzielni nastąpi zgodnie z dotychcza-
sowymi decyzjami. 

Mając nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane 
z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu oraz ordynacją 
wyborczą do organów samorządowych – Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedli.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadze-
nie i dzieli się je na części, gdy liczba członków przekracza 
500 osób. Podziału na części każdorazowo dokonuje Rada 
Nadzorcza, ustalając zasady zaliczania członków do poszcze-
gólnych części. 

W razie przysługiwania członkom praw do dwu lub 
większej ilości lokali, położonych na terenie objętym róż-
nymi częściami Walnego Zgromadzenia, zainteresowani 
mają możliwość w wyznaczonym terminie wskazać tę 
część Walnego Zgromadzenia, do której chcą przynależeć, 
z tym, że w razie przysługiwania praw do lokali o różnym 
przeznaczeniu, przynależność do danej części Walnego 
Zgromadzenia określa położenie lokalu mieszkalnego. 
W przypadku braku wskazania przez członka, zaliczenia 
dokona Spółdzielnia. 

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
członkowie zostaną powiadomieni na co najmniej 21 dni przed 
terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, 
poprzez wywieszenie pisemnych zawiadomień na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, w klatkach schodowych 
budynków Spółdzielni, w siedzibach rejonów GZM, a także 
przez publikację zawiadomień w gazecie „OSKARD” i na 
stronie internetowej. 

Każdy członek Spółdzielni może brać udział tylko w jed-
nej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden 
głos – może uczestniczyć osobiście albo przez pełnomocnika. 
Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka, brać 
udział w jednej części WZ i przysługuje mu również tylko 
jeden głos. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności i dołączone do protokołu danej części 
WZ.

Pełnomocnictwo uprawniające do udziału w Walnym Zgro-
madzeniu powinno zawierać między innymi: 

– imię i nazwisko pełnomocnika,
– dane członka udzielającego pełnomocnictwa (imię i nazwi-

sko, adres lokalu z którym związane jest członkostwo). 
Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez członka 

udzielającego pełnomocnictwa. 

UWAGA:
Członkowie posiadający prawo do dwóch lub większej ilo-

ści lokali, położonych na terenie objętym różnymi częściami 
Walnego Zgromadzenia, którzy sami nie określili się do której 
części chcą przynależeć, przed udzieleniem ewentualnego 
pełnomocnictwa winni sprawdzić w Spółdzielni, do której 

części zostali przypisani. Pełnomocnik niebędący członkiem 
Spółdzielni nie może kandydować ani zostać wybranym do 
Prezydium oraz do komisji WZ.

Osoby prawne będące członkami Spółdzielni mogą brać 
udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym 
celu pełnomocnika, natomiast członkowie Spółdzielni nie-
mający zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną 
zdolnością do czynności prawnych, biorą udział poprzez swoich 
opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem, 
że nie mogą być oni członkami organów Spółdzielni. 

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni 
są dla wszystkich członków równe. Najważniejsze z nich to 
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz bierne 
i czynne prawo wyborcze – możliwość wybierania i bycia 
wybieranym do organów Spółdzielni.

OrDyNACjA WybOrCZA  
DO OrgANóW SAMOrZąDOWyCh

W 2020 r. upływa trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej 
oraz Rad Osiedli wybranych w 2017 r. 

RaDa naDzoRcza 
Tegoroczne Walne Zgromadzenie dokona wyboru 11 człon-

ków Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 77 Statutu Spółdzielni 
liczbę mandatów dla każdego okręgu wyborczego ustala 
Rada Nadzorcza stosownie do liczby członków należących 
do danego okręgu wyborczego w dniu 1 stycznia tego roku, 
w którym przeprowadza się wybory, przy zachowaniu zasady, 
że na każdy okręg wyborczy przypada co najmniej 1 mandat  
(§ 77 ust. 91 Statutu Spółdzielni). 

Uwzględniając liczbę członków, Rada Nadzorcza uchwałą 
nr 2/2020 w dniu 30 stycznia br. ustaliła po dwa mandaty 
dla 4 okręgów wyborczych: nr 1 (Rejon GZM nr 1), nr 2 
(Rejon GZM nr 2), nr 3 (Rejon GZM nr 3) i nr 5 (Rejon GZM 
nr 5). Pozostałe 3 okręgi wyborcze otrzymały po jednym 
mandacie. 

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członko-
wie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni 
jako pełnomocnicy osób prawnych. W skład Rady Nadzorczej 
nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. 
Członkiem Rady Nadzorczej można być nie dłużej niż przez 
dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na członka Rady Nad-
zorczej może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej 
jedną kadencję.

Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej powinny repre-
zentować wysoki poziom etyczny, wystrzegać się osobistych 
uprzedzeń oraz być w stanie poświęcić swój wolny czas na 
rzetelne pełnienie funkcji członka tego organu. 

Kandydat posiadający kilka praw do lokali położonych 
w różnych okręgach ma prawo kandydować tylko w jednym 
okręgu wyborczym wskazanym przez siebie. 

Zgłoszenie kandydatów odbywa się pisemnie w siedzibie 
Spółdzielni (wykluczając drogę elektroniczną i fax) – w terminie 
najpóźniej do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgroma-
dzenia – z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania 
kandydata oraz imion, nazwisk i adresów zamieszkania osób 
zgłaszających. Zgłoszenie kandydatów powinno być poparte 
przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Kandydat będzie zobligowany stawić się osobiście w sie-
dzibie Spółdzielni w celu:

<  złożenia pisemnej zgody na kandydowanie,
<  wskazania okręgu wyborczego, w którym będzie kan-

dydował w przypadku posiadania kilku praw do lokali 
w różnych okręgach,

<  złożenia oświadczenia odnośnie nie prowadzenia dzia-
łalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni (art. 56 ust. 
3 ustawy Prawo spółdzielcze) oraz braku przeszkód, 
o których mowa w art. 57 tejże ustawy. 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków zgłosze-
nie uznane będzie za nieskuteczne, a kandydat nie zostanie 
umieszczony na karcie wyborczej.

Na stronie internetowej Spółdzielni www.oskard.tychy.pl 
w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” będą dostępne karty 
zgłoszenia kandydata, które będzie można również pobrać 
w siedzibie Spółdzielni w pokojach o numerach 17, 20, 21 i 1 
(segment B) oraz w siedzibach wszystkich rejonów Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi.

O możliwości zgłaszania kandydatów i dostępności kart 
zgłoszeń członkowie zostaną poinformowani na co najmniej 21 
dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, 
poprzez wywieszone na klatkach schodowych zawiadomienia 
o Walnym Zgromadzeniu. 

W oparciu o karty zgłoszeń sporządzona zostanie karta 
wyborcza z nazwiskami kandydatów do Rady Nadzorczej 
(podanymi w kolejności alfabetycznej), w podziale na siedem 
okręgów. Do Rady Nadzorczej wejdą kandydaci w liczbie 
określonej dla danego okręgu wyborczego, którzy uzyskają 
kolejno największą liczbę głosów członków uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu.

Kandydaci, którzy w danym okręgu otrzymają odpowied-
nio w drugiej i trzeciej kolejności największą liczbę głosów 
zostaną zastępcami członka Rady Nadzorczej w danym okręgu 
wyborczym.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej licz-
by głosów (z jednoczesnym przekroczeniem liczby miejsc 
w Radzie) wybranym członkiem Rady Nadzorczej zostanie 
członek o najdłuższym stażu członkowskim (dotyczy to rów-
nież zastępców członków).

RaDY oSieDli 
Wybór członków siedmiu Rad Osiedli na kadencję 2020-

2023 nastąpi podczas Zebrań Grup Członków (ZGCZ), które 
planuje się zwołać 15 minut po zakończeniu obrad poszcze-
gólnych części Walnego Zgromadzenia. 

Członek Spółdzielni może być wybrany do Rady Osiedla 
tylko na dwie następujące po sobie kadencje, a ponowny 
wybór na członka Rady Osiedla może nastąpić po przerwie 
trwającej co najmniej jedną kadencję. Kandydatów do Rady 
Osiedla zgłaszają ustnie członkowie uczestniczący w Zebraniu 
Grupy Członków. W skład Rady Osiedla nie mogą wchodzić 
osoby będące pracownikami Spółdzielni. 

Kandydat na członka Rady Osiedla winien na Zebraniu 
wyrazić zgodę na kandydowanie oraz złożyć informację 
odnośnie:

<  nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spół-
dzielni oraz braku przeszkód, o czym mowa w art. 56 
§ 3 i art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze,

<  niezalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu.
W przypadku nieobecności na Zebraniu Grupy Członków 

kandydata do Rady Osiedla, zgoda kandydata jak również 
informacje, o których mowa w § 101 ust. 3 Statutu Spół-
dzielni, winny być wyrażone na piśmie.

Za osoby wybrane do Rady Osiedla będą uważani kandy-
daci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W sytua-
cji uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przy 
jednoczesnym przekroczeniu liczby miejsc w Radzie, a także 
liczby zastępców, bądź gdy niemożliwe jest ustalenie kolejno-
ści zastępców, przeprowadza się dodatkowe wybory spośród 
tych kandydatów.

Informacje dotyczące wyborów do organów Spółdzielni 
zawarte są w § 68-106 Statutu Spółdzielni, który dostępny 
jest na stronie www.oskard.tychy.pl w zakładce „Przepisy 
i unormowania”.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod 
numerami (32) 32 32 173; (32) 32 32 130; (32) 32 32 
118.

<

Prawa członków związane z uczestnictwem 
w Walnym Zgromadzeniu

oraz ordynacja wyborcza do organów samorządowych

z praC raDy naDzOrCzEJ

W związku z dużym zagrożeniem zdrowia 
i życia, wywołanym epidemią koronawirusa 
i bardzo zdecydowanymi działaniami podję-
tymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
zaplanowane na dzień 26 marca 2020 roku 
posiedzenie Rady Nadzorczej zostało odwołane 
w trybie nagłym.

Przed podjęciem tej odpowiedzialnej decy-
zji, Prezydium Rady Nadzorczej zwróciło 

się do Zarządu z pytaniem, czy w sposób 
istotny nie spowoduje to zakłócenia bieżącej 
pracy Spółdzielni. Odpowiedź brzmiała, że 
zaplanowane do rozpatrzenia sprawy, w tym 
podjęcie uchwały o zmianie „Regulaminu 
gospodarki finansowej”, będą mogły być 
podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
w kwietniu 2020 roku. Wobec tych faktów, 
decyzja o odwołaniu posiedzenia została pod-

jęta na kilka godzin przed jego planowanym 
rozpoczęciem. 

O dalszych działaniach dotyczących pracy 
Rady Nadzorczej oraz pozostałych organów 
samorządowych Spółdzielni, będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco. Problem jest szer-
szy i dotyczy nie tylko kolejnych posiedzeń 
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, ale również zor-
ganizowania Walnego Zgromadzenia. Obowią-

zują nas w tych sprawach bezwzględne terminy 
określone w prawie polskim, które muszą być 
rygorystycznie dotrzymane. Wyrażamy prze-
konanie, że decyzje dotyczące między innymi 
tych spraw, będą uwzględnione i uregulowane 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi tzw. 
tarczy antykryzysowej.

 Przewodniczący Rady Nadzorczej TSM „OSKARD” 
Franciszek Lewko
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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
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prawO na CO DzIEń

zoSTańMY W DoMU. Przegląd specjalnych regulacji prawnych  
wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się COVID-19

W związku z panującą sytuacją epi-
demii i rozprzestrzenianiem się zagro-
żenia wirusem SARS-COV-2 oraz wpro-
wadzanymi w ostatnim czasie szczegól-
nymi aktami prawnymi, w dzisiejszej 
publikacji postanowiliśmy odstąpić od 
prezentowania kolejnej umowy nazwa-
nej normowanej Kodeksem cywilnym na 
rzecz przybliżenia Państwu regulacji 
prawnych wprowadzonych w ostatnim 
czasie przez Ministerstwo Zdrowia 
i Radę Ministrów, których celem jest 
ograniczenie rozprzestrzeniania się 
epidemii koronawirusa.

W pierwszej kolejności należy zazna-
czyć, iż w dniu 2 marca 2020 roku 
wprowadzono ustawę o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Zawiera ona podstawy prawne do wpro-
wadzania ograniczeń mających na celu 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. W wykonaniu tej delegacji 
ustawowej od dnia 31 marca 2020 roku 
Minister Zdrowia wydał następujące roz-
porządzenia ustanawiające ograniczenia, 
nakazy i zakazy:
1)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 13 marca 2020 roku w spra-
wie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego,

2)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu epidemii (uchylające 
poprzednie rozporządzenie).
Rozporządzenia te wprowadziły: 

ograniczenia określonego sposobu prze-
mieszczania się, obowiązek poddania się 
kwarantannie, ograniczenie lub zakaz 
obrotu i używania określonych przedmio-
tów, ograniczenie funkcjonowania okre-
ślonych instytucji lub zakładów pracy, 
zakaz organizowania widowisk i innych 
zgromadzeń ludności. Rozporządzenia 
te w związku z dynamicznie rozwijającą 
się sytuacją były na bieżąco zmieniane 
i rozszerzane.

W dniu 31 marca 2020 roku Rada 
Ministrów wprowadziła nowe rozporzą-
dzenie w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (dalej: Rozporządzenie). Weszło ono 
w życie z dniem ogłoszenia i rozszerza 
ograniczenia, zakazy i nakazy wskazane 
w uprzednich aktach prawnych. Niektóre 
z ograniczeń wprowadzane są tylko na 
okres od 1 do 11 kwietnia 2020 roku 
(nie jest jednak wykluczone, iż termin 
ten zostanie przedłużony kolejnym roz-
porządzeniem). Jednocześnie zalecenia 
wytyczne i zalecenia wydane przed dniem 
1 kwietnia 2020 roku zachowują swoją 
moc. Uwzględniając powołane akty 
prawne, poniżej przedstawiamy zbiorcze 
informacje dotyczące wprowadzonych 
obostrzeń.

I.  OGRANICZENIA W SPOSObIE 
PRZEMIESZCZANIA SIę
Wydaje się, że ograniczenie to 

w sposób największy ingeruje w życie 
obywateli. Dotyczy ono przemieszczania 
się, podróżowania i przebywania w miej-
scach publicznych. Wychodzenie z domu 
powinno być ograniczone do minimum. 
Do dnia 11 kwietnia 2020 roku, na 
mocy §5 Rozporządzenia zakazuje się 
przemieszczania się osób po terytorium 
Polski, z następującymi wyjątkami:
1)  dojazd z pracy i do pracy (dotyczy to 

także zakupu towarów i usług związa-
nych z zawodową działalnością),

2)  wolontariat na rzecz walki z korona-

wirusem (np. pomoc osobom, które 
nie mogą lub nie powinny wychodzić 
z domu),

3)  zaspokajanie niezbędnych potrzeb 
związanych z bieżącymi sprawami 
życia codziennego (do czego zalicza 
się m.in. niezbędne zakupy, wyjście 
z psem, wykupienie lekarstw, wizyta 
u lekarza, opieka nad bliskimi).
Od dnia 31 marca 2020 roku do 

odwołania jednocześnie mogą poruszać 
się osoby w odległości nie mniejszej niż 
2 metry od siebie. Ograniczenie to nie 
dotyczy opieki nad dzieckiem do 13 lat, 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub o potrzebie kształcenia specjalnego, 
a także opieki nad osobą, która ze wzglę-
du na stan zdrowia nie może poruszać 
się samodzielnie.

Ponadto, do 11 kwietnia 2020 roku 
zakazane jest wychodzenie z domu osób 
nieletnich (do ukończenia 18. roku życia) 
bez opieki osoby dorosłej. Zakazane jest 
także korzystanie z pełniących funkcje 
publiczne i pokrytych roślinnością tere-
nów zieleni w szczególności: parków, plaż, 
bulwarów, promenad, ogrodów zoologicz-
nych. W tym samym okresie nie wolno 
korzystać z rowerów miejskich, natomiast 
w środkach komunikacji publicznej, 
transporcie samochodami większymi 
niż 9-osobowe i transporcie zbiorowym 
prywatnym, tylko połowa miejsc siedzą-
cych może być zajęta. Ograniczenie to 
obowiązuje do odwołania.

II.  OGRANICZENIA DOTyCZąCE 
PRZEbyWANIA W SKlEPACh 
I PROWADZENIA DZIAłAlNOśCI 
GOSPODARCZEj
Wprowadzono ograniczenia ilości 

klientów mogących przebywać w jed-
nym czasie na terenie sklepu, na targu 
i poczcie. Obecnie, do każdego sklepu 
oraz lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba 
wszystkich kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 3 (niezależnie od tego 
czy kasa jest zamknięta). Dodatkowo, 
w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy 
i punkty usługowe mogą przyjmować 
i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. 
roku życia. W pozostałych godzinach 
sklepy i lokale usługowe są dostępne 
dla wszystkich (w tym dla osób powyżej 
65. roku życia). Podobnie w przypadku 
targowisk czy bazarów – ogranicza się 
ilość osób do liczby punktów handlowych 
pomnożonych przez 3. Natomiast na 
terenie poczty może przebywać w jed-
nym momencie tyle osób, ile wynosi 
liczba okienek pocztowych pomnożo-
na przez 2. 

Zamknięte pozostają galerie handlo-
we – działalność mogą prowadzić tam 
jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna 
(z wyjątkiem produktów przeznaczonych 
do perfumowania lub upiększania), arty-
kułów toaletowych i środków czystości, 
wyrobów medycznych i farmaceutycznych, 
artykułów remontowo-budowlanych, 
prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw. 
W galeriach mogą być świadczone usługi 
medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, 
pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne 
(przy czym tylko na dowóz i na wynos). 
Na terenie galerii z handlu wyłączone są 
natomiast tzw. wyspy handlowe.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem 
poszerzono katalog ograniczeń prowadze-
nia działalności gospodarczej. Do zakazu 
obejmującego m.in. prowadzenie restau-
racji (z wyjątkiem wydawania jedzenia na 
wynos) i barów, organizowanie imprez, 
targów, konferencji, prowadzenie kasyn, 
siłowni, basenów czy wyświetlanie filmów, 
dołączono ograniczenia funkcjonowania 
działalności fryzjerów, kosmetyczek, 

salonów tatuażu i prowadzenia usług 
hotelarskich.

Ponadto w weekendy wielkopo-
wierzchniowe sklepy budowlane (tj. 
których powierzchnia sprzedaży wynosi 
powyżej 2000 m2 będą zamknięte).

III. ZAKAZ ZGROMADZEń
W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 

roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku 
zakazuje się organizowania zgromadzeń, 
z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej 
osobami najbliższymi (także partnerami). 
Zakaz zgromadzeń dotyczy także zgro-
madzeń w ramach działalności kościołów 
i innych związków wyznaniowych oraz 
imprez, spotkań, zebrań niezależnie od 
ich rodzajów.

Ograniczenia te nie dotyczą spotkań 
i zebrań związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych lub zadań służ-
bowych (czyli m.in. chodzenia do pracy) 
lub prowadzenia działalności gospodar-
czej (także przez rolników). Jednakże 
w okresie od 12 kwietnia 2020 roku 
zakaz zgromadzeń nie będzie stosowany 
gdy liczba uczestników zgromadzenia nie 
wynosi więcej niż 50 osób, wliczając w to 
organizatora i osoby działające w jego 
imieniu. 

W rozporządzeniu wskazano rów-
nież szczegółową regulację dotyczącą 
sprawowania kultu religijnego. Od dnia 
1 kwietnia do 11 kwietnia w trakcie 
sprawowania kultu religijnego (zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomiesz-
czeń), może w jednym czasie znajdować 
się 5 uczestników, oprócz sprawujących 
kult religijny lub osób dokonujących 
pochówku w przypadku pogrzebu. Jeżeli 
okres ten nie zostanie przedłużony, to 
od 12 kwietnia 2020 roku obowiązuje 
limit 50 osób.

IV.  OGRANICZENIE 
PRZEKRACZANIA GRANIC

Zgodnie z §2 Rozporządzenia, granice 
naszego kraju mogą przekraczać tylko 
i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy, 
którzy są małżonkami albo dziećmi oby-
wateli RP albo pozostają pod stałą opieką 
obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę 
Polaka, dyplomaci, osoby posiadające 
prawo stałego lub czasowego pobytu 
na terenie RP lub pozwolenie na pracę, 
cudzoziemcy, którzy prowadzą środek 
transportu służący do przewozu towarów. 
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, odpowiedni organ może zezwolić 
innemu niż wskazani wyżej cudzoziemcowi 
na wjazd na terytorium Polski. 

Nie jest zabronione opuszczanie tery-
torium Polski przez obywateli, jednakże 
wszystkie państwa sąsiednie ustanowiły 
podobne regulacje, które co do zasady 
zakazują wjazdu cudzoziemcom na 
terytorium kraju. Wobec tego wyjazd 
z kraju jest niemożliwy lub znacznie 
utrudniony.

V.  ObOWIąZEK PODDANIA SIę 
KWARANTANNIE
Osoby, które:

1) wracają z zagranicy,
2)  miały kontakt z osobami zakażonymi 

(lub potencjalnie zakażonymi) koro-
nawirusem,

3)  przekraczają granicę w celu podejmo-
wania pracy na terytorium państwa 
sąsiedniego, bądź na terytorium RP 
(od 27 marca 2020 roku),

4)  mieszkają z osobą, która będzie 
kierowana od 1 kwietnia na kwa-
rantannę,

– mają obowiązek poddania się kwa-
rantannie. 

Podczas kwarantanny w żadnym 
wypadku nie można opuszczać domu, 

zakazane są spacery z psem, wyjście do 
sklepu czy do lekarza. W przypadku, gdy 
osoba poddana kwarantannie ma bliskie 
kontakty z innymi osobami w domu – one 
również muszą zostać poddane kwaran-
tannie, a w przypadku występowania 
objawów choroby (złe samopoczucie, 
gorączka, kaszel, duszności), należy 
koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli osoba 
poddawana kwarantannie nie ma możliwo-
ści spędzenia jej w domu, to wojewodowie 
mają przeznaczone lokale na kwarantannę 
i tam ta osoba będzie mogła się udać. 
W ramach patroli, policja odwiedza osoby, 
które są objęte kwarantanną i sprawdza, 
czy osoby te pozostają w miejscu swojego 
zamieszkania. Przepisy przewidują moż-
liwość nałożenia kary finansowej do 30 
tys. zł na te osoby, które kwarantanny 
nie przestrzegają, przy czym ostateczna 
wysokość kary zależy od indywidualnych 
uwarunkowań i okoliczności.

VI. POZOSTAłE OGRANICZENIA 
Rozporządzenie ponadto wskazuje 

inne ograniczenia, zakazy i nakazy, 
takie jak:
<  ograniczenia lub zakazy obrotu okre-

ślonymi przedmiotami – dot. wyłącz-
nie produktów niezbędnych do walki 
z koronawirusem, takich jak respira-
tory, maseczki ochronne, środki do 
dezynfekcji;

<  ograniczenia wykonywania działalności 
leczniczej w zakresie m.in. udziela-
nia świadczeń w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego, z zakresu rehabili-
tacji leczniczej, sprawowania opieki 
stomatologicznej;

<  w okresie od dnia 2 kwietnia do dnia 11 
kwietnia 2020 roku w zakładach pracy 
pracodawcy zobowiązani są zapewnić 
osobom zatrudnionym (niezależnie od 
podstawy zatrudnienia) rękawiczki 
jednorazowe oraz środki do dezyn-
fekcji rąk, a także odległość między 
stanowiskami pracy wynoszącą co 
najmniej 1,5 m;

<  w tym samym okresie osoby doko-
nujące zakupów towarów lub usług 
w obiektach handlowych, placówkach 
handlowych, na targowiskach i stra-
ganach są obowiązane nosić podczas 
zakupów rękawiczki jednorazowe 
(zapewnione przez sklepy).

Źródła:
<  Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych;

<  Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 20 marca 2020 roku 
w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii;

<  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 31 marca 2020 roku zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii;

<  Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2020 roku w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii.

Kancelaria Radcy Prawnego  
Tomasza Michalskiego 

Kacper Obara 
Prawnik 

Monika Łokuciewska 
Radca prawny

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
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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.

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

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

<   Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie. 606-274-056

– INSTALACJE, REMONTY –
<  Kompleksowe remonty łazienek,  

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

<  Hydraulik – 797-599-031 
<  HYDRAULIKA Naprawa-Montaż 501 

735 156

– INNE – 
<  AUTOSKUP. Gotówka. Tel. 660-476-

276.
<  Przeprowadzki Kompleksowe, utyliza-

cja zbędnych rzeczy. Tel. 32-220-64-
27, kom. 531-944-531.

OgłOSzEnIa DrObnE

Uwaga
Lokatorzy 

Naprawa 
i konserwacja

okien PCV 
i drewnianych
Tel. 508-769-362

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią 
koronawirusa, chcielibyśmy zaprosić dzieci i Państwa 
do współpracy online. Mamy nadzieję, że w chwilach 
odpoczynku i przerw w nauce, dzieci znajdą również 
czas na zabawę i relaks. Taniec, plastyka, muzyka mogą 
być doskonałym sposobem spędzania czasu w trudnych 
chwilach. Pomocne materiały będziemy zamieszczać na 
stronie: www.oskard.tychy.pl oraz na FB Spółdzielni. 
Prosimy o kontakt telefoniczny oraz mailowy z naszymi 
placówkami:
<  SDK „Tęcza”, tel. 32/ 227 58 12,  

e-mail: tecza@oskard.tychy.pl

<  Klub Osiedlowy „Magdalena”, tel. 32/ 217 76 43, 
e-mail: magdalena@oskard.tychy.pl

<  Klub Osiedlowy „Olimpia”, tel. 32/ 217 47 97,  
e-mail: olimpia@oskard.tychy.pl

<  Klub Osiedlowy „Orion”, tel. 32/ 217 02 32,  
e-mail: orion@oskard.tychy.pl

<  Klub Osiedlowy „Regina”, tel. 32/ 218 48 35,  
e-mail: regina@oskard.tychy.pl

<  Klub Osiedlowy „Uszatek”, tel. 32/ 217 31 64, 
e-mail: uszatek@oskard.tychy.pl

< Kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego 
 Barbara Konieczna

z o S Ta ń  W  D o M U !

Drodzy Mieszkańcy!

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną może wystąpić koniecz-
ność czasowego wstrzymania wydruku naszej Gazety. jeżeli doszłoby 
do takiej sytuacji, wówczas wszelkie bieżące informacje, które miałyby się 
ukazać w miesięczniku, zamieszczać będziemy na stronie internetowej  
TSM „oSkaRD” www.oskard.tychy.pl.

jednocześnie zapewniamy, że dotrzymamy wszelkich starań, aby nasza gazeta 
ukazywała się terminowo i rzetelnie informowała Państwa o istotnych aspektach 
naszej spółdzielczej działalności.

Zarząd TSM „OSKARD”, Zespół Redakcyjny Gazety

ImprEzy | wyJazDy | SpOTkanIa

PonaD chMURaMi W „TęczY” 

28 lutego w sali widowiskowej SDK „Tęcza” licznie zgro-
madzona publiczność wysłuchała nastrojowego koncertu 
w wykonaniu zespołu „Ponad chmurami”, wpisującego 
się w krąg piosenki autorskiej i poezji śpiewanej. Zespół 
zaprezentował autorskie kompozycje do wierszy takich 
poetów, jak Wiesława Kwinto-Koczan, Hanna Woś-
Dewińska  czy Stanisław Baliński. Nie zabrakło również 
utworów między innymi Agnieszki Osieckiej czy Bułata 
Okudżawy. Udział w tym koncercie był doskonałym 
sposobem na spędzenie piątkowego wieczoru.  

<D. Baranowska

Morskie plaże, kolorowe kwia-
ty, górskie pejzaże, niesamowite 
zwierzęta, a wszystko to skąpa-
ne „w promieniach słońca”. Pod 
takim tytułem zainaugurowano 
bogatą wystawę fotografii w SDK 
„Tęcza”. Jej autorem jest prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Twórców i Animatorów Kultury 
Silesia Tak Art, Małgorzata Szala, 
która współpracuje z malarzami, 
biorąc udział w licznych plenerach 
malarskich. Jednak zamiast pędzla 
towarzyszy jej aparat fotograficzny. 
W poszukiwaniu ciekawych kadrów 
przemierza plaże, góry, łąki, by 
później dać się poznać jako pasjo-
nat przyrody oraz dobrych zdjęć. 
W uroczystym wernisażu, który 
odbył się 4 marca udział wzięli 
w dużej mierze przyjaciele, któ-
rzy swoją obecności sprawili wielką 
niespodziankę autorce wystawy. 

<G. Strzezik

„Tęcza” W PRoMieniach SŁońca

SPekTakl #RozczaRoWanie

Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” 12 marca zapro-
sił  na spektakl #rozczarowanie w wykonaniu Teatru 
Czwarta Scena w obsadzie: Jessabel – Aleksandra 
Fielek , Ginger – Katarzyna Dudek, Floryda – Anna 
Bączek-Lieber, Scarlett – Anna Kończal. 

Była to rozmowa czterech aktorek o tym, jak dzisiaj 
należałoby zagrać czarownicę.

To opowieść o przełamywaniu stereotypów i tra-
dycji, pokaz walki z rodzinnymi klątwami. Spotkanie 
nowoczesnych heks, które źle nigdy nie chciały, ale 
czasami w życiu różnie bywa i wszystko zależy od 
punktu widzenia. Tylko czy naprawdę jest coś złego 
w wyjściu na dzikie tańce od czasu do czasu? Czy są 
wśród nas obecnie czarownice? Czy kobiety, które 
„chcą inaczej” są właśnie nimi? Kobiety, aktorki, 
czarownice? Przedstawienie zostało zakwalifikowa-
ne do finału Best Off – Ogólnopolskiego Festiwalu 

Teatru Niezależnego we Wrocławiu, jako jedno z 14 
przedstawień na ponad 140 zgłoszonych, oraz do 
finału Międzynarodowego Festiwalu Off Sytuacje 
w Poznaniu. 

<A. Zadrożna

ImprEzy | wyJazDy | SpOTkanIa

W „USzaTkU” 
RozSTRzYGnięTo  
Vi eDYcJę konkURSU 
PlaSTYczneGo  
„oRiGaMi”
Cieszymy się, że nasz konkurs nadal 
cieszy się tak dużym zainteresowa-
niem i dzięki temu 6 marca mogliśmy 
się spotkać na oficjalnym ogłoszeniu 
wyników VI edycji tego wydarzenia. 
Zadaniem konkursowym było przy-
gotowanie pracy w technice origami 
o dowolnej tematyce. Dzięki odpo-
wiedniemu składaniu kartki papieru 
można było wyczarować świat pełen 
wzorów i kolorów. Temat nie ograni-
czał się tylko do fauny i flory naszego 
świata, ale obejmował także świat 
ludzi i ich otoczenia. Prace mogły 
składać się z kilku połączonych za 
sobą elementów, nie mogły jednak być 
wykonane w technice origami moduło-

wego. Konkurs miał na celu pobudze-
nie dziecięcej wyobraźni, szczególnie 
w obrębie widzenia przestrzennego 
oraz wyczulenie odbiorcy na piękno 
otaczającego świata. Nagrodzonych 
zostało dwunastu laureatów w trzech 
kategoriach wiekowych oraz w kate-
gorii origami płaskie. Wszystkim 
młodym artystom gratulujemy, a ich 
opiekunom artystycznym dziękujemy 
za zaangażowanie.

<G. Kiełczewska-Słowikowska

SPoTkanie z ceRaMikĄ
Ugniatania, wałkowania i formowania z gliny - tych wszystkich czynności 
można było spróbować  na warsztatach ceramicznych w SDK „Tęcza” 19 
lutego. Na warsztaty lepienia gliny przyszły dzieci zarówno początkujące, 
jak i te wtajemniczone. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z technikami 
łączenia i spajania gliny, budowania z wałków i plastrów form przestrzen-
nych przy użyciu prostych narzędzi. I tak w trakcie zabawy z bezkształtnej 
masy gliny zaczęły wyłaniać się naczynia, domki czy elementy biżuterii 
dla mamy. Najpierw proste, może nawet nieco niezdarne, a z czasem 
coraz dokładniejsze i bardziej skomplikowane. Jednak cały czas lepienie 
z gliny to przede wszystkim zabawa, relaks i przyjemność, a przy okazji 
znakomita stymulacja  układu nerwowego, rozwijanie wyobraźni, zdolności 
manualnych i ekspresji plastycznej dzieci. Satysfakcja i radość z efektu 
końcowego swojej pracy wzmacnia poczucie własnej wartości. Wysuszone 
prace zostaną wypalone w  piecu do wypału ceramiki, a następnie na kolej-
nych warsztatach ozdobione kolorowymi szkliwami i ponownie wypalone. 
Zachęcamy dzieci młodsze i starsze do udziału w kolejnych warsztatach 
ceramicznych, które będą organizowane w naszej placówce. 

<B. Kuczaik

RozWiĄzanie kRzYżóWki – WioSennY czaS
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KrZyżówKa

litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 12  
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru.
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BaBSka SoBoTa  
W „TęczY”
Każdego roku z myślą o paniach, 
Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” 
organizuje wyjątkowy dzień z war-
sztatami, poradami i ciekawymi 
zajęciami. Tak też było w tym roku. 
Uczestniczki licznie odpowiedziały na 
zaproszenie, by wziąć udział w pro-
ponowanych zajęciach. Panie, które 
cenią sobie własnoręcznie wykonane 
przedmioty wzięły udział w warszta-
tach ceramicznych lub tworzenia 
niepowtarzalnej biżuterii. Te panie, 
które prowadzą aktywny tryb życia 
lub chciały się sprawdzić w zajęciach 
ruchowych, mogły wybrać zajęcia 
taneczne Zumba, trening funkcjo-
nalny dostosowany do możliwości 
uczestniczek, stretching, a także 
gimnastykę wspomagającą utrzy-
manie kręgosłupa w dobrej formie. 
Dbające o zdrowy tryb życia panie 
skorzystały z porad na temat aloe-
sowej pielęgnacji oraz z porad die-
tetyka i trenera, a także informacji 
dotyczących profilaktyki raka piersi. 
Nie zabrakło także lubianych porad 
pielęgnacyjnych oraz możliwości 
sprawdzenia wybranych produktów 
podczas spotkania z firmą kosme-
tyczną Oriflame. Wśród uczestni-
czek zostały także rozlosowane 
kupony na bezpłatne lub tańsze 
zabiegi w salonie DepilConcept, 
a także darmowy trening w klubie 
FitCurves. Każda z pań znalazła dla 
siebie coś ciekawego, zrelaksowała 

się w dobrym towarzystwie, przy 
kawie i ciastku. W wyjątkowej atmo-
sferze można było oderwać się od 
codziennych zobowiązań, by choć 
jeden dzień w roku skupić się na 
przyjemnościach.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację imprezy, 
a szczególne podziękowania składa-
my: Firmie Oriflame, Forever – pro-
dukty aloesowe, Fit Curves Tychy, 
Stage ART Dance Studio – Dagmarze 
Kubinie, Katarzynie Szopie, Joannie 
Kosatce, Tyskiemu Kołu Amazonek 
oraz wszystkim instruktorom, któ-
rzy wzbogacili swoimi działaniami 
naszą ofertę. 

<G. Strzezik

„Artyści z Paletą” to cykl wystaw zor-
ganizowanych w tym roku w ramach 
20-lecia działalności Klubu Twórców 
Sztuki „Paleta”. Po styczniowym 
uroczystym jubileuszu połączonym 
z promocją kalendarza ilustrowa-
nego obrazami klubowiczów, przy-
szedł czas na prezentację twórczości 
poszczególnych twórców działających 
w „Palecie”. Cykl otwarła wystawa 
malarstwa czterech kobiet, artystek, 
które od lat działają w klubie: Mał-
gorzaty Musz, Teresy Prejs, Włady-
sławy Gawłowskiej oraz Aleksan-
dry Zając. Dla tej ostatniej była to 
wystawa szczególna, bo pierwsza, na 
której mogła zaprezentować szersze-
mu gronu swoje najnowsze  obrazy. 
Licznie przybyli goście mogli odczuć 
subtelną, bogatą w barwy i wyczucie 
formy atmosferę tej wystawy. Wśród 
obecnych byli m.in. kierownik Dzia-

łu Społeczno-Kulturalnego TSM 
„OSKARD”, Barbara Konieczna, pre-
zes Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Tychach, Andrzej Czerwiński oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia Silesia 
Tak Art. Każda z artystek zaprezen-
towała na wystawie swój własny styl 
malarski, zamiłowanie do konkretnej 
tematyki, barw i technik. Uczestnicy 
wernisażu mieli zatem okazję zoba-
czyć malownicze krajobrazy, kwieci-

ste łąki, architekturę polskich miast,  
urokliwe uliczki Pragi czy Francji. Dla 
Teresy Prejs i Władysławy Gawłow-
skiej akryle i olejne farby to ulubione 
materiały, natomiast w malarstwie 
Małgorzaty Musz i Aleksandry Zając 
to akwarele stanowią bazę twórczości. 
Dzięki temu udało się stworzyć wysta-
wę barwną, różnorodną, ukazującą 
całą gamę kobiecej wrażliwości

<A. Mlaś

koBiecYM okieM na SzTUkę – WYSTaWa MalaRSTWa  „aRTYści z PaleTĄ”


