
Członków Spółdzielni zaintereso-
wanych pracą w Radzie Nadzorczej 
ponownie zachęcamy do zgłaszania 
swoich kandydatur – druki kart zgło-
szeń można pobrać:

<  ze strony internetowej Spółdzielni 
www.oskard.tychy.pl (zakładka 
„AKTUALNOŚCI i OGŁOSZE-
NIA”) ,

<  w siedzibie Spółdzielni (kancelaria 
– pokój nr 17), 

<  w siedzibach wszystkich rejonów 
gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi.

Zgłoszenie kandydata musi zostać 
poparte przez co najmniej 10 człon-
ków Spółdzielni. 

Uzupełnione karty zgłoszeń 
należy składać w wersji papie-
rowej w siedzibie Spółdzielni 
w Dziale Organizacyjno-Samo-
rządowym (pokoje nr 20, 21, 22) 
w terminie do dnia 24 sierpnia 
br. – wyklucza się drogę elek-
troniczną i fax. 

W tym samym terminie każdy 
z kandydatów zobligowany będzie 
stawić się osobiście w siedzibie Spół-
dzielni w celu złożenia:

<  pisemnej zgody na kandydowa-
nie,

<  oświadczenia odnośnie nieprowa-
dzenia działalności konkurencyjnej 
wobec Spółdzielni (art. 56 ust. 3 
ustawy Prawo spółdzielcze) oraz 
braku przeszkód, o których mowa 
w art. 57 tejże ustawy,

<  wskazania okręgu wyborczego, 
w którym będzie kandydował 
– w przypadku posiadania kilku 
praw do lokali w różnych okrę-
gach,

<  oświadczenia o braku zaległości 
w opłatach za używanie loka-
lu mieszkalnego/garażu wraz 
z wyrażeniem zgody na zweryfi-
kowanie oświadczenia i podanie 
informacji w tym zakresie na 
Walnym Zgromadzeniu. 

W przypadku niespełnienia 
powyższych warunków zgłoszenie 

uznane będzie za nieskuteczne, 
a kandydat nie zostanie umieszczony 
na karcie wyborczej.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie pod nume-
rami: (32) 32 32 118; (32) 32 32 
130; (32) 32 32 173.

<
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Podczas wizyty osobistej w Spółdzielni lub rejonach GMZ, 
prosimy o bezwzględne stosowanie się do obowiązują-
cych zasad bezpieczeństwa, m.in. noszenia maseczek 
ochronnych w trakcie załatwiania spraw w Spółdziel-
ni oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych 
osób.

Prosimy o dezynfekowanie rąk przy wejściu do siedziby 
Spółdzielni oraz do Rejonów GZM. Płyn dezynfekujący 
znajduje się przy drzwiach wejściowych. Może zaistnieć 
sytuacja, że nie wszyscy interesanci będą mogli przeby-
wać w tym samym czasie w pomieszczeniach. Prosimy 
w takich sytuacjach o zastosowanie się do poleceń wy-
dawanych przez pracowników Spółdzielni. 

Dodatkowo informujemy, iż w dalszym ciągu można za-
łatwiać sprawy telefonicznie i/lub mailowo. 

Przypominamy również, że salda lokalu można sprawdzić 
za pomocą systemu „halo czynsze”, „e-czynsze” oraz po-
przez kontakt telefoniczny po podaniu imienia, nazwiska 
i kwoty ostatniej wpłaty opłat za używanie lokalu.

WAŻNE. Wizyty osobiste w siedzibach 
Spółdzielni i rejonów GZM

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach działając na podstawie z art. 39 
§ 1 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 275 z późn. zm.) i art. 83 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm.) w związku z art. 90 
ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), uwzględniając 
uchwałę nr 15/2020 Rady Nadzorczej dnia 9.07.2020 r., zwołuje Walne Zgromadzenie w siedmiu 
częściach w dniach 8, 9, 10, 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., które odbywać się będą od godz. 
16.00 w Spółdzielczym Domu Kultury „TĘCZA” przy al. Niepodległości 188 w Tychach, w ko-
lejności jak niżej:

1)  w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) – pierwsza 
część Walnego Zgromadzenia, obejmująca człon-
ków posiadających prawo do lokali usytuowanych 
na terenie działania Rejonu GZM nr 1 (osiedla D-1, 
D-3, G), 

2)  w dniu 9 września 2020 r. (środa) – druga część 
Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków 
posiadających prawo do lokali usytuowanych na 
terenie działania Rejonu GZM nr 2 (osiedla M, H, 
H-4), 

3)  w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) – trzecia 
część Walnego Zgromadzenia, obejmująca człon-
ków posiadających prawo do lokali usytuowanych 
na terenie działania Rejonu GZM nr 3 (osiedla F-1, 
F-2 i rozproszone – w tym Lędziny),

4)  w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) 
– czwarta część Walnego Zgromadzenia, obejmu-

jąca członków posiadających prawo do lokali usy-
tuowanych na terenie działania Rejonu GZM nr 4 
(osiedla O-1, P, P-1), 

5)  w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) – piąta część 
Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków 
posiadających prawo do lokali usytuowanych na 
terenie działania Rejonu GZM nr 5 (osiedla O, N),

6)  w dniu 16 września 2020 r. (środa) – szósta część 
Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków 
posiadających prawo do lokali usytuowanych na 
terenie działania Rejonu GZM nr 6 (osiedle R),

7)  w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) – siódma 
część Walnego Zgromadzenia, obejmująca członków 
posiadających prawo do lokali usytuowanych na tere-
nie działania Rejonu GZM nr 7 (osiedla U, U-1).

CIĄG DALSZY NA STR. 2

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ
W czerwcowym wydaniu gazety „OSKARD” informowaliśmy o możliwości zgłaszania kandydatów do Rady 
Nadzorczej w związku z upływającą w 2020 roku trzyletnią kadencją tego ważnego spółdzielczego organu 
samorządowego – wybory 11 członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję będą jednym z punktów 
obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia.

Drogie 
ciepło

Kosić,
czy nie kosić?

Od stycznia zmiany opłat 
za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi

Rezygnacja z wakacji  
na skutek pandemii 

koronawirusa

Zaproszenia,
relacje z imprez,

krzyżówka
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GZM 1
<  W miesiącu lipcu rozpoczęliśmy akcję wymiany wodomierzy wraz z nakładkami do 

zdalnego odczytu we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w naszych 
zasobach. O dokładnych terminach wymiany wodomierzy na poszczególnych budyn-
kach będziemy informować odrębnymi ogłoszeniami, które umieszczane będą 
w gablotach informacyjnych oraz na drzwiach wejściowych do budynku. Prosimy 
o obecność w lokalach.

<  Z końcem ubiegłego miesiąca rozpoczęły się prace związane z montażem zadaszeń 
loggii nad ostatnią kondygnacją oraz malowanie sufitów loggii budynku przy al. 
Niepodległości 156-178.

<  Zakończono drugi pokos trawy na terenach administrowanych przez Rejon GZM nr 1.

GZM 2
<  W budynku przy ul. St. Moniuszki 13-21 rozpoczęły się prace związane z wymianą 

instalacji gazowej. Roboty realizuje ZRB TSM “Oskard”. 
<  Rozpoczęto remont chodnika oraz terenu przed głównym wejściem do budynku przy 

ul. mjr Hubala 1. Prace wykonuje również nasz ZRB. 
<  Zakończono wymianę piasku w piaskownicach usytuowanych na terenie Rejonu 2.

GZM 3
<  Od dnia 14 września planowane jest rozpoczęcie remontu instalacji gazowej 

i wprowadzenie ciepłej wody użytkowej do mieszkań w budynku przy ul. Filaretów 
69 w Tychach. Ciepłą wodę wprowadzamy na życzenie wszystkich mieszkańców tego 
budynku, co z jednej strony poprawi ich bezpieczeństwo, a z drugiej zdecydowanie 
poprawi komfort zamieszkiwania. 

<  Trwają prace przygotowawcze do remontu altany śmietnikowej w pobliżu budynku 
przy ul. Filaretów 4. Po zakończeniu robót altana ta będzie bardzo podobna do tej 
przy ul. Filaretów 14. Naszym zdaniem taki jej wygląd poprawi estetykę tego terenu, 
nie mówiąc już o widoku z okien. Do wyremontowania na tym osiedlu pozostanie już 
tylko jedna, środkowa altana, co mamy nadzieję, uda się w przyszłym roku. 

<  Cieszy nas, że w ramach reklamacji udało się wymienić nowe drzwi do klatek 
schodowych budynków przy ul. Hołdunowskiej 15A i 25 w Lędzinach, oraz przy ul. 
Bukowej 22 w Tychach. Poprzednie drzwi wymienione w ramach remontu budynków 
całkowicie odbiegały od standardów obowiązujących w naszej Spółdzielni.  

GZM 4
<  Informujemy mieszkańców, że kolejny pokos trawy całych naszych zasobów wyko-

nany będzie w drugiej połowie sierpnia. Dotychczas wykonaliśmy dodatkowy lipcowy 
pokos trawy tylko na placach zabaw, aby umożliwić dzieciom swobodną zabawę. 
Dzięki zmianie podejścia do koszenia terenów zielonych mamy nadzieję na zapew-
nienie schronienia dla ptaków i innych zwierząt, zmniejszeniu się efektu tzw. wysp 
ciepła w miastach (w zamian tworzy się korzystny i łagodny mikroklimat), a także 
zmniejszaniu odpływu wód opadowych do kanalizacji oraz w szczególności oczysz-
czeniu powietrza i zmniejszeniu ryzyka fotochemicznego smogu – częstego latem.

<  Naszych mieszkańców i ich gości prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na kulturę 
parkowania samochodów. Właściwe umieszczenie samochodu na parkingu pozwala 
nie tylko na postój maksymalnej możliwej liczby samochodów na wyznaczonych 
miejscach parkingowych, ale co najważniejsze jest wyrazem naszej kultury osobistej 
i życzliwości wobec innych kierowców. 

<  Mieszkańców budynków przy ul. Poziomkowej oraz Przemysłowej informujemy, że 
planujemy w miesiącach wrzesień/październik wymianę wodomierzy mieszkanio-
wych. Obecnie montowane będą wodomierze firmy ISTA.

GZM 5
<  Rozpoczęliśmy roboty związane z malowaniem klatek schodowych i korytarzy 

w budynku przy ul. E. Orzeszkowej 1 co „odświeży” budynek i znacznie podniesie 
estetykę jego wnętrz.

<  Zakończony został remont wschodniej elewacji budynku przy ul. E. Orzeszkowej 5 
– 13, gdzie wykonano prace na segmentach klatek 11 i 13 co sprawiło, że cała jego 
ściana wschodnia zyskała nowe oblicze.

<  Zakończony został również remont chodnika wzdłuż ulicy Zofii Nałkowskiej sfinan-
sowany, przypominamy, z budżetu obywatelskiego miasta Tychy na rok 2020.

<  Ponadto informujemy Państwa, że w bieżącym roku jeden z naszych mieszkańców 
zgłosił do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2021 projekt związany 
z dokończeniem remontu tego chodnika – w tym wypadku będzie to chodnik zaczy-
nający się na wysokości garaży przy ul. Z. Nałkowskiej 31 i przechodzący w ulicę 
E. Orzeszkowej do wysokości budynku przy ul. E. Orzeszkowej 5-13 (wszystko od 
północnej strony ulic Nałkowskiej i Orzeszkowej). Zachęcamy Państwa do głosowa-
nia na ten projekt – głosowanie zaplanowane zostało na jesień br.

GZM 6
<  Trwają prace związane z dociepleniem elewacji wschodniej Reymonta 16-24 wraz 

z przebudową balustrad loggii. 
<  W miesiącu sierpniu rozpoczną się prace związane z malowaniem klatek schodowych 

przy ul. M. Rataja 4-10.
<  Zakończono drugi pokos trawy.
<  Uprzejmie prosi się mieszkańców o niegromadzenie mebli w komórkach i koryta-

rzach piwnicznych. Zużyte meble należy złożyć w pomieszczeniu na gabaryty, skąd 
zostaną wywiezione przez firmę wywożącą gabaryty. 

GZM 7
<  Trwa remont elewacji na budynku przy ul. R. Dmowskiego 94-104. Prace prowa-

dzone są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w przetargu.
<  Zakończono prace związane z remontem chodników przy ul. Ustronnej 1-3.
<  Część nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych przy pawilonie ul. Ucz-

niowska 7 została wymieniona.
<  Trwają prace związane z demontażem płyt acekolowych z dociepleniem ścian zewnętrz-

nych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Ustronnej 20-26.
<  Przypominamy mieszkańcom po raz kolejny, którzy korzystają z ogródków przydo-

mowych, że odpady zielone należy składować w altanach śmietnikowych w workach 
do tego przeznaczonych specjalnie oznakowanych. Można je pobrać nieodpłatnie 
w administracji rejonu.

WALNE ZGROMADZENIE W SIEDMIu CZĘśCIACh 
W DNIACh 8, 9, 10, 14, 15, 16 I 17 WRZEśNIA 2020 R.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

PORZĄDEK ObRAD:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 
4.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 

Zgromadzenia.
5.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej 

za rok 2019, dyskusja i podjęcie uchwały o jego 
zatwierdzeniu.

6.  Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdziel-
ni z działalności za rok 2019, dyskusja i podjęcie 
uchwały o jego zatwierdzeniu.

7.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdziel-
ni za rok 2019, dyskusja i podjęcie uchwały o jego 
zatwierdzeniu.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu z działalności za rok 2019.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finan-
sowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2019, uzy-
skanego z innych tytułów niż gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciąg-
nąć.

11.   Prezentacja kandydatów i wybór członków Rady 
Nadzorczej. 

12.  Prezentacja kandydatów i wybór przedstawiciela 
na Zjazd Przedkongresowy organizowany w celu 
wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczo-
ści.

13.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 
w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz 
wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongre-
sowy. 

14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał przedkłada-
ne pod obrady Walnego Zgroma-
dzenia, w tym zawierające m.in.: 
sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozdanie z jego 
badania, będą wyłożone do wglądu 
członkom od dnia 18 sierpnia 2020 
r., w siedzibie Spółdzielni przy ul. H. 
Dąbrowskiego 39 w Tychach, poko-
je nr 20 i 21 (w godzinach pracy 
Spółdzielni).

Członkowie mają prawo zapozna-
nia się z tymi dokumentami. 

W porządku obrad w punk-
tach 11 i 12 zamieszczono wybór 
członków Rady Nadzorczej i wybór 
przedstawiciela na Zjazd Przedkon-

gresowy. Informujemy o możliwo-
ści zgłaszania na piśmie do dnia 
24 sierpnia br. (wyłącznie w sie-
dzibie Spółdzielni – pokój nr 17) 
kandydatów do Rady Nadzorczej 
jak i kandydatów na Zjazd Przed-
kongresowy. 

Wzór karty zgłoszenia kandydata 
można pobrać ze strony internetowej 
Spółdzielni z zakładki „aktualności 
i ogłoszenia”, w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. H. Dąbrowskiego 39 – pokój 
nr 17 oraz w siedzibach wszystkich 
rejonów gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi. 

Ponadto informujemy, że 15 
minut po zakończeniu obrad każ-
dej części Walnego Zgromadzenia 

odbędą się Zebrania Grup Członków 
poszczególnych rejonów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi, w celu 
dokonania wyboru członków Rady 
Osiedla, o czym informuje odrębne 
ogłoszenie. 

Uczestników Walnego Zgroma-
dzenia i Zebrań Grup Członków 
prosimy o zabranie dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem oraz długo-
pisu. W celu sprawnego wydawania 
mandatów, prosimy o wcześniejsze 
przybycie. Wchodzący na salę obrad 
zobowiązani będą do dezynfekcji rąk 
oraz zakrycia ust i nosa maseczką 
lub przyłbicą przez cały czas trwa-
nia obrad.

ZaRZąD SPółDZIelNI

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” zawiadamia, iż spełniając wymóg § 99 ust. 3 
Statutu Spółdzielni, zwołuje Zebrania Grup Członków w celu wyboru nowych Rad Osiedli na 
kadencję 2020 – 2023, w terminach i miejscach jak niżej:

1)  w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) – Zebranie 
Grupy Członków uprawnionych do lokali usytuowa-
nych na terenie działania Rejonu GZM nr 1 (osiedla 
D-1, D-3, G),

2)  w dniu 9 września 2020 r. (środa) – Zebranie Grupy 
Członków uprawnionych do lokali usytuowanych na 
terenie działania Rejonu GZM nr 2 (osiedla M, H, H-4),

3)  w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) – Zebranie 
Grupy Członków uprawnionych do lokali usytuowa-
nych na terenie działania Rejonu GZM nr 3 (osiedla 
F-1, F-2 i rozproszone, w tym Lędziny),

4)  w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) – Ze-
branie Grupy Członków uprawnionych do lokali 
usytuowanych na terenie działania Rejonu GZM nr 
4 (osiedla O-1, P, P-1), 

5)  w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) – Zebranie 
Grupy Członków uprawnionych do lokali usytuowa-

nych na terenie działania Rejonu GZM nr 5 (osiedla 
O, N),

6)  w dniu 16 września 2020 r. (środa) – Zebranie 
Grupy Członków uprawnionych do lokali usytu-
owanych na terenie działania Rejonu GZM nr 6 
(osiedle R),

7)  w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) – Zebranie 
Grupy Członków uprawnionych do lokali usytuowa-
nych na terenie działania Rejonu GZM nr 7 (osiedla 
U, U-1).

Wszystkie Zebrania Grup Członków odbędą się w Spół-
dzielczym Domu Kultury „TĘCZA” przy al. Niepod-
ległości 188 w Tychach – 15 minut po zakończeniu 
danej części Walnego Zgromadzenia (rozpoczęcie 
obrad poszczególnych części WZ planowane jest na 
godzinę 16.00). 

ZaRZąD SPółDZIelNI

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór:
 1) przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
 2) Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Grupy 

Członków.
4.  Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla i ich pre-

zentacja.

5. Wybór członków Rady Osiedla.
6.  Przyjęcie sprawozdania Rady Osiedla ze swej dzia-

łalności w kadencji 2017 – 2020.
7. Zamknięcie obrad.
   

   ZaRZąD SPółDZIelNI

P O R Z Ą D E K   O b R A D
Z E b R A Ń  G R u P  C Z Ł O N K Ó W

zwołanych w celu wyboru Rad Osiedli 
w dniach 8, 9, 10, 14, 15, 16 i 17 września 2020 r. 

(15 minut po zakończeniu obrad każdej z części Walnego Zgromadzenia) 
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Działając w imieniu mieszkańców 
i najemców lokali użytkowych, 
Zarząd TSM „OSKARD” wyraził 
sprzeciw i niezadowolenie ze skali 
i częstotliwości podwyżek taryf dla 
ciepła wprowadzonych przez TAU-
RON – Ciepło Sp. z o.o., kierując 
tym samym pismo do Pana Rafała 
Gawina– Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.

Z dostępnych danych staty-
stycznych wynika, że w ostatnich 
latach dynamika wzrostu cen ciepła 
w naszym kraju przebiegała według 
ścieżki zmian inflacji. Na podstawie 
przepisów Prawa energetycznego, 
przedsiębiorstwa energetyczne zob-
ligowane są do ustalania taryf dla 
paliw gazowych lub energii (w tym 
dla ciepła) stosownie do zakresu 
wykonywanej działalności gospo-
darczej w sposób zapewniający 
pokrycie kosztów uzasadnionych 
działalności gospodarczej tych przed-
siębiorstw wraz z uzasadnionym 
zwrotem z kapitału zaangażowa-
nego w tę działalność, zapewniając 
także ochronę interesów odbiorców 
przed nieuzasadnionym poziomem 
cen i stawek opłat. 

Odnosimy wrażenie, że Prezes 
URE zatwierdzając majową pod-
wyżkę taryf dla ciepła w żaden 
sposób nie zadbał o ochronę inte-
resów odbiorców, tym bardziej w tak 
trudnym dla mieszkańców okresie 
epidemii, kiedy wzrasta bezrobocie, 
spadają dochody, a pomoc tzw. „tar-
czy antykryzysowej” obejmuje tylko 
nielicznych. 

Ze środków własnych i pomo-
cowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, nasza Spółdzielnia prowadzi 
od kilkunastu lat kompleksową termo-
modernizację budynków mieszkalnych 
i pawilonów handlowo-usługowych, 
skutkującą dużym ograniczeniem 
zużycia ciepła, a tym samym ograni-
czeniem emisji CO2. Poniesione przez 
spółdzielnie wielomilionowe nakłady 
na termomodernizację budynków 
przyczyniły się w znaczący sposób 
do ograniczenia emisji CO2.

Mieszkańcy oczekują zatem, że 
tak wielki wysiłek finansowy przy-

niesie efekt w postaci ograniczenia 
wzrostu kosztów za ogrzewanie, ale 
tak się nie dzieje – TAURON – Ciepło 
serwuje nam kolejne podwyżki. 

Szczególnie bulwersujący jest 
w naszym przekonaniu stały i bar-
dzo wysoki wzrost tych elementów 
taryf, które dotyczą składników 
kosztów stałych, niezależnych od 
zużycia energii cieplnej, co świad-
czy, że koszty wytwórcy ciepła nie są 
korygowane wraz ze zmniejszającą 
się sprzedażą.

W związku z powyższym ocze-
kujemy, że przy analizie kolejnych 
wniosków taryfowych, przed-
łożonych przez TAURON – Cie-
pło, Urząd Regulacji Energetyki 
wnikliwie zweryfikuje rzetelność 
i zasadność wyliczeń kształtują-
cych poziom wnioskowanych taryf 
pod kątem zgodności z zasadami 
określonymi w art. 45ust. 1 pkt. 
1 Prawa Energetycznego, zgodnie 
z którymi taryfy należy kalkulować 
w sposób zapewniający pokrycie 
tylko kosztów uzasadnionych kon-
cesjonowanej działalności TAURON 
– Ciepło.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż 
wprowadzona podwyżka taryf energii 
cieplnej jest społecznie nie do zaakcep-
towania, a tzw. „koszty uzasadnione” 
budzą uzasadnione emocje społeczne, 
jednakże pragniemy podkreślić, iż nie 
mamy żadnego wpływu na skalę i czę-
stotliwość podwyżek cen taryfy dla 
ciepła. W podobnej sytuacji znalazła 

się nie tylko nasza Spółdzielnia, ale 
również całe środowisko spółdzielcze, 
które przeciwstawiając się wzrosto-
wi cen ciepła wystąpiło w imieniu 
mieszkańców do odpowiednich władz. 
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszka-
niowa z Bielska-Białej zwróciła się 
bezpośrednio do Prezesa Naczelnej 
Izby Kontroli z prośbą o spowodowa-
nie pilnej kontroli zarówno zasadności 
wprowadzenia podwyżki jak i dzia-
łalności przedsiębiorstwa TAURON-
Ciepło Sp. z o.o. Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP nato-
miast, zwróciwszy się do Ministerstwa 
Aktywów Państwowych w przedmio-
towej sprawie, otrzymał wyjaśnienie 
przedłożone przez spółkę Turon-Cie-
pło Sp. z o.o., z którego wynika, iż 
zmiana cen taryfy dla ciepła wiąże 
się z nową wartością cen referencyj-
nych ustalonych przez Urząd Regulacji 
Energetyki, wykorzystywanych przy 
kalkulacji taryf dla ciepła. Koncesjo-
nowane przedsiębiorstwa ciepłownicze 
mają obowiązek ustalenia taryf, które 
zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki. Dotychczas szczegóło-
we zasady kształtowania i kalkulacji 
taryf, były dokonywane na podstawie 
rozporządzenia wydanego w 2017 r. 
przez Ministerstwo Energii. Zosta-
ło ono zastąpione rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 
r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w cie-
pło. Nowe rozporządzenie pozwala 
źródłom kogeneracyjnym, które 
ustalają taryfy w sposób uproszczo-
ny, na dostosowanie taryf do zmian 
zachodzących na rynku. Do tej pory 
tzw. taryfy uproszczone, co do zasa-
dy nie były zmieniane w trakcie ich 
obowiązywania. 

W imieniu Zarządu TSM 
„OSKaRD” oraz całego środo-
wiska spółdzielczego zapewniamy 
mieszkańców i najemców, że nie 
ustaniemy w działaniach zmierza-
jących do ochrony interesów odbior-
ców energii cieplnej i niezmiennie 
będziemy podejmować starania 
o wprowadzenie zwiększonej kon-
troli nad taryfami dla ciepła.

<

Drogie ciepło 
W ostatnim czasie tj. w okresie od 1 listopada 2019 r. do 1 maja 2020 r., za akceptacją urzędu Regulacji 
Energetyki, mieszkańcy i najemcy lokali użytkowych TSM „OSKARD” dotknięci zostali już dwukrotnie pod-
wyżkami taryf za ciepło (16,8%). Szczególnie dotkliwa była podwyżka, która została wprowadzona 1 maja 
(10,28%), przekraczając ponad dwukrotnie wskaźnik inflacji.

Ładne, zadbane, cieszące oko tere-
ny zielone wokół zasobów mieszka-
niowych zarządzanych przez Spół-
dzielnię to z pewnością marzenie 
większości naszych mieszkańców. 
Aby to marzenie stało się faktem 
trawa musi być systematycznie pie-
lęgnowana i koszona. W tym roku 
z racji panującej suszy (bo mimo 
padających deszczy wg ekologów 
i klimatologów nadal mamy do czy-
nienia z suszą) Tyski Zakład Usług 
Komunalnych Urzędu Miasta Tychy 
przyjął nowe zasady utrzymywania 
terenów zielonych. 

Zasady przyjęte na ten sezon to: 
zmniejszenie liczby pokosów, różni-
cowanie koszenia dla różnych miejsc 
(różna jest częstotliwość i długość 
przycinania), zwiększenie wysokości 
koszonej trawy do ok. 10-15 cm oraz 
doraźne podejmowanie decyzji odpo-
wiednio do rozwijającej się sytuacji. 
Wprowadzone zostały strefy kosze-
nia, tzn. część terenów jest wyłączo-
na z koszenia, natomiast w terenie 
zadrzewionym ma zostać zachowana 
naturalnie rosnąca trawa wokół drzew 
i krzewów. Niekoszone tereny – łąki 
mają szansę stać się naturalną ostoją 
bioróżnorodności, o którą walczy coraz 
więcej miast w naszym kraju. 

Takie łąki zapewniają odpowiednie 
warunki dla dziko żyjących owadów 
– zapylaczy. Brak koszenia pod drze-
wami i krzewami sprzyja utrzymaniu 
odpowiedniej wilgotności gleby, co ma 
zbawienne znaczenie dla samych drzew. 
Ma też szczególne znaczenie dla okre-
su lęgowego ptaków. Miejsca te stają 
się azylem dla młodych ptaków, tzw. 
podlotów, dają im schronienie przed 
drapieżnikami na czas nauki latania. 
W wysokiej trawie żyją również małe 
ssaki, płazy, gady – naturalni wrogowie 
kleszczy i komarów. Nie sposób też 
pominąć innej termicznej zalety wyso-
kich traw – wyższa trawa i tym samym 
większa wilgotność gleby przyczynia 
się do utrzymania niższej temperatury 

powietrza nad osiedlowymi trawnikami 
w porównaniu do temperatury powie-
trza nad nawierzchniami betonowymi 
z asfaltu czy kostki brukowej.

Zmiany, które motywowane są 
utrzymaniem terenów zielonych 
w możliwie najlepszej kondycji 
modyfikują nieco porządek pielęgno-
wania traw realizowany dotychczas 
w naszym mieście, co budzi pewne 
emocje wśród mieszkańców. Część 
naszych mieszkańców domaga się, 
by mimo wskazanych wyżej reguł 
zaproponowanych przez władze 
Miasta kosić częściej, natomiast 
spora grupa mieszkańców kierując 
się informacjami o licznych korzyś-
ciach płynących ze zmniejszenia licz-
by pokosów oczekuje ograniczenia 
koszenia do minimum. Oczekiwania 
te są nawet kierowane do użytkow-
ników ogródków przydomowych.

W ślad za tymi trendami, Spół-
dzielnia wprowadziła pewne zmia-
ny w sposobie pielęgnowania trawy 
w swoich zasobach, starając się pogo-
dzić oczekiwania zarówno jednych, 
jak i drugich, uwzględniając jedno-
cześnie zalecenia Miasta w zakresie 
utrzymania terenów zielonych.

Dlatego też na spółdzielczym 
terenie skosiliśmy trawy wokół nie 
wszystkich drzew i krzewów oraz 
wytypowaliśmy i zostawiliśmy jako 
nieskoszone większe obszary zielone 
(łąki) na każdym Rejonie GZM. Są 
to tereny usytuowane w miejscach 
mniej uczęszczanych, gdzie zloka-
lizowanie ,,dzikiej łąki” nie będzie 
rodziło nadmiernych uciążliwości 
dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że powyższe dzia-
łania spotkają się ze zrozumieniem 
i pozwolą naszym mieszkańcom 
delektować się zarówno widokiem 
estetycznych i bezpiecznych osiedli, 
jak i urokami otaczającej nas przyro-
dy – mającej zbawienny wpływ na kli-
mat panujący na naszej planecie. 

<TR

Kosić, czy nie kosić?

Z pRac RaDy naDZORcZej

Dwa kolejne posiedzenia Rady Nad-
zorczej miały miejsce w dniach 25 
czerwca i 9 lipca 2020 roku. 

Jednym z priorytetowych działań 
Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzor-
czej jest skuteczne przeciwdziałanie 
zjawisku zaległości w opłatach za 
używanie lokali mieszkalnych i użyt-
kowych. Analiza przeprowadzona 
według stanu na ostatni dzień maja 
wykazała, że całkowity poziom zale-
głości czynszowych uległ nieznacz-
nemu zwiększeniu do poziomu 42,6%  
naliczeń miesięcznych (w kwietniu 
2020 r. było to 41,6%). 

W przypadku lokali mieszkal-
nych zadłużenie to wynosiło 44,1% 
naliczeń miesięcznych (w kwietniu  
było to 42,3%)  Natomiast w przy-
padku lokali użytkowych wynosiło 
ono 30,8% (w kwietniu było to 
35,8%). 

W swoich wnioskach członkowie 
Rady Nadzorczej uznali, że działa-

nia Zarządu w zakresie windykacji 
należności za używanie lokali miesz-
kalnych i użytkowych są prawidłowe, 
a zaistniała sytuacja nie stwarza 
zagrożenia dla prawidłowego funk-
cjonowania Spółdzielni.

Kolejnym działaniem podejmo-
wanym przez Zarząd Spółdzielni 
i wspieranym przez Radę Nadzorczą 
jest rozpatrywanie wniosków Zarzą-
du Spółdzielni dotyczących wysyłki 
do sądu wniosków o pozbawienie 
dłużników spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkal-
nego. Tym razem wniosek dotyczył 
osoby, która w przeszłości doprowa-
dziła do znacznego zadłużenia czyn-
szowego. Po złożeniu deklaracji jego 
ratalnej spłaty, nie wywiązywała się 
jednak z podjętego zobowiązania. 
Zainteresowana osoba przybyła 
na posiedzenie Rady Nadzorczej 
i po złożeniu wyjaśnień, ponownie 
zadeklarowała sposób uregulowania 

zadłużenia. Członkowie Rady Nad-
zorczej zaproponowali Zarządowi 
akceptację takiego rozwiązania 
i czasowe wstrzymanie wysyłki 
wniosku do sądu. Osoba zaintere-
sowana została jednak poinformo-
wana, że wystarczy jednorazowy 
brak deklarowanej wpłaty, by wnio-
sek został natychmiast wysłany do 
sądu. 

< < <

W związku ze śmiercią Pani Danu-
ty Stasiak, podjęto dwie uchwały 
w sprawie uzupełnienia składu Rady 
Nadzorczej i jej Prezydium. Nowym 
Sekretarzem Rady został wybrany 
Pan Zbigniew Rudziński. Pani Halina 
Panejko została wybrana na funkcję 
Przewodniczącej Komisji Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Odnośnie opłat w mieście Tychy 
od 1 stycznia 2021r Uchwałami 
Rady Miasta Tychy nr XVI/340/20 
oraz nr XVI/341/20 z 30 kwiet-
nia 2020r (zmienionymi w maju 
br) generalnie utrzymana została 
opłata dla mieszkańców segre-
gujących odpady w wysokości  
15 zł /osoby/m-c. Dotychczas 
jednak w gospodarstwach domo-
wych zamieszkiwanych przez pięć 
lub więcej osób, stawka dla piątej 
i każdej kolejnej osoby wynosiła  
1 zł/miesiąc. Od Nowego Roku ta 
obniżona opłata zostanie zastąpiona 
20% zwolnieniem z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
dla tych mieszkańców, którzy są 
objęci Kartą Dużej Rodziny. 

Warunkiem skorzystania ze 
wskazanego wyżej 20% zwolnie-
nia w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest zgło-
szenie do Spółdzielni w terminie 
najpóźniej do 31 października br. 
liczby osób zamieszkałych w lokalu 
oraz podanie numerów Kart Dużej 
Rodziny wszystkich osób objętych 
Kartą. Można to uczynić poprzez 
złożenie stosownego – gotowego 
druku oświadczenia właściciela 
lokalu mieszkalnego o liczbie osób 
zamieszkałych – dostępnego na 
naszej stronie internetowej www.
oskard.tychy.pl w zakładce druki do 
pobrania, a także w każdej spół-
dzielczej administracji – Rejonie 
GZM nr 1-7.

Niezgłoszenie Spółdzielni potrzeb-
nych danych do naliczenia niższej 
opłaty spowoduje naliczenie wszyst-

kim mieszkańcom (w tym rodzinom 
wielodzietnym) od 1 stycznia opłaty 
w wysokości 15 zł/osobę.

Przypominamy jednocześnie, że 
w zasobach Spółdzielni zarówno 
w mieście Tychy jak i Lędziny jest 
ustalony obligatoryjny obowiązek 
segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku braku segregacji 
odpadów przez mieszkańców zostaną 
naliczone dwukrotnie wyższe opłaty 
niż podane powyżej. Aby utrzymać 
zatem niższą opłatę za gospoda-
rowanie odpadami konieczne jest 
przestrzeganie przez wszystkich 
mieszkańców oraz użytkowników 
innych lokali zasady bezwzględnej 
segregacji odpadów. 

<TR

Od stycznia zmiany opłat 
za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
spowodowała konieczność wprowadzenia przez Gminy zmian w syste-
mie gospodarowania odpadami komunalnymi, co przełożyło się na 
konieczność zmiany – dostosowania obowiązujących w mieście w tym 
przedmiocie regulaminów oraz opłat.

Koronawirus SARS-CoV-2 dotarł już prak-
tycznie do każdego miejsca na świecie. 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 
pandemię, wiele państw zamknęło swoje 
granice, odwołało loty lub też wprowadzi-
ło dodatkowe obostrzenia dla podróżnych 
wjeżdżających do danego kraju. W związku 
z faktem, iż w dalszym ciągu niektóre podró-
że zagraniczne odradzane są przez Świa-
tową Organizację Zdrowia i Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, wiele osób rezygnuje 
z zaplanowanych podróży. Mając na uwadze 
trwający sezon wakacyjny, w dzisiejszym 
artykule przybliżymy naszym Czytelnikom, 
co mogą zrobić ze swoją wykupioną wyciecz-
ką zagraniczną, z której rezygnują na skutek 
wystąpienia pandemii, tak aby nie utracić 
poniesionych już kosztów. 

Co do zasady odstąpienie od umowy 
o udział w imprezie turystycznej – bo tak 
fachowo nazywa się rezygnacja z wyciecz-
ki, wiąże się z koniecznością poniesienia 
części kosztów. Zwykle koszty te określo-
ne są w samej umowie zawartej z orga-
nizatorem imprezy turystycznej. Zgodnie 
z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku 
o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych wysokość tej opła-
ty nie może być dowolna. Opłata ta powin-
na odpowiadać cenie imprezy turystycznej 
pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub 
wpływy z tytułu alternatywnego wykorzy-
stania danych usług turystycznych.

Sytuacja ta wygląda nieco inaczej 
w przypadku, gdy do odwołania wycieczki 
doszło na skutek nadzwyczajnych oko-
liczności, jaką jest między innymi pande-
mia koronawirusa. Zgodnie z przywołaną 
powyżej ustawą, podróżny może odstąpić 
od umowy o udział w imprezie turystycznej 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
bez ponoszenia opłaty za odstąpienie 
w przypadku wystąpienia nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności wystę-
pujących w miejscu docelowym lub jego 
najbliższym sąsiedztwie. Co szczególnie 
istotne dla odstąpienia od umowy bez 
ponoszenia opłat – nadzwyczajne oko-
liczności muszą mieć znaczący wpływ na 
realizację imprezy turystycznej lub prze-
wóz podróżnych do miejsca docelowego. 
W takiej sytuacji podróżny może żądać 
od organizatora wyłącznie zwrotu wpłat 
dokonanych z tytułu zawartej umowy 
o udział w  imprezie turystycznej, bez 
domagania się od organizatora dodatko-
wych odszkodowań lub zadośćuczynień.

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 
roku o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, odstąpie-
nie od umowy o udział w imprezie tury-
stycznej przez podróżnego pozostająca 
w bezpośrednim związku z wybuchem 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest sku-
teczne z mocy prawa po upływie 180 
dni od dnia powiadomienia organizatora 
przez podróżnego o odstąpieniu. Powyż-
sze oznacza, że przepisy tzw. tarczy anty-
kryzysowej wydłużyły termin na zwrot 
należności uiszczonych na poczet wakacji 
z dotychczasowych 14 dni na 180 dni. 
Podkreślenia w tym miejscu wymaga 
jednak fakt, iż wydłużony termin zwrotu 
uiszczonych dotychczas należności doty-
czy tylko rezygnacji z wakacji w związku 
z występowaniem w wybranym miejscu 
wakacyjnym wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli 
do rezygnacji z wakacji dojdzie w skutek 
innych okoliczności organizator wyciecz-
ki zobowiązany jest zwrócić należności 
– pomniejszone o koszty rezygnacji w ter-
minie 14 dni. 

Organizatorzy wyjazdów wakacyjnych 
znaleźli również inną, alternatywną pro-
pozycję dla swoich Klientów zapisaną 
w wyżej wymienionej ustawie. Podróżny, 
który nie chce czekać na zwrot należno-
ści może zgodzić się na zaproponowaną 
przez organizatora wymianę należności 
na voucher, który należy zrealizować 
w ciągu roku od dnia, w którym miały 
odbyć się pierwotnie planowane waka-
cje  na poczet innych wakacji. Wartość 
otrzymanego wówczas vouchera nie może 
być niższa, aniżeli kwota wpłacona na 
poczet pierwotnie planowanych wakacji. 
Decyzja w tym zakresie pozostaje jednak 
do podróżnego. Organizator nie może 
w żaden sposób zmusić podróżnego do 
przyjęcia proponowanego vouchera.

Szczególnego podkreślenia wymaga 
fakt, że sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa jest bardzo dynamicz-
na. Tym samym podróżni, którzy mają 
zaplanowany wyjazd wakacyjny dopiero 
na koniec 2020 roku powinni wstrzymać 
się z odwoływaniem swoich wakacji już 
w chwili obecnej, aby uniknąć utraty czę-
ści wpłaconych już pieniędzy. Odstąpie-
nie bezkosztowe jest możliwe wyłącznie 

w przypadku wystąpienia nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności występują-
cych w miejscu docelowym zaplanowanych 
wakacji lub jego najbliższym sąsiedztwie.  
Jednak trudno w chwili obecnej przewidy-
wać, jak będzie wyglądała sytuacja epi-
demiologiczna za kilka miesięcy w danym 
miejscu na świecie. Za wcześnie bowiem, 
żeby jednoznacznie stwierdzić, czy w miej-
scu docelowym nadal będzie zagrożenie 
zakażeniem i czy będzie się tam dało 
bezpiecznie dojechać. Takie odstąpienie 
od umowy w związku z pandemią byłoby 
więc przedwczesne i mogłoby nie zostać 
uznane przez organizatora imprezy – tym 
samym podróżny utraciłby część wpłaco-
nych pieniędzy.

Z drugiej strony wielu organizatorów 
imprez turystycznych w zawieranych 
z podróżnymi umowach stosuje zapis, iż 
bezkosztowe odstąpienie od umowy (nie 
tylko ze względu na pandemię) będzie 
możliwe dopiero na 7 dni przed rozpoczę-
ciem wakacji. Zgodnie ze stanowiskiem 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów zapis ten jest postanowieniem, które 
bezpodstawnie ogranicza prawa konsu-
menta, albowiem żaden przepis prawa nie 
przewiduje takiego warunku – zwłaszcza 
w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności takich jak pandemia korona-
wirusa SARS-CoV-2.

Mamy jednak nadzieję, że żaden 
z naszych Czytelników nie będzie musiał 
rezygnować ze swoich tegorocznych pla-
nów urlopowych i zaplanowane, wyma-
rzone wakacje się odbędą – czego bardzo 
Państwu życzymy. 

 
Źródła:
< ustawa z dnia 24 listopada 2017 

roku o imprezach turystycznych i powią-
zanych usługach turystycznych (Dz. U. 
2019 poz. 548 z dnia 22 marca 2019),

< ustawa z dnia 31 marca 2020 roku 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 
poz. 568 z dnia 31 marca 2020 roku)

< Kancelaria Radcy Prawnego  
Tomasza Michalskiego

Monika Łokuciewska 
Radca prawny

Z pRac RaDy naDZORcZej

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Zgodnie z § 86 ust. 1 Statutu 
naszej Spółdzielni, zastępca członka 
Rady Nadzorczej z rejonu GZM nr 
2, Pan Ryszard Maciszewski wszedł 
w skład Rady i do końca kadencji 
będzie pracował  w Komisji Organi-
zacyjno – Samorządowej. 

W związku ze stanem epidemii 
i spowodowanym tym przedłużeniem 
kadencji Rady Nadzorczej, uchwalono 
jej plan pracy na okres od lipca do 
września 2020 roku.

Podjęto również nową uchwałę 
w sprawie ustalenia liczby części oraz 
zasad zaliczania członków Spółdziel-
ni do poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia, jednocześnie uchylając 
uprzednią uchwałę w tej sprawie.  
  

< < <

Członkowie Rady Nadzorczej doko-
nali oceny wykonania planu rzeczo-
wego i wyniku finansowego Zakładu 
Remontowo-Budowlanego uzyskane-

go w roku 2019. Wynika z niej, że 
wykonana wartość usług wyniosła 
123,7% zaplanowanych. Fundusz 
płac wykonano na poziomie 89,2%. 
Godziny przepracowane w systemie 
dniówkowym stanowiły 42,8% całości 
godzin przepracowanych, pozostałe, 
tj. 57,2% przepracowano w systemie 
akordowym, przy zatrudnieniu na 
poziomie 93,6% w stosunku do zapla-
nowanego. Jak w latach poprzednich, 
nasz Zakład Remontowo – Budowlany 
zrealizował bardzo szeroki front prac 
murarsko – ślusarskich, dekarskich, 
malarskich, brukarskich i instalacyj-
nych we wszystkich Rejonach GZM. 
Biorąc pod uwagę dobre wyniki uzy-
skane w roku 2019, Rada Nadzorcza 
dokonała pozytywnej oceny wykonania 
planu naszego Zakładu Remontowo-
Budowlanego w roku 2019.

< < <

Tegoroczny, wakacyjny plan zajęć 
dla dzieci i młodzieży realizowany 
przez Dział Społeczno – Kulturalny 

naszej Spółdzielni, był przedmiotem 
kolejnej oceny dokonanej przez człon-
ków Rady Nadzorczej. Piękną tradycją 
naszej Spółdzielni było organizowanie 
każdego roku półkolonii z bardzo boga-
tym programem oferowanym dzie-
ciom i młodzieży. Niestety, epidemia 
koronawirusa częściowo zniweczyła 
bogate plany w tym zakresie. W tym 
roku ograniczono się do codziennych 
zajęć z dużą ilością zajęć sportowych, 
plastycznych, konkursów, zabaw, gier, 
zajęć muzyczno – ruchowych i teatral-
nych, tematycznych wycieczek pieszych 
i wielu innych, organizowanych przez 
wszystkie nasze kluby. Oczywiście 
wszystko odbywało się przy zachowa-
niu zalecanych środków ostrożności.

Członkowie Rady Nadzorczej 
zapoznali się z informacją w tej 
sprawie i przyjęli ją do wiadomości 
bez uwag.

<Przewodniczący Rady Nadzorczej  
TSM „OSKARD” 

Franciszek Lewko

pRawO na cO DZień

Rezygnacja z wakacji  
na skutek pandemii koronawirusa

Serdeczne podziękowania 

za okazane współczucie i wyrazy wsparcia

po śmierci mojego

OJCA
Zarządowi, Radzie Nadzorczej, 

pracownikom TSM „OSKARD”

składa

Bożena Bielas

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla 
Rodziny

śp.
Zenona Morawskiego
długoletniego pracownika

ZAKŁADU ROBÓT BUDOWLANYCH 
TSM „OSKARD”

od Zarządu, Rady Nadzorczej 
i pracowników TSM „OSKARD”

Aby utrzymać niższą opłatę  
za gospodarowanie odpadami 

konieczne jest bezwzględna 
segregacja śmieci.
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Pocztówka z wakacji
Wysyłanie pocztówek kojarzy się najczęściej z wycieczką 
w egzotyczne miejsce. Tymczasem my prezentujemy 
Państwu garść pozdrowień z osiedlowych podwórek. 
Wraz z rozpoczęciem wakacji wszystkie placówki 
Działu Społeczno – Kulturalnego TSM „OSKARD” 
zaproponowały dzieciom pozostającym w domach, 
różnorodne gry i zabawy. Od poniedziałku do piątku 
proponowano zajęcia w dwóch blokach godzinowych. 
Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, podczas 
których były wykorzystywane różne techniki od rysunku, 
malowanek, składania origami, wycinanek, grafiki po 
ceramikę. Za każdym razem proponowany był nowy 
temat i odmienna technika. Uczestnicy chętnie brali 
udział w zajęciach świetlicowych: grach w piłkarzyki, 
tenis stołowy, cymbergaj, a także miały okazję spraw-
dzić się podczas rozwiązywania rebusów, łamigłówek, 

czy zagadek logicznych. Jednak, gdy tylko dopisywa-
ła pogoda, większość zabaw prowadzono na świeżym 
powietrzu, w parkach, na terenach zielonych i boiskach. 
Rozgrywano turnieje i konkursy doskonalące zwinność, 
szybkość, zręczność. Przypomniano także popularne 
kiedyś gry podwórkowe z wykorzystaniem skakanek, 
kredy, piłki, skacząc w klasy. Odbywały się cotygodniowe 
spartakiady, a także gry zespołowe i zabawy z chustą 
animacyjną. Nie brakowało nowych pomysłów, na które 
dzieci odpowiadały wielkim entuzjazmem. Był to dobrze 
wykorzystany czas, spędzony aktywnie i bezpiecznie 
w gronie rówieśników. Przede wszystkim dzieci swoim 
zaangażowaniem udowodniły, że wakacje w mieście nie 
oznaczają nudy i wybierały zabawy w klubach, jako 
alternatywę dla gier komputerowych i telewizora.

<DW
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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

GARAże DO WYNAjęCIA:

– NIERUCHOMOŚCI – 

<   KUPIĘ MIeSZKaNIe prywatnie, za gotówkę. Bez 
pośredników. Może być: do remontu, pospadkowe, 
zadłużone. Tel. 514 37 39 58.

– SERWIS, NAPRAWA – 
<   Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. 

606-274-056

– INSTALACJE, REMONTY –
<  Kompleksowe remonty łazienek, projekty, transport, 

doradztwo. Dwadzieścia lat praktyki. Realizujemy projekty 
dofinansowane z PFRON-u. Tel. 506-601-278

<  Hydraulik – 797-599-031 

– INNE – 
<  AUTOSKUP. Gotówka. Tel. 660-476-276.
<  Przeprowadzki Kompleksowe, utylizacja zbędnych rzeczy. 

Tel. 32-220-64-27, kom. 531-944-531.

OgłOsZenia DRObne

DZiał spOłecZnO−KultuRalny

Plan zajęć organizowanych w klubach  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zajęcia SPORTOWO-REKREacYjNE
Termin Placówka Program zajęć

20.08 Olimpia 11.00 –  Konkurencje sportowo – rekreacyjne dla dzieci na 
powietrzu 

20.08 Magdalena
17.00 –  Wakacyjny Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na 

zakończenie wakacji na boisku wielofunkcyjnym wewnątrz 
osiedla „M”

21.08 Magdalena
17.00 –  Wakacyjny Turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży na 

zakończenie wakacji na boisku wielofunkcyjnym wewnątrz 
osiedla „M”

25.08 Uszatek  12.00 – Piłka nożna ba boisku dla dzieci
26.08 Olimpia  11.00 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci do lat 12
26.08 Uszatek  12.00 – Dwa ognie na boisku dla dzieci
27.08 Uszatek  12.00 – Koszykówka na boisku dla dzieci
31.08 Orion 13.00 – Konkurencje sportowe dla dzieci. Obowiązują zapisy.
03.09 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka umysłu”

04.09 Magdalena 17.00 –   Turniej unihokeja dla dzieci i młodzieży na boisku 
wielofunkcyjnym wewnątrz osiedla „M”

10.09 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka umysłu”
11.09 Regina 16.00 – „Reginowy” Dzień Sportowy na boisku wielofunkcyjnym
13.09 Uszatek Zawody Spinningowe dla dorosłych we współpracy z PZW Koło nr 60
15.09 Regina 16.00 – Turniej unihokeja dla dzieci
17.09 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka umysłu”

18.09 Magdalena
17.00 –  Gry i zabawy na boisku z wykorzystaniem piłki do piłki nożnej 

– gra w „1000” oraz gra w „króla strzelców” – zajęcia dla dzieci 
do 14 lat

22.09 Orion 16.30 – Konkurs skoków przez skakankę. Obowiązują zapisy.
24.09 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka umysłu”
24.09 Regina 16.00 – Mecz piłki nożnej dla dzieci
28.09 Magdalena 16.30 – Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Chłopaka – kat. open

28.09 Orion 17.00 –  Turniej tenisa stołowego dla dzieci do lat 14-tu. Obowiązują 
zapisy.

01.10 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka umysłu”
02.10 Regina 16.00 – Turniej piłkarzyki dla dzieci
06.10 Regina 16.00 – Turniej unihokeja dla dzieci
06.10 Orion 17.00 – Turniej gry w bierki dla dzieci. Obowiązują zapisy.
07.10 Olimpia 15.00 – Zabawy edukacyjne dla dzieci – quizy, gry logiczne
07.10 Uszatek 15.00 – Turniej bilarda dla dzieci

08.10 Magdalena 12.00 –  Gry stolikowe i karciane dla dorosłych 55+ „Gimnastyka umysłu” 
– Turniej w „Oczko”

12-18.10 SDK Tęcza XXX Otwarte Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych z tygodniową 
wystawą prac. 

12.10 Magdalena 16.30 – Turniej świetlicowej piłki nożnej – kat. open.
13.10 Olimpia  17.00 –  Turniej Grand – Prix tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
13.10 Orion 17.00 –  Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci. Obowiązują zapisy.

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

16.10 Regina 16.00 – Gry i zabawy sportowe dla dzieci
16.10 Magdalena 17.00 – Turniej w cymbergaja dla dzieci i młodzieży
20.10 Olimpia 17.00 –  Turniej Grand – Prix tenisa stołowego amatorów dla dorosłych 
20.10 Regina 16.00 – Turniej Piłkarzyki dla dzieci

imPREZY TuRYSTYcZNO-KRajOZNaWcZE
Termin Placówka Program zajęć
21.08 Regina 11.00 – Wycieczka rowerowa dla mieszkańców okolice Żwakowa
26.08 Regina 11.00 – Wycieczka rowerowa dla mieszkańców okolice Paprocan
28.08 Regina 11.00 – Wycieczka rowerowa dla mieszkańców okolice Wyr
07.09 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 
14.09 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 
18.09 Regina 11.00 – Wycieczka rowerowa dla mieszkańców w okolice Żwakowa
21.09 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 

23.09 Uszatek 10.00 –  Wycieczka dla dorosłych do Ogrodów Kapias – bliższe 
informacje i zapisy w Klubie.

23.09 Regina 11.00 – wycieczka rowerowa w okolice Gostyni
28.09 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 
05.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 
07.10 Regina 11.00 – Wycieczka rowerowa w okolice Żwakowa 

09.10 Magdalena 11.00 –  Wycieczka rowerowa dla dorosłych z okazji Światowego Dnia 
Turystyki – Kobiór – obowiązują wcześniejsze zapisy

12.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 
19.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

WYdaRZENia KulTuRalNE
Termin Placówka Program zajęć

07.09 Regina 11.00 –  Wyjście do Muzeum w Tychach na wystawę pt. „Raz widziałem 
przy kąpieli rybki srebrne trzy w kąpieli”

11.09 Uszatek  17.00 – Otwarcie wystawy „Sławni ludzie śląska”

25.09 SDK Tęcza 18.00 –  Wernisaż wystawy fotografii Piotra Witkowskiego pt. 
„Codzienność niecodzienna”

Z okazji Dnia Psa Klub 
Osiedlowy „Olimpia” 
zaprosił rodziny do wzięcia 
udziału w konkursie foto-
graficznym, którego przed-
miotem była prezentacja 
swojego czworonożnego 
przyjaciela. 

W nadesłanych zgło-
szeniach przedstawiono 
pupili w różnych ciekawych 
sytuacjach, a co najważ-
niejsze ukazano niezwykłą 
więź między człowiekiem 
a zwierzęciem. Biorąc pod 
uwagę zarówno wrażenia 
estetyczne zdjęć, jak i dołą-
czony do nich ciekawy opis, 
wyłoniliśmy  laureatów 
konkursu: Gaję Z. wraz 
ze swoim pieskiem Coffee, 
Annę S. wraz z Tunią oraz 
Karolinę K. z Shibą.

A. Mlaś

„ MÓJ PRZYJACIEL PIES” – ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKuRSu  fOTOGRAfICZNEGO
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI – uPAŁ DOSKWIERA LATEM

DZiał spOłecZnO−KultuRalny

25.09. SDK „Tęcza”

18:00 –  Pożegnanie lata – „Złote polskie przeboje” -koncert dla 
mieszkańców w wykonaniu Agnieszki Smoleń, uczestniczki X 
edycji „Voice of Poland” Wejściówki do odbioru w SDK „Tęcza” 
i klubach osiedlowych od 10.09 br. ( ilość miejsc ograniczona).

30.09 Uszatek Dzień Pieczonego Ziemniaka – Inauguracja sezonu 2020/21 bliższe 
informacje i zapisy w Klubie. 

02.10 SDK Tęcza
18.00 –  „Najlepsze od najlepszych” Łukasz Jemioła koncert 

rozpoczynający nowy rok kulturalny 2020/2021. Wejściówki 
do odbioru w SDK Tęcza i klubach osiedlowych od 21 września br

09.10 SDK Tęcza 18.00 – Otwarcie wystawy malarstwa 

09.10 Uszatek Wyjazd do Teatru Żelaznego na sztukę „Izba (nie)przyjęć” – bliższe 
informacje i zapisy w Klubie. 

13.10. Regina 11.00 –  Wyjście do Muzeum w Tychach na wystawę o Sporcie i budowie 
miasta w latach 50-60

Zajęcia PlaSTYcZNE
Termin Placówka Program zajęć
12.09 SDK Tęcza 9.00 – Warsztaty rękodzieła dla Pań
16.09 Olimpia 16.00 – „Magia ogrodów” – warsztaty plastyczne dla dzieci
16.09 Orion 17.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat. Obowiązują zapisy. 
23.09 SDK Tęcza 17.00 – Nie święci garnki lepią – warsztaty ceramiczne dla dzieci

KONKuRSY PlaSTYcZNE i WYSTaWY
Termin Placówka Program zajęć

07.09-28.09 Regina Wystawka robótek ręcznych wykonanych w okresie wakacji

17.09 Orion 17.00 – Rozstrzygnięcie konkurs plastyczny im. Jerzego Kopczyńskiego 
„Z życia młodego wędkarza”. 

17.09-23.10 Orion Wystawa konkursowa prac „Z życia młodego wędkarza”. 
do 18.09 SDK Tęcza Wystawa prac młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne do SDK Tęcza

21.09 
– 09.10 Olimpia

 Przyjmujemy prace dzieci i młodzieży szkół podstawowych na konkurs 
plastyczny pt „Mój świat, moje marzenia” ( format A3, technikę 
wykonania prac pozostawiamy inwencji uczestników )

Od 25.09 SDK Tęcza Wystawa fotografii Piotra Witkowskiego
do 30.09 SDK Tęcza Wystawa rękodzieła wykonanego na warsztatach w SDK Tęcza

do 30.09 Olimpia 
Przyjmujemy zgłoszenia uczestników do IV Przeglądu Sztuki i Rękodzieła 
„Powiązania 2020”. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na 
adres olimpia@oskard.tychy.pl

05.10 Uszatek  Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci „Ale Meksyk” bliższe 
informacje w Klubie. Pawilon I piętro ul. Uczniowska 7, tel. (32) 217 31 64.

09.10 SDK Tęcza Wystawa malarstwa 

Od 16.10 Olimpia  Wystawa pokonkursowa Przeglądu Sztuki i Rękodzieła „Powiązania 
2020” – wystawa odbędzie się w Klubie Orion.

Od 19.10 Olimpia  Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży w „Mój świat, moje 
marzenia”

20.10 Orion
Konkurs plastyczny „Z miłości do zwierząt”” dla dzieci klas I-VI. Termin 
składania prac do 20.10.2020. Regulamin będzie dostępny na stronie 
www.oskard.tychy.pl

do 01. 11 Magdalena Wystawa fotograficzna – Historia z naszego osiedla – Jak powstawało 
osiedle M i H widziane okiem naszych mieszkańców

do 20.11 Magdalena Wystawa fotograficzna Grupy Foto Amator

SPOTKaNia iNTEgRacYjNE dla miESZKańcóW
Termin Placówka Program zajęć

09.09 Magdalena 14.00 –  Spotkanie Klubu Dłużej Młodych – wspomnienia minionego 
lata – (wcześniejsze zapisy 9 osób) I GRUPA

09.09 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora
10.09 Orion 17.00 – Spotkanie KTK „Gronie”.
11.09 Magdalena 10.00 – Powakacyjne spotkanie Grupy literacko – recytatorskiej

16.09 Magdalena 14.00 –  Spotkanie Klubu Dłużej Młodych – wspomnienia minionego 
lata – (wcześniejsze zapisy 9 osób) II GRUPA

16.09 Regina 15.00 –  Ognisko plenerowe z pieczeniem kiełbasek (obowiązują 
wcześniejsze zapisy)

17.09 Orion 17.00 – spotkanie Klubu Pozytywnie Zakręceni Plus 55.

23.09 Magdalena 14.00 –  Spotkanie Klubu Dłużej Młodych – wspomnienia minionego 
lata – (wcześniejsze zapisy 9 osób) III GRUPA

23.09 Olimpia 15.00 –  Rozpoczęcie Roku Kulturalnego w Klubie Seniora – ognisko na 
Żwakowie ( obowiązują wcześniejsze zapisy od dnia 07.09 )

23.09 Orion 15.00 – spotkanie Klubu Seniora.
29.09 Orion 17.00 – spotkanie Klubu Esperanto.

30.09 Magdalena 14.00 –  Jesienny Dzień Seniora – Klub Dłużej Młodych – Spotkanie z klimatach 
utworów z „czarnych płyt” – (wcześniejsze zapisy 9 osób) I GRUPA

30.09 Regina 16.00 -spotkanie klubu seniora
01.10 Orion 17.00 – spotkanie Klubu Pozytywnie Zakręceni Plus 55.

07.10 Magdalena 14.00 –  Jesienny Dzień Seniora – Klub Dłużej Młodych – Spotkanie z klimatach 
utworów z „czarnych płyt” – (wcześniejsze zapisy 9 osób) II GRUPA

08.10 Orion 17.00 – spotkanie KTK „Gronie”.
10.10 Olimpia  12.00 – spotkanie Klubu Twórców Sztuki Paleta
13.10 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
14.10 Uszatek  13.00 –Spotkanie Koła Kulinarnego

14.10 Magdalena 14.00 –  Jesienny Dzień Seniora – Klub Dłużej Młodych – Spotkanie z klimatach 
utworów z „czarnych płyt” – (wcześniejsze zapisy 9 osób) III GRUPA

14.10 Orion 15.00 – spotkanie Klubu Seniora.
14.10 Regina 16.00 – spotkanie klubu seniora
15.10 Magdalena 17.00 –spotkanie inaugurujące działalność Grupy Foto Amator (9 osób)
16.10 Magdalena 12.00 – Święto Pieczonego Ziemniaka – ognisko dla mieszkańców

ZapROsZenia

Szanowni Mieszkańcy!
Trwająca epidemia wymusiła wprowadze-
nie zmian w codziennym funkcjonowaniu 
zmuszając nas do błyskawicznej adaptacji. 
Zachowując zasady bezpieczeństwa oraz 
procedury, w miarę możliwości będziemy 
organizować imprezy o charakterze kultu-
ralnym, czy sportowo-rekreacyjnym. 

Będziemy działać zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Ministra Zdrowia i  na ich pod-
stawie podejmować odpowiednie decyzje. 

Zachęcamy do bieżącego śledzenia infor-
macji na stronie: www.oskard.tychy.pl , na 
profilu fb,  gablotach, czy klatkach oraz 
bezpośrednio w poszczególnych placów-
kach. 

Na wszystkie imprezy obowiązują wcześ-
niejsze zapisy i wypełnienie stosownych 
oświadczeń wydanych przez pracownika 
placówki.
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KRZYŻÓWKA

litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru.
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Co zaliczamy do elektroodpadów?Co zaliczamy do elektroodpadów?
-

ODDANIE DO PSZOKODDANIE DO PSZOKODDANIE DO PSZOKODDANIE DO PSZOK

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
PSZOKPSZOKPSZOK Serdecznej KatowickiejKatowickiej;

MIESZKANIEC BLOKUMIESZKANIEC BLOKU
-

MIESZKANIEC DOMU JEDNORODZINNEGOMIESZKANIEC DOMU JEDNORODZINNEGO

EcoHARMONOGRAMEcoHARMONOGRAM -

-

A co z bateriami?A co z bateriami?
-

Punktów Selektywnego Zbierania Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych Odpadów Komunalnych PSZOK

SerdecznejSerdecznej Katowickiej

-

-
-

Elektroodpady
-

-

-

nenty

„MAGICZNY 
ZAChÓD SŁOŃCA” 
– ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKuRSu 
fOTOGRAfICZNEGO 
Tematem konkursu fotograficznego 
organizowanego przez Klub Osiedlowy 
„REGINA” był zachód słońca.  Uczest-
nicy uchwycili na zdjęciach wyjątkowy 
moment przejścia słońca pod horyzont. 
Niebo przybiera wtedy różnorodne 
barwy. Najczęściej podczas letnich 
dni możemy zaobserwować przewagę 
koloru czerwonego i pomarańczowe-
go. Spośród uczestników wyłoniliśmy 
I miejsce, które zajęła Anna Sikora, 
II miejsce – Agnieszka Wachel i III 
miejsce – Krystyna Błaszczyk. Dzię-
kujemy za wszystkie nadesłane prace, 
a zwycięzcom gratulujemy!

<K. Borowik
Zdjęcie Anny Sikory, laureatki I miejsca 
w konkursie „Magiczny zachód słońca”.


