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OGŁOSZENIA PŁATNE

Ekspresem 
po rejonach

Prawo na co dzień

Umowa  
składu

21 maja zakończył się jeden z etapów związanych 
z przedmiotowym budżetem, a mianowicie – ocena 
formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez 
właściwe wydziały Urzędu Miasta. Na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.umtychy.pl w zakład-
ce Budżet Obywatelski lub bezpośrednio na stronie  
www.razemtychy.pl można sprawdzić, które z projektów 
otrzymały pozytywną ocenę, a które negatywną.

Obecnie w maju i czerwcu prace nad Budżetem 
Obywatelskim wkraczają w fazę szczegółowych kon-

sultacji z autorami projektów oraz zainteresowanymi 
mieszkańcami wszystkich okręgów – mających na celu 
omówienie zgłoszonych projektów  i wypromowanie ich 
wśród mieszkańców. Na zakończenie spotkań opubliko-
wana zostanie ostateczna lista zadań, które poddane 
zostaną pod głosowanie.

Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje projektów, 
na które warto zwrócić uwagę, gdyż w naszej ocenie 
będą najlepiej służyły potrzebom mieszkańców naszych 
spółdzielczych zasobów:

Budżet OBywatelski  
na 2022 rok – ósma edycja
Na początku bieżącego 
roku ruszyła w mieście 
tychy kolejna, już 
ósma edycja Budżetu 
Obywatelskiego na rok 
2022. 

O szczegółach i ostatecznych projektach poddanych 
pod głosowanie będziemy jak co roku informować 
w gazecie OSKARD, na stronie internetowej Spółdzielni 
oraz poprzez ogłoszenia w gablotach informacyjnych 
klatek schodowych w naszych budynkach mieszkal-
nych.

GłOSOwAnie mieSzKAńców miAStA nAD 
pROjeKtAmi zAplAnOwAne jeSt w teRminie 
10–20 wRześniA 2021 R. Zachęcamy zatem naszych 
mieszkańców do zainteresowania się zgłoszonymi  
projektami oraz czynnego udziału w głosowaniu.
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PrOjekty dOtyczące Ogółu mieszkańców

wybrane propozycje projektów

doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. dąbrowskiego 85 
– autor Ilona Grządzielewska 

kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7
– autor: Agnieszka Borecka

Projekty dotyczące określonego rejonu miasta

lokalizacja wybrane propozycje projektów

Osiedla 
d, g

remont parkingu przy al. Niepodległości 224 
– autor: Elżbieta Tarnowska

Osiedla
m, u

remont parkingu przy ul. moniuszki 5-16 
– autor: Jan Zaborowski

Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych i dużych 
przy ul. ujejskiego – autor: Wiktor Szejner

Osiedla
H, ł

Budowa oświetlenia przy ul. Hubala, przy Przedszkolu nr 29 
– autor: Grzegorz Lutnik

Osiedla 
N, O

remont drogi i chodnika przy ul. Nałkowskiej 31 – autor: Piotr Lada

Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29 
– autor: Piotr Lada

remont schodów przy ul. armii krajowej 10 – autor: Mikołaj Figlarski

Osiedle r remont parkingu przy ul. wł. reymonta 9-28 
– autor: Henryk Radwański

SZCZEGÓŁY NA STR. 3str. 2-3 str. 4 str. 6-8

Wydarzenia kulturalne, zaproszenia, 
plan zajęć dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, krzyżówka

drożej za ciepło
Informujemy wszystkich miesz-
kańców, że decyzją prezesa Urzę-
du Regulacji energetyki z dnia 15 
kwietnia 2021 r. tAUROn ciepło 
Sp. z o.o. od 1 maja 2021 r. wpro-
wadził do rozliczeń nowe ceny cie-
pła. Oznacza to, że płacimy więcej 
za ogrzewanie i podgrzanie zimnej 
wody. Wskaźnik wzrostu cen raty 
miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną oraz za dostarczone ciepło 
wyniósł 4,78%. 

Informujemy jednocześnie, że 
skala podwyżek wyżej wymienio-
nych składników cen w okresie od 
1 listopada 2019r do 1 maja 2021 
r. wyniosła łącznie 26,4%.

Mamy również uzasadnione 
obawy, że to nie ostatnia podwyżka 
cen ciepła w tym roku. Wynika to 
z tego, że w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska kończą się prace nad 
projektem nowelizacji rozporządze-
nia w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło. Z informacji prasowych 
(DGP) wynika, że przygotowywa-
ny dokument ma nadać prezesowi 
URE uprawnienia do zatwierdzania 
taryf w sposób szybki, bez koniecz-
ności badania i analizowania całej 
taryfy dla ciepła. Powodem dzia-

łań podjętych przez ministerstwo są 
drastycznie rosnące na światowych 
giełdach ceny uprawnień do emisji 
CO2 – od początku 2018 r. nastąpił 
ich skok z 7 do 43 euro za tonę. 
Spodziewać się można, że wytwórca 
ciepła uwzględni to we wnioskach 
taryfowych.

Informujemy, że nasza Spółdziel-
nia prowadzi obecnie szczegółowe 
analizy zużycia i kosztów zakupu 
ciepła, z których już wynika, że 
na koniec okresu rozliczeniowego 
może nastąpić niedobór środków 
finansowych na pokrycie kosztów 
zakupu ciepła na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania i podgrzania 
wody. Sytuacja ta jest spowodowana 
wyższą niż zakładano w kalkulacji 
opłat podwyżką oraz wyższym niż 
planowane zużyciem ciepła. 

W związku z powyższym należy 
spodziewać się, że od lipca nastąpi 
zmiana wysokości wnoszonych zali-
czek na pokrycie kosztów central-
nego ogrzewania. Pozwoli to nam 
uniknąć na koniec okresu rozlicze-
niowego wysokich niedopłat z tytułu 
ogrzewania mieszkań. 

Zwracamy się jednocześnie 
o racjonalne gospodarowanie dostar-
czanym ciepłem.
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EksprEsEm po rEjonach

gzm 1
<  W połowie maja przystąpiliśmy do robót związanych z malowaniem klatek schodo-

wych w budynku przy ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 56-58. Zakres prac obejmować 
będzie również wymianę drzwi wejściowych oraz modernizację oświetlenia klatek 
schodowych i korytarzy, gdzie zastosowane zostanie energooszczędne oświetlenie 
LED sterowane czujnikami ruchu. Wykonawcą powyższych prac będzie Zakład 
Remontowo-Budowlany TSM „OSKARD”.

<  W maju rozpoczęły się prace związane z dociepleniem ściany wschodniej i zachodniej 
budynku przy ul. H. Dąbrowskiego 5. W pierwszej kolejności prace będą wykonywa-
ne na ścianie wschodniej, a następnie przeniosą się na ścianę zachodnią.

<  W ostatnim czasie w naszych zasobach doszło do serii włamań do piwnic i komórek 
lokatorskich. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od mieszkańców w większości przy-
padków, zostały uszkodzone skoble i kłódki zabezpieczające drzwi, a z komórek 
nie ukradziono cennych przedmiotów. W odpowiedzi na liczne pytania lokatorów 
informujemy, że zabezpieczenie drzwi wejściowych do piwnic należy do obowiązków 
Spółdzielni, natomiast komórki piwniczne przynależą do mieszkań i za zabezpiecze-
nie oraz ewentualne naprawy odpowiadają lokatorzy.

gzm 2
<  W budynku przy ul. X. Dunikowskiego 2-4c rozpoczęto roboty związane z remontem 

i dociepleniem kominów oraz zabezpieczeniem pokrycia dachu. Roboty realizuje 
wykonawca zewnętrzny wybrany w przetargu. Rozpoczęto także wymianę instalacji 
gazowej. Te prace realizuje ZRB TSM „OSKARD”. 

<  W budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 4-6 rozpoczęto roboty związane z docie-
pleniem stropodachu, remontem i dociepleniem kominów oraz zabezpieczeniem 
pokrycia dachu. Roboty realizuje wykonawca zewnętrzny wybrany w przetargu. 

<  W budynku przy ul. G. Morcinka 12-22 rozpoczęto roboty związane z zabez-
pieczeniem pokrycia dachu. Roboty realizuje wykonawca zewnętrzny wybrany 
w przetargu. 

<  Zakończono malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. St. Moniuszki 13-21. 
Prace zrealizował nasz ZRB. 

<  Na placach zabaw przeprowadzono wszystkie niezbędne naprawy, aby zapewnić 
bezpieczeństwo naszym najmłodszym mieszkańcom. 

<  Wykonano pierwszy pokos trawy na terenach administrowanych przez Rejon 2. 
W wybranych miejscach koszenie zrealizowano wg nowych zasad pielęgnacji zieleni 
wdrożonych na terenie Miasta Tychy. 

<  W trakcie jest również akcja wymiany piasku w piaskownicach usytuowanych na 
terenie administrowanym przez Rejon 2. Prace te się niestety opóźniają z uwagi na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne.

gzm 3
<  Zakończone zostały prace związane z malowaniem klatek schodowych przy ul. 

Wejchertów 7-9 w Tychach. Prosimy mieszkańców o niepozostawianie rowerów na 
klatkach schodowych, jak również o uwagę podczas wnoszenia mebli, abyśmy dłużej 
mogli się cieszyć czystymi klatkami. 

<  Zakończone zostały prace związane z remontem oświetlenia w klatce schodowej 
przy ul. Budowalnych 16 wraz z remontem oświetlenia w dwóch klatkach schodo-
wych przy ul. Budowlanych 16-18 w Tychach. W tym roku planowane jest również 
malowanie obydwu klatek.

<  Zbliża się zakończenie remontu spalonego śmietnika przy ul. Filaretów 14 w Tychach. 
Ponadto rozpoczynają się prace związane z remontem śmietnika przy ul. Filaretów 
8. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie zarówno do administracji jak i służb porząd-
kowych miasta wszelkich aktów wandalizmu. Pamiętajmy również, że altany 
śmietnikowe są zamykane, nie pozostawiajmy ich otwartych, uniemożliwiajmy 
korzystanie z nich osób trzecich.

<  Zakończyły się prace związane z zabezpieczeniem połaci dachowej wraz z remontem 
kominów na budynkach przy ul. Batorego 1-3 oraz ul. Filaretów 4 w Tychach.

<  W ostatnim czasie zlokalizowano w naszym rejonie mieszkanie, którego właściciel 
cierpi najprawdopodobniej na tzw. patologiczne zbieractwo. W mieszkaniu znajdo-
wały się duże ilości śmieci, które dodatkowo spowodowały rozprzestrzenienie się 
w całym budynku prusaków. W związku z niniejszym Administracja Rejonu GZM 
nr 3 poinformowała MOPS o konieczności pilnej pomocy naszemu mieszkańcowi. 
Dodatkowo, za zgodą właściciela udało nam się opróżnić to mieszkanie, aby następ-
nie przeprowadzić dezynsekcję budynku. Niestety cała operacja trwała dość długo 
ze względu na brak możliwości szybkiego podstawiania kontenerów. Prosimy miesz-
kańców, aby zwracać uwagę na swoich sąsiadów, przede wszystkim tych starszych 
i samotnych, może ktoś z nich potrzebuje pomocy. Tylko dzięki Państwa zgłoszeniom 
jesteśmy w stanie szybciej reagować i nie dopuszczać do podobnych sytuacji.

gzm 4
<  Informujemy mieszkańców, że Firma Remontowo-Budowlana MODLUX rozpoczęła 

przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z wymianą ocieplenia i przebudową 
balustrad balkonowych na elewacji wschodniej, północnej i południowej w budynku 
przy ul. S. Jaracza 7-9.

<  Natomiast w budynku przy ul. S. Jaracza 11 – 13 od sierpnia br. przystąpimy do 
wymiany ocieplenia na elewacji północnej i południowej (ściany szczytowe budyn-
ku).

<  W związku z nadchodzącym okresem letnim, przypominamy użytkownikom ogród-
ków przydomowych o obowiązku bieżącej dbałości o teren ogródka, jak również 
o konieczności konserwacji ogrodzenia oraz naprawy w przypadku jego uszkodzenia. 
Rejon Gzm nr 4 przypomina użytkownikom ogródków przydomowych o możliwości 
odbioru brązowych worków na odpady biodegradalne. worki te ustawione przy 
altanach śmietnikowych odbierane są przez firmę wywozową nieodpłatnie. Prag-
niemy poinformować, że odpady z ogródków umieszczone w innych workach niż na 
odpady biodegradalne nie będą odbierane przez firmę. Odpady w takich workach 
należy samemu dostarczyć do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych). W przeciwnym razie będziemy zmuszeni do wywozu tych odpadów 
własnym środkiem transportu oraz opłacić koszt składowania na wysypisku – co 
podraża koszty dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości. Wobec powyższego 
prosimy wszystkich użytkowników ogródków przydomowych o dostosowanie się do 
powyższych zaleceń.

dOkOńczeNie Na str. 3

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 
25 maja 2021 r. zmarł nasz wie-
loletni działacz samorządowy Pan 
Janusz Kowalski. Począwszy 
od 1988 r. aktywnie uczestni-
czył w życiu TSM „OSKARD”, 
poświęcając swój czas i energię na 
pracę w spółdzielczych organach 
samorządowych – pełnił funkcje 
Przewodniczącego Rady Osiedla 
Rejonu GZM nr 7 oraz członka 
Rady Nadzorczej. 

Był znany i lubiany wśród miesz-
kańców swojego osiedla, zawsze 
traktował wszystkich z szacunkiem 
i życzliwością. 

Za wieloletnie zaangażowanie 
w działalność społeczną oraz dzia-
łania na rzecz rozwoju spółdziel-
czości mieszkaniowej został nagro-
dzony odznaką Zasłużony Działacz 

Ruchu Spółdzielczego oraz złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego.

Zapamiętamy Go jako Człowieka 
wrażliwego na los słabszych, ser-
decznego, zawsze uśmiechniętego 
i pełnego dobrej energii. Odszedł 
zbyt wcześnie, pozostawiając 
wszystkich w smutku i żałobie. 

Trudno żegnać kogoś, kto jesz-
cze mógł być z nami … 

Spoczął na cmentarzu parafial-
nym przy kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w Tychach.

Śp. Janusz Kowalski
„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
I są takie osoby, na myśl o których, zawsze zasypie nas lawina wspomnień.”

w tych trudnych chwilach, Rodzinie oraz Bliskim zmarłego 
składamy wyrazy szczerego współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy

zarząd, Rada nadzorcza, Rady Osiedli
oraz pracownicy tSm „OSKARD”

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy  
Naszego wieloletniego pracownika

Bogusława Banasia
Rodzinie i Bliskim

wyrazy współczucia

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy TSM „OSKARD”

Pani

Bożenie Kasperczyk 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają

Zarząd,  Rada Nadzorcza
i pracownicy TSM „OSKARD”

Z całego serca pragniemy wszystkim podziękować za okazane wsparcie  
i wyrazy współczucia w trudnym dla nas czasie smutku, bólu po stracie 

Męża, Taty 

Janusza Kowalskiego
Dziękujemy za liczny udział w uroczystości pożegnalnej. 

Podziękowania dla Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników  
oraz mieszkańców TSM „OSKARD” 

żona Irena, syn Remigiusz z żoną Ewą 

z prac rady nadzorczEj

Za nami kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej w kwiet-
niu i maju.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza oma-
wiała realizację planu remontów za 2020 r. Plan remon-
tów i modernizacji nieruchomości budynkowych został 
wykonany – łącznie wydatkowano 16 mln 997 tys. zł. Na 
remonty mienia Spółdzielni do wspólnego korzystania 
wydatkowano 1 mln 54 tys. zł. 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację planów 
remontowo – inwestycyjnych za 2020 rok.

Ocenie została poddana realizacja planu rzeczowo 
– finansowego Zakładu Remontowo-Budowlanego za 
rok 2020. Pomimo braków kadrowych plan wykonano 
w 126,2% w stosunku do założeń. Świadczy to o bardzo 
dobrej organizacji pracy. Pandemia nie ominęła pra-
cowników ZRB. Niedobory kadrowe nie przeszkodziły 
pracownikom ZRB wykonać plan ze znaczną nadwyżką, 
co spotkało się z uznaniem Rady Nadzorczej.

Omówiono realizację zajęć dla dzieci i młodzieży 
w okresie zimowym 2021 r. Pandemia i obostrzenia 
wprowadzone przez rząd uniemożliwiły zorganizowa-
nie tradycyjnych półkolonii. Zajęcia dla dzieci odby-
wały się w dwóch blokach programowych: porannym 
i popołudniowym. W zajęciach w okresie od 4.01.2021 
r. do 15.01.2021 r. udział wzięło łącznie 897 dzieci, 
a wszystko pod hasłem: „Ferie pomimo pandemii nie 
muszą być nudne”. 

W Olimpii i Uszatku prowadzone były prelekcje eko-
logiczne. We wszystkich klubach prowadzono zajęcia 
plastyczne, logiczne, rekreacyjne, przyrodnicze, inte-
gracyjne, artystyczno-taneczne. Pracownicy klubów 
wykazali się kreatywnością i pomysłowością przy 
planowaniu zajęć w okresie ferii, co przełożyło się na 
wysoką ocenę Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z rocznego badania finansowego przez 
biegłego rewidenta zostanie przedstawione w czerw-
cu br. Przesunięcie terminu sprawozdania umożliwiło 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.03.2021 
r., które przedłużyło o 3 miesiące termin złożenia 
sprawozdania.

Zaktualizowana została procedura windykacyjna 
stosowana wobec dłużników Spółdzielni.

Analizie poddano zaległości w opłatach za używanie 
lokali mieszkalnych i użytkowych wg stanu na dzień 
31.03.2021 r. i 30.04.2021 r. Na koniec marca br. 
zaległości w opłatach spadły o ponad 431 tys. zł, 
natomiast na koniec kwietnia br. wzrosły o ponad 
177 tys. zł. Wahania poziomu zaległości w opłatach 
występują od dawna. Rada Nadzorcza uznała, że stan 
zaległości nie zagraża płynności finansowej Spółdzielni. 
Pozytywnie oceniono działania windykacyjne prowa-
dzone przez Zarząd i służby Spółdzielni.

<Prezydium Rady Nadzorczej
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gzm 5
<  Zakończyliśmy modernizację docieplenia elewacji ściany szczytowej południowej 

w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 9-15, a także remont ostatnich dwóch segmen-
tów ściany zachodniej w budynku przy ul. Z. Nałkowskiej 3-11 (klatki 9 i 11). Oprócz 
powyższego roboty elewacyjne trwają w rejonie na siedmiu budynkach m.in. przy ul. R. 
Dmowskiego 17-23, E. Orzeszkowej 28-32 oraz Armii Krajowej 4-10, natomiast przy ul. 
E. Orzeszkowej 1 trwają prace związane z wymianą balustrad ściany północnej.

<  Przypominamy Państwu o trwającej akcji wymiany wodomierzy mieszkaniowych, 
która jest związana z końcem okresu legalizacyjnego wynoszącego 5 lat. Prosimy 
zatem o udostępnienie mieszkań w celu ich wymiany.

gzm 6
<  Rejon GZM nr 6 informuje, że na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku miały 

miejsce na terenie naszego osiedla włamania do niektórych piwnic, na skutek któ-
rych zdewastowane zostały wkładki z drzwi wejściowych oraz kłódki i skoble do 
niektórych komórek piwnicznych. Wszystkie włamania zgłoszone zostały na Policję 
i obecnie prowadzone jest śledztwo w przedmiotowych sprawach. Z powziętych 
informacji od mieszkańców wynika, że z piwnic nie zostały skradzione żadne rzeczy 
takie jak np. rowery czy narzędzia bądź inne rzeczy o większej wartości, a ponadto 
Rejon został poinformowany, że takich samych włamań dokonano również na terenie 
całego Miasta Tychy. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 39 ust. 3, pkt 5 
Statutu Spółdzielni – jako szczególne obowiązkiem członka Spółdzielni uznaje się 
utrzymanie w należytym stanie technicznym (w tym naprawa i wymiana drzwi) 
komórki piwnicznej oraz prawidłowe jej zabezpieczenie.

<  Informujemy, że podczas prowadzonych kontroli w zakresie segregacji odpadów 
komunalnych stwierdzono, że w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy przestrze-
gają tego obowiązku. Notorycznie powtarzającym się problemem jest wrzucanie 
do pojemnika lub nawet do pomieszczenia na gabaryty, niezgniecionych kartonów. 
Ponadto w kontenerze przeznaczonym na tworzywa sztuczne i metale, pojawiają 
się niezgniecione plastikowe butelki. Wielokrotnie zwracaliśmy się do mieszkańców, 
aby każdorazowo przed wrzuceniem do pojemnika plastikowej butelki czy też kar-
tonu zgnieść opakowanie, aby zmniejszyć jego objętość, gdyż ma to duży wpływ na 
szybkość zapełniania się kontenerów.

  Jednocześnie uczulamy Państwa na wrzucanie odpadów do przeznaczonych na daną 
frakcję pojemników. Kolejna kontrola wykazała, że w pojemniku na szkło zlokalizo-
wanym przy ul. Wł. Reymonta 9, znajdowały się w większości odpady zmieszane. 
Takie sytuacje zdarzają się, a nie powinny mieć miejsca. Pojemniki w altanach są 
opisane i oznaczone stałymi kolorami (niebieski – papier; żółty – plastik i metal; 
zielony – szkło; brązowy – odpady BIO; czarny – odpady zmieszane). 

  Ponadto przypominamy, że gruz i inne odpady remontowo-budowlane pochodzące 
z robót remontowych wykonywanych w mieszkaniu należy wywieźć we własnym 
zakresie do PSZOK. W żadnym wypadku nie powinny się one znaleźć przy lub w alta-
nie śmietnikowej. 

  Przypominamy również osobom użytkującym ogródki przydomowe, aby wszelkie 
odpady zielone powstałe podczas prac porządkowych, składować tylko i wyłącznie 
w brązowych workach z logo MASTER i umieszczać je przy altanie śmietnikowej. 
Gałęzie i inne odpady wyrzucane luzem bądź do innych niż wspomniane worków, nie 
są odbierane przez firmy wywozowe. Problem z gałęziami wyrzuconymi luzem pod 
śmietnik występuje nagminnie przy altanie zlokalizowanej przy ul. Wł. Reymonta 39 
oraz obok altany śmietnikowej przy ul. Wł. Reymonta 44, co w bardzo dużym stopniu 
wpływa negatywnie na estetykę osiedla.

EksprEsEm po rEjonach

  jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim miesz-
kańcom czynnie zaangażowanym w problem związany 
z utrzymaniem segregacji w Rejonie Gzm nr 6, dzięki któ-
rym możemy natychmiast reagować na incydenty związane 
z podrzucaniem do pomieszczeń gabarytów, opon, boazerii, 
części sanitarnych i innych odpadów, które winny być osobi-
ście wywiezione przez wytwórcę odpadów do pSzOK oraz za 
zgłaszanie swoich uwag co do pracy firm wywożących odpa-
dy. podziękowania składamy również firmie sprzątającej 
Rejon Gzm nr 6, której wkład pracy w utrzymanie porządku 
w altanach śmietnikowych w dużym stopniu przyczynia się do 
tego, że teren wokół tych altan jest estetyczny i zadbany. 

  Segregacja odpadów, utrzymanie czystości i estetyki osiedla 
jest naszym wspólnym obowiązkiem, zwiększającym komfort 
zamieszkiwania i chroniącym nas przed nakładaniem kar 
przez Gminę miasta tychy.  

<  Informujemy, że zabrania się montowania daszków nad 
loggiami, zwłaszcza na nowo ocieplonych elewacjach. Daszki 
na ostatnich kondygnacjach wykonuje Spółdzielnia podczas 
prowadzenia robót dociepleniowych.

<  Montaż klimatyzatorów może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Spółdzielni po złożeniu w Spółdzielni odpowiedniego wnio-
sku, dostępnego w administracji Rejonu GZM nr 6 przy ul. 
Wł. Reymonta 37, siedzibie Spółdzielni przy ul. H. Dąbrow-
skiego 39 i na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl 
oraz po podpisaniu stosownego porozumienia zawierającego 
wymagane parametry klimatyzatora oraz uzgodnienie loka-
lizacji klimatyzatora. 

<  Obecnie trwają prace związane z remontem balkonów przy ul. 
M. Reja 31, modernizacją instalacji elektrycznej z przeniesie-
niem liczników z mieszkań do tablic TRL przy ul. Wł. Reymonta 
44 oraz budową czterech miejsc parkingowych w okolicy admi-
nistracji Rejonu GZM nr 6 od strony ul. Skalnej.

<  W czerwcu rozpoczęta zostanie termomodernizacja budynku, 
zlokalizowanego przy ul. M. Reja 19, docieplenie elewacji 
zachodniej wraz z przebudową balustrad loggii i izolacją 

ściany piwnicznej wraz z drenażem budynku i remontem 
instalacji anten zbiorczych AIZ przy ul. Wł. Reymonta 28-36. 
Prowadzone będą roboty polegające na wykonaniu przyłącza 
elektroenergetycznego do mającego zostać zamontowanego 
szlabanu na parkingu przy administracji Rejonu GZM nr 6.

<  W lipcu planowane jest rozpoczęcie docieplenia elewacji 
wschodniej oraz ściany szczytowej południowej wraz z prze-
budową balustrad loggii i remontem instalacji anten zbior-
czych AIZ budynku przy ul. Wł. Reymonta 55-59.

<  Zakończone zostały roboty związane z remontem instalacji 
wodnej – poziomy (w piwnicach), w budynku przy ul. Wł. 
Reymonta 70.
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<  Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku 

wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Uczniowskiej 32-
38, które wykonywane są przez firmę zewnętrzną wybraną 
w drodze przetargu.

<  Wykonano montaż domofonów w budynku przy ul. Uczniow-
skiej 32-38 (dotyczy klatek 36-38). 

<  Wkrótce rozpoczną się prace związane z termomodernizacją 
budynku wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy 
ul. R. Dmowskiego 106-114. Powyższe prace wykona firma 
zewnętrzna wybrana w drodze przetargu.

<  Przypominamy wszystkim użytkownikom ogródków przy-
domowych o wrzucaniu odpadów zielonych (trawy, liści, 
gałęzi) do worków przeznaczonych na te odpady (worki z logo 
Master dostępne w administracji). Worki prosimy ustawiać 
w śmietnikach w części przeznaczonej na gabaryty. Worki 
bez logo Master nie będą odbierane przez wywoźnika.

<  W rejonie przeprowadzono wymianę piasku w piaskownicach 
znajdujących się na placach zabaw.

<  Dokonano również sprawdzenia stanu technicznego placów 
zabaw (przegląd roczny). Wszystkie elementy w urządzeniach 
zabawowych, które stwarzały zagrożenie w użytkowaniu, 
zostały wymienione.

dział społeczno – kulturalny tyskiej spółdzielni mieszkaniowej „Oskard”  

organizuje w ramach akcji  „lato 2021”  – Półkolonie 
skierowane do dzieci i młodzieży:

W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  kon-
kursy i turnieje, wycieczki piesze, zajęcia plastyczno – techniczne, zabawę w teatr, zajęcia na kręgielni, naukę 
tańca, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami półkolonii 
sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

i turNus 28.06 – 02.07
Tęcza, Magdalena, Orion, Regina, Uszatek

ii turNus 05.07 – 09.07 
Tęcza, Magdalena, Orion, Regina, Uszatek

iii turNus 12.07 – 16.07 
Magdalena, Regina, Uszatek

iV turNus 19.07 – 23.07 
Magdalena, Regina, Uszatek

iii turNus 26.07 – 30.07 
Tęcza, Orion

iV turNus 02.08 – 06.08 
Tęcza, Orion

zaPlaNOwaNO 4 edycje wyPOczyNku w termiNacH:

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każ-
dej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na 
każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłatność dla dzie-
ci członków TSM „OSKARD” za 1 turnus wynosi 90 zł 
(brutto). Pełna odpłatność dla dzieci mieszkańców 
(nie członków spółdzielni) i osób spoza zasobów 

w SDK Tęcza, klubach Magdalena, Orion, Regina, Usza-
tek wynosi 243,25 zł (brutto). zapisy przyjmowane 
będą od 14 czerwca br. od godz. 8.00 we wszyst-
kich placówkach. W pierwszej kolejności pierwszeń-
stwo zapisu mają dzieci członków spółdzielni.

< Barbara Konieczna

PółkOlONie skierOwaNe są dla dzieci i młOdzieży w wieku Od 8 dO 14 lat.

Nazwa placówki adres Numer telefoNu
SDK Tęcza Al. Niepodległości 188 32 227 58 12
Klub Orion ul. Orzeszkowej 1 32 217 02 32

Klub Magdalena ul. Dmowskiego 2 32 217 76 43
Klub Uszatek ul. Uczniowska 7 32 217 31 64
Klub Regina ul. Reymonta 37 32 218 48 35
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praWo na co dziEń

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

Kontynuując cykl umów uregulowa-
nych w kodeksie cywilnym, w dzisiej-
szym artykule przybliżymy naszym 
Czytelnikom podstawowe zagadnie-
nia związane z umową składu.

Umowa składu jest samodziel-
nie wyodrębnionym typem umowy 
nazwanej uregulowanej w kodek-
sie cywilnym. Definicję tej umowy 
zawiera przepis art. 853 Kodeksu 
Cywilnego, zgodnie z którym jest to 
umowa, przez którą „(… ) przed-
siębiorca składowy zobowiązuje się 
do przechowania, za wynagrodze-
niem, oznaczonych w umowie rzeczy 
ruchomych”. 

Umowa składu jest bardzo zbliżo-
na do umowy przechowania, która 
była omawiana w poprzednim arty-
kule. Umowa ta ma jednak szerszy 
zakres niż przechowanie w ramach 
zwykłej umowy przechowania. Obo-
wiązek sprawowania pieczy został 
bowiem wzmocniony  zobowiąza-
niem przedsiębiorcy składowego 
do podejmowania czynności kon-
serwacyjnych, od którego nie może 
on zostać zwolniony w zawartej 
umowie. Ponadto w odróżnieniu 
od zwykłej umowy przechowania, 
celem gospodarczym umowy skła-
du jest zapewnienie masowego 
przechowywania rzeczy w obrocie 
gospodarczym. 

Zgodnie z definicją umowy skła-
du, stronami tej umowy są przedsię-
biorca składowy i składający. Przed-
siębiorcą składowym jest podmiot, 
któremu przysługuje status przed-
siębiorcy. Przedsiębiorca składowy 
zobowiązany jest do dysponowania 
specjalnymi urządzeniami, koniecz-
nymi do profesjonalnego przecho-
wywania towarów, na przykład 
chłodniami, elewatorami do prze-
chowywania zboża,  zbiornikami do 
przechowywania paliw płynnych czy 
dojrzewalniami owoców.  Tak jak 
w każdej umowie, strony umowy 

składu trzeba opisać precyzyjnie, 
tak aby możliwa była ich identy-
fikacja. 

Przedmiotem umowy składu 
mogą być wyłącznie rzeczy ruchome 
–  zarówno oznaczone co do tożsamo-
ści, jak i te oznaczone co do gatunku. 
Rzeczy te powinny być zindywidualizo-
wane w taki sposób, który pozwala na 
dokonanie oceny, czy rzecz wydawana 
składającemu po rozwiązaniu umowy 
znajduje się w stanie niepogorszonym. 
Co ciekawe przedmiotem umowy 
składu mogą być również zwierzę-
ta pomimo tego, że zwierzę nie jest 
rzeczą, to co do zasady do zwierząt 
stosuje się przepisy dotyczące rzeczy, 
chyba że ustawa o ochronie zwierząt 
stanowi inaczej.  

Przy zawarciu umowy przedsię-
biorca składowy jest obowiązany 
wydać składającemu pokwitowanie, 
które powinno wymieniać rodzaj, 
ilość, oznaczenie oraz sposób opa-
kowania rzeczy, jak też inne istotne 
postanowienia umowy. 

Najważniejszym obowiązkiem 
przedsiębiorcy składowego jest 
obowiązek przechowania rzeczy, 
a tym samym dbanie o to, aby 
powierzona rzecz została zwróco-
na w stanie niepogorszonym między 
innymi poprzez jej konserwację, jak 
również zapewnienie składające-
mu możliwości doglądania rzeczy. 
W związku z powyższym, ustawo-
dawca wprowadza zasadę zgodnie 
z którą przedsiębiorca składowy 
odpowiada za szkodę wynikłą z utra-
ty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy 
w czasie od przyjęcia jej na skład, 
aż do wydania osobie uprawnionej 
do odbioru. Przedsiębiorca składowy 
może uwolnić się od odpowiedzial-
ności w sytuacji, gdy udowodni, że 
nie mógł zapobiec szkodzie mimo 
dołożenia należytej staranności. 
Granicą odpowiedzialności przed-
siębiorcy składowego jest wartość 
przechowywanej rzeczy, chyba że 
szkoda wynika z winy umyślnej albo 
rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy 
składowego.

Mając na uwadze wskazaną 
powyżej odpowiedzialność przed-
siębiorcy składowego, powinien on 
ubezpieczyć przechowywane rzeczy 
na żądanie składającego. W interesie 
przedsiębiorcy składowego jest rów-
nież dokonanie czynności niezbęd-
nych do zabezpieczenia mienia i praw 
składającego, gdy tylko zauważy, że 
w rzeczach przekazanych na prze-
chowanie są braki, ubytki albo rze-
czy są uszkodzone. Natomiast jeżeli 
przedsiębiorca składowy widzi, że 
rzecz narażona jest na zepsucie tj. 
zbliża się termin przydatności rzeczy 
do spożycia, pleśnieje jak również 
rzecz zaczyna się utleniać, a nie 
można czekać na zarządzenie skła-
dającego, przedsiębiorca składowy 
ma prawo, a czasem także obowią-
zek, sprzedać rzecz z zachowaniem 
należytej staranności.

Obowiązkiem składającego jest 
natomiast zapłata wynagrodzenia 
(tzw. składowego) i odbiór przedmio-
tu składu w umówionym terminie. 

Wysokość składowego powinna 
być oznaczona w umowie lub wynikać 
z taryfy czy też regulaminu przedsię-
biorcy składowego. Składowe stano-
wi świadczenie składającego i jako 
takie powinno być ekwiwalentem 
wartości usług świadczonych przez 
przedsiębiorcę składowego, związa-
nych z przyjęciem rzeczy na skład, 
udostępnieniem pomieszczeń maga-
zynowych na czas trwania umowy, 
czynnościami konserwacyjnymi, pie-
czą nad rzeczami i ich zwrotem po 
wygaśnięciu stosunku prawnego. 

Umowa składu może być zawar-
ta na czas oznaczony lub na czas 
nieoznaczony. Umowa zawarta na 
czas oznaczony wygasa w terminie 
w niej określonym, pod warunkiem, że 
przedsiębiorca składowy wyśle listem 
poleconym żądanie odebrania rzeczy 
w umówionym terminie. Żądanie musi 
być wysłane na 14 dni przed umówio-
nym terminem. Żądanie to powinno 
dotrzeć do składającego, tak aby mógł 
on się z nim zapoznać, a przyjęcie 
przez ustawodawcę konieczności 

wysłania żądania listem poleconym 
pozwala uzyskać przez przedsię-
biorcę dowód złożenia oświadczenia 
we wskazanym terminie. Natomiast 
umowę zawartą na czas nieoznaczony 
przedsiębiorca składowy może wypo-
wiedzieć z zachowaniem, jednomie-
sięcznego terminu wypowiedzenia, 
przy czym wypowiedzenie nie może 
nastąpić wcześniej niż po upływie 2 
miesięcy od złożenia rzeczy. Także 
i w tym wypadku oświadczenie przed-
siębiorcy składowego powinno również 
być złożone na piśmie i wysłane listem 
poleconym.

Jeżeli składający nie odbiera 
rzeczy pomimo upływu umówionego 
terminu lub terminu wypowiedzenia 
umowy, przedsiębiorca składowy 
może oddać rzecz na przechowa-
nie na koszt i ryzyko składającego. 
Może on jednak wykonać to prawo 
tylko wtedy, jeżeli uprzedził skła-
dającego o zamiarze skorzystania 
z przysługującego mu prawa listem 
poleconym, wysłanym nie później niż 
na 14 dni przed upływem umówio-
nego terminu.

Końcowo, kodeks cywilny prze-
widuje, że roszczenia przedsiębiorcy 
składowego, jak również składające-
go z tytułu umowy składu przedawnia 
się z upływem roku. Pamiętać jed-
nak warto, że w momencie odebrania 
rzeczy bez zastrzeżeń oraz zapłaty 
wszystkich należności względem 
przedsiębiorcy składowego wygasają 
wszelkie roszczenia składającego do 
przedsiębiorcy składowego z tytułu 
umowy składu, z wyjątkiem roszczeń 
z tytułu niewidocznych uszkodzeń 
rzeczy – o ile składający, w ciągu 
siedmiu dni od odbioru, zawiadomił 
o nich przedsiębiorcę składowego.

Źródło:
< ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 roku – Kodeks cywilny

<Kancelaria Radcy Prawnego  
Tomasza Michalskiego 
<Monika Łokuciewska 

Radca prawny

Umowa składu

SZAnOWnI MIESZKAńcy!

W związku z występującym nadal zagrożeniem epidemicznym, w trosce 
o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni – w dalszym ciągu 
ograniczamy kontakty przy obsłudze mieszkańców oraz kontrahentów.  
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać przede wszystkim poprzez kon-
takt telefoniczny bądź mailowy. W przypadku konieczności osobistego 
załatwienia spraw w Spółdzielni prosimy o stosowanie się do obowią-
zujących zasad bezpieczeństwa, tj. prawidłowego noszenia maseczek 
ochronnych, dezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznej odległości, 
a także o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników 
Spółdzielni. Przypominamy również, że salda lokalu można sprawdzić 

za pomocą systemu „halo czynsze”, „e-czynsze” oraz poprzez kontakt 
telefoniczny po podaniu imienia, nazwiska i kwoty ostatniej wpłaty opłat 
za używanie lokalu.

daNe kONtaktOwe :
<  Rejon GZM nr 1  32 227 25 74, 32 227 95 74
<  Rejon GZM nr 2  32 217 60 43, 32 217 51 68
<  Rejon GZM nr 3  32 227 68 67, 32 327 40 57
<  Rejon GZM nr 4  32 217 02 27, 32 217 02 80
<  Rejon GZM nr 5  32 217 28 59, 32 217 13 18
<  Rejon GZM nr 6  32 218 20 42, 32 218 37 34
<  Rejon GZM nr 7  32 217 26 76, 32 329 46 46
<  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy  32 32 32 129
<  Dział Lokali Użytkowych 32 32 32 117
<   Dział Gospodarki Zasobami  

Mieszkaniowymi  32 32 32 161
<  Dział Opłat Czynszowych 32 32 32 170
<  Dział Finansowy 32 32 32 138
<  Dział Rozliczeń Inwestycji 32 32 32 152
<   Dział Rozliczeń Kosztów  

Nieruchomości 32 32 32 148
<  Sekretariat 32 32 32 100
<  Kancelaria (biuro podawcze) 32 32 32 142
<  email: oskard@oskard.tychy.pl  

oGłoszeNia i reklamy  w Gazecie  „oskard”
dzwoń: 32/323-21-55, 32/323-21-42 lub przeczytaj:  www.oskard.tychy.pl/gazeta 

Informacja  
o funkcjonowaniu 

spółdzielni  
w okresie pandemii
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 POlicja informuje i ostrzega

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Ban-
kowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP 
ostrzegają klientów banków przed pojawiający-
mi się oszustwami w internetowych serwisach 
ogłoszeniowych. FinCERT.pl – Bankowe Cen-
trum Cyberbezpieczeństwa ZBP coraz częściej 
odnotowuje aktywność przestępców nakie-
rowaną na wyłudzanie danych i środków od 
osób fizycznych i podmiotów sprzedających na 
internetowych serwisach ogłoszeniowych.

Masowo dochodzi do wyłudzeń informacji 
o numerach kart płatniczych lub danych dostę-
powych do usług bankowości elektronicznej od 
osób sprzedających (wystawiających ogłosze-
nia) na przykład na portalu OLX. Przestępcy 
wyłudzają dane pod pretekstem przekazania 
zapłaty za towar lub usługę. Robią to poprzez 
wysłanie linku do fałszywej strony WWW, 
na której pokrzywdzony podaje swoje dane. 
Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl 
– Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa 
ZBP ostrzegają klientów banków przed nie-
bezpieczeństwem związanym z tego typu 
atakami.

jak PrzeBiega atak?
1.  Sprzedający wystawia produkt lub usługę 

na portalach ogłoszeniowych, np. OLX.
2.  Do sprzedającego odzywa się osoba rze-

komo zainteresowana zakupem i wypytuje 
o szczegóły. Kontakt najczęściej następuje 
przez komunikator WhatsApp.

3.  W trakcie prowadzonej rozmowy, potencjal-
nie zainteresowany kupujący – przestępca 
proponuje sprzedającemu płatność poprzez 
nową usługę.

4.  Sprzedający otrzymuje link do strony, na 
której ma podać dane swojej karty lub dane 
do logowania do usług bankowości elektro-
nicznej. Link może być przesłany:     
<  bezpośrednio w rozmowie przez komu-

nikator,
<  w wiadomości e-mail lub SMS podszy-

wającej się np. pod portal ogłoszeniowy 
lub usługę kurierską.

5.  Klikając w przesłany link, otwiera się specjalnie 
przygotowana strona, wyglądająca dla sprze-
dającego wiarygodnie, gdyż może tam zoba-
czyć np. zdjęcie i cenę swojego produktu.
 Na tej stronie znajduje się ponadto miejsce 
do wpisania:

<  karty płatniczej (dane posiadacza karty, 
pełen numer karty, CVV, data ważności, 
kod 3DS)

<  lub danych dostępowych do bankowo-
ści elektronicznej (login, hasło, SMS 
kody).

6.  Po podaniu powyższych danych nie dochodzi 
do sprzedaży i dodatkowo sprzedający traci 
swoje środki, stając się pokrzywdzonym.

cO ZATEM ROBIĆ 
By cHROnIĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ 
I PIEnIĄDZE?

Prosimy, aby zawsze pamiętać, że:
<  dane dostępowe do konta, dane karty płatni-

czej oraz dane osobowe to informacje, które 
powinny być zawsze chronione – nie należy 

ich udostępniać osobom nieuprawnionym! 
Ujawniając je narażamy się na utratę swo-
ich pieniędzy, a nawet zaciągnięcie kredytu 
lub pożyczki;

<  jeśli ktoś wywiera na Państwa presję 
i wymusza podjęcie natychmiastowej decyzji 
lub działań – proszę zastanowić się dwa 
razy, to może być próba ataku;

<  warto upewnić się w innym kanale 
komunikacji (np. oficjalny numer tele-
fonu podany w Internecie), że nadawca 
rzeczywiście wysłał do Państwa wiado-
mość – zarówno w przypadku wiadomo-
ści e-mail, jak i wiadomości SMS lub 
wysyłanych w komunikatorach, nazwę 
nadawcy można dowolnie zmodyfikować 
i w ten sposób podszyć się pod prawdzi-
wą firmę;

<  warto zweryfikować wiadomość pod kątem 
poprawności językowej (np. czy jest napi-
sana poprawną polszczyzną, nie zawiera 
literówek lub innych błędów).

jeśli zostaliście państwo pokrzywdzeni 
w wyniku przeprowadzenia takiego ataku, 
prosimy o niezwłoczne złożenie zawiadomie-
nia o popełnieniu przestępstwa policji oraz 
skontaktowanie się z państwa bankiem. jeśli 
posiadacie państwo relacje biznesowe w kilku 
bankach, warto poinformować wszystkie 
o zdarzeniu.

<Komenda Główna Policji, FinCERT.pl – Bankowe 
Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP/mw

Ostrzeżenie dla klientów banków w związku z pojawiającymi się 
oszustwami w internetowych serwisach ogłoszeniowych

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:
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– SERWIS, NAPRAWA, USŁUGI – 
<   „AB” naprawa, telewizory LCD, Plazma 

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

<   czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie. 606-274-056

<  Sprzątanie poremontowe, komplek-
sowe usługi sprzątania domów, biur, 
apartamentów. PUCUŚ Glancuś 533 
872 049 

<  PUCUŚ Glancuś poleca pranie tapi-
cerki meblowej: kanap, narożników, 
materacy, foteli, krzeseł, wykładzin 
533-872-049

<  przeprowadzki Kompleksowe, utyliza-
cja zbędnych rzeczy. Tel. 32-220-64-27, 
kom. 531-944-531.

– INSTALACJE, REMONTY –
<  Hydraulik – 797-599-031 
<  KOMPLEKSOWE remonty mieszkań 

i domów, łazienek, uprawnienia gazowe, 
gładzie bezpyłowe, malowanie natrysko-
we itp. Długoletnia praktyka. Doradztwo, 
transport. Tel. 693-518-984.

<  EKSPRESOWE usuwanie awarii wodno-
kanalizacyjnych. Tel. 693-518-984.

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

276.

– NIERUCHOMOŚCI – 

<  Sprzedam mieszkanie M-3 obok parku 
św. Franciszka, ul. A. Krajowej oś. O, 
tel. 721 318 215

ogłoszEnia drobnE dział społEczno−kUltUralny

Plan zajęć organizowanych w placówkach  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

zajęcia sportowo-rekreacyjNe
termin placówka program zajęć

10.06 Magdalena
14.00 –  Sportowe gry i zabawy zespołowe zajęcia sportowe 

dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na terenie boiska 
wielofunkcyjnego wewnątrz osiedla M

14.06 Magdalena 16.00 – Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Ojca – kat. Open

14.06 Orion 16.30 –  Powitanie lata na sportowo – zajęcia dla dzieci na terenach 
zielonych przy klubie.

15.06 Magdalena
14.00 –  Sportowe gry i zabawy indywidualne dla dzieci w wieku 

od 8-14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego wewnątrz 
osiedla M

15.06 Regina 14.00 –  Zabawy skocznościowe dla dzieci na boisku 
wielofunkcyjnym

15.06 Uszatek 15.00 – Dwa ognie na boisku dla dzieci

17.06 Magdalena
14.00 –  Sportowe gry i zabawy zespołowe zajęcia sportowe 

dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na terenie boiska 
wielofunkcyjnego wewnątrz osiedla M

18.06 Orion 15.00 –  Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-
16 lat. Obowiązują zapisy.

21.06 SDK „Tęcza” 16.00 –  „Letni Park Zabaw” – animacje dla dzieci (bańki mydlane, 
malowanie buziek, zabawy) w parku św. Franciszka 

22.06 Magdalena
14.00 –  Sportowe gry i zabawy indywidualne dla dzieci w wieku 

od 8 do 14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 
wewnątrz osiedla M

22.06 Regina 14.00 –  Turniej piłki nożnej dla dzieci na boisku wielofunkcyjnym 
(kat. wiek. I 8-10 lat, kat. wiek. II 11-13 lat)

22.06 Uszatek 15.00 – Koszykówka na boisku dla dzieci
22.06 Orion 17.00 – Turniej tenisa stołowego dla dorosłych. Obowiązują zapisy

24.06 Magdalena
14.00 –  Sportowe gry i zabawy zespołowe dla dzieci w wieku od 

8 do 14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego wewnątrz 
osiedla M

imprezy turystyczNo-krajozNawcze
termin placówka program zajęć

11.06 Uszatek 
10.00 –  Wycieczka dla dorosłych do Ogrodów Kapias –  bliższe 

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

14.06 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking. 
21.06 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking.

wydarzeNia kulturalNe
termin placówka program zajęć

11.06 SDK „Tęcza” 17.00 –  Wernisaż wystawy fotograficznej „Kraj – obrazki” Marty 
Nowakowicz – Jankowiak 

16.06 SDK „Tęcza” 17.00 –  Terenowa gra śląsko dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy od 11 czerwca. 

23.06 Uszatek
15.00 –  „Cuda wianki” czyli świętojańskie wyjście na Paprocany 

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

zajęcia plastyczNe
termin placówka program zajęć

10.06 Orion 17.00 –  Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat. Obowiązują zapisy.  
Ilość miejsc ograniczona.

16.06 Orion 17.00 –  Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat. Obowiązują zapisy. 
Ilość miejsc ograniczona.

24.06 Uszatek 14.00 –  „Kredą po chodniku” – plenerowe zajęcia plastyczne dla 
dzieci

koNkursy plastyczNe i wystawy
termin placówka program zajęć
11.06.– 

31.08.2021 SDK „Tęcza” Wystawa fotograficzna „Kraj-obrazki”  
Marty Nowakowicz-Jankowiak

spotkaNia iNteGracyjNe dla mieszkańców
termin placówka program zajęć

10.06 Regina 13.00 –  „Zadbaj o swój rower w sezonie letnim”– spotkanie 
z przedstawicielem serwisu rowerowego

16.06 Uszatek 15.00 –  Spotkanie plenerowe na Żwakowie  dla uczestników zajęć 
– bliższe informacje i zapisy w Klubie, tel. (32) 217 31 64.

17.06 SDK „Tęcza” 15.00 –  Ognisko na Żwakowie  dla seniorów z Klubu Seniora. Zapisy  
pod nr telefonu 32 227 58 12  w terminie 7-15.06.

18.06 Magdalena 12.00 –  Spotkanie plenerowe dla seniorów na Żwakowie – zapisy 
telefoniczne: 32 217 46 43. Ilość miejsc ograniczona.
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tyska spółdzielnia mieszkaniowa  „Oskard” poszukuje kandydata na stanowisko

iNsPektOra NadzOru
wymagania: = wykształcenie: inżynier lub technik budownictwa lub instalacji sanitarnych = uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej, minimum w zakresie instalacji 
gazowych, centralnego ogrzewania, wodno–kanalizacyjnych i wentylacji lub uprawnienia budowlane do kie-
rowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej = przynależność do okręgowej izby samorządu 
zawodowego = umiejętność kosztorysowania = praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i pro-
cedur związanych z realizacją robót budowlanych = umiejętność rozwiązywania problemów technicznych = 
umiejętność pracy w zespole = samodzielność, dokładność i odpowiedzialność = dobra organizacja pracy,
mile widziane: = doświadczenie zawodowe w nadzorze inwestorskim = prawo jazdy kat. B = dysponowanie 
samochodem osobowym,
Oferujemy: = szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe = możliwość zdobywania doświadczenia za-
wodowego.

cV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych  prosimy przesyłać na adres:

tyska spółdzielnia mieszkaniowa „Oskard” 43-100 tychy  ul. dąbrowskiego 39 lub da@oskard.tychy.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”,  a dane osobowe są 
przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony danych osobowych” zamieszczonych na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl

tyska spółdzielnia mieszkaniowa  „Oskard” poszukuje kandydata na stanowisko

PracOwNika ds. tecHNiczNycH
(iNsPektOr luB sPecjalista)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  
= prowadzenie zagadnień technicznych w Rejonie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

wymagania: = wykształcenie wyższe techniczne (ogólnobudowlane lub instalacyjne) lub średnie techniczne 
budowlane = minimum 3-letni staż pracy = bardzo dobra znajomość pakietu MS Office = doświadczenie 
w pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami = umiejętność pracy w zespole = umiejętność ob-
sługi mieszkańców = znajomość przepisów obowiązujących w budownictwie oraz umiejętność stosowania ich 
w praktyce (prawo budowlane, rozporządzenia itp.)
Oferujemy: = szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe = możliwość zdobywania doświadczenia za-
wodowego.

cV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać  na adres:

tyska spółdzielnia mieszkaniowa „Oskard” 43-100 tychy  ul. dąbrowskiego 39 lub  da@oskard.tychy.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”,  a dane osobowe są 
przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony danych osobowych” zamieszczonych na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl

rOzwiązaNie krzyżówki: POwitaNie  lata
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zaproszEniaWydarzEnia kUltUralnE

 Wiosna, to chyba jeden z najbardziej 
inspirujących tematów do twórczej 
ekspresji, szczególnie  wśród dzieci. 
Bogactwo kolorów, urokliwe elemen-
ty flory i fauny sprawiają, że mali 
artyści z wielkim zaangażowaniem 
tworzą swoje wiosenne dzieła. Przy-
kładem są nadesłane prace na pla-
styczne konkursy „Wszystkie barwy 
wiosny” oraz „Wiosenne obrazy”, 
skierowane właśnie do tej grupy wie-
kowej naszych mieszkańców. Spo-
śród nadesłanych do SDK „Tęcza” 
prac, powołane jury przyznało 10 
nagród i 8 wyróżnień w 3 katego-
riach wiekowych.

Nagrody otrzymali: Ola cielmia-
szek, weronika pawlica, Bianka cie-
ślik, nadia Kloc, lena Reszczyńska, 
nikola Dynak, małgorzata Siek, 

Klaudia małek, Agata malik, pau-
lina mikosz.

Wyróżnienia powędrowały do: 
Anastazji jędryko, ingi juszczyk, 
leny półtorak, julii łopacińskiej, 
Anastazji Swadźby, Antoniego 
Kocelaka, weroniki Fiałek i wero-
niki plichty.

Zwycięzcami konkursu organi-
zowanego przez Klub Osiedlowy 
„Regina” zostali:

i miejsce – Hassan Aboutarik, 
ii miejsce – Hania narkiewicz, iii 
miejsce – Ola lorenz

Serdecznie gratulujemy laureatom 
i dziękujemy wszystkim za nadesła-
ne prace. Podziękowania należą się 
również opiekunom i nauczycielom, 
którzy przygotowali uczestników do 
konkursów. 

„wszystkie Barwy wiOsNy”  
i „wiOseNNe OBrazy”  – rOzstrzygNięcia 
kONkursów PlastyczNycH w sdk „tęcza”  
i kluBie  OsiedlOwym „regiNa”.

Od 7 do 9 maja br. w deszczowe, 
zimne i wietrzne dni, w ścisłym reżi-
mie sanitarnym, odbyły się zawody 
I Rundy Mistrzostw Polski FSR EHO 
w Konopiskach na zalewie Pająk. 
Pomimo niesprzyjających warunków 
pogodowych, udało się zorganizować 
zawody pełne emocji i zaciętej rywa-
lizacji w konkurencjach z dziedziny 
modelarstwa wodnego łodzi stero-
wanych radiem. Nieliczne przebły-
ski słońca wspomogły ośmiu tyskich 
modelarzy, którzy zajęli wysokie 
pozycje w swoich kategoriach. 
<  Witold Kujda I miejsce H -3,5, 

III miejsce H-7,5

<  Paweł Gawroński I miejsce H 
7,5, II miejsce H – 15, II miej-
sce E-27

<  Sebastian Gawroński VI miejsce 
(Junior startował z seniorami) 
E-3,5

<  Mateusz Głowacz IV miejsce 
H-7,5

<  Piotr Galbierz I miejsce H-27
<  Kacper Trukała III miejsce O-

7,5
<  Wojciech Sznerch VII miejsce 

E-7,5
<  Adam Matysiak II miejsce  

E-35
<K. Tasarek

i ruNda mistrzOstw POlski Fsr eHO

Pierwszu od lewej kacper trukała – iii miejsce O-7,5.

XXiV edycja kONkursu PlastyczNegO  
„kwiatek dla mamy” rOzstrzygNięta

Pamiętając o święcie Dnia Matki  
Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” 
po raz kolejny zaprosił dzieci  i mło-
dzież do udziału w konkursie pla-
stycznym „Kwiatek dla mamy”. 
Uczestnicy mieli okazję poprzez 
działania twórcze wyrazić swój 
emocjonalny związek z matką, oraz 
zaprezentować swoje umiejętności 
plastyczne. Spośród licznie nadesła-
nych prac jury przyznało w trzech 
kategoriach wiekowych 10 rów-
norzędnych nagród i 9 wyróżnień  
wybierając prace najbardziej orygi-
nalne, zachwycające, ujmujące dzie-
cięcą wrażliwością, ale również te 
świadczące o talencie artystycznym 
czy dużym zaangażowaniu wyko-

nawcy. Szczególną uwagę zwracano 
na samodzielność wykonania  oraz 
walory artystyczne.

Nagrody otrzymali: Alicja mar-
czyk, Anna Rudolf, jan Szkuat, 
julianna Rozynek, Oliwier woźniak, 
patryk Segda, tymoteusz Bizoń, 
maja pszowska, lena jaromin.

Wyróżnieni to: edyta Knapik, 
Kuba lechowicz, patryk Sulisz, 
malwina Spek, monika Ordynow-
ska, wiktoria podwika, mieszko 
Sęk, Konstancja Knapik, Antonina 
Seweryn.

Wszystkim laureatom gratulu-
jemy!

< A. Zadrożna
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KrzyżówKa

litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13  
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru.

zaproszEnia

WydarzEnia kUltUralnE

„OdBicie” –  rOzstrzygNięcie kONkursu PlastyczNegO dla dOrOsłycH

„Odbicie”, to tytuł przewodni kon-
kursu plastycznego, skierowanego do 
twórców nieprofesjonalnych powyżej 
16 roku życia. Zjawisko lustrzanego 
odbicia dało szerokie pole do interpre-
tacji. Celem konkursu  było uwrażli-
wienie na piękno otaczającej nas 
rzeczywistości, jak i popularyzacja 
amatorskiej twórczości plastycznej. 
Do konkursu zgłosiło się 21 artystów, 
którzy przysłali łącznie 41 prac. 
Wśród zgłoszonych dzieł znalazły się 
obrazy akrylowe, olejne, ale również 
rysunek ołówkiem, tuszem, czy lawo-
wane kawą. Oryginalne podejście do 
tematu, sprawiło, że wystawa nabrała 
wielowymiarowego charakteru. Powo-
łane jury wyłoniło 7 twórców, których 
dzieła wyróżniły się stylem, techniką 
i ciekawą interpretacją tematu. 

Nagrody otrzymali: Arkadiusz 
Konaszewski, jan nowak, małgo-
rzata musz, Krzysztof Szala. Wyróż-
nienia natomiast przyznano: Helenie 

niteckiej, Krystynie Boroń i prze-
mysławowi wróblowi. Nagrodzone 
i wyróżnione prace można zoba-
czyć na naszej stronie internetowej 
oraz na oficjalnym profilu fb TSM 

„OSKARD”. Serdecznie gratulujemy 
laureatom i dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, życząc dalszej weny 
twórczej. 

< A. Mlaś

Helena Nidecka jan Nowak krzysztof szala

krystyna Boroń

INFORMACJA


