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ZA U¯YWANIE LOKALI OD 1 LUTEGO 2015 ROKU
ZMIANA OP£AT

Rada Nadzorcza Spó³dzielni na posiedzeniu plenar-
nym w dniu 22 paŸdziernika bie¿¹cego roku uchwa-

li³a plan spo³eczno-gospodarczy na 2015 rok. Plan ten
zosta³ opracowany przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
- etatyzacja Spó³dzielni na 2014 rok - zatrudnienie w

grupie pracowników na stanowiskach nierobotniczych
71,5 etatów, a na stanowiskach robotniczych do 138,25
etatów,

- nominalny wzrost planowanych œrednich p³ac ogó³em
na 2015 rok o 4,3 % w stosunku do œredniej p³acy pla-
nowanej na 2014 rok, przyjmuj¹c nominalny wzrost
wynagrodzeñ w gospodarce narodowej o 4,3 % wyni-
kaj¹cy z przyjêtych wskaŸników do projektu bud¿etu
Pañstwa na 2015 rok, ponadto uwzglêdniona zosta³a
nowa wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê
od dnia 1 stycznia 2014 r. w wysokoœci 1750 z³ brutto
(wzrost o 4,25%),

- wzrost kosztów materia³ów oraz pozosta³ych kosztów
w wysokoœci prognozowanego wzrostu kosztów, a w
pozosta³ych przypadkach o 1,2% - to jest w wysokoœci
œredniorocznego wskaŸnika wzrostu cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych przyjêtego w projekcie bud¿etu
Pañstwa na 2015 rok.

- koszty ogólne Spó³dzielni rozliczaæ struktur¹ przycho-
dów do poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci Spó³-
dzielni, nastêpnie koszty ogólne przypadaj¹ce na eks-
ploatacjê rozliczaæ proporcjonalnie do powierzchni
u¿ytkowej nieruchomoœci

- koszty zwi¹zane z obs³ug¹ eksploatacyjn¹ nierucho-
moœci rozliczaæ proporcjonalnie do powierzchni u¿yt-
kowej nieruchomoœci,

Plan spo³eczno-gospodarczy na 2015 rok uwzglêdnia
wysokoœæ przewidywanych w 2015 roku kosztów zwi¹-
zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci. Przy
ustaleniu wysokoœci op³at eksploatacyjnych i odpisu na

fundusz na remonty uwzglêdniono fakt, i¿
zmiany op³at zale¿nych od Spó³dzielni mog¹
nast¹piæ z wyprzedzeniem 3 miesiêcy (to jest
od 1 lutego 2015 r.), a wiêc zmiana wyso-
koœci op³at rozliczona zosta³a na okres 11
miesiêcy 2015 roku.
W konsekwencji nowelizacji ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych z czerwca 2007
roku koszty eksploatacji i utrzymania nieru-
chomoœci ustalane s¹ odrêbnie dla ka¿dej nie-
ruchomoœci. Dodatkowo w kalkulacji op³aty
eksploatacyjnej, zgodnie z ustaw¹ o spó³-
dzielniach mieszkaniowych, uwzglêdniono
przewidywane po¿ytki z czêœci wspólnych
nieruchomoœci oraz przewidywany wynik na
gospodarce zasobami mieszkaniowymi na
koniec 2014 roku. Skutkuje to tym, i¿ w przy-
padku 19 nieruchomoœci op³aty eksploatacyj-
ne nie zmieni¹ siê, w przypadku 35 nierucho-
moœci nast¹pi obni¿enie op³at eksploatacyj-
nych (od 0,10 z³/m , m-c do 0,40 z³/m , m-c),
a w przypadku 30 nieruchomoœci nast¹pi
wzrost op³at eksploatacyjnych (o 0,10 z³/m ,
m-c). Wzrost op³at eksploatacyjnych dotyczy
nieruchomoœci, w których wykonane koszty
eksploatacji okaza³y siê du¿o wy¿sze od
prognozowanych i w przysz³ym roku sukce-
sywnie sp³acaæ bêd¹ powsta³y niedobór oraz
tych, w których w przysz³ym roku wykony-
wane bêd¹ pomiary instalacji elektrycznych.
Odpis na fundusz na remonty zasobów
mieszkaniowych od lokali mieszkalnych
ustalony zosta³ odrêbnie dla poszczególnych
nieruchomoœci z uwzglêdnieniem pilnoœci i
wielkoœci zakresów remontów przyjêtych do
realizacji w planie remontów. Plan remon-
tów na 2015 rok, uwzglêdnia wnioski z zeb-
rañ z mieszkañcami poszczególnych nieru-
chomoœci w sprawie konsultacji projektu
planu remontów, przeprowadzonych w mie-
si¹cu wrzeœniu bie¿¹cego roku. Informacja o
zebraniach w sprawie planu remontów na
2015 rok zamieszczona jest jako odrêbny
artyku³ w bie¿¹cym wydaniu Biuletynu.
W przypadku 8 nieruchomoœci nast¹pi ob-
ni¿enie odpisu na fundusz na remonty - do-
tyczy to nieruchomoœci w których zakoñ-
czono prace dociepleniowe budynków (ob-
ni¿enie odpisu od 0,50 z³/m , m-c do 1,00
z³/m , m-c). W przypadku 5 nieruchomoœci,
w których uczestnicy zebrañ zaakceptowali

przyœpieszenie robót dociepleniowych nas-
t¹pi wzrost odpisu na fundusz na remonty
(od 0,10 z³/m ,m-c do 0,60 z³/m ,m-c).
Po wyborze w drodze przetargu firmy do
wymiany dotychczasowych wodomierzy na
wodomierze z radiowym, systemem odczytu
i dokonaniu ponownej kalkulacji kosztów
wymiany wodomierzy od 1 lutego 2015 ro-
ku do koñca 2018 roku nast¹pi obni¿enie
odpisu na remonty (na wymianê wodomie-
rzy) z dotychczasowych 2,00 z³/szt, m-c do
1,40 z³/szt, m-c
Ponadto przypominamy, i¿ Zarz¹d Spó³-
dzielni prowadzi odrêbnie dla ka¿dej nieru-
chomoœci:
1) ewidencjê i rozliczenie przychodów i

kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ i
utrzymaniem nieruchomoœci, oraz

2) ewidencjê wp³ywów i wydatków fundu-
szu remontowego.

Przypominamy, ¿e op³aty eksploatacyjne to
stawki zaliczkowe wyliczane na podstawie
prognozowanych kosztów. Po zakoñczeniu
roku nast¹pi porównanie faktycznie ponie-
sionych kosztów eksploatacji z przychodami
i ró¿nica pomiêdzy kosztami a przychodami
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi
zwiêkszy odpowiednio przychody lub kosz-
ty eksploatacji i utrzymania danej nierucho-
moœci w roku nastêpnym.
Informujemy ponadto, i¿ Rada Nadzorcza
podczas plenarnego posiedzenia w dniu 22
paŸdziernika bie¿¹cego roku podjê³a uchwa-
³ê o zmianie wysokoœci zaliczkowych op³at
za centralne ogrzewanie od 1 listopada bie-
¿¹cego roku. Zmiana dotyczy 22 budynków,
w których w bie¿¹cym roku zakoñczono
prace dociepleniowe - dla mieszkañ wypo-
sa¿onych w podzielniki kosztów ogrzewa-
nia nast¹pi obni¿enie op³at od 0,10 z³/m , m-
c do 0,75 z³/m , m-c. W przypadku 4 budyn-
ków nast¹pi od 1 listopada podwy¿szenie
zaliczkowych op³at za podgrzanie wody
u¿ytkowej - dotyczy to budynków w których
faktyczne koszty podgrzania wody s¹ wy¿-
sze od dotychczasowych zaliczek.
Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at
dostarczone zostan¹ do mieszkañ pod ko-
niec miesi¹ca paŸdziernika bie¿¹cego roku.

2 2

2

2

2

2 2

2

2

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

INFORMACJA O ZEBRANIACH W SPRAWIE PLANU REMONTÓW NA 2015 R

W okresie od 11 do 29 wrzeœnia bie¿¹cego
roku odbywa³y siê zebrania w sprawie

konsultacji z mieszkañcami poszczególnych nie-
ruchomoœci projektu planu remontów na 2015

rok. Frekwencjê na poszczególnych zebraniach
zawiera zestawienie . Przypomina-
my, ¿e przed zebraniami na tablicach og³oszeñ w
klatkach schodowych budynków w poszczegól-

nych nieruchomoœciach umieszczone zosta³y
og³oszenia o miejscach i terminach zebrañ oraz
projekt planu remontów na 2015 rok. Ponadto
zawiadomienia umieszczone by³y na stronie

na stronie 6

... dalszy ci¹g na stronie 6 i 7

- plan remontów na 2015 r.

- co zrobiæ by p³aciæ mniej
za ogrzewanie?

- przetarg na zbycie
mieszkania
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Opracowanie graficzne, sk³ad komputerowy, akwizycja i druk
na zlecenie wydawcy :
MEGANTO Technika i Multimedia
32-500 Chrzanów, ul. Œwiêtokrzyska 40,
tel.: (32) 6239714, kom. 601 492807,
e-mail : meganto@wp.pl,  www.meganto.prv.pl

Realizacja wydawnicza:

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, ¿e posiada do wynajêcia lokale u¿ytkowe na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:

1. Chrzanów ul. Mieszka I 9A - lokal o pow. 41,00 m ,
2. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 87,78 m ,
3. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 108,34 m ,
4. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 117,06 m ,
5. Chrzanów ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
6. Chrzanów, ul. Witosa 1 - lokal o pow.147,81 m ,
7. Chrzanów ul. Orkana 21D lokal o pow. 23,82 m ,
8. Chrzanów ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow. 120,60 m ,
9. Chrzanów Szarych Szeregów 4a lokal o pow. 12,50m

10. Chrzanów Niepodleg³oœci 6 kl. I - lokal o pow. 10,35 m
11. Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6 kl. II - lokal o pow.10,35 m ,
12. Chrzanów ul. Kard. Wyszyñskiego 17 - lokal o pow. 18,90 m
13. Libi¹¿ ul. Wojska Polskiego 2 - lokal o pow. 78,00 m ,
14. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
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Chêtnych do wynajêcia prosimy
o sk³adanie pisemnych ofert

w biurze Spó³dzielni
ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17

w Chrzanowie pokój 120.
Informacji o warunkach najmu

udzielamy telefonicznie pod
numerem telefonu

(32) 623 66 12 wew. 34, 35

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

LOKALE DO WYNAJÊCIA

Wydawca :
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kard. Wyszyñskiego 17,
tel.: (32) 623 66 12
fax: (32) 623 47 54
www.psm-ch.pl
e-mail: psm@psm-ch.pl
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej w Chrzanowie, ul. Kardyna³a Wyszyñ-
skiego 17 og³asza przetarg na ustalenie pierw-
szeñstwa do zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci dla lo-
kalu mieszkalnego po³o¿onego w Libi¹¿u:
-

Osoba przystêpuj¹ca do przetargu powinna
wnieœæ na rachunek bankowy Spó³dzielni nr
98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie
do dnia do godz. wadium w
wysokoœci z³.
Przetarg odbêdzie siê w formie przetargu ust-
nego (licytacji).
Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu maj¹ cz³onko-
wie, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej
w³asnoœci lokalu. W przypadku zg³oszenia siê
kilku uprawnionych, pierwszeñstwo ma najd³u-
¿ej oczekuj¹cy. Warunkiem przeniesienia odrêb-
nej w³asnoœci lokalu na takiego cz³onka jest

wp³ata wartoœci rynkowej lokalu, która jest rów-
na podanej cenie wywo³awczej. W przypadku
skorzystania z prawa pierwszeñstwa przez osoby
uprawnione licytacja nie odbêdzie siê
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Warunek wp³aty wadium nie dotyczy cz³onków,
którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych, którzy zg³osili gotowoœæ zawarcia
umowy.
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie
zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie
odrêbnej w³asnoœci lokalu.

Ponadto osobê t¹ ob-
ci¹¿aj¹: wynagrodzenie notariusza za ogó³ czyn-
noœci notarialnych dokonanych przy zawieraniu

umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu
wieczysto-ksiêgowym.
Osoba wygrywaj¹ca przetarg, a nie bêd¹ca
cz³onkiem PSM w Chrzanowie, obowi¹zana jest
wnieœæ udzia³ i wpisowe z tytu³u przyjêcia w
poczet cz³onków Spó³dzielni.
Spó³dzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwil¹:
- zakoñczenia postêpowania przetargowego

wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wy-
grywaj¹cego,

- wycofania chêci uczestnictwa w przetargu, je-
¿eli nast¹pi³o to przed licytacj¹,

- odwo³ania przetargu.
Przystêpuj¹cy do przetargu traci wadium, je¿eli
w terminie dni od daty wygrania przetargu
nie ureguluje ustalonej w drodze licytacji war-
toœci rynkowej lokalu. Wadium jest zaliczane na
poczet wartoœci rynkowej lokalu osobie wygry-
waj¹cej przetarg i nie podlega zwrotowi.
Mieszkanie udostêpnione zostanie w celu oglê-
dzin w dniach . w godz. od

oraz w godzinach od

Chrzanów, dn.14.10.2014 r.

Urzêdnicza 10/4 - o pow. u¿ytkowej 35,03 m
(2 pokoje + kuchnia, parter).

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17 w Chrza-

nowie w dniu 17.11.2014 r. o godz. 14 .

17.11.2014 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:
- Urzêdnicza 10/4 - 60 600,00 z³.

Osoba wygrywaj¹ca przetarg nabywa prawo
pierwszeñstwa zawarcia umowy o ustanowie-
nie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci
dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowan¹
wartoœæ rynkow¹ lokalu.

10

3 i 4.11.2014 r 12

do 14 17.11.2014 r. 12

do 13  .
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefo-
nicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 26 wrzeœnia 2014 r. odby³o siê po-

siedzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-
szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrza-
nowie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce
tematy:
- ocena realizacji planu spo³eczno-gospodar-

czego za I pó³rocze 2014 r.
- za³o¿enia do planu spo³eczno-gospodarczego

na 2015 r.

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-
czej

- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni
- sprawy bie¿¹ce i wniesione
- pisma mieszkañców spó³dzielczych zasobów

mieszkaniowych
- pismo K-Telekom sp. z o.o. Chrzanów w spr.

umowy o dostêp telekomunikacyjny do nieru-
chomoœci

- dyskusja i wnioski
- sprawy organizacyjne
Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w
dniu 26 wrzeœnia br. podjêto 3 Uchwa³y tj.:
- nr.47/19/2014 i 48/19/2014 - w sprawie wy-

kreœlenia z cz³onkowstwa Spó³dzielni
- nr.49/19/2014 - w sprawie zatwierdzenia osta-

tecznego rozliczenia kosztów budowy kom-
pleksu gara¿y przy ul. 1 Stycznia w Libi¹¿u.

W.S.
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CO ZROBIÆ BY P£ACIÆ MNIEJ ZA OGRZEWANIE?
Po dostarczeniu rozliczeñ kosztów ogrzewa-

nia za okres rozliczeniowy 2013-2014 do
u¿ytkowników mieszkañ w miesi¹cu sierpniu
bie¿¹cego roku do Spó³dzielni wp³ywa³y pisma i
wnioski dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z kosztami
ogrzewania. Ponadto podczas zebrañ w sprawie
remontów na 2015 rok temat ten by³ wielokrot-
nie poruszany. Z uwagi na fakt, i¿ op³aty za cen-
tralne ogrzewanie stanowi¹ coraz wiêksz¹ czêœæ
naszego bud¿etu po raz kolejny przekazujemy
praktyczne wskazówki:

Indywidualna regulacja temperatury w ka¿dym
pomieszczeniu zapewnia komfort cieplny
wszystkim mieszkañcom, niezale¿nie od zmian
temperatury na zewn¹trz. Swobodne dostosowy-
wanie temperatury do w³asnych potrzeb jest
mo¿liwe dziêki zastosowaniu zaworów termo-
statycznych, które s¹ zainstalowane przy ka¿-
dym grzejniku w mieszkaniu. Zawory z g³owi-
cami termostatycznymi ograniczaj¹ lub zwiêk-
szaj¹ przep³yw cieplej wody w grzejniku, dziêki
czemu mo¿na zmniejszyæ b¹dŸ zwiêkszyæ tem-
peraturê w pomieszczeniu. Korzystanie z grzej-
nikowych zaworów i g³owic termostatycznych
umo¿liwia dostosowanie temperatury w posz-
czególnych pomieszczeniach do potrzeb ich
mieszkañców.
Nie ma potrzeby aby temperatura we wszystkich
pomieszczeniach w mieszkaniu by³a jednakowa.
Optymalna temperatura u¿ytkowanych pomiesz-
czeñ w ci¹gu dnia to 20-21 C, w nocy wys-
tarczy tylko 18 C.

Przykrêcaj zawory na noc, podczas gotowania
lub gdy wychodzisz do pracy. Nie obni¿aj jed-
nak temperatury zbyt mocno, gdy¿ mo¿e to spo-
wodowaæ nadmierne wych³odzenie mieszkania.
Gdy wyje¿d¿asz na kilka dni, nie zapomnij o ob-
ni¿eniu temperatury, ale nie zakrêcaj ca³kiem
grzejników, gdy¿ przy ponownym uruchomieniu
ogrzewania pobór ciep³a bêdzie du¿o wiêkszy
(do ogrzania nadmiernie wych³odzonych œcian).
Nie starajmy siê „na si³ê" ograniczaæ zu¿ycia
ciep³a np. utrzymuj¹c w mieszkaniach tempe-
ratury poni¿ej 16 C; takie dzia³anie mo¿e do-
prowadziæ do zawilgocenia pomieszczeñ i wys-
t¹pienia grzyba lub pleœni szczególnie na œcia-
nach zewnêtrznych. Efektem tego bêdzie tak¿e
mo¿liwoœæ wystêpowania czêstych przeziêbieñ
lub innych chorób mieszkañców niedogrzanego
mieszkania. Kolejnym problemem jest fakt, ¿e
nasi s¹siedzi, chc¹c utrzymaæ u siebie odpo-
wiedni komfort cieplny, bêd¹ zmuszeni do wiêk-
szego zu¿ycia ciep³a, gdy¿ œciany naszego
mieszkania bêd¹ mia³y ni¿sz¹ temperaturê od
zak³adanej przy projektowaniu (z regu³y pro-
jekty przewiduj¹, ¿e temperatura w mieszka-
niach powinna wynosiæ 20 C). Oczywiœcie pla-
nuj¹c d³u¿szy wyjazd nale¿y ogrzewanie ogra-
niczyæ.

(zas³oniête grubymi
kotarami lub meblami czy te¿ zabudowane
grzejniki utrudniaj¹ oddawanie ciep³a) - najle-
piej gdy grzejniki s¹ ca³kowicie ods³oniête, bez

ozdobnej obudowy, niezakryte firankami a tym
bardziej zas³onami.
Nie susz na grzejnikach prania - wiêkszoœæ ciep-
³a zostanie zu¿yta na odparowanie wody.
Pamiêtajmy o odkurzaniu grzejników - warstwa
kurzu blokuje oddawanie ciep³a.
Za grzejnikami powinny byæ za³o¿one ekrany
zagrzejnikowe, które ca³e ciep³o z grzejnika
skieruj¹ do wnêtrza pomieszczenia. Je¿eli nad
grzejnikiem nie ma parapetu warto zainstalowaæ
nad nim pó³kê, która skieruje powietrze do po-
koju a nie pod sufit.

. Nie zostawiaj uchylonych
lufcików lub okien na d³ugo. Pomieszczenie na-
le¿y wietrzyæ krótka ale intensywnie. Gdy po-
mieszczenia s¹ wietrzone (szczególnie zim¹)
g³owice termostatyczne nale¿y ustawiæ na mini-
mum. Dziêki temu stracimy minimaln¹ iloœæ
ciep³a. Zamykaj drzwi i okna na klatce scho-
dowej i w piwnicy.
Przed zim¹ sprawdŸ jakoœæ uszczelek w oknach i
drzwiach. Jeœli trzeba uzupe³nij je. Pamiêtaj aby
nadmiernie nie uszczelniæ mieszkania, gdy¿ mo-
¿e to spowodowaæ zak³ócenia w wentylacji.
Zim¹ gdy œwieci s³oñce ods³aniaj ¿aluzje i zas-
³ony. Wpadaj¹ce do wnêtrza s³oñce ogrzeje do-
datkowo pomieszczenia. Na noc warto zas³oniæ
okna - bêdzie to kolejna bariera która pomo¿e
zmniejszyæ ucieczkê ciep³a. Nale¿y jednak pa-
miêtaæ aby nie zas³aniaæ grzejnika, bo bêdzie
ogrzewana tylko przestrzeñ miêdzy zas³on¹ a
oknem zamiast ca³ego pomieszczenia.

co zrobiæ by p³aciæ
mniej za ogrzewanie?
Regulacja temperatury.

Jak efektywnie wykorzystaæ ciep³o grzejni-
ków?
Nie zas³aniaj grzejników

Wietrz efektywnie

0

0

0

0

Obni¿enie temperatury tylko

o 1  C to ni¿sze zu¿ycie ciep³a o 6%.0

A.B.

DERATYZACJA
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w

Chrzanowie uprzejmie informuje, ¿e w
dniach od 13 paŸdziernika do 30 listopada 2013
roku zostanie przeprowadzona powszechna ak-
cja deratyzacji na terenie Gminy Chrzanów,

Trzebinia, Libi¹¿ zgodnie z Zarz¹dzeniami Bur-
mistrzów Miast. Deratyzacji na nieruchomoœ-
ciach bêd¹cych w zasobach PSM dokona Zak³ad
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Tomasz
Michalik ul. Popie³uszki 4, 33-390 Krynica

Zdrój Filia w Krakowie. Ze wzglêdu na wy³o-
¿enie trutki w miejscach ogólnie dostêpnych
oraz na stanowiskach œmietnikowych, prosimy o
zachowanie szczególnej ostro¿noœci.

J.£.

PAMIÊTAJ I OTWÓRZ
W zwi¹zku z bardzo czêstymi zapowietrze-

niami instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach, w których na najwy¿szych kondy-
gnacjach w lokalach mieszkalnych zamontowa-
no odpowietrzniki automatyczne na zakoñcze-
niach pionów c. o., zwracamy siê do u¿ytkow-
ników tych lokali o odkrêcenie plastikowych
kapturków znajduj¹cych siê na odpowietrzni-
kach oraz otwarcie zaworów kulowych zabudo-
wanych pod odpowietrznikami (gdy takie s¹ za-
montowane), tj. ustawieniu dŸwigni w pozycji
pionowej.

Zastosowanie siê do po-
wy¿szego wymogu, poz-
woli nam na sprawniej-
sze odpowietrzanie ins-
talacji centralnego og-
rzewania w budynku,
szczególnie w pierw-
szych tygodniach po
uruchomieniu sezonu

grzewczego. Odpowietrzniki tego typu musz¹
pozostawaæ otwarte przez ca³y czas trwania
sezonu grzewczego, a nawet nie nale¿y ich
zamykaæ po jego zakoñczeniu.
Jedynym przypadkiem kiedy u¿ytkownik lokalu
powinien zamkn¹æ odpowietrznik to taki, kiedy
uleg³ awarii tj. wycieka z niego woda. Nale¿y
wtedy zg³osiæ to niezw³oczne mistrzowi c. o. lub
na Administracjê.

Jak sama nazwa wskazuje „odpowietrznik auto-
matyczny”- ma za zadanie samoczynne usuwa-
nie uwiêzionego powietrza w instalacji. Konser-
watorzy c. o. natomiast sprawdzaj¹ ciœnienie ins-
talacyjne i gdy te jest niskie, uzupe³niaj¹ insta-
lacjê wod¹.
Zamkniêcie zatem odpowietrzników powoduje
to, ¿e uwiêzione w instalacji c. o. powietrze nie
mo¿e siê z niej wydostaæ co skutkuje zapowie-
trzaniem siê grzejników (najczêœciej na ostatniej
kondygnacji), nie grzaniem flaszkowych pionów
³azienkowych oraz szumem od przelewaj¹cej siê
wody.

Powoduje to równie¿ dodatkowe zaanga¿owanie
konserwatorów c.o. (kosztem d³u¿szego oczeki-
wania na usuniêcie innych usterek np. niespraw-
nych zaworów grzejnikowych) w celu dotarcia
do lokatorów mieszkaj¹cych na ostatnich piêt-
rach, po to tylko, aby powiedzieæ o otworzeniu
odpowietrzników.
W przypadku, gdy taki u¿ytkownik lokalu jest

nieobecny a ma zamkniête w mieszkaniu odpo-
wietrzniki, usuniêcie usterki staje siê niewyko-
nalne.
Chcemy równie¿ przypomnieæ, (co czêsto jest
powodem wielu nieporozumieñ), ¿e g³owica ter-
mostatyczna reaguje na temperaturê otoczenia a
nie temperaturê grzejnika. Je¿eli temperatura w
pomieszczeniu wzroœnie powy¿ej ustawionej na
g³owicy np. z powodu dogrzania pomieszczenia
przez promienie s³oneczne, g³owica zamyka za-
wór grzejnikowy, a tym samym grzejnik stop-
niowo och³adza siê. Nie znaczy to wcale (a takie
otrzymujemy zg³oszenia), ¿e g³owica jest nie-
sprawna, ona ponownie otworzy zawór grzej-
nikowy i grzejnik zacznie grzaæ, kiedy tempera-
tura w pomieszczeniu spadnie poni¿ej nastawy
na g³owicy.
Poszczególnym nastawom g³owicy termosta-
tycznej odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce temperatury w
pomieszczeniu (g³owica Valvex typ GZ.05,
GZ.05A):
* - zabezpieczenie przed zamarzniêciem tempe-

ratura 6 C,
1 - temperatura 11 C
2 - temperatura 16 C
3 - temperatura 20 C
4 - temperatura 24 C
5 - temperatura 28 C

0

0

0

0

0

0

J. £.

/ /
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KOLEJNE WYRÓ¯NIENIE
DLA NASZEJ SPÓ£DZIELNI

Nasza Spó³dzielnia
uczestniczy³a w konkursie

zorganizowanym przez redakcjê
miesiêcznika „Administrator”,
którego celem by³o wy³onienie

liderów z grupy najprê¿niej dzia³aj¹cych
spó³dzielni mieszkaniowych w Polsce,

popularyzacja ich osi¹gniêæ jako licz¹cych siê
podmiotów gospodarczych oraz wa¿nych

organizatorów ¿ycia spo³eczno-kulturalnego
na terenie, na którym dzia³aj¹.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e
w kategorii du¿e spó³dzielnie

uzyskaliœmy tytu³

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Lider
Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej

2014

INFORMACJA
W SPRAWIE WYBORÓW

SAMORZ¥DOWYCH

Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Chrzanowie, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wy-
borami samorz¹dowymi i zwi¹zan¹ z nimi kam-

pani¹ wyborcz¹ przypomina wszystkim zainteresowa-
nym, ¿e za prawid³owe prowadzenie kampanii wyborczej
odpowiedzialne s¹ wy³¹cznie poszczególne komitety wy-
borcze, które zobowi¹zane s¹ do przestrzegania w szcze-
gólnoœci zasad okreœlonych w art. 105 115 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. „Kodeks wyborczy” oraz w przepisach
porz¹dkowych.
W zwi¹zku z powy¿szym:
- og³oszenia wyborcze, plakaty, ulotki i wszelkie inne ma-
teria³y wyborcze mog¹ byæ umieszczane wy³¹cznie na
tablicach og³oszeñ, w skrzynkach oddawczych i innych
podobnych przeznaczonych do tego miejscach,

- zabrania siê umieszczania w/w materia³ów wyborczych

na drzewach, œcianach budynków, œcianach klatek scho-
dowych, drzwiach wejœciowych itp.,

- og³oszenia i inne materia³y umieszczone w miejscach
niedozwolonych bêd¹ usuwane bez powiadamiania za-
interesowanych,

- Spó³dzielnia nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ og³o-
szeñ i materia³ów, ich stan oraz ich ewentualne zakle-
janie, niszczenie lub usuwanie przez osoby trzecie,

- po zakoñczeniu kampanii wyborczej w/w og³oszenia i
materia³y winny byæ usuniête przez w³aœciwe komitety
wyborcze,

- w przypadku nie usuniêcia og³oszeñ i materia³ów w
okreœlonym prawem terminie uprzedza siê zaintereso-
wanych o mo¿liwoœci dokonania tego przez Spó³dziel-
niê i obci¹¿enia ich kosztami.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie



ZABUDOWA BALKONÓW

DRZWI

Bolêcin k/Trzebini, ul. Fabryczna 473
tel./fax + 48(32) 61 375 82, 61 375 61

ROLETY I
¯ALUZJE

CHRZANÓW  ul. Wyszyñskiego 21,      tel./fax + 48(32) 754 12 66

... u nas najtañsze okna

SALON FIRMOWY:

Lepiej s³yszeæ i rozumieæ œwiat dŸwiêków !Lepiej s³yszeæ i rozumieæ œwiat dŸwiêków !

N.Z.O.Z.„Medi-Vox” Chrzanów, ul. Soko³a 30

Trzebinia NZOZ (Przychodnia)

Libi¹¿ u. 9 Maja 2

, tel. 32 623-21-55, kom. 504 276 156
czynne: od pon. - pt. 9-16,  sob. 9-13

tel. 32 711 83 51, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 14 - 17,    wt. œr. pt. 9 - 15

tel. 516 902 923, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 10 - 15 KONSULTACJE!

APARATY S£UCHOWEAPARATY S£UCHOWE

REFUNDACJE PCPR i NFZ, RATYREFUNDACJE PCPR i NFZ, RATY

Oferujemy:
- , porady
-
- naprawy i regulacje aparatów s³uchowych
- baterie, akcesoria i sprzêt pomocniczy dla osób nies³ysz¹cych

BADANIE S£UCHUBEZP£ATNE
REFUNDACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

BIULETYN PSM strona 5paŸdziernik 2014

Chrzanów ul.Soko³a 30

(32) 623-10-86

pn - pt od 10.00 do 17.00

Do koñca
zapraszamy wszystkich

na badanie
w kierunku wykrywania

LISTOPADA 2014

BEZP£ATNE

WAD WZROKU
Zapewniamy profesjonalny
sprzêt i fachow¹
obs³ugê

ENERGIA ELEKTRYCZNA OD KABLÓWKI
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nr

nieruc

homoœ
ci

Budynki wchodz¹ce w sk³ad nieruchomoœci

Iloœæ

mieszkañ w

nieruchomo
œci

Iloœæ zawartych

umów

notarialnych na
dzieñ 24.09.2013

Iloœæ

uczestnicz¹cych

mieszkañców w
zebraniach

Frekwencja

[%]

1 Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B 285 152 4 1,4
2 Broniewskiego 14, 14A 120 76 17 14,2
3 Broniewskiego 14B 60 28 4 6,7
4 Broniewskiego 16A, 16B 150 85 3 2,0
5 Grzybowa 1, 3, 5 270 158 5 1,9
6 Grzybowa 4, 6 119 66 5 4,2
7 Zielona 20b,22a, 22b 135 77 4 3,0
8 Mieszka I 4 105 62 8 7,6
9 Mieszka I  9 60 33 2 3,3

10 Mieszka I  11, 13 135 68 4 3,0
11 Mieszka I  11A 60 39 2 3,3
12 Mieszka I  15A 60 31 6 10,0
13 Piastowska 38 30 17 3 10,0
14 Wodziñska 10 44 24 7 15,9
15 Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 282 172 8 2,8
16 Henryka Jordana 2, 4, 6, 8 304 183 20 6,6
17 Kad³ubek 22, 22a, 24a, 24b; Œwiêtokrzyska 21 180 72 24 13,3
18 Kad³ubek 30 24 13 2 8,3
19 Kad³ubek 30a, 30b 60 48 17 28,3
20 Kad³ubek 30c 30 20 6 20,0
21 Kad³ubek 30d, 30e 60 32 7 11,7
22 Marsza³ka F. Focha 22 24 19 4 16,7
23 Aleja Henryka 17 17 2 2 11,8
24 Aleja Henryka 36 10 5 1 10,0
25 Kopernika 3 20 4 0 0,0
26 S¹dowa 2 60 34 9 15,0
27 Œwiêtokrzyska 13 11 4 3 27,3
28 Orkana 21, 21A, 21B, 21C 199 129 11 5,5
29 Orkana 21D, 21E, 21F, 21G 190 118 7 3,7
30 Kol. Rospontowa 13 36 16 2 5,6
31 Kol. Rospontowa 14 30 16 0 0,0
32 Kol. Rospontowa 17 60 37 1 1,7
33 Brzezina 10, 12; Jab³oniowa 2 167 31 4 2,4
34 Szarych Szeregów 2, 6, 4a 80 56 10 12,5
35 Szarych Szeregów 2a, 2b, 2c 60 45 6 10,0
36 Wincent. Witosa 3, Szarych Szeregów 8, 10, 12, 14 136 93 7 5,1
37 Wincent. Witosa 1, 1a, 1b, 1c, Szarych Szeregów 8a 167 106 9 5,4
38 Urbañczyka Tadeusza 2, 4 126 88 10 7,9
39 Oczkowskiego Jana 2, 4, Urbañczyka Tadeusza 1 170 133 5 2,9
40 Profesora Krawczyñskiego 1, 2 140 112 6 4,3
41 Pêckowskiego Jana 1, 2, 3, 4, 5 234 181 9 3,8
42 W³adys³awa Szafera 2, 4, 6, 8, 10 110 89 12 10,9
43 Pogorska 10, 10B, 12 92 80 5 5,4
44 Pogorska 10A 55 41 0 0,0
45 Pogorska 10C, 10D, 10E 56 41 1 1,8
46 Pogorska 12A, 12B 80 54 8 10,0
47 Trzebiñska 1 36 28 6 16,7
48 Trzebiñska 5 29 22 2 6,9
49 Trzebiñska 9 12 8 8 66,7
50 Trzebiñska 11 44 27 4 9,1
51 Trzebiñska 13, 15 36 30 7 19,4
52 Trzebiñska 17, 19 123 79 6 4,9
53 Trzebiñska 21, 23, 25, 27 79 41 4 5,1
54 Trzebiñska 29 30 25 7 23,3
55 Trzebiñska 31, 33 124 74 12 9,7
56 Niepodleg³oœci 1, 3 114 82 18 15,8
57 Niepodleg³oœci 2, 4 52 31 5 9,6
58 Niepodleg³oœci 5, 7 114 83 6 5,3
59 Niepodleg³oœci 6 54 39 5 9,3
60 Niepodleg³oœci 8 30 20 6 20,0
61 Niepodleg³oœci 9 30 27 8 26,7
62 Niepodleg³oœci 10, 12, 14, 16 84 65 7 8,3
63 Niepodleg³oœci 11 43 26 6 14,0
64 Niepodleg³oœci 13, 15, 17 62 37 8 12,9
65 Kard. Wyszyñskiego 1, 3 40 23 4 10,0
66 Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11 209 124 12 5,7
67 Kard. Wyszyñskiego 15 69 44 10 14,5
68 11 Listopada 4 90 60 8 8,9
69 11 Listopada 8 75 48 14 18,7
70 11 Listopada 12, 14 169 134 23 13,6
71 11 Listopada 16, 18 170 140 6 3,5
72 11 Listopada 20, 22 190 47 26 13,7
73 Wojska Polskiego 5, 7 224 128 13 5,8
74 Wojska Polskiego 9, 1 Stycznia 12 150 94 16 10,7
75 9 Maja 1, 3 165 97 11 6,7
76 Wañkowicza 1, 3, 5 60 35 14 23,3
77 Ratowników Górniczych 8, 10, 12 90 49 3 3,3
78 Urzêdnicza 8, 10, 12 90 58 1 1,1
79 ZWM 1, 2 100 84 10 10,0
80 ZWM 3, 4, 5 110 85 9 8,2
81 ZWM 6, 7, 8, 9 150 109 22 14,7
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W zwi¹zku z planowanym na grudzieñ
2014 r. wydrukiem nowych ksi¹¿eczek

op³at z tytu³u u¿ywania lokalu, prosimy o
sk³adanie rezygnacji z ich otrzymania.
Obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie
ksi¹¿eczkami op³at za u¿ywanie lokali miesz-
kalnych w formie papierowej. Z roku na rok co-
raz wiêksza liczba mieszkañców korzysta z in-
nych, wygodniejszych form regulowania swych
zobowi¹zañ. Wydruk ksi¹¿eczek dla wszystkich
mieszkañców jest zatem zbêdny. Dlatego te¿
ksi¹¿eczki zostan¹ wydrukowane tylko dla tych
mieszkañców, którzy nie z³o¿¹ rezygnacji z
otrzymania nowych ksi¹¿eczek op³at. Rezygna-
cjê z nowych ksi¹¿eczek op³at mo¿na sk³adaæ,
wykorzystuj¹c poni¿szy druk, w administracjach
osiedli lub w siedzibie Spó³dzielni, jak równie¿
przes³aæ na adres korespondencyjny Spó³dzielni
lub przez wys³anie e-maila: psm@psm-ch.pl Za-
chêcamy Pañstwa do dokonywania p³atnoœci po-

przez zlecenia sta³e w swoim banku oraz p³at-
noœci przez Internet lub polecenia pobrania.
W wiêkszoœci banków s¹ to operacje bezp³atne,

pozwalaj¹ce zaoszczêdziæ Pañstwa pieni¹dze
oraz czas tracony w kolejkach.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

REZYGNACJA Z KSI¥¯ECZEK OP£AT
………………………………………………………………………………………………………….

data………………………………….
Ja ni¿ej

podpisany/a.................................................. ..................................................................................

zamieszka³y/a.................................................................................................................................

................................ .........................................................................................................................

sk³adam rezygnacjê z papierowej ksi¹¿eczki op³at za u¿ywanie dla lokalu:

………………………........................................................................................................................

…………………….
podpis

internetowej Spó³dzielni oraz w biurach admi-
nistracji osiedli.
W zebraniach uczestniczy³o ogó³em 7,7% osób
dysponuj¹cych prawem do mieszkania w nieru-
chomoœciach (przypominamy, ¿e w ubieg³ym ro-
ku frekwencja wynosi³a 7,3%). W przypadku 3
nieruchomoœci zebrania nie odby³y siê z uwagi
na brak uczestników. W przypadku 36 nierucho-
moœci frekwencja przekracza³a 10%.
W trakcie zebrañ uczestnicy zostali zapoznani z
zasadami konsultacji oraz z za³o¿eniami, któ-
rymi kierowa³ siê Zarz¹d Spó³dzielni przygo-
towuj¹c projekt planu remontów na 2015 rok
(kontynuacja wczeœniej rozpoczêtych prac -
przede wszystkim docieplenia budynków oraz
nie zwiêkszanie odpisu na fundusz na remonty) i
z samym projektem planu remontów na 2015
rok.
Po przedstawieniu projektu planu remontów
uczestnicy zebrañ czêsto w gor¹cej dyskusji wy-
ra¿ali swoje opinie o planowanych remontach.
W wiêkszoœci przypadków przedstawiony pro-
jekt uzyska³ poparcie uczestników. Zg³aszano
równie¿ poprawki do przedstawionych propozy-
cji i formu³owano wnioski do planu remontów.
Ponadto podczas zebrañ przekazano informacje
o wymianie dotychczasowych wodomierzy na
wodomierze z radiowym systemem odczytu.
Poza g³ównym tematem w dyskusji poruszono
wiele nurtuj¹cych mieszkañców spraw, w tym:
- bie¿¹cych potrzeb remontowych (usuniêcia
przyczyn wystêpuj¹cych przecieków do miesz-
kañ i klatek schodowych, remontów balkonów,
naprawy wy³azów na dach, remontu instalacji
odgromowych, naprawy obróbek blacharskich,
wymiany wycieraczek przy wejœciach do bu-
dynków, naprawy bram wejœciowych do klatek
schodowych, naprawy poziomów kanalizacji w
celu wyeliminowania zalewania piwnic, wyko-
nania poprawek malarskich po wymianie grzej-
ników na klatkach schodowych, dokonania
sprawdzenia i naprawy rynien oraz rur spus-
towych w celu zabezpieczenia elewacji przed
niszczeniem, naprawy izolacji na rurach ins-
talacji c.o., wymiany lamp do oœwietlenia klatek
schodowych na lampy z czujnikami ruchu),
- zakresów prac zwi¹zanych z przebudow¹ (wy-

mian¹) WLZ,
- czy po przebudowie WLZ bêdzie mo¿liwe

zwiêkszenie mocy przy³¹czeniowej dla miesz-
kania?

- zmiany warunków dotycz¹cych ubezpieczenia

mieszkañ „przy czynszu”,
- podzia³u nieruchomoœci wielobudynkowych na

nieruchomoœci jednobudynkowe,
- problem wywozu odpadów komunalnych, w

tym przepe³niania siê pojemników, podrzuca-
nia odpadów na stanowiska Spó³dzielni, re-
montu stanowisk œmietnikowych, wymiany po-
jemników na segregowane odpady,

- kolejnoœci wykonywania ociepleñ na budyn-
kach,

- jakoœci prac przy pielêgnacji zieleni na os.
Trzebiñska,

- wyciêcia lub przeœwietlenia drzew na osied-
lach, w tym w s¹siedztwie parkingów,

- stworzenia mo¿liwoœci korzystania przez
mieszkañców z suszarni,

- likwidacji przyczyn wydobywania siê zapa-
chów z kanalizacji,

- wystêpuj¹cych zak³óceñ w dzia³aniu wenty-
lacji,

- problem braku miejsc postojowych, powiêk-
szenia parkingów, parkowania na terenach zie-
lonych,

- zmiany organizacji ruchu na drogach wew-
nêtrznych na os. M³odoœci w rejonie budyn-
ków przy ul. Szarych Szeregów,

- monta¿u zabezpieczeñ przed ptakami na bo-
kach zadaszeñ balkonów

- problem parkowania na terenie nieruchomoœci
osób obcych,

- problem wymiany wyparkowych podzielników
kosztów ogrzewania na elektroniczne,

- wyst¹pienia do UM w Chrzanowie o: lepsze
oznakowanie ulic, o monta¿ progów zwalnia-
j¹cych, o zapewnienie bezpieczeñstwa na wy-
budowanej obwodnicy - samochody je¿d¿¹ z
du¿¹ prêdkoœci¹, o naprawê chodnika i wy-
ciêcie drzew w rejonie przedszkola przy ul
Kard. Wyszyñskiego,

- wyst¹pienia do Urzêdów Miejskich o naprawê
oœwietlenia ulicznego w koniecznych przypad-
kach,

- wyst¹piæ do Starostwa Powiatowego w Chrza-
nowie o nasadzenie krzewów od ulicy Pogors-
kiej w celu stworzenia „ekranów”,

- potrzeby wyregulowania czujników zmierz-
chowych do oœwietlenia wejœæ do budynków,

- zg³oszono przypadki pojawiania siê gryzoni w
budynkach oraz podejmowanych przez Spó³-
dzielniê dzia³añ w tym zakresie,

- gromadzenia w czêœciach wspólnych nierucho-
moœci: na klatkach schodowych wózków dzie-

cinnych, sanek, butów oraz w piwnicach od-
padów i w suszarniach zbêdnych mebli z
mieszkañ - wnioskowano o ponowienie w Biu-
letynie informacji o zasadach wynikaj¹cych z
regulaminu porz¹dku domowego w zakresie
u¿ytkowania pomieszczeñ ogólnodostêpnych,,

- usuniêcia usterek w ramach gwarancji na wy-
konywane roboty remontowe,

- efektów wykonanych prac ociepleniowych bu-
dynków,

- przyczyn i sposobu rozliczania ró¿nic pomiê-
dzy wskazaniami wodomierza g³ównego a su-
m¹ wskazañ wodomierzy w mieszkaniach,

- problem zak³óceñ w dostawie ciep³ej wody
oraz parametrów ciep³ej wody w budynkach na
os. M³odoœci oraz os. Trzebiñska,

- uzgadniania koloru elewacji z mieszkañcami
budynków,

- monta¿u koszy na odpady przy budynkach,
- ograniczania ogrzewania klatek schodowych i

zmniejszenia grzejników na klatkach schodo-
wych,

- wyst¹pienia do TAURONU o odnowienie ele-
wacji stacji trafo przed budynkiem nr 13 na os.
ZWM.

na które prowadz¹cy spotkania udzielili odpo-
wiedzi.
Ponadto przeg³osowano wnioski adresowane do
instytucji w³aœciwych do za³atwienia zg³asza-
nych problemów, to jest do Urzêdów Miejskich
w Chrzanowie, Libi¹¿u i Trzebini, Starostwa Po-
wiatowego w Chrzanowie oraz Turon. W bie¿¹-
cym miesi¹cu Zarz¹d Spó³dzielni wyst¹pi³ z ko-
respondencj¹ w tych sprawach do instytucji, do
których adresowane by³y wnioski.
Przyjête przez poszczególne zebrania wnioski
dotycz¹ce planu remontów na 2015 rok zosta³y
w wiêkszoœci uwzglêdnione w projekcie planu
remontów, który w miesi¹cu paŸdzierniku bie-
¿¹cego roku by³ omawiany na Komisji Tech-
niczno-Eksploatacyjnej Rady Nadzorczej Spó³-
dzielni. W trakcie plenarnego posiedzenia w
dniu 22 paŸdziernika Rada Nadzorcza uchwali³a
plan spo³eczno-gospodarczy Spó³dzielni na 2015
rok uwzglêdniaj¹c niemal wszystkie wnioski
przyjête przez poszczególne zebrania. W najbli¿-
szym czasie na tablicach og³oszeñ na klatkach
schodowych budynków zostanie umieszczony
plan remontów na 2015 rok dla poszczególnych
nieruchomoœci.

A.B.

82 ZWM 10, 11, 12 170 112 34 20,0
83 ZWM 13, 14, 15, 16 195 160 5 2,6

Razem 8 515 5 365 656 7,7
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- z Chrzanowa:

- z Libi¹¿a:

- kat. dzieci m³odszych

- kat. doros³ych

- Klub „Promieñ”:

- Klub „Pegaz”:

a zajêciach plastycznych realizowany by³ ten sam
program w klubie „Promieñ” oraz w klubie „Pegaz”.

Uczestnicy zajêæ rozbudzali swoj¹ kreatywnoœæ, a tak¿e
wyobraŸniê i zdolnoœci manualne. W miesi¹cu wrzeœniu i
paŸdzierniku odby³y siê dwa cykle zajêæ: „Witaj szko³o”
oraz „Dary jesieni”. Dzieci samodzielnie wykona³y grupow¹
makietê wymarzonej szko³y z pude³ek i innych niekonwen-
cjonalnych materia³ów, a tak¿e kolorowy plan lekcji wg
w³asnego pomys³u. Tematem przewodnim by³a bezpieczna
droga do szko³y - uczestnicy poznali najwa¿niejsze znaki
drogowe oraz zasady poruszania siê po jezdni, stworzyli
równie¿ w³asne znaki z papieru i patyczków do szasz³yków.
W miesi¹cu wrzeœniu, w ramach zajêæ plastycznych, odby³
siê ogólnodostêpny konkurs plastyczny dla dzieci i m³o-
dzie¿y, pt.: „Czas wojny-czas pokoju”, który upamiêtnia³

75 rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Laureatami tego
konkursu zostali:

Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyró¿nieni i rów-
nie¿ nagrodzeni.
Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy.
PaŸdziernik w klubach spêdzono na tworzeniu „darów je-
sieni”, które wykorzystane zosta³y do dekoracji klubów.
Uczestnicy warsztatów plastycznych tworzyli: „obraz z
suchej ¿ywnoœci”, owoce kropkowane za pomoc¹ patyczków
do uszów i nakrapiane liœcie z u¿yciem szczoteczki, wyko-
nywali prace metod¹ frottage, wyszli te¿ w plener malowaæ
pejza¿e, w innym dniu wykonywali dmuchane, kolorowe
drzewa i witra¿e. Dzieci i doroœli poszukiwali ulubionych
form dekoracyjnych poprzez: „Jesienne witra¿e”, „Dary

jesieni”, „Nakrapiane liœcie”, „Jesienny plener”, „Dmu-
chane drzewa”.
Na zajêciach muzycznych w klubie Pegaz zapoznawano siê
z nowymi instrumentami muzycznymi, bawi¹c siê przy tym
dŸwiêkiem i rytmem. W Kole Seniora oraz podczas warsz-
tatów z dzieæmi i m³odzie¿¹, œpiewano utwory karaoke w
ró¿nych klimatach muzycznych, miêdzy innymi: „Hity wa-
kacji”, „Muzyka na weso³o”, „W deszczowych rytmach”,
„Popularne utwory z Podhala”, „Gwiazdy estrady”.
W klubie „Promieñ” zorganizowany zosta³ od 1 - 9 paŸ-
dziernika br. konkurs fotograficzny pt. „Podró¿e ma³e i
du¿e - wspomnienia z pobytu mieszkañców w krajach Unii
Europejskiej”. Uczestnik móg³ zg³osiæ jedno zdjêcie w
rozmiarze 13x18. Konkurs odby³ siê w trzech kategoriach
wiekowych. Zwyciêzcami konkursu zostali:

Innych miejsc nie przyznano.

15 paŸdziernika br. zorganizowano na sali widowiskowej
klubu Pegaz „Koncert Piosenki ¯o³nierskiej” w zwi¹zku z
obchodami 100 rocznicy urodzin Jana Nowaka-Jeziorañ-
skiego. Uczestnikami imprezy byli cz³onkowie kó³ seniora
z klubu „Pegaz” i „Promieñ”. Podczas koncertu odby³y siê
wystêpy wokalne seniorów oraz goœcinne wystêpy dzieci z
ko³a muzycznego Pegaz. Wykonywane by³y najpopular-
niejsze utwory z okresu II Wojny Œwiatowej. Seniorzy,
solidnie przygotowani do wystêpów, pocz¹tkowo mieli tre-
mê, która powoli ustêpowa³a, pozwalaj¹c ujawniæ prawdzi-
we talenty i radoœæ z indywidualnych wystêpów. Wœród
wykonawców na szczególn¹ uwagê zas³uguje pani Izabela
Popielarczyk z ko³a dzia³aj¹cego w klubie „Pegaz”, któr¹
los obdarzy³ niezaprzeczalnym talentem wokalnym. Talent
pani Izabeli zauwa¿y³ ju¿ kilka lat temu profesjonalny
muzyk podczas naszego pobytu w Koszêcinie - siedzibie
Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”, gdzie uczestnicy wyjazdu
brali udzia³ w warsztatach wokalnych. W wieloosobowej
grupie to w³aœnie pani Izabela zwróci³a na siebie uwagê i
zachêcana by³a do wykonywania solowych partii znanych
utworów Zespo³u. U nas, zawsze cicha, skromna i nie-

zwykle sympatyczna, stanowi filar wokalny podczas spotkañ
z piosenk¹. Pani Izabelo, to bardzo mi³e, ¿e Pani jest z
nami!
W trakcie imprezy odby³a siê wspólna biesiada oraz quiz
tematyczny pt.: „Pamiêæ o wojnie”. W quizie udzia³ wziê³o
udzia³ 36 osób z obu klubów. Laureatami zostali:

20 wrzeœnia odby³ siê XV Zlot Turystyczny „Jesieñ 2014”.
Udzia³ wziê³o 100 osób. Met¹ Zlotu by³o gospodarstwo
agroturystyczne „Ranczo Adama” w miejscowoœci Pewel
Œlemieñska na terenie Beskidu ¯ywieckiego, w którym
nast¹pi³o spotkanie wszystkich uczestników, konkursy, za-

bawa z udzia³em kapeli góralskiej „Kosor”. Wczeœniej
zwiedzano ogrody w Pisarzowicach, gdzie odbywa³o siê
aktualnie œwiêto „Babie lato”, ¯ywiec - Rynek, konka-
tedra NMB, muzeum w Starym Zamku, zabytkowy Park
Habsburgów.
4 paŸdziernika klub Promieñ zorganizowa³ wycieczkê do
Wroc³awia. Udzia³ wziê³o 50 osób. W programie: Panora-
ma Rac³awicka, Ostrów Tumski - najstarsza - 1000 let-
nia, zabytkowa czêœæ Wroc³awia, Archikatedra œw. Jana
Chrzciciela, Most Tumski, Uniwersytet Wroc³awski i s³yn-
na Aula Leopoldina, Rynek G³ówny - Stary Ratusz, Nowy
Ratusz, Plac Solny, Piwnica Œwidnicka - najstarsza res-
tauracja w Europie, fontanna na Rynku G³ównym ze szkla-
nych p³yt. Wycieczka bardzo udana, z wieloma niezapom-
nianymi wra¿eniami.
Warto nadmieniæ, ¿e kilkakrotnie organizowane przez klu-
by wycieczki do Wroc³awia wci¹¿ ciesz¹ siê wielkim po-
wodzeniem.
Informujemy, ¿e Rada Nadzorcza, realizuj¹c wniosek

mieszkañców Osiedla ZWM w Trzebini, podjê³a decyzjê o
stosowaniu z wyprzedzeniem zapisów na imprezy organi-
zowane przez klub „Pegaz” dla mieszkañców Osiedla, w
iloœci 10% przewidzianej puli miejsc.

- w listopadzie, w ramach sekcji plastycznej i muzycznej,
prowadzone bêd¹ zajêcia zwi¹zane z obchodami Œwiêta
Niepodleg³oœci. Z tej okazji przewidziany jest konkurs
plastyczny (4-12 listopada) dla dzieci, m³odzie¿y i do-
ros³ych - wykonywanie plakatu pod has³em: „Polska moja
Ojczyzna” oraz inne, okolicznoœciowe spotkania. Bli¿sze
informacje na og³oszeniach,

- 28 listopada Zabawa Andrzejkowa „Crazy Disco” w klu-
bie Pegaz dla dzieci i m³odzie¿y z wszystkich osiedli,
po³¹czona z wystêpami grupy breakdance z klubu „Pe-
gaz”,

- 20 grudnia wyjazd do Teatru im. Juliusza S³owackiego
na spektakl „Bracia Dalcz i S-ka” zapisy w klubie „Pe-
gaz”; - 22 listopada - dla mieszkañców Os. ZWM z
Trzebini, 25 listopada - dla wszystkich mieszkañców,
„Promieñ” - 25 listopada dla mieszkañców Libi¹¿a.
Wyjazd po³¹czony z udzia³em w Jarmarku Bo¿onarodze-
niowym na Rynku G³ównym w Krakowie.

- 24 i 30 stycznia 2015 na wyjazd z klubu Pegaz do Te-
atru Rozrywki w Chorzowie na spektakl muzyczny „Syl-
wester Bis”. Zapisy w klubie „Pegaz”:29 listopada - dla
mieszkañców Trzebini, 2 grudnia - dla wszystkich miesz-
kañców,

- 17 stycznia 2015 r. wyjazd na „Sylwester Bis” z klubu
Promieñ. Zapisy od 9 grudnia br.

W nastêpnym numerze og³osimy dla dzieci spotkanie z
„Miko³ajem”.

L.W.

I - Joanna Dudek i Julia Kulczyk
II - Kamila Okas i Emilia Okas
III - Julia M³odawska i Julia Pasja.

I miejsce - Weronika Rusiniak
II - Natalia Opyt
III - Dominika Opyt.

I miejsce - Natalia Opyt

II - Dominika Opyt
III - nie przyznano

I miejsce - pan Bartosz Toporek.

I miejsce - pani Danuta Wyrobkiewicz
II miejsce - pani W³adys³awa Waligóra i pani Danuta
Przêczek
III miejsce - pani Zofia Blaut i pani Maria Zawada

I miejsce - pani Izabela Popielarczyk, pani Joanna Tokar-
czyk, pan Bogdan Rokosz
II miejsce - pani Maria Strojnowska, pani Halina Kowal,
pani Krystyna Godyñ, pani Alicja Rokosz
III miejsce - pani Aleksandra Sadzikowska, pan Jaros³aw
Jurkowski, pañstwo Danuta i Jan Kurdzielowie.

Gratulujemy!

Wszystkim laureatom sk³adamy gratulacje.

Zapraszamy

Wyjazdy

Najbli¿sze imprezy


