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OD 1 LUTEGO NOWE CENY WODY

Informujemy, ¿e Zgromadzenie Miêdzygminnego
Zwi¹zku Chrzanowa, Libi¹¿a, Trzebini „Gospodarka

Komunalna” w Chrzanowie uchwa³¹ nr 1/2014 z dnia 2
stycznia 2014 r. zatwierdzi³o Taryfy dla zbiorowego za-

opatrzenia w wodê i zbiorowego odprowa-
dzania œcieków obowi¹zuj¹ce na terenie
Gminy: Chrzanów, Libi¹¿, Trzebinia na
okres: od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 31
stycznia 2015r.
Ceny dla gospodarstw domowych w budyn-
kach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
wynosz¹:
- za dostarczon¹ wodê - 5,78 z³/m (netto)

6,24 z³/m  (brutto),
- za odprowadzane œcieki - 5,43 z³/m (netto)

- 5,86 z³/m  (brutto),
- stawka op³aty abonamentowej: - rozlicze-

nie wed³ug wodomierza g³ównego - 7,89
z³/odbiorca/miesi¹c (netto) - 8,52 z³/od-
biorca/miesi¹c (brutto).

Oznacza to wzrost od 1 lutego 2012 roku
cen wody i odprowadzania œcieków o 0,9 %
oraz op³aty abonamentowej o 4,2 %.
W zwi¹zku z tym, i¿ od 1 lipca 2013 roku
obowi¹zuje nowy „regulamin rozliczania
kosztów eksploatacji i utrzymania nierucho-

moœci (gospodarki zasobami mieszkaniowy-
mi) oraz ustalania op³at za u¿ywanie lokali
w Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Chrzanowie” przypominamy, ¿e w stycz-
niu br. nie bêd¹ dokonywane kolejne odczy-
ty wodomierzy. Zastosowanie bêdzie mia³ §
9 ust. 7 w/w regulaminu w brzmieniu:

Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at
zostan¹ dostarczone do mieszkañ pod ko-
niec stycznia bie¿¹cego roku wraz z rozli-
czeniami kosztów dostawy wody zimnej i
kosztów podgrzania wody za II pó³rocze
2013 roku.
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3 ³¹cznie 12,10 z³/m .3

„7. W przypadku zmiany ceny w trakcie
okresu rozliczeniowego nie dokonuje siê
odczytów wodomierzy, lecz rozliczenia kosz-
tów dostawy wody dokonuje siê proporcjo-
nalnie do okresu obowi¹zywania w danym
okresie rozliczeniowym ceny dotychczasowej
i ceny nowej.”

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

ELEKTRONICZNE BIURO OBS£UGI KLIENTA
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszka-

niowej w Chrzanowie informuje, ¿e zosta³o
zakoñczone wdro¿enie serwisu e-BOK (Elek-

troniczne Biuro Obs³ugi Klienta). Za poœredni-
ctwem tej aplikacji dostêpnej ze strony interne-
towej Spó³dzielni mo¿liwe bêdzie uzyskanie in-

formacji o indywidualnym stanie konta z tytu³u
op³at za u¿ywanie lokalu.
Tylko dla cz³onków Spó³dzielni udostêpnione s¹
dokumenty Spó³dzielni to jest: statut Spó³dziel-
ni, regulaminy wydane na podstawie statutu
Spó³dzielni, protoko³y Walnego Zgromadzenia
Spó³dzielni oraz podjête uchwa³y, protoko³y z
posiedzeñ Rady Nadzorczej i Zarz¹du Spó³dziel-
ni oraz uchwa³y podjête przez Radê Nadzorcz¹ i
Zarz¹d Spó³dzielni. protoko³y z przeprowadzo-
nych lustracji, roczne sprawozdanie finansowe.

.
Dostêp do serwisu mog¹ uzyskaæ: cz³onkowie
spó³dzielni którym przys³uguje odrêbna w³as-
noœæ lokalu lub spó³dzielcze prawa do lokalu
mieszkalnego, osoby nie bêd¹ce cz³onkami któ-
rym przys³uguje odrêbna w³asnoœæ lub spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu oraz na-
jemcy lokali.
Posiadaj¹c login i has³o do serwisu e-BOK
u¿ytkownik serwisu, o dowolnej porze i z do-
wolnego miejsca gdzie ma dostêp do Internetu,
w ³atwy sposób mo¿e uzyskaæ dostêp do infor-
macji o stanie swoich rozrachunków ze Spó³-
dzielni¹.

W celu uzyskania dostêpu do serwisu tj. loginu i
has³a prosimy o zg³aszanie siê zainteresowanych
(z dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ) do
siedziby Spó³dzielni przy ul. Kardyna³a Wy-
szyñskiego 17 w Chrzanowie pokój nr 146

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Z dniem 14 stycznia 2014 roku nast¹pi zmiana taryfy dla ciep³a Dalkia
Chrzanów. Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr

z dnia 23 grudzieñ 2013 r. zatwierdzona
zosta³a taryfa dla ciep³a przedsiêbiorstwa Dalkia Chrzanów Spó³ka z o.o. z

OKR-
4210-53(12)/2013/195/XI/UJN

... dalszy ci¹g na stronie 3

ZMIANA TARYFY NA CIEP£O

DALKIA CHRZANÓW

- œrodki na funduszu
na remonty na koniec
2013 roku

- harmonogram wywozu
odpadów wielkogabarytowych

- dodatki mieszkaniowe
i dodatki energetyczne
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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
prowadzenie 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. Kard. Wyszyñskiego 17A - lokal o pow.103,50 m ,
7. Libi¹¿ ul. Wojska Polskiego 2 - lokal o pow. 78,00 m ,
8. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
9. Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6 kl. II - lokal o pow.10,35 m ,

10. Chrzanów ul. Orkana 21D lokal o pow. 23,82 m ,
11. Chrzanów ul. Witosa 1 lokal o pow. 147,81 m ,
12. Chrzanów ul. Mieszka I 9C - lokal o pow. 73,00 m (wolny od 1.02.2014 r.),
13. Chrzanów ul. Mieszka I 9C - lokal o pow. 107,00 m (wolny od 1.02.2014 r.),
14. Chrzanów ul. Urbañczyka 4 - lokal o pow. 63,24 m (wolny od 1.04.2014 r.),
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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

UWAGA - NOWE ŒWIADCZENIE DODATEK ENERGETYCZNY
Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przy-

znano dodatek mieszkaniowy, bêd¹ mog³y
ubiegaæ siê o przyznanie nowego œwiadczenia -
zrycza³towanego dodatku energetycznego. Nowe
œwiadczenie bêdzie stanowi³o czêœciow¹ rekom-
pensatê kosztów op³at za energiê elektryczn¹.
Dodatek energetyczny otrzymaj¹ osoby, które
spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. maj¹ przyznany dodatek mieszkaniowy w ro-

zumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 966 z póŸn. zm.);

2. s¹ stron¹ umowy kompleksowej lub umowy
sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej z

przedsiêbiorstwem energetycznym;
3. zamieszkuj¹ w miejscu dostarczania energii

elektrycznej.

dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobê samotn¹ wynosi

miesi¹c,
2) sk³adaj¹cego siê z 2 do 4 osób wynosi -

miesi¹c,
3) sk³adaj¹cego siê z co najmniej 5 osób wynosi

- miesi¹c.
Dodatek energetyczny przyznawany bêdzie w
drodze decyzji administracyjnej, na wniosek

osoby uprawnionej.
Druki Wniosków o przyznanie dodatku energe-
tycznego dostêpne s¹ w Oœrodkach Pomocy
Spo³ecznej.
Dodatkowe informacje na temat dodatku energe-
tycznego zainteresowani mog¹ uzyskaæ w sie-
dzibie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej:

w Libi¹¿u, ul. 9 Maja 2, III piêtro, pokój 427
lub pod numerem telefonu (32) 627 78 25,

Wysokoœæ dodatku energetycznego obowi¹zu-
j¹ca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30
kwietnia 2014 r.

11,36 z³/
15,77

z³/

18,93 z³/

•

•

•

w Trzebini, ul. Koœciuszki 38 lub pod nume-
rem telefonu (32) 611 09 54 lub (32) 612 15 10
wew. 38
w Chrzanowie, Aleja Henryka 2/4 lub pod nu-
merem telefonu (32) 623 37 98, (32) 623 57 95

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

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 Chrzanowie

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 ustne-
go (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 mieszka-
niowych, 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. 20.01.2014 r.

ul.
Kad³ubek 24a/3 - o pow. u¿ytkowej 44,66 m
(2 pokoje + kuchnia, parter).
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17 w Chrza-
nowie w dniu 24.02.2014 r. o godz. 14 .

24.02.2014 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:
- Kad³ubek 24a/3 - 82 000,00 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

10 i 11.02.2014 r 12
do 14 24.02.2014 r. 12
do 13  .
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefo-
nicznie pod numerem 32 623 84 47 wew. 26.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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siedzib¹ w Chrzanowie na okres do dnia 30 czerwca 2015 r. (opublikowano j¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z dnia 23 grudnia
2013 roku pod pozycj¹ 7799).
W poni¿szych tabelach prezentujemy: dotychczasowe i nowe ceny i op³aty za ciep³o (netto) oraz procentowy wzrost op³at w stosunku do poprzednich.

Ceny i op³aty dotychczasowe C-2 C-1 T-2 L-1 L-2 K-2

Rata miesiêczna za zamówion¹ moc ciepln¹ 8 372,11 8 372,11 6 809,10 8 635,92 8 635,92 12 912,51

Rata miesiêczna stawki op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe 2 101,07 2 422,84 2 595,99 1 718,26 1 946,12

razem sta³e 10 473,18 10 794,95 9 405,09 10 354,18 10 582,04 12 912,51

cena ciep³a 31,97 31,97 24,43 35,81 35,81 61,74

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe 7,95 11,09 11,52 7,62 11,01

razem zmienne 39,92 43,06 32,58 43,43 46,82 61,74

Cena noœnika ciep³a 20,3 20,3 19,93 22,52 22,52

Ceny i op³aty od 14.01.2014 r. C-2 C-1 T-2 L-1 L-2 K-2

Rata miesiêczna za zamówion¹ moc ciepln¹ 8 741,64 8 741,64 6 809,10 9 079,73 9 079,73 7 543,59

Rata miesiêczna stawki op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe 2 180,24 2 482,65 2 603,53 1 750,30 2 010,69

razem sta³e 10 921,88 11 224,29 9 412,63 10 830,03 11 090,42 7 543,59

cena ciep³a 33,38 33,38 24,43 36,45 36,45 68,96

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe 8,47 11,50 12,21 8,08 11,45

razem zmienne 41,85 44,88 36,64 44,53 47,90 68,96

Cena noœnika ciep³a 21,02 21,02 19,93 22,74 22,74

Procentowy wzrost op³at za ciep³o C-2 C-1 T-2 L-1 L-2 K-2

Rata miesiêczna za zamówion¹ moc ciepln¹ 4,41 4,41 0,00 5,14 5,14 -41,58

Rata miesiêczna stawki op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe 3,77 2,47 0,29 1,86 3,32

razem sta³e 4,28 3,98 0,08 4,60 4,80 -41,58

cena ciep³a 4,41 4,41 0,00 1,79 1,79 11,69

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe 6,54 3,70 5,99 6,04 4,00

razem zmienne 4,83 4,23 1,92 2,53 2,31 11,69

Cena noœnika ciep³a 3,55 3,55 0,00 0,98 0,98

... dalszy ci¹g ze strony 1

Przez zawarte oznaczenia nale¿y rozumieæ:
odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych
przez Przedsiêbiorstwo energetyczne wêz³ów cieplnych obs³uguj¹-
cych jeden obiekt (w sk³ad grupy C-1 wchodz¹ budynki na os. Pó³noc
w Chrzanowie),
odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych
przez Przedsiêbiorstwo energetyczne grupowych wêz³ów cieplnych
wraz z zewnêtrznymi instalacjami odbiorczymi (w sk³ad grupy C-2
wchodz¹ budynki na os. M³odoœci i Trzebiñska w Chrzanowie),
odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych
przez Przedsiêbiorstwo energetyczne grupowych wêz³ów cieplnych
wraz z zewnêtrznymi instalacjami odbiorczymi (w sk³ad grupy T- 2
wchodz¹ budynki na os. ZWM w Trzebini),
odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych
przez Przedsiêbiorstwo energetyczne wêz³ów cieplnych obs³uguj¹-
cych jeden obiekt (w sk³ad grupy L-1 wchodz¹ budynki mieszkalne

na os. Flagówka w Libi¹¿u),
odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych
przez Przedsiêbiorstwo energetyczne grupowych wêz³ów cieplnych
wraz z zewnêtrznymi instalacjami odbiorczymi (w sk³ad grupy L-2
wchodzi pawilon przy ul. Wojska Polskiego w Libi¹¿u),
odbiorcy zasilani w ciep³o ze Ÿród³a ciep³a opalanego paliwem
gazowym (w sk³ad grupy K-2 wchodz¹ budynki mieszkalne przy ul.
Kol. Rospontowa w Chrzanowie),

Po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu od 14 stycznia bie¿¹cego roku
zmiany taryfy dla ciep³a zosta³a wykonana analiza skutków wprowadzo-
nych zmian. W zwi¹zku z tym od 1 lutego 2014 roku nast¹pi zmiana wy-
sokoœci zaliczkowych op³at za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody
u¿ytkowej.
Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at od 1 lutego 2014 roku zostan¹
dostarczone do mieszkañ pod koniec stycznia bie¿¹cego roku wraz z
rozliczeniem kosztów dostawy wody zimnej z II pó³rocze 2013 r.

C-1

C-2

T-2

L-1

L-2

K-2

ZMIANA TARYFY NA CIEP£O DALKIA CHRZANÓW

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 20 grudnia 2013 r. odby³o siê posie-

dzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-
szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzano-
wie, którego tematem by³o miêdzy innymi:
- rozmowy z osobami zalegaj¹cymi z op³atami

za u¿ywanie lokali mieszkalnych,
- korekta do analizy dzia³alnoœci spo³eczno-gos-

podarczej za 3 kwarta³y 2013 r.,
- korekta do planu spo³eczno-gospodarczego na

2014 r.,
- informacja o wykorzystaniu lokali u¿ytkowych

i wystêpuj¹cych zaleg³oœciach w op³atach we-
d³ug stanu na dzieñ 30.11.2013 r.,

- przyjêcie planu pracy Rady Nadzorczej i Ko-
misji Rady Nadzorczej na I pó³rocze 2014 r.,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-

czej,
- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione:
- podjêcie uchwa³y w sprawie ustalenia wyso-

koœci zaliczkowych op³at za centralne ogrze-
wanie,

- wniosek Zarz¹du o zatwierdzenie do realizacji
planu akcji zimowej organizowanej w klubach
w okresie zimowych ferii,

- wniosek o przyznanie nagród œwi¹tecznych dla
cz³onków Zarz¹du Spó³dzielni i G³ównego
Ksiêgowego,

- pisma mieszkañców z zasobów mieszkanio-
wych,

- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.

Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w
dniu 20.12.2013 r. podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
- dot. wykreœlenia z cz³onko-

stwa Spó³dzielni,
- - dot. zatwierdzenia planu pracy

Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nadzorczej
na I pó³rocze 2014 r.,

- - dot. ustalenia wysokoœci za-
liczkowych op³at za centralne ogrzewanie,

- - dot. zatwierdzenia do realiza-
cji planu akcji zimowej dla dzieci organizowa-
nej w klubach Powszechnej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Chrzanowie,

- - dot. przyznania nagród œwi¹-
tecznych dla cz³onków Zarz¹du Spó³dzielni i
G³ównego Ksiêgowego.

nr 93/24/2013 -

nr 94/24/2013

nr 95/24/2013

nr 96/24/2013

nr 97/24/2013

Z.K.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

OG£OSZENIE - PETYCJA
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej w Chrzanowie informuje, ¿e na podsta-
wie uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spó³dzielczej Zarz¹d Krajowej Rady Spó³-
dzielczej zosta³ zobowi¹zany do z³o¿enia petycji
do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskry-
minacji spó³dzielczej formy gospodarowania w
stosunku do celów i zasad prawa unijnego obo-
wi¹zuj¹cego na terytorium Rzeczpospolitej Pols-

kiej.
Celem wzmocnienia petycji apelujemy do miesz-
kañców zasobów Powszechnej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Chrzanowie o jej poparcie poprzez
z³o¿enie podpisu na listach.
Z treœci¹ petycji oraz ekspertyz¹ okreœlaj¹c¹
wybór œrodków prawnych mo¿liwych do wyko-
rzystania w obronie polskiej spó³dzielczoœci za-
poznaæ mo¿na siê w Administracjach osiedli.

Podpisy mo¿na sk³adaæ na listach dostêpnych w
Administracjach osiedli oraz w Sekcji Cz³on-
kowsko-Mieszkaniowej (pokój 146). Zachêcamy
Pañstwa do wyra¿enia swojej woli obrony ruchu
spó³dzielczego poprzez z³o¿enie podpisu pod pe-
tycj¹.
Chrzanów, 2.01.2014 r.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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HARMONOGRAM

OG£OSZENIE

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w
Chrzanowie informuje, ¿e wywóz zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów wielkogabarytowych ze stanowisk
œmietnikowych odbywa siê
Ze stanowisk œmietnikowych w Chrzanowie i
Libi¹¿u wy¿ej wymienione odpady wywo-
¿one bêd¹ w to
jest

Ze stanowisk œmietnikowych w Trzebini wy-
¿ej wymienione odpady wywo¿one bêd¹
(najczêœciej) w to
jest

Przypominamy, ¿e zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-
gabarytowe oraz zu¿yte opony nale¿y wys-

tawiaæ na stanowiska œmietnikowe bezpo-
œrednio przed terminem ich wywozu.
W innych dniach ni¿ okreœlone w harmo-
nogramie wy¿ej wymienione odpady nale¿y
przekazywaæ (zawieœæ) do Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

UK „TRZEBINIA”,
ul. Œl¹ska, 32-500 Chrzanów, teren by³ej ko-
palni „Matylda”
tel. 721 888 298
Godziny otwarcia:
w okresie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika:
poniedzia³ek - pi¹tek: 10:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00
w okresie od 1 listopada do 31 marca:
poniedzia³ek - pi¹tek: 8:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 13:00

„JUKO” s.c. Jerzy i Andrzej Kozie³,
ul. Sikorskiego 34; 32-590 Libi¹¿
tel. 326 277 353
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek: 7:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00

UK „TRZEBINIA”
ul. Pi³sudskiego, 32-540 Trzebinia,
przy Sk³adowisku Odpadów Komunalnych
tel. 326 121 833
Godziny otwarcia:
w okresie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika:
poniedzia³ek - pi¹tek: 10:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00
w okresie od 1 listopada do 31 marca:
poniedzia³ek - pi¹tek: 8:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 13:00

.

:

:

Chrzanów 2.01.2014 r.
Zarz¹d PSM w Chrzanowie

raz w miesi¹cu

trzeci poniedzia³ek miesi¹ca

drugi czwartek miesi¹ca

-20 stycznia 2014 r.,
-17 lutego 2014 r.,
-17 marca 2014 r.,
-14 kwietnia 2014 r.,
-19 maja 2014 r.,
-16 czerwca 2014 r.,
-21 lipca 2014 r.,
-18 sierpnia 2014 r.,
-15 wrzeœnia 2014 r.,
-20 paŸdziernika 2014 r.,
-17 listopada 2014 r.,
-15 grudnia 2014 r.

-16 stycznia 2014 r.,
-13 lutego 2014 r.,
-13 marca 2014 r.,
-17 kwietnia 2014 r.,
-15 maja 2014 r.,
-12 czerwca 2014 r.,
-10 lipca 2014 r.,
- 7 sierpnia 2014 r.,
-11 wrzeœnia 2014 r.,
- 9 paŸdziernika 2014 r.,
- 6 listopada 2014 r.,
-11 grudnia 2014 r.

Gmina Chrzanów

Gmina Libi¹¿

Gmina Trzebinia

WYWOZU  ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
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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

Chrzanów
ul.Soko³a 30
Chrzanów
ul.Soko³a 30

(32) 623-10-86(32) 623-10-86
od pon. do pt. od 10.00 do 17.00od pon. do pt. od 10.00 do 17.00

CENTRUM ZDROWIA RUCZAJ
Dbamy o zdrowie ca³ej Twojej rodziny

W Polsce 50 tys. osób rocznie jest operowanych
z powodu .
Wczesne wykrycie i rozpoczêcie leczenia zaæmy
zwiêksza Twoj¹ szansê w walce z t¹ chorob¹.
Do koñca zapraszamy na
specjalistyczne badanie wzroku w kierunku .

zaæmy

zaæmy
BEZP£ATNELUTEGO

SZANUJ SWÓJ WZROK

DY¯URY TECHNICZNE
W ZASOBACH POWSZECHNEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHRZANOWIE-PRZYPOMNIENIE

W zwi¹zku z licznymi w ostatnim czasie
zg³oszeniami na dy¿ur popo³udniowy (po

godz. 15 lub 18 w poniedzia³ki) usterek, któ-
rych usuniêcie nale¿y do obowi¹zków u¿ytko-
wników lokali lub takich, których usuniêcie w try-
bie awaryjnym jest nie uzasadnione i mo¿e spo-
kojnie czekaæ do dnia nastêpnego Powszechna
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie uprzej-
mie przypomina, które usterki i awarie (zgodnie
ze Statutem Spó³dzielni oraz z obowi¹zuj¹cymi
Regulaminami) mo¿na i nale¿y zg³aszaæ na dy¿ur:

- brak oœwietlenia w ci¹gach komunikacyjnych
(ca³e klatki schodowe, strychy, piwnice),

- brak napiêcia i oœwietlenia w ca³ym lokalu (nie
pojedyncze pomieszczenia),

- iskrzenie i pal¹ce siê przewody (w gniazdkach,
zabezpieczeniach lokali, na klatkach schodo-
wych i w rozdzielni g³ównej),

- zalania instalacji elektrycznej w wyniku awarii
wodnej,

- inne usterki stwarzaj¹ce zagro¿enie ¿ycia lub
bezpieczeñstwa.

- niesprawnoœæ dŸwigu osobowego(winda nie-
czynna, otwarte drzwi do szybu, nieprawid³o-
wa lub zbyt g³oœna praca dŸwigu osobowego),

- uwiêzione osoby w uszkodzonym (lub zatrzy-
manym na skutek braku energii elektrycznej)
dŸwigu,

- brak oœwietlenia w kabinie,
- uszkodzone (wybite) szyby w drzwiach piêtro-

wych dŸwigu,
- uszkodzenia mechaniczne kabiny lub osprzêtu

elektrycznego dŸwigu,
- ew. inne usterki mog¹ce spowodowaæ zagro¿e-

nie bezpieczeñstwa lub ¿ycia u¿ytkowników.

- zatkania pionów i poziomów instalacji kanali-
zacyjnej (zalewanie lokali i piwnic przez fe-
kalia),

- przecieki z instalacji zimnej i ciep³ej wody
oraz na pionach wodnych wraz z zaworami od-
cinaj¹cymi przed wodomierzami.

- przecieki gazu z instalacji gazowej w lokalu,
na pionach gazowych i przy gazomierzu (czuæ
gaz w lokalu, na klatce schodowej lub w piw-
nicy),

- przeciek gazu przy zaworach g³ównych,
- z³a wentylacja w ³azience, w przypadku, kiedy

s¹ jeszcze u¿ywane wieloczerpalne piecyki ga-
zowe.

- przeciek z grzejnika, zaworu lub pionu c. o.
(zalewanie lokalu w³asnego i s¹siadów poni-
¿ej, zalewanie klatki schodowej),

- brak ogrzewania lub zapowietrzone grzejniki(
nie grzej¹ ca³e klatki schodowe, piony i lo-
kale),

- wybite szyby w bramach wejœciowych i w ok-
nach na klatkach schodowych (wystaj¹ce reszt-
ki szyb zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu),

- zerwane lub niedomkniête w³azy na dachu
(ulewne deszcze, wichury),

- urwane rynny lub rury spustowe,
- uszkodzone urz¹dzenia zabawowe lub ogrodze-

nie (zagra¿a bezpieczeñstwu -

, których usuniêcie na-
le¿y do Spó³dzielni ale mog¹ byæ usuniête w
dniu nastêpnym lub w terminie póŸniejszym,
gdy¿ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i ¿yciu i nie
powoduj¹ ¿adnej szkody prosimy bardzo zg³a-
szaæ nastêpnego dnia do Spó³dzielni. Dotyczy to
zw³aszcza zg³oszeñ po godz. 22 . Usuwanie
usterek w trybie awaryjnym generuje znacznie
wy¿sze koszty ni¿ usuniêcie ich w normalnych
godzinach pracy (godziny nadliczbowe, dodatki
nocne, transport) i obci¹¿a koszty eksploatacji
poszczególnych nieruchomoœci.

prosimy
nie zg³aszaæ na dy¿ur, gdy¿ koszty zwi¹zane z
usuniêciem takiej usterki bêd¹ obci¹¿aæ osobê
zg³aszaj¹c¹.

- przecieków z baterii,
- zatkanych odp³ywów przy umywalkach, wan-

nach, zlewozmywakach i muszlach ustêpo-
wych,

- przecieków i niesprawnych sp³uczek ustêpo-
wych,

- zalewanie lokali przez s¹siadów mieszkaj¹cych
powy¿ej z nieszczelnie obudowanej wanny,
brodzika lub z pralki automatycznej (nale¿y
podejœæ do s¹siada i powiadomiæ go o prze-
cieku a nie alarmowaæ Spó³dzielni),

- naprawy odbiorników gazowych,
- naprawy osprzêtu elektrycznego w lokalach,
- oraz wiele innych nieuzasadnionych,
Prosimy bardzo o zastosowanie siê do powy¿-
szego jeœli nie chcemy aby koszty eksploatacji
ros³y z powodu nie uzasadnionych zg³oszeñ na
dy¿urach.

00 00

00

Zg³oszenia awarii elektrycznych:

Zg³oszenia awarii dŸwigów osobowych

Nie nale¿y korzystaæ z instalacji elektrycznej

oraz dŸwigów osobowych w przypadku stwier-
dzenia usterki lub jakichkolwiek w¹tpliwoœci
w tym zakresie.
Zg³oszenia awarii wodno-kanalizacyjnych

Zg³oszenia awarii gazowych

W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci nie
korzystaæ z gazu do czasu sprawdzenia lub
usuniêcia awarii.
Zg³oszenia awarii centralnego ogrzewania

Inne usterki i awarie

nie korzystaæ).

Wszystkie inne usterki

Usterek i awarii, których usuniêcie nale¿y do
obowi¹zków u¿ytkowników lokalu

Dotyczy to zw³aszcza:

J. £.



strona 6 BIULETYN PSMstyczeñ 2014

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA 2013 ROK
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w

Chrzanowie wzorem lat ubieg³ych informu-
je, ¿e Rada Nadzorcza PSM Uchwa³¹ Nr 92/21/
2012 z dnia 22.10.2012 r. oraz Uchwa³ami: nr
123/25/2012 z dnia 28.12.2012 r., nr 40/6/2013 z
dnia 28.03.2013 r., nr 68/14/2013 z dnia 26.07.
2013 r. zatwierdzi³a i przyjê³a do realizacji Plan
Remontów na 2013 rok.
Wykonane zakresy rzeczowe zosta³y zrealizowa-
ne zgodnie z w/w planem remontów, ich zakresy
przedstawia poni¿sze zestawienie:
1. Roboty malarskie:

malowanie klatek schodowych: ul. Broniew-
skiego 12, 12B (kontynuacja z 2012r.); Sien-
kiewicza 9, 10 (kontynuacja z 2012r.), 13, 15;
ul. Kad³ubek 22, 24A, 24B; ul. Œwiêtokrzy-
ska 21; ul. Focha 22. ul. Pogorska 10A; ul.
Trzebiñska 1; ul. 11 Listopada 4; ul. Wañko-
wicza 1, 3, 5; os. ZWM 3, 4.

2. roboty ogólnobudowlane:
docieplenie œcian szczytowych: ul. Kard. Wy-
szyñskiego 7/II, 15/II, ul.1 Stycznia 12/ I, II
docieplenie œcian elewacyjnych od strony
wejœæ do klatek: ul. Sienkiewicza 10; ul. Jor-
dana 2, 4; ul. Kad³ubek 30D, 30E; ul. Orkana
21, 21D; ul. Szarych Szeregów 6, 2A, 2C,
8A; ul. Witosa 1C, 1 ; ul. Urbañczyka 1, 2, 4;
ul. Oczkowskiego 2, 4; ul. Krawczyñskiego
1, 2; ul. Pêckowskiego 1, 2, 3, 4; ul. Szafera
6, 8; ul. Pogorska 10 B, 10C, 12A, 12B; ul.
Trzebiñska 11, 15; ul. Niepodleg³oœci 8, 10,
16, 11, 15; ul.11 Listopada 16, 18; ul. Wojska
Polskiego 5; ul. 9 Maja 1; os. ZWM 2, 5, 7,
8, 11, 13,
wykonanie nowych lub remont istniej¹cych
zadaszeñ wejœæ do klatek w budynkach na
których wykonywano docieplenie œcian od
strony wejœæ,
docieplenie œcian elewacyjnych balkono-
wych: ul. Broniewskiego 10B, 12A, 14B; ul.
Grzybowa 1, 3, 5, 4, 6; ul. Zielona 22B, 20B;
ul. Mieszka I 9, 15A; ul. Piastowska 38; ul.
Kad³ubek 22A; ul. Kopernika 3, ul. Trzebiñ-
ska 5, 25, 31; ul. Niepodleg³oœci 2; ul. 1
Stycznia 12,
docieplenie œcian: Al. Henryka 17 (œciana od
ulicy); Al. Henryka 36 (œciana od podwórka)
kompleksowy remont balkonów: ul. Brzezina
12 (szt.10);
remont balkonów indywidualnych wg pil-
nych potrzeb wykonano na wszystkich osied-
lach tj.: os. Pó³noc 4 szt., M³odoœci 10 szt.,
os. Libi¹¿ 3szt.,
naprawê, uzupe³nienie tynków na coko³ach i
elewacjach wykonano wg potrzeb na wszyst-
kich osiedlach,
wykonano Projekty Techniczne dociepleñ
œcian: os. Sienkiewicza, Trzebiñska 31, 33,
wykonano Projekty Techniczne pionów na-
wodnionych ul. Brzezina 10,12; ul. Jab³onio-
wa 2,
wykonano instalacjê p.po¿ pionów nawod-
nionych w budynkach: ul. Sienkiewicza 13,
15, ul. Jordana 8, ul. Kard. Wyszyñskiego 11,
wykonanie kabli grzewczych na pionach
p.po¿: ul. Kard. Wyszyñskiego  11
wykonanie porêczy na schodach terenowych:
ul. Kad³ubek 30,
zabezpieczenie obróbek blacharskich na da-
chach przed ptakami: ul. Brzezina 10,12; ul.
Jab³oniowa 2, ul. Trzebiñska 1, 11, 17, 19,
31, 33, ul. Niepodleg³oœci 1, 3, 5,7, 6, 9, 11;
ul. Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11, 15
wymiana zadaszeñ przed wejœciami do bu-

dynków od strony po³udniowej: ul. Brzezina
10,12;  ul. Jab³oniowa 2,
remont pionów deszczowych: ul. Kard. Wy-
szyñskiego 9/I, 11/II,
monta¿ skrzynek na reklamy na zewn¹trz bu-
dynków: os. Libi¹¿.

3. Roboty stolarskie:
wymiana okienek piwnicznych: ul. Pogorska
10A, 10C, 10D, 10E, 12A; ul. Niepodleg³oœci
9, 15; ul. 11 listopada 22; ul. Wañkowicza 1,
3, 5,
wymiana okien na klatkach schodowych: ul.
11 Listopada 22
wykonanie bramy wejœciowej: Al. Henryka 17,
wymiana bram gara¿owych: ul. Urzêdnicza 12,
wymiana drzwi wejœciowych do klatek: ul.
11 Listopada 12, 14 (bez wykoñczenia),

4. Roboty drogowe:
wykonanie chodnika: ul. Sienkiewicza 9, 10,
remont podestów przed wejœciami: os. Pó³noc
5 szt.; os. Po³udnie 14 szt.; os. ZWM 2 szt.
remont schodów terenowych: ul. Brzezina;
ul. Pogorska 12; os. ZWM 1-4-5,
remont placu manewrowego: ul. Ratowników
Górniczych 8, 12, ul. Urzêdnicza 10,
remont placu zabaw: ul. 1 Stycznia 12; ul. 11
Listopada 20-22,
likwidacja piaskownicy ul. Mieszka I 11,
remont stanowisk na odpady komunalne: ul.
11 Listopada 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Woj-
ska Polskiego 9; ul. Urzêdnicza 10,

5. Roboty na instalacji gazowej: ul. Niepodle-
g³oœci 4/IV, 6/III, 10/I, II; ul. Kard. Wyszyñ-
skiego 7/I,

6. Roboty dekarskie:
remont dachów: ul. Pogorska 10D; ul. Trze-
biñska 31; ul. Wañkowicza 3,
remont dachów (wraz z przebudow¹ komi-
nów, napraw¹ obróbek blacharskich) ZWM 4,
ZWM 10,
remont wejœæ na dach: ul. Sienkiewicza 8, 9,
10, 11, 15 (kontynuacja z 2012r.),
remont kominów: ul. 11 Listopada 4, 8, 20,
22,

7. Remont dŸwigów osobowych:
ul. Sienkiewicza 15/I; ul. Jordana 8/II; ul.
Brzezina 10 osobowa, towarowa; ul. Trze-
biñska 1/I, 19/I, 31/I, 33/I; ul. Niepodleg³oœci
1/III, 7/III; ul. Kard. Wyszyñskiego 7/I.

8. Roboty na instalacji wodno - kanalizacyjnej:
wymiana grzejników na klatkach: ul. 11 Lis-
topada 12,14,
remont przy³¹czy, poziomów kanalizacyj-
nych i deszczowych: ul. Broniewskiego 12A
kl. I, II, 14A kl I; ul. Grzybowa 5 kl. III; ul.
Mieszka I 9 kl. III; ul. Sienkiewicza 10 kl. I,
Sienkiewicza 15 kl. II; ul. Jordana 6 kl. I, 8
kl.III; ul. Szarych Szeregów 4A, kl. lI; ul.
Trzebiñska 19 kl. I; ul. ZWM 2 kl. II, ZWM
5 kl. II, ZWM 9 kl. III, ZWM 6 kl. I, ZWM
12 kl. II, ZWM 13 kl. V,
wykonanie PT instalacji c.o. oraz moderni-
zacja instalacji c.o. budynków po docieple-
niu: ul. Broniewskiego 10B, 12A, 14B; ul.
Grzybowa 1, 3, 5, 4, 6; ul. Zielona 22B, 20B;
ul. Mieszka I 9, 15A; ul. Piastowska 38; ul.
Kad³ubek 22, 22A; ul. Orkana 21, 21D; ul.
Niepodleg³oœci 2; ul. 1 Stycznia 12; ul. 9
Maja 1,

9. Roboty na instalacjach elektrycznych
przebudowa pionów WLZ: ul. Broniewskie-
go 14A; ul. Focha 22,
remont instalacji elektrycznej w poziomie
strychów: ul. Sienkiewicza 13, 15,

remont przy³¹czy elektrycznych do budynku
ul. Ratowników Górniczych 8, 10, 12; ul.
Urzêdnicza 8, 10, 12,
wykonanie instalacji podgrzewania rynien ul.
Piastowska 38,
remont instalacji odgromowej: Trzebiñska 31,

10.Roboty nieprzewidziane
W ramach robót nieprzewidzianych wyko-
nywano remont przy³¹czy i poziomów kana-
lizacyjnych, usuwania przecieków przez po-
krycia dachowe, remont obróbek blachar-
skich, rynien i rur spustowych.
Zamalowanie grafitii wykonano na wszyst-
kich osiedlach wg potrzeb. Ponadto wykona-
no naprawê ogrodzeñ placów zabaw:

Na bie¿¹co by³y wykonywane roboty remonto-
we przez konserwatorów, wymiana wodomierzy,
usuwanie przecieków.
Jednoczeœnie prowadzona by³a kontynuacja ro-
bót remontowych polegaj¹cych na wymianie
œlusarki, stolarki oraz dociepleniu elewacji zew-
nêtrznych na lokalach wbudowanych na osiedlu
M³odoœci oraz w pawilonach wolnostoj¹cych na
osiedlach Pó³noc i Libi¹¿

Z zaplanowanych na 2013r nie zosta³y wykona-
ne ni¿ej wymienione zakresy robót z uwagi na :

- wymiana okien na klatkach schodowych i su-
szarniach (ul. Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11)
-roboty planowane do wykonania w wykonaw-
stwie w³asnym, bêd¹ realizowane w 2014 r.,

- zabezpieczenie pionów wody przed zamarza-
niem w budynkach przy ul. Orkana - u¿yt-
kownicy mieszkañ odmówili udostêpnienia
mieszkañ,

- przebudowa kominów (ul. Niepodleg³oœci 10)
- roboty wprowadzone do planu remontów na
prze³omie roku, planowane do wykonania w
wykonawstwie w³asnym, z uwagi na zwiêk-
szenie zakresów na innych obiektach i nieko-
rzystn¹ pogodê nie uda³o siê zrealizowaæ w
2013 r. planowanego zakresu robót. Stan tech-
niczny pokrycia dachu i kominów pozwala na
przesuniêcie tego zakresu na przysz³y rok,

- remont stanowisk na odpady (ul. Broniew-
skiego 10B, 12B, 14B) - zadania w trakcie
realizacji, z powodów formalnych jak uzgod-
nienia z operatorem wywo¿¹cym odpady,
uzgodnienia z w³aœcicielami sieci podziem-
nej, decyzji na wycinkê drzew, zg³oszenia
robót, itp. robót jeszcze nie rozpoczêto,

- remont poziomu kanalizacyjnego (ul. Grzy-
bowa 6 kl. IV) - rezygnacja z wymiany po-
ziomu, kanalizacjê uda³o siê udro¿niæ mecha-
nicznie,

- remont, przebudowa wiatro³apów (ul. Sien-
kiewicza 10) - wykonano dokumentacjê pro-
jektow¹, brak rozstrzygniêæ w wyborze ofe-
rentów realizacji zadania,

- remont zadaszenia nad wejœciem do budynku
Œwiêtokrzyska 13 - sprzeciw Wydzia³u Ar-
chitektury Starostwa Powiatowego na zg³o-
szenie robót. Remont zostanie wykonany w
zakresie odtworzeniowym,

- docieplenie stropu klatek schodowych (ul.
Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11, 15) - roboty
planowane do wykonania w wykonawstwie
w³asnym, bêd¹ realizowane w 2014 r.

Zakresy rzeczowe ujête w planie remontów,
które nie zosta³y wykonane w 2013 r. zostan¹
wykonane w 2014 r. wraz z przeniesieniem œrod-
ków finansowych.
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DODATKI MIESZKANIOWE
Dochody w wysokoœci:

z³ w gospodarstwie jednoosobowym
i z³ w gospodarstwie wieloosobowym

uprawniaj¹ do uzyskania
dodatku mieszkaniowego

1454,51
1038,94

Dochody w wysokoœci:
z³ w gospodarstwie jednoosobowym

i z³ w gospodarstwie wieloosobowym
uprawniaj¹ do uzyskania
dodatku mieszkaniowego

1454,51
1038,94

O dodatkach mieszkaniowych wielokrotnie pisa-
liœmy, przypominaliœmy w rozmowach, a mimo
to nasi mieszkañcy czêsto wybieraj¹ zad³u¿enie
w op³atach za u¿ywanie mieszkania, a nie po-
moc finansow¹ w utrzymaniu swojego mieszka-
nia jak¹ jest dodatek mieszkaniowy.
Z praktyki wiemy, i¿ taka potrzeba jest ogromna,
poniewa¿ coraz trudniejsza sytuacja gospodar-
cza, rosn¹ce bezrobocie, a tak¿e kolejne pod-
wy¿ki cen powoduj¹ sta³y wzrost iloœci osób bo-
rykaj¹cych siê z problemami finansowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr
71, poz. 734 z póŸniejszymi zmianami) upraw-
nienia do dodatków mieszkaniowych przys³ugu-
j¹ osobom spe³niaj¹cym równoczeœnie trzy nas-
têpuj¹ce kryteria:
1.

Oznacza to, ¿e
:

- najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
- osoby mieszkaj¹ce w lokalach mieszkalnych,

do których przys³uguje im spó³dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego

- osoby mieszkaj¹ce w lokalach mieszkalnych
znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych
ich w³asnoœæ i w³aœciciele samodzielnych lo-
kali mieszkalnych,

- inne osoby maj¹ce tytu³ prawny do zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego i ponosz¹ce wydatki
zwi¹zane z jego zajmowaniem,

- osoby zajmuj¹ce lokal mieszkalny bez tytu³u
prawnego, oczekuj¹ce na przys³uguj¹cy im lo-
kale zamienny albo socjalny.

2.

poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego,
w gospodarstwie 1-osobowym:
- kwoty najni¿szej emerytury (tj.

), wnioskodawca musi przezna-
czyæ na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), jednak wnioskodawca przezna-

cza na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), wówczas 2 - 4 osobowe gospo-

darstwo musi przeznaczyæ na wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem mieszkania

5-osobowe i wiêksze -

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), wówczas 2 - 4 osobowe gospo-

darstwo musi przeznaczyæ na wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem mieszkania

5-osobowe i wiêksze -

uwa¿a siê wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po od-
liczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, ok-
reœlonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza siê œwiadczeñ pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot zupe³nych, jedno-
razowych zapomóg z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka, dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie do¿ywiania, zasi³ków pielêgnacyj-
nych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecz-
nej, jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i
œwiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej, do-
datku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniê¿-
nej, o której mowa w przepisach o zapomodze
pieniê¿nej dla niektórych emerytów, rencistów i
osób pobieraj¹cych œwiadczenie przedemerytal-
ne albo zasi³ek przedemerytalny w 2007 r.
3.

w stosunku do liczby osób tzn. je¿eli po-
wierzchnia u¿ytkowa zajmowanego lokalu
nie przekracza powierzchni normatywnej o
wiêcej ni¿ 30% albo 50% pod warunkiem, ¿e
udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w po-
wierzchni u¿ytkowej tego lokalu nie prze-
kracza 60%.

35 m  - dla 1 osoby,
40 m  - dla 2 osób,
45 m  - dla 3 osób,
55 m  - dla 4 osób,
65 m  - dla 5 osób,
70 m  - dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
wiêkszej liczby osób dla ka¿dej kolejnej osoby
zwiêksza siê normatywn¹ powierzchniê tego lo-
kalu o 5 m .
Wœród czêœci osób zainteresowanych pomoc¹ w
regulowaniu op³at za u¿ywanie mieszkañ
poprzez dodatek mieszkaniowy pokutuje b³êdne
przekonanie, i¿ zad³u¿enie w op³atach dyskwali-
fikuje ich przy uzyskaniu tej formy pomocy.

Nic bardziej b³êdnego!

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z dekla-
racj¹ o dochodach gospodarstwa domowego wg
wzoru zawartego w rozporz¹dzeniu Rady Minis-
trów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodat-
ków mieszkaniowych nale¿y sk³adaæ w odpo-
wiednim terytorialnie urzêdzie gminy. Dodatek
mieszkaniowy przyznawany jest w trybie decy-
zji administracyjnej przez burmistrza od której
wnioskodawcy s³u¿y odwo³anie do Samorz¹-
dowego Kolegium Odwo³awczego. Dodatek
mieszkaniowy przyznaje siê na okres 6 miesiêcy,
licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po dniu z³o¿enia wniosku. Przyznany
dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest zarz¹dcy
domu.
W wypadku stwierdzenia, ¿e osoba, której przy-
znano dodatek mieszkaniowy, nie op³aca na bie-
¿¹co nale¿noœci za zajmowany lokal mieszkalny,
wyp³atê dodatku mieszkaniowego wstrzymuje
siê, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu
uregulowania zaleg³oœci. Je¿eli uregulowanie
zaleg³oœci nie nast¹pi w ci¹gu 3 miesiêcy od
dnia wstrzymania wyp³aty dodatku, decyzja o
przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W wypadku uregulowania nale¿noœci w wy¿ej
wymienionym terminie, wyp³aca siê dodatek
mieszkaniowy za okres, w którym wyp³ata by³a
wstrzymana.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieu-
regulowania nale¿noœci za zajmowany lokal
mieszkalny wygas³a decyzja o przyznaniu do-
datku mieszkaniowego, mo¿e wyst¹piæ ponow-
nie o jego przyznanie po uregulowaniu zaleg-
³oœci powsta³ych w okresie obowi¹zywania tej
decyzji.
Spó³dzielnia ma obowi¹zek niezw³ocznego za-
wiadomienia organu przyznaj¹cego dodatek
mieszkaniowy o wyst¹pieniu zaleg³oœci, obej-
muj¹cych pe³ne 2 miesi¹ce.
Informujemy ponadto, ¿e Gmina mo¿e przepro-
wadziæ wywiad œrodowiskowy o sytuacji maj¹t-
kowej osób ubiegaj¹cych siê o dodatek miesz-
kaniowy.

Po raz kolejny prosimy mieszkañców naszej
Spó³dzielni o szczegó³ow¹ analizê swoich do-
chodów pod k¹tem mo¿liwoœci skorzystania z
dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaœæ w
spiralê zad³u¿eñ.

o dodatek mieszkaniowy mog¹
staraæ siê nastêpuj¹ce osoby

150%
1246,73 z³

15% swoich miesiêcznych
dochodów,
175%
1454,51 z³

20% swoich miesiêcznych
dochodów.

100%
831,15 z³

12% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 10% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego,
125%
1038,94 z³

15% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 12% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego.

Za dochód

Normatywna powierzchnia u¿ytkowa lokalu
w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodar-
stwa domowego nie mo¿e przekraczaæ:

O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê
tak¿e osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci „czynszo-
we”.
Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe?

Posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego
mieszkania lub oczekuj¹ na przys³uguj¹cy im
lokal zamienny lub socjalny.

Œredni miesiêczny dochód na jednego cz³on-
ka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesiêcy

nie przekracza:

Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za du¿y

•

• w gospodarstwie wieloosobowym:

2

2

2

2

2

2

2

Zachêcamy osoby spe³niaj¹ce powy¿-
sze kryteria do ubiegania siê o doda-
tek mieszkaniowy we w³aœciwym do
miejsca zamieszkania Urzêdzie Mias-
ta. (w Chrzanowie OPS Al. Henryka
2; w Trzebini OPS ul. Koœciuszki 38,
pokój 6 I piêtro; w Libi¹¿u OPS ul. 9
Maja 2).

E.C.
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Najwa¿niejszym wydarzeniem grudnia 2013 r. w
klubie „Pegaz” by³o

, na które zapro-
szonych zosta³o imiennie mieszkañców oraz
goœci. Na spotkanie przyby³o ostatecznie 71 osób.
Du¿e znaczenie dla obecnych mia³ udzia³ w wigilii
Proboszcza Parafii Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, ks.
Grzegorza Pieróga, który sk³adaj¹c ¿yczenia z ka¿-

dym z obecnych ³ama³ siê op³atkiem, jak równie¿
udzia³ Burmistrza Miasta Libi¹¿a pana Jacka Latko,
którego nie pierwszy raz goœciliœmy na tego typu
uroczystoœci.
Okolicznoœciowy koncert najpopularniejszych kolêd
zorganizowa³a Agencja Vinarius z Krakowa, w którym
wyst¹pi³a Grupa Muzyczna TAKTON BAND w projek-
cie: Agata Wyszyñska - wokal, Jakub Zemirek - pia-
no, wokal. By³ to niezwykle nastrojowy koncert - w
wykonaniu piêknej wokalistki z udzia³em brata.
Spotkanie przebieg³o w mi³ej, œwi¹tecznej atmosfe-
rze. Wieczorem odwieŸliœmy autokarem mieszkañców
z Trzebini, Libi¹¿a i z Os. M³odoœci w Chrzanowie,
który wczeœniej dowozi³ ich z miejsca zamieszkania
do klubu. Spotkanie obs³ugiwa³a 14 osobowa grupa
pracowników Spó³dzielni, œwiadcz¹c pracê, jak co
roku, charytatywnie.
Pocz¹tkiem grudnia 2013 roku zorganizowaliœmy dla
najm³odszych mieszkañców osiedli spó³dzielczych

. Imprezê poprowadzi³o Studio
Ma³ych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini z pro-
gramem - pt. „W poszukiwaniu worka Miko³aja”.
Podczas ca³ego przedstawienia dzieci bra³y aktywny
udzia³ w zabawach, zagadkach i konkursach spraw-
noœciowych. Na zakoñczenie przyszed³ oczekiwany

Miko³aj i wrêczy³ dzieciom paczki (wczeœniej przy-
gotowane przez rodziców i dziadków). W imprezie
wziê³o udzia³ - 50 dzieci i co najmniej tyle samo
opiekunów. - Kolejny ju¿ rok dowieŸliœmy dzieci
spoza Chrzanowa na imprezê, a po imprezie do domu.
Grudzieñ spêdzono w klubach na wykonywaniu ozdób
œwi¹tecznych, które wykorzystane zosta³y do dekora-
cji pomieszczeñ klubowych. Dzieci poszukiwa³y ulu-
bionych form dekoracyjnych poprzez:
- robienie ozdób zimowych z makaronu - „Makarono-

we cudeñka”,
- wykonywanie kartek œwi¹tecznych,
- robienie anio³ów w ró¿nej postaci i ró¿nymi tech-

nikami plastycznymi - wydzieranka z kolorowego

papieru, farby witra¿owe, ³¹czenie ró¿nych mater-
ia³ów plastycznych, - „anio³ów przestrzennych”,

- „przy wigilijnym stole” - praca zespo³owa,
- w Libi¹¿u Ko³o Seniora wykona³o samodzielnie

œwi¹teczn¹ dekoracjê du¿ej sali, wczeœniej przy-
gotowuj¹c ró¿ne ozdoby nawi¹zuj¹ce do tradycji
œwi¹t.

Celem zajêæ plastycznych by³o miêdzy innymi wpaja-
nie dzieciom zasad precyzji w tzw. „ka¿dym calu”,
wyrabianie umiejêtnoœci doboru materia³u, rozbudza-
nie kreatywnoœci, kszta³towanie po¿¹danych postaw w
czasie zabawy i pracy w grupie rówieœniczej.
Promowano prace i ich autorów poprzez uczestnictwo

:
1. Konkurs zimowy - „Kartka do Œwiêtego Miko³aja”.
2. Bo¿onarodzeniowe tradycje” - konkurs na naj³ad-

niejszy stroik œwi¹teczny.
3. „Moja kartka dla Ciebie” - konkurs dla cz³onków

Ko³a Seniora.
Chc¹c uwra¿liwiæ dzieci i m³odzie¿ na piêkno i wy-
mowê kolêd zorganizowaliœmy w klubach

pod kierunkiem instruktora zajêæ
muzycznych. Takie koncerty odbywa³y siê te¿ w klu-

bowych Ko³ach Seniora.
Mieszkañcy wziêli udzia³ w dwóch wyjazdach do
profesjonalnych placówek kultury:
- 16 grudnia do

. Wyjazd nie cieszy³ siê jed-
nak du¿ym powodzeniem. Zespól - legenda bluesa i
rocka, od lat utrzymuj¹cy siê na scenie, zagra³
piêkny koncert, dostarczaj¹c swoim fanom niepow-
tarzalnych wra¿eñ,

- 14 grudnia do
. Tradycyj-

nie ju¿ od kilku lat wyjazd po³¹czony by³ z pobytem
na m w Krakowie, gdzie
uczestnicy mogli podziwiaæ i zakupiæ rêcznie ro-
bione ozdoby œwi¹teczne, a tak¿e œwi¹teczne przy-
smaki.

Odby³y siê ciesz¹ce siê du¿ym powodzeniem
, gdzie oprócz wyniku wa¿ne

by³o spêdzenie czasu wolnego aktywnie i w towarzy-
stwie rówieœników.
Kontynuowaliœmy obchody

. Ró¿nymi formami zajêæ staraliœmy siê uw-
ra¿liwiæ dzieci i m³odzie¿ na problemy osób niepe³-

nosprawnych, np. poprzez zorganizowanie cyklu war-
sztatów tematycznych, gdzie uczestnicy poznawali
rodzaje niepe³nosprawnoœci, historie z ¿ycia osób
niepe³nosprawnych napotkanych w swoim ¿yciu, a
tak¿e wziêli udzia³ w zajêciach plastycznych doty-
cz¹cych niepe³nosprawnych w sporcie - paraolimpiad.

W najbli¿szym czasie przystêpujemy do realizacji za-
dañ wynikaj¹cych z programu
Od 3 - 15 lutego kluby czynne bêd¹ wy³¹cznie w go-
dzinach 8 - 16. Zorganizujemy pó³kolonie w klubie
„Pegaz” dla - maksymalnie - 65 dzieci i w klubie
„Promieñ” - 35 dzieci. Liczba uczestników zale¿na
jest wy³¹cznie od ich wieku. Grupa mo¿e liczyæ 15
dzieci w wieku 6 - 9 lat lub 20 dzieci w wieku od
10 - 13 lat. Je¿eli w starszej grupie znajdzie siê
chocia¿ jedno dziecko poni¿ej 10 r.¿., wówczas auto-
matycznie grupa staje grup¹ m³odsz¹, 15 osobow¹.
Warunki lokalowe pozwalaj¹ nam na utworzenie 4
grup w „Pe-gazie” i 2 w „Promieniu”. Oferujemy
ciekawy program zajêæ, w tym 5 wyjazdów autoka-
rowych, - profesjonaln¹ opiekê wychowawców, aktyw-
ny wypoczynek z elementami dydaktycznymi.

Po feriach zorganizujemy dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej:
- 27 lutego 2014 r.

L.W.

V spotkanie wigilijne osób
samotnych i potrzebuj¹cych pomocy

77 12

spotkanie z Miko³ajem

w ogólnodostêpnych konkursach okolicznoœciowych

koncert
kolêd i pastora³ek

Teatru Rozrywki w Chorzowie na
koncert zespo³u D¿em

Teatru im. J. S³owackiego w Kra-
kowie na spektakl pt. „Tango Piazzolla”

Jarmarku Bo¿onarodzeniowy

œwi¹-
teczne turnieje sportowe

Roku Osób Niepe³nospraw-
nych

„Akcja zimowa 2014r.”

Koncert Piosenki Dyskotekowej,
Bal Przebierañców, popisy grup tanecznych break-
dance.

Zapraszamy


