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ZMIANA OP£AT ZA U¯YWANIE LOKALI
OD 1 LUTEGO 2016 ROKU

Rada Nadzorcza Spó³dzielni na posiedzeniu plenar-
nym w dniu 20 paŸdziernika bie¿¹cego roku uch-

wa³¹ nr 51/20/2015 przyjê³a plan spo³eczno-gospodarczy
na 2016 rok. Plan ten zosta³ opracowany przy nastêpu-
j¹cych za³o¿eniach:
- etatyzacja Spó³dzielni na 2016 rok - zatrudnienie w

grupie pracowników na stanowiskach nierobotniczych
70,5 etatów, a na stanowiskach robotniczych do 138,25
etatów,

- nominalny wzrost planowanych œrednich p³ac ogó³em
na 2015 rok o 3,6 % w stosunku do œredniej p³acy pla-
nowanej na 2015 rok, przyjmuj¹c nominalny wzrost
wynagrodzeñ w gospodarce narodowej o 3,6 % wyni-
kaj¹cy z przyjêtych wskaŸników do projektu bud¿etu
Pañstwa na 2016 rok, ponadto uwzglêdniona zosta³a
nowa wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê
od dnia 1 stycznia 2016 r. w wysokoœci 1850 z³ brutto
(wzrost o 5,7%),

- wzrost kosztów materia³ów oraz pozosta³ych kosz-
tów w wysokoœci prognozowanego wzrostu kosztów,
a w pozosta³ych przypadkach o 1,7% - to jest w wyso-
koœci œredniorocznego wskaŸnika wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych przyjêtego w projekcie bud-
¿etu Pañstwa na 2016 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
nieruchomoœci rozliczaæ proporcjonalnie
do powierzchni u¿ytkowej nieruchomoœci,

Plan spo³eczno-gospodarczy na 2016 rok
uwzglêdnia wysokoœæ przewidywanych w
2016 roku kosztów zwi¹zanych z eksploa-
tacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci. Przy
ustaleniu wysokoœci op³at eksploatacyjnych
i odpisu na fundusz na remonty uwzglêd-
niono fakt, i¿ zmiany op³at zale¿nych od
Spó³dzielni mog¹ nast¹piæ z wyprzedzeniem
3 miesiêcy (to jest od 1 lutego 2016 r.),
a wiêc zmiana wysokoœci op³at rozliczona
zosta³a na okres 11 miesiêcy 2016 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
nieruchomoœci. Dodatkowo w kalkulacji
op³aty eksploatacyjnej, zgodnie z ustaw¹ o
spó³dzielniach mieszkaniowych, uwzglêd-
niono przewidywane po¿ytki z czêœci wspól-
nych nieruchomoœci oraz przewidywany wy-
nik na gospodarce zasobami mieszkaniowy-
mi na koniec 2015 roku. Skutkuje to tym, i¿
w przypadku 20 nieruchomoœci op³aty eks-
ploatacyjne nie zmieni¹ siê, a w przypadku
31 nieruchomoœci nast¹pi obni¿enie op³at
eksploatacyjnych (od 0,10 z³/m , m-c do 0,20
z³/m , m-c), a w przypadku 32 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 suk-
cesywnie sp³acaæ bêd¹ powsta³y niedobór
oraz tych, w których w przysz³ym roku za-
planowano znaczne kwoty kosztów jednora-
zowych (to jest pomiarów elektrycznych,
kosztów konserwacji, wycinki drzew, kosz-
tów eksploatacji nieruchomoœci obs³uguj¹-
cych).
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 2016 rok, uwzglêdnia wnioski z ze-
brañ 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
2016 rok zamieszczona jest jako odrêbny
artyku³ w bie¿¹cym wydaniu Biuletynu.
W przypadku 7 nieruchomoœci nast¹pi obni-
¿enie odpisu na fundusz na remonty - doty-
czy to nieruchomoœci w których zakoñczono
prace dociepleniowe budynków (obni¿enie
odpisu od 0,50z³/m , m-c do 1,00z³/m , m-c).
W przypadku 6 nieruchomoœci, w których
uczestnicy zebrañ zaakceptowali przyœpie-
szenie robót dociepleniowych nast¹pi wzrost
odpisu na fundusz na remonty (od 0,20
z³/m ,m-c do 0,50 z³/m ,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.
Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at
dostarczone zostan¹ do mieszkañ pod ko-
niec miesi¹ca paŸdziernika bie¿¹cego roku.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

KOMUNIKAT TRYBUNA£ KONSTYTUCYJNEGO PO ROZPRAWIE
Mo¿liwoœæ wyst¹pienia przez spó³dzielniê

mieszkaniow¹ z ¿¹daniem przymuso-
wej sprzeda¿y spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu w przypadku d³ugotrwa³ych
zaleg³oœci z zap³at¹ op³at eksploatacyjnych nie
narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony
praw maj¹tkowych - stwierdzi³ Trybuna³
Konstytucyjny.

8 paŸdziernika 2015 r. o godz. 9 Trybuna³

Konstytucyjny rozpozna³ skargê konstytucyjn¹
S.K. dotycz¹c¹ spó³dzielni mieszkaniowych
(¿¹danie sprzeda¿y lokalu w drodze licytacji w
zwi¹zku z d³ugotrwa³ym zaleganiem z zap³at¹
op³at za lokal lub ra¿¹cym, uporczywym naru-
szaniem porz¹dku domowego).
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e art. 17 zda-
nie pierwsze ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spó³-
dzielniach mieszkaniowych w zwi¹zku z art. 16

ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci
lokali w zakresie, w jakim przewiduje mo¿li-
woœæ wyst¹pienia przez spó³dzielniê mieszka-
niow¹ z ¿¹daniem sprzeda¿y lokalu w drodze
licytacji na podstawie przepisów ustawy z 17
listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilne-
go o egzekucji z nieruchomoœci w przypadku
d³ugotrwa³ych zaleg³oœci z zap³at¹ op³at, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1, 1 i 5 ustawy o00
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- plan remontów na 2016 rok

- informacja o zebraniach
w sprawie planu remontów

- zmiany w przepisach
spadkowych
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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. Witosa 1 - lokal o pow.147,81 m ,
6. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow. 120,60 m ,
7. Chrzanów, ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
8. Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 4a lokal o pow. 12,50 m ,
9.

10.
11. Chrzanów, ul. Kad³ubek 30 - lokal o pow. 119,00 m - lokal wolny od 01.12.2015 r.,
12. Chrzanów, ul. Mieszka I 9C lokal o pow. 26,80m - lokal wolny od 01.12.2015 r.
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Chrzanów, ul. Urbañczyka 4 - lokal o pow.63,24 m ,
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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NOWE PRZEPISY
CHRONI¥CE SPADKOBIERCÓW
PRZED D£UGAMI SPADKOWYMI
Po pó³rocznym okres vacatio legis 18 paŸ-

dziernika bie¿¹cego roku wesz³a w ¿ycie
z dnia 20 marca 2015 r.

opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17
kwietnia 2015 r. pod pozycj¹ 539.
W znowelizowanych przepisach wprowadzono
jako zasadê dziedziczenie d³ugów tylko do wy-
sokoœci odziedziczonego maj¹tku, a nie - jak do-
t¹d - w ca³oœci.
Dotychczas prawo stanowi³o, ¿e spadkobiercy
mog¹ odpowiadaæ za d³ugi zmar³ego, o których
wczeœniej nie wiedzieli. G³ównym za³o¿eniem
obowi¹zuj¹cej od 18 paŸdziernika nowelizacji
kodeksów: cywilnego i postêpowania cywilnego
jest, by zamiast dziedziczyæ spadek z wszystki-

mi d³ugami zmar³ego, spadkobierca odpowiada³
za nie tylko do wysokoœci przejêtego maj¹tku.
W jêzyku prawniczym nazywa siê to odpowie-
dzialnoœci¹ „ ".
Wczeœniejsza zasada by³a natomiast taka, ¿e
jeœli spadkobierca nie z³o¿y³ w ci¹gu szeœciu
miesiêcy oœwiadczenia o odrzuceniu spadku al-
bo innej formie jego przyjêcia, to wraz z maj¹t-
kiem przejmowa³ pe³n¹, nieograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœæ za d³ugi spadkowe. Jest to tzw.
proste przyjêcie spadku.
Po zmianie spadkobierca automatycznie bêdzie
odpowiada³ za d³ugi zmar³ego tylko do wyso-
koœci przejêtego maj¹tku. Natomiast ¿eby prze-
j¹æ spadek wprost albo go odrzuciæ, trzeba bê-
dzie z³o¿yæ oœwiadczenie.

Ponadto w ustawie wprowadzono te¿ m.in.
zmianê zasad ustalania stanu maj¹tku spadko-
wego - co ma podstawowe znaczenie w przy-
padku przyjêcia spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza. Dotychczas maj¹tek ten ustala³ ko-
mornik s¹dowy, sporz¹dzaj¹c spis inwentarza
(dla spadkobierców oznacza³o to nawet kilku-
tysiêczne koszty, poniewa¿ komornik korzysta z
us³ug rzeczoznawców). Po zmianie ustawa sta-
nowi, ¿e spadkobiercy sami bêd¹ mogli sk³adaæ
- w s¹dzie lub u notariusza - wykaz inwentarza,
wed³ug wzoru ustalonego przez ministra spra-
wiedliwoœci.
Nowe przepisy maj¹ chroniæ potencjalnych spad-
kobierców przed ponoszeniem pe³nej odpowie-
dzialnoœci za d³ugi spadkowe.

Ustawa o zmianie usta-
wy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw

z dobrodziejstwem inwentarza

DERATYZACJA I CO DALEJ…
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w

Chrzanowie uprzejmie informuje, ¿e tak jak
na wiosnê zosta³a przeprowadzona powszechna
akcja deratyzacji, - tak obecnie od 01.10. - 31.11.
2015 r. trwa powszechna akcja deratyzacji na tere-
nie Gminy Chrzanów, Trzebinia i Libi¹¿ zgodnie z
Regulaminem Utrzymania Czystoœci w Gminie.
Deratyzacje na nieruchomoœciach bêd¹cych w za-
sobach Spó³dzielni w roku bie¿¹cym wykonuje
firma specjalistyczna Zak³ad Produkcyjno-Us³u-
gowo-Handlowy„ BEST PEST” sp. j. ul. MoŸ-
dzierzowców 6B 43-602 Jaworzno wy³oniona w
wyniku wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.
Przed wy³o¿eniem trutek na tablicach og³oszeñ
tak na wiosnê jak i obecnie zosta³y wywieszone
przez Administracje og³oszenia informuj¹ce
wszystkich mieszkañców o tym fakcie.
Natomiast firma wykonuj¹ca deratyzacje na
drzwiach prowadz¹cych do miejsc wy³o¿enia tru-
tek w piwnicach, suszarniach, przy³¹czach wody i
wêz³ach ciep³owniczych oraz na stanowiskach
œmietnikowych umieœci³a ostrze¿enia wraz z naz-
w¹ firmy i numerem kontaktowym.

Jednak ze wzglêdu na wy³o¿enie trutek w miejs-
cach ogólnie dostêpnych oraz na stanowiskach
œmietnikowych, prosimy jak zawsze o zachowa-
nie szczególnej ostro¿noœci. Dotyczy to przede
wszystkim dzieci, aby same nie wchodzi³y do
piwnic ani na stanowiska œmietnikowe.
Od lat populacja szczurów zwiêksza siê, trutki
wyk³adane s¹ nie tylko w okresie deratyzacji ale
praktycznie przez ca³y rok i co rok zmieniane.
Gryzonie wychodz¹ z nor i chodz¹ po klatkach jak
równie¿ s¹ widoczne na terenie osiedla, g³ównie
przy kana³ach i stanowiskach œmietnikowych,
czyli tam, gdzie wyrzucane jest jedzenie. Walka ze
szczurami to ju¿ problem globalny a nie tery-
torialny. Jedynie co mo¿emy zrobiæ aby szczury
nie by³y wszech obecne na naszych osiedlach i bu-
dynkach to nie wyrzucaæ jedzenia na stanowiska
œmietnikowe, na tereny zielone czy te¿ nie zosta-
wiaæ go w innych miejscach ogólnie dostêpnych.
Mo¿e jak nie bêd¹ mieæ jedzenia wystawionego
prawie jak na „talerzu” - to na pewno nie znikn¹ -
ale mog¹ przenieœæ siê gdzie indziej, z dala od
osiedli. Dokarmiaj¹c ptaki, ,

przez ca³y rok, nawet nie tylko w zimie, której tak
naprawdê od lat nie ma, robimy krzywdê samym
sobie. Tylu ludzi jest g³odnych a my dokarmiamy
go³êbie, nosicieli chorób, groŸnych chorób.
Mo¿e by tak wiêc postawiæ na cz³owieka.

g³ównie go³êbie

J.£.
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spó³dzielniach mieszkaniowych, z
art. 64 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 konsty-
tucji.
Ponadto Trybuna³ Konstytucyjny postanowi³
umorzyæ postêpowanie w pozosta³ym zakresie.
Rozpoznaj¹c sprawê, Trybuna³ uwzglêdni³ oko-
licznoœæ, ¿e analogiczne rozwi¹zanie prawne,
uregulowane w art. 16 ust. 1 ustawy o w³asnoœci
lokali (do którego odsy³a zaskar¿ony przepis), i
przewiduj¹ce przymusow¹ sprzeda¿ prawa od-
rêbnej w³asnoœci lokalu w razie d³ugotrwa³ej
zaleg³oœci z zap³at¹ nale¿nych op³at, by³o ju¿
przedmiotem orzekania przez Trybuna³ Konsty-
tucyjny. W wyroku z 29 lipca 2013 r. (sygn. SK
12/12) Trybuna³ uzna³ takie rozwi¹zanie za
zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony
w³asnoœci i innych praw maj¹tkowych.
Zasadnicze motywy tego wyroku mia³y istotne
znaczenie dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy.
TK zwróci³ uwagê, ¿e obowi¹zek uiszczania
op³at eksploatacyjnych nale¿y do podstawowych
obowi¹zków osób uprawnionych do lokali bêd¹-
cych w³asnoœci¹ spó³dzielni mieszkaniowej.
Z wp³at z tytu³u op³at eksploatacyjnych spó³-
dzielnia pokrywa bowiem koszty zwi¹zane z
eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci (bu-
dynków), w której znajduj¹ siê lokale.
D³ugotrwa³e zaleganie z zap³at¹ nale¿nych op³at
przez osobê uprawnion¹ do lokalu przerzuca ciê-
¿ar ponoszenia kosztów eksploatacji i utrzyma-
nia na spó³dzielniê, a w dalszej kolejnoœci na
pozosta³e osoby uprawnione do lokali spó³dziel-
czych, miêdzy które spó³dzielnia rozdzieli te
dodatkowe ciê¿ary (np. przez podniesienie wy-
sokoœci op³at). D³ugotrwa³e zaniechanie realiza-

cji przez osobê uprawnion¹ do lokalu swoich
obowi¹zków finansowych mo¿e stanowiæ tym
samym zagro¿enia nie tylko dla stabilnoœci fi-
nansów spó³dzielni, ale tak¿e dla praw maj¹tko-
wych pozosta³ych osób korzystaj¹cych z lokali
spó³dzielczych.
Zdaniem Trybuna³u,

Trybuna³ uzna³, ¿e

Orzecznictwo s¹dów powszechnych potwier-
dza, ¿e przymusowa sprzeda¿ prawa do lokalu
jest rozwi¹zaniem stosowanym w ostatecznoœci,
w szczególnoœci gdy niemo¿liwe oka¿e siê ja-
kiekolwiek porozumienie miêdzy spó³dzielni¹ a
osob¹ zalegaj¹c¹ z op³atami co do terminu i

warunków sp³aty zaleg³oœci. To na spó³dzielni
ci¹¿y obowi¹zek wykazania, ¿e zaleg³oœæ ma
charakter d³ugotrwa³y oraz ¿e wp³ywa ona nie-
korzystnie na kondycjê finansow¹ spó³dzielni.
W toku postêpowania s¹dowego osoba zalega-
j¹ca z op³atami mo¿e broniæ siê przed powódz-
twem o nakazanie przymusowej sprzeda¿y, pod-
nosz¹c zarzut nadu¿ycia prawa podmiotowego
(art. 5 k.c.).
Ponadto w razie orzeczenia przez s¹d przymu-
sowej sprzeda¿y spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu, œrodki uzyskane ze sprzeda¿y
licytacyjnej s¹ zwracane by³emu uprawnionemu
do lokalu - po odjêciu sum niezbêdnych dla za-
spokojenia istniej¹cych tytu³ów egzekucyjnych
uzyskanych w odrêbnych postêpowaniach.

Odmienna ocena oznacza³aby przyznanie ogra-
niczonemu prawu rzeczowemu ochrony silniej-
szej ni¿ prawu w³asnoœci, co by³oby konstytu-
cyjnie nieuzasadnione.
Rozprawie przewodniczy³a sêdzia TK Ma³go-
rzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawc¹ by³a sê-
dzia TK Teresa Liszcz.

jest zgodny

ustawodawca - ze wzglêdu
na potrzebê ochrony praw maj¹tkowych in-
nych osób - by³ uprawniony do ustanowienia
mechanizmu, który pozwoli uwolniæ siê spó³-
dzielni od stosunku prawnego z osob¹, która
zajmuje lokal bez ponoszenia kosztów jego
eksploatacji i utrzymania. Przymusowa sprze-
da¿ spó³dzielczego prawa do lokalu jest swo-
ist¹ sankcj¹ organizacyjn¹ za naruszenie obo-
wi¹zków przez cz³onka spó³dzielni, stosowan¹
w razie koniecznoœci rozwi¹zania powa¿nego
konfliktu interesów w ramach zbiorowoœci
cz³onków spó³dzielni oraz zapewnienia jej wa-
runków do normalnego, harmonijnego funk-
cjonowania. Cel ten jest uzasadniony tak¿e z
uwagi na konstytucyjn¹ powinnoœæ ochrony
porz¹dku publicznego.

ograniczenie ochrony praw
maj¹tkowych osoby d³ugotrwale zalegaj¹cej z
zap³at¹ nale¿nych op³at ze wzglêdu na ochro-
nê praw maj¹tkowych spó³dzielni i pozosta-
³ych osób uprawnionych do lokali spó³dziel-
czych nie ma charakteru nieproporcjonalne-
go.

Trybuna³ uwzglêdni³ równie¿ to, ¿e spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, bê-
d¹ce ograniczonym prawem rzeczowym, jest
prawem s³abszym w stosunku do prawa w³as-
noœci. Skoro w wyroku o sygn. SK 12/12 Try-
buna³ nie dopatrzy³ siê nieproporcjonalnoœci
ingerencji w prawo odrêbnej w³asnoœci loka-
lu, to tym bardziej nie ma podstaw do uzna-
nia nieproporcjonalnoœci ingerencji w spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu.

KOMUNIKAT TRYBUNA£ KONSTYTUCYJNEGO PO ROZPRAWIE... dalszy ci¹g ze strony 1

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 25 wrzeœnia 2015 r. odby³o siê po-

siedzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-
szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzano-
wie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce te-
maty:
- ocena realizacji planu spo³eczno-gospodar-

czego za I pó³rocze 2015 r.,
- za³o¿enia do planu spo³eczno-gospodarczego

na 2016 rok,
- ocena realizacji skarg i wniosków wniesionych

podczas pe³nienia dy¿urów Rady Nadzorczej
w I pó³roczu 2015 r.,

- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione w tym: pisma

mieszkañców spó³dzielczych zasobów miesz-
kaniowych,

- dyskusja i wnioski.
W.S.

INFORMACJA O ZEBRANIACH
W SPRAWIE PLANU REMONTÓW NA 2016 R.
W okresie od 14 do 30 wrzeœnia bie¿¹cego roku odbywa³y siê zebrania w sprawie konsultacji z mieszkañcami poszczególnych nieruchomoœci projektu

planu remontów na 2016 rok. Frekwencjê na poszczególnych zebraniach zawiera poni¿sze zestawienie.

nr
nieru-

chomo-

œci

Budynki wchodz¹ce w sk³ad nieruchomoœci

Iloœæ
mieszkañ w

nieruchomoœci

Iloœæ
zawartych umów

notarialnych na

dzieñ 30.09.2015

Iloœæ
uczestnicz¹cych

mieszkañców w

zebraniach

Frek-
wencja

[%]

1 Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B 285 154 3 1,1

2 Broniewskiego 14, 14A 120 76 11 9,2

3 Broniewskiego 14B 60 28 0 0,0

4 Broniewskiego 16A, 16B 150 86 4 2,7

5 Grzybowa 1, 3, 5 270 160 9 3,3

6 Grzybowa 4, 6 119 66 7 5,9

7 Zielona 20b,22a, 22b 135 77 5 3,7

8 Mieszka I 4 105 62 8 7,6

9 Mieszka I  9 60 33 8 13,3

10 Mieszka I  11, 13 135 68 7 5,2

11 Mieszka I  11A 60 39 0 0,0

12 Mieszka I  15A 60 31 7 11,7

13 Piastowska 38 30 17 3 10,0

14 Wodziñska 10 44 24 6 13,6

15 Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 282 173 12 4,3

16 Henryka Jordana 2, 4, 6, 8 304 183 45 14,8

17 Kad³ubek 22, 22a, 24a, 24b; Œwiêtokrzyska 21 180 72 6 3,3

18 Kad³ubek 30 24 13 1 4,2
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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

Nasza Spó³dzielnia uczestni-
czy³a w drugiej edycji konkursu
organizowanego przez redakcjê
miesiêcznika „Administrator”,
którego celem by³o wy³onienie
liderów z grupy najprê¿niej dzia-
³aj¹cych spó³dzielni mieszka-
niowych w Polsce, popularyza-
cja ich osi¹gniêæ jako licz¹cych
siê podmiotów gospodarczych
oraz wa¿nych organizatorów
¿ycia spo³eczno-kulturalnego na
terenie, na którym dzia³aj¹.
1 paŸdziernika 2015 roku na
zamku w Gniewie po raz drugi
rozdano nagrody Liderom Spó³-
dzielczoœci Mieszkaniowej.

Partnerami imprezy byli zaœ:
Uniqa, Chmielewski-DŸwigi,
Proof-Tech oraz Promat.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w
kategorii du¿e spó³dzielnie bez
przychodów z inwestycji uzys-
kaliœmy tytu³:

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Pami¹tkowe zdjêcie II edycji konkursu
Lider Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej

Lider
Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej

2015



19 Kad³ubek 30a, 30b 60 48 12 20,0

20 Kad³ubek 30c 30 20 0 0,0

21 Kad³ubek 30d, 30e 60 32 5 8,3

22 Marsza³ka F. Focha 22 24 19 3 12,5

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 35 4 6,7

27 Œwiêtokrzyska 13 11 4 3 27,3

28 Orkana 21, 21A, 21B, 21C 199 133 7 3,5

29 Orkana 21D, 21E, 21F, 21G 190 120 6 3,2

30 Kol. Rospontowa 13 36 17 1 2,8

31 Kol. Rospontowa 14 30 16 0 0,0

32 Kol. Rospontowa 17 60 36 0 0,0

33 Brzezina 10, 12; Jab³oniowa 2 167 31 6 3,6

34 Szarych Szeregów 2, 6, 4a 80 56 16 20,0

35 Szarych Szeregów 2a, 2b, 2c 60 46 5 8,3

36 Wincentego Witosa 3, Szarych Szeregów 8, 10, 12, 14 136 93 18 13,2

37 Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, Szarych Szeregów 8a 167 108 18 10,8

38 Urbañczyka Tadeusza 2, 4 126 88 1 0,8

39 Oczkowskiego Jana 2, 4, Urbañczyka Tadeusza 1 170 134 1 0,6

40 Profesora Krawczyñskiego 1, 2 140 112 2 1,4

41 Pêckowskiego Jana 1, 2, 3, 4, 5 234 181 10 4,3

42 W³adys³awa Szafera 2, 4, 6, 8, 10 110 90 5 4,5

43 Pogorska 10, 10B, 12 92 81 5 5,4

44 Pogorska 10A 55 41 0 0,0

45 Pogorska 10C, 10D, 10E 56 41 2 3,6

46 Pogorska 12A, 12B 80 54 0 0,0

47 Trzebiñska 1 36 28 13 36,1

48 Trzebiñska 5 29 22 8 27,6

49 Trzebiñska 9 12 9 4 33,3

50 Trzebiñska 11 44 27 1 2,3

51 Trzebiñska 13, 15 36 30 0 0,0

52 Trzebiñska 17, 19 123 79 8 6,5

53 Trzebiñska 21, 23, 25, 27 79 42 2 2,5

54 Trzebiñska 29 30 25 11 36,7

55 Trzebiñska 31, 33 124 74 6 4,8

56 Niepodleg³oœci 1, 3 114 82 21 18,4

57 Niepodleg³oœci 2, 4 52 32 7 13,5

58 Niepodleg³oœci 5, 7 114 83 18 15,8

59 Niepodleg³oœci 6 54 39 4 7,4

60 Niepodleg³oœci 8 30 20 3 10,0

61 Niepodleg³oœci 9 30 27 6 20,0

62 Niepodleg³oœci 10, 12, 14, 16 84 66 5 6,0

63 Niepodleg³oœci 11 43 26 3 7,0

64 Niepodleg³oœci 13, 15, 17 62 38 9 14,5

65 Kard. Wyszyñskiego 1, 3 40 23 11 27,5

66 Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11 209 127 7 3,3

67 Kard. Wyszyñskiego 15 69 44 9 13,0

68 11 Listopada 4 90 60 4 4,4

69 11 Listopada 8 75 48 10 13,3

70 11 Listopada 12, 14 169 136 36 21,3

71 11 Listopada 16, 18 170 142 11 6,5

72 11 Listopada 20, 22 190 50 5 2,6

73 Wojska Polskiego 5, 7 224 128 12 5,4

74 Wojska Polskiego 9, 1 Stycznia 12 150 95 24 16,0

75 9 Maja 1, 3 165 97 24 14,5

76 Wañkowicza 1, 3, 5 60 35 8 13,3

77 Ratowników Górniczych 8, 10, 12 90 49 5 5,6

78 Urzêdnicza 8, 10, 12 90 60 0 0,0

79 ZWM 1, 2 100 84 9 9,0

80 ZWM 3, 4, 5 110 86 10 9,1

81 ZWM 6, 7, 8, 9 150 109 10 6,7

82 ZWM 10, 11, 12 170 114 23 13,5

83 ZWM 13, 14, 15, 16 195 161 6 3,1

Razem 8 515 5 406 628 7,4
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Przypominamy, ¿e przed zebraniami na tabli-
cach og³oszeñ w klatkach schodowych bu-

dynków w poszczególnych nieruchomoœciach
umieszczone zosta³y og³oszenia o miejscach i
terminach zebrañ oraz projekt planu remontów
na 2016 rok. Ponadto zawiadomienia umiesz-
czone by³y na stronie internetowej Spó³dzielni
oraz w biurach administracji osiedli.
W zebraniach uczestniczy³o ogó³em 7,4% osób
dysponuj¹cych prawem do mieszkania w nieru-
chomoœciach (przypominamy, ¿e w ubieg³ym ro-
ku frekwencja wynosi³a 7,7%). W przypadku 10

nieruchomoœci zebrania nie odby³y siê z uwagi
na brak uczestników. W przypadku 27 nierucho-
moœci frekwencja przekracza³a 10%.
W trakcie zebrañ uczestnicy zostali zapoznani z
zasadami konsultacji oraz z za³o¿eniami, który-
mi kierowa³ siê Zarz¹d Spó³dzielni przygotowu-
j¹c projekt planu remontów na 2016 rok (konty-
nuacja wczeœniej rozpoczêtych prac - przede
wszystkim docieplenia budynków oraz nie
zwiêkszanie odpisu na fundusz na remonty) i z
samym projektem planu remontów na 2016 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 propo-
zycji i formu³owano wnioski do planu remon-
tów.
Ponadto podczas zebrañ przekazano informacje
o wymianie dotychczasowych wodomierzy na
wodomierze z radiowym systemem odczytu oraz
informacje o zmianach od 28 sierpnia bie¿¹cego
roku w ustawie o ochronie przyrody w proce-
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W zwi¹zku z planowanym na grudzieñ
2015 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

durach dotycz¹cych usuwania drzew i krzewów
z terenu nieruchomoœci
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, wykonania posadz-
ki zmywalnej w suszarniach, przeprowadziæ
kontrolê drzwi do suszarni - z³e wymieniæ, na-
prawy obróbek blacharskich, wymiany wycie-
raczek przy wejœciach do budynków, naprawy
bram wejœciowych do klatek schodowych, na-
prawy poziomów kanalizacji w celu wyelimi-
nowania zalewania piwnic, wykonania popra-
wek malarskich po wymianie grzejników na
klatkach schodowych, dokonania sprawdzenia
i naprawy rynien oraz rur spustowych w celu
zabezpieczenia elewacji przed niszczeniem,
naprawy izolacji na rurach instalacji c.o., wy-
miany lamp do oœwietlenia klatek schodowych
na lampy z czujnikami ruchu),

- dostarczenia zwiêkszonej iloœci kluczy do sta-
nowiska na odpady, dostarczyæ do ka¿dego
mieszkania klucz do skrzynek licznikowych po
wyremontowanych WLZ,

- po remoncie WLZ uporz¹dkowaæ pozosta³e
instalacje teletechniczne,

- monta¿u koszy na odpady przy klatkach,
- zamontowania kolców zabezpieczaj¹cych bu-

dynki przed ptakami,
- uporz¹dkowania suszarni,
- zwiêkszenia iloœci ³awek w pobli¿u budynków,
- zak³ócania spokoju oraz zanieczyszczania tere-

nu i klatek przez osoby pij¹ce alkohol,
- sprawdzenie jakoœci wykonanego placu zabaw

na ul. Sienkiewicza,
- braku placu zabaw na ul. Kad³ubek 30D, E,
- interweniowania u burmistrza w sprawie spalo-

nego budynku na s¹siedniej dzia³ce,
- brak zgody na budowê gara¿y,
- zmian instalacji centralnego ogrzewania w

mieszkaniach (zmniejszenie grzejnków),
- ocieplaæ równie¿ balkony ul. Orkana,
- zwiêkszenie powierzchni balkonów na ul.

Brzezina
- zg³oszono zanieczyszczenie wody ciep³ej i

zimnej,
- monta¿ drugich samodomykaczy drzwi wew-

nêtrznych,
- wyst¹piæ do Urzêdu Miasta o wykonanie placu

zabaw dla dzieci i boiska dla m³odzie¿y na os.
M³odoœci w Chrzanowie,

- zg³oszono Ÿle dzia³aj¹c¹ wentylacjê grawita-
cyjn¹ klatek,

- wyst¹piæ do Biedronki „o cichy roz³adunek to-
warów”,

- zwiêkszenia iloœci pojemników na odpady,
- zabezpieczyæ tereny zielone przed parkowa-

niem samochodów (s³upki),
- zg³oszono oczekiwanie aby umieszczaæ infor-

macjê o przeprowadzonych przetargach na
klatkach,

- zg³oszono oczekiwanie na przeprowadzanie
konsultacji projektu planu remontów w formie
indywidualnej”

- uporz¹dkowanie miejsc postojowych,
- wykonanie nowych miejsc postojowych,
- wywiesiæ og³oszenia na klatkach o nie dokar-

mianiu ptaków,
- wyst¹piæ do policji o usuniêcie wraków samo-

chodowych z parkingów,
- poinformowaæ Urz¹d Miasta o dzikach pod-

chodz¹cych po budynki,
- czy istnieje mo¿liwoœæ pozyskania innych

œrodków na docieplenia?,
- remont, naprawê miejsc postojowych i dróg

przed budynkami,
- monta¿ skrzynek na reklamy,
- zmiany warunków dotycz¹cych ubezpieczenia

mieszkañ „przy czynszu”,
- problem wywozu odpadów komunalnych, w

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

- kolejnoœci wykonywania ociepleñ na budyn-
kach,

- jakoœci prac przy pielêgnacji zieleni,
- wyciêcia lub przeœwietlenia drzew na osie-

dlach, w tym w s¹siedztwie parkingów,
- likwidacji przyczyn wydobywania siê zapa-

chów z kanalizacji,
- zmiany organizacji ruchu na drogach wewnê-

trznych na os. M³odoœci w rejonie budynków
przy ul. Szarych Szeregów,

- 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 wyciê-
cie drzew w rejonie przedszkola przy ul Kard.

Wyszyñskiego,
- wyst¹pienia do Urzêdów Miejskich o naprawê

oœwietlenia ulicznego w koniecznych przypad-
kach,

- 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

- uzgadniania koloru elewacji z mieszkañcami
budynków,

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
Powiatowego w Chrzanowie oraz Tauron.
W bie¿¹cym miesi¹cu Zarz¹d Spó³dzielni wyst¹-
pi³ z korespondencj¹ w tych sprawach do insty-
tucji, do których adresowane by³y wnioski.
Przyjête przez poszczególne zebrania wnioski
dotycz¹ce planu remontów na 2016 rok zosta³y
w wiêkszoœci uwzglêdnione w projekcie planu
remontów, który w miesi¹cu paŸdzierniku bie¿¹-
cego roku by³ omawiany na Komisji Technicz-
no-Eksploatacyjnej Rady Nadzorczej Spó³dziel-
ni. W trakcie plenarnego posiedzenia w dniu 20
paŸdziernika Rada Nadzorcza uchwali³a plan
spo³eczno-gospodarczy Spó³dzielni na 2016 rok
uwzglêdniaj¹c niemal wszystkie wnioski przyjê-
te przez poszczególne zebrania. W najbli¿szym
czasie na tablicach og³oszeñ na klatkach scho-
dowych budynków zostanie umieszczony plan
remontów na 2016 rok dla poszczególnych nie-
ruchomoœci.

„

A.B.
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S

Pegaz

Promieñ

ekcje plastyczne w klubach „Pegaz” i „Promieñ” roz-
poczê³y nowy rodzaj zajêæ. Uczestnicy zajêæ poznawali

nowe techniki plastyczne w celu dalszego rozwoju umiejêt-
noœci manualnych, wyobraŸni oraz twórczej ekspresji.
W paŸdzierniku wykonywali naszyjniki z owoców jarzêbiny,
które mogli podarowaæ najbli¿szym osobom. Robili piecz¹t-
ki z liœci pomalowanych farbami, które pos³u¿y³y do przygo-
towania ró¿norodnych zwierz¹t. Wykonane na innych zajê-
ciach jesienne drzewa ozdobili plastikowymi nakrêtkami do
butelek. Wycinali owoce i warzywa ze skrawków materia³ów,
którymi uzupe³niali wczeœniej namalowane koszyczki.
Materia³em do tych wymyœlnych prac by³y ró¿norodne „dary
jesieni”- zasuszone liœcie (do przygotowania sukni „Pani
Jesieni” oraz je¿yków), ³upinki orzechów (do zrobienia
myszek oraz ¿ó³wi). Zadaniem cz³onków sekcji plastycznych

jest równie¿ przygotowanie elementów do okolicznoœciowych
dekoracji klubów. Wszyscy chêtnie w³¹czaj¹ siê do tego
obowi¹zku przez ca³y rok. W tym sezonie wykonali prze-
strzenne dynie i liœcie metod¹ origami, którymi ozdobiono
okna i œciany pomieszczeñ klubowych. W tym miejscu
pragnê podkreœliæ, ¿e osoby kontroluj¹ce dzia³alnoœæ klubów
ka¿dorazowo dostrzegaj¹ pracê dzieci i m³odzie¿y i wyra¿aj¹
uznanie dla ich zdolnoœci i uznanie dla pomys³ów pani
instruktor - plastyk, która inspiruje swoich podopiecznych.

Uczestnicy w poszukiwaniu jesieni wykonywali
grzyby z bibu³y i kul styropianowych, które równie¿ pos³u-
¿y³y do dekoracji klubów. Podczas innych zajêæ uczyli siê
umiejêtnie s³uchaæ i dostrzegaæ nowe mo¿liwoœci rozwoju
w³asnej osobowoœci, spotykaj¹c siê z „goœciem specjalnym”,
panem - artyst¹ malarzem z Klubu
Malarzy Nieprofesjonalnych z Trzebini. Mieli okazjê praco-
waæ z profesjonalnym materia³em (podobrazia i farby),
z którego powsta³y piêkne prace. Seniorzy dzielili siê tak¿e
swoimi wspomnieniami podczas zajêæ pn. „zdjêcia œlubne i
komunijne” - zdjêcia pojmowane jako czas zatrzymany w
pamiêci. W paŸdzierniku ogl¹dali równie¿ projekcje filmów
dokumentalnych o ¿yciu papie¿a Jana Paw³a II.
Zachêciliœmy dzieci z do goœcinnego wys-
têpu dla seniorów podczas Koncertu w Jesiennych Barwach,
który odbêdzie siê pod koniec paŸdziernika w klubie Pegaz.
Przez kilka spotkañ mali artyœci przygotowywali siê pod
okiem instruktora muzycznego do recytacji fragmentów pro-

zy dotycz¹cych ¿ycia Ojca Œwiêtego.
Od wrzeœnia prê¿nie zaczê³y dzia³aæ (teni-
siœci i szachiœci) oraz grupa taneczna , a w ka¿-
d¹ sobotê od godziny 12 - 15 odbywaj¹ siê spotkania dla

, podczas których uczestnicy po-
znaj¹ nowe gry planszowe i ucz¹ siê zdrowej konkurencji i
rywalizacji.
W klubie „Promieñ” odby³ siê konkurs fotograficzny pn.

. Laureatami zostali:
- w kategorii dzieci ze szkó³ podstawowych: I miejsce- Ma-

ja Potoczniak z Libi¹¿a, II miejsce- Cyprian Fr¹czek z
Libi¹¿a,

- w kategorii osób doros³ych: I miejsce - W³adys³awa Wali-
góra z Libi¹¿a, II miejsce- Andrzej Juras z Chrzanowa,
III miejsce - Maria Jakubik z Libi¹¿a.

Trwa tu równie¿ (13-20.10.2015r) konkurs plastyczny pt.
, podzielony na 3 kategorie wieko-

we. Prace mo¿na wykonywaæ z ró¿norodnego materia³u.
Rozstrzygniêcie konkursu w dniu 21 paŸdziernika.
Trwaj¹ przygotowania do ,
planowanego dla Kó³ Seniora na 28 paŸdziernika br.
Tegoroczny koncert odbêdzie siê pod has³em

w zwi¹zku z 10 rocznic¹ œmierci Ojca Œwiêtego.
Podczas koncertu odbêd¹ siê wystêpy recytatorskie senio-
rów, czytanie Tryptyku rzymskiego. Planowany jest pokaz
slajdów, nagrania audio, gra na wiolonczeli oraz olimpiada
wiedzy o Janie Pawle II. W dalszej czêœci koncertu odbê-
dzie siê zabawa taneczna.

26 wrzeœnia odby³ siê .
Na trasê wyruszy³y dwa autokary z mieszkañcami Libi¹¿a,
Chrzanowa i Trzebini. Uczestnicy zwiedzali nowy kompleks
budynków nowoczesnego multimedialnego Muzeum Œl¹skiego
na terenach dawnej Kopalni Wêgla Kamiennego w Katowi-
cach. W dalszej kolejnoœci ogl¹dali seans „Czy jest tam
kto?” w Planetarium Œl¹skim w Chorzowie, a na zakoñcze-
nie w D¹browie Górniczej, w chacie grillowej odby³o siê
spotkanie wszystkich uczestników Zlotu i biesiada z udzia-
³em peruwiañskiego zespo³u Los Companieros. Wystêp zes-
po³u okaza³ siê wielk¹ atrakcj¹

W dniach 17-18 paŸdziernika zorganizowano wyjazd do
. Wycieczka dla obu klubów (jeden

autokar). Zwiedzano nowoczesne, multimedialne
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” - jedyn¹

tego rodzaju instytucjê w Polsce, upowszechniaj¹c¹ wiedzê
o Polskim Pañstwie Podziemnym i jego si³ach zbrojnych.
By zwiedziæ kopalniê zaliczyliœmy zjazd 140-metrow¹ zje¿-
d¿alni¹. W podziemiach czeka³a na nas obiadokolacja.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³a impreza rozrywkowa pod ziemi¹ z
udzia³em prezentera muzycznego. Po imprezie na nocleg w
komorze Wa¿yn pozosta³o niewiele czasu. Poranna pobudka,
œniadanie w podziemnej restauracji i zwiedzanie Bochni
(œredniowieczny uk³ad urbanistyczny) - Rynku, pomnika Ka-
zimierza Wielkiego, kamienicy Dom Bochniaków, bazyliki
œw. Miko³aja. Powrót w godzinach popo³udniowych. W wy-
cieczce wziê³y udzia³ 44 osoby.

- .- zajêcia zwi¹zane z obchodami Œwiêta
Niepodleg³oœci. Z tej okazji przewidziany jest konkurs
plastyczny (3-5 listopada) dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych - wykonywanie plakatu pod has³em:

- bli¿sze informacje na og³oszeniach,
-

Zapisy: 29 paŸdzierni-
ka br. - dla mieszkañców Trzebini, 3 listopada br. - dla
wszystkich mieszkañców. Wyjazd bêdzie po³¹czony ze
zwiedzaniem Zamku w Mosznej.

- dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej: tañce dyskotekowe, wró¿by,
konkursy rozrywkowe, s³odki poczêstunek. Informacje na
og³oszeniach,

- - impreza rozrywkowa z udzia-
³em artystów profesjonalnych dla najm³odszych mieszkañ-
ców. Zapisy w klubach Pegaz i Promieñ do 4.12.2015 r.

- wyjazd do Krakowa -

- komedia .
Zapisy 13 listopada br. dla mieszkañców Trzebini, od 17
listopada br. dla wszystkich mieszkañców,

-

zapisy: 4 grudnia br. - dla mieszkañców Trzebini,
8 grudnia br. - dla wszystkich mieszkañców.
Bli¿sze informacje na og³oszeniach.

- .- ogólnodostêpny konkurs plastyczny
. Bli¿sze informacje na og³osze-

niach,
- - wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie

na musical „Billy Eliot”. Zapisy od 3 listopada br.,
- - zabawa

w klubie „Pegaz”. Bli¿sze informacje na og³oszeniach.
- wyjazd do Krakowa -

- komedia . Zapisy
17 listopada br.

- od 8 grudnia br. zapisy na wyjazd do w
Chorzowie w dniu 6 lutego 2016 r. na spektakl muzyczny

.

L.W.

W najbli¿szym czasie
zorganizujemy:

Kó³ Seniora

Stanis³awem Wojtasem

sekcji muzycznej

sekcje sportowe
breakdance

ko³a gier intelektualnych

„Moje wakacje na fotografii”

„Portret Jana Paw³a II”

Koncertu w Jesiennych Barwach

„Rok Jana
Paw³a II”

XVI Zlot Turystyczny - Jesieñ 2015

Ko-
palni Soli w Bochni

Muzeum
Armii Krajowej

3-5 listopada br

„Portret bohate-
ra”
22 listopada br. wyjazd do Teatru Castello w Mosznej na
spektakl „Ksiê¿niczka Czardasza”.

28 listopada br.- Zabawa Andrzejkowa „Czary-mary”

5 grudnia br. ”Miko³ajki”

6 grudnia br. spotkanie z kultur¹,
sztuk¹ i rozrywk¹ - Jarmark Bo¿onarodzeniowy i Teatr
Bagatela w Krakowie „Seks dla opornych”

zapisy na wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na
spektakl muzyczny „Sylwester Bis” 9 stycznia i 6 lutego
2016r.

4-12 listopada br
„Barwy Niepodleg³oœci”

21 listopada br.

28 listopada br. andrzejkowa „Czary-mary”

6 grudnia br. spotkanie z kultur¹,
sztuk¹ i rozrywk¹ Jarmark Bo¿onarodzeniowy i Teatr Ba-
gatela w Krakowie „Seks dla opornych”

Teatru Rozrywki

„Sylwester bis”

Wycieczki

Zapraszamy


