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KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA WED£UG § 30 STATUTU SPÓ£DZIELNI:
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Walnego Zgroma-
dzenia nale¿y:
1)uchwalanie kierunków rozwoju dzia³alnoœci

gospodarczej oraz spo³ecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdañ Rady Nadzor-

czej, zatwierdzanie sprawozdañ rocznych i
sprawozdañ finansowych oraz podejmowa-
nie uchwa³ co do wniosków cz³onków Spó³-
dzielni, Rady Nadzorczej lub Zarz¹du w
tych sprawach i udzielanie absolutorium
cz³onkom Zarz¹du,

3) rozpatrywanie wniosków wynikaj¹cych z
przedstawionego protoko³u polustracyjnego
dzia³alnoœci Spó³dzielni oraz podejmowanie
uchwa³ w tym zakresie,

4)podejmowanie uchwa³ w sprawie podzia³u

nadwy¿ki bilansowej (dochodu ogólnego)
oraz sposobu pokrycia strat,

5)podejmowanie uchwa³ w sprawie zbycia nie-
ruchomoœci, zbycia zak³adu lub innej wyod-
rêbnionej jednostki organizacyjnej,

6)podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹-
pienia do innych organizacji gospodarczych
oraz wystêpowania z nich,

7)oznaczanie najwy¿szej sumy zobowi¹zañ,
jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ,

8)podejmowanie uchwa³ w sprawie po³¹czenia
siê Spó³dzielni, podzia³u Spó³dzielni oraz
likwidacji Spó³dzielni,

9) rozpatrywanie w postêpowaniu wewn¹trz
spó³dzielczym odwo³añ od uchwa³ Rady
Nadzorczej,

10) uchwalanie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹-

pienia lub wyst¹pienia Spó³dzielni ze
Zwi¹zku oraz upowa¿nienie Zarz¹du do
podejmowania dzia³añ w tym zakresie,

12) wybór i odwo³anie cz³onków Rady Nad-
zorczej,

13) wybór delegatów na zjazd Zwi¹zku, w któ-
rym Spó³dzielnia jest zrzeszona,

14) skreœlony
15) skreœlony
16) uchwalanie regulaminu obrad Rady Nad-

zorczej,.
17) skreœlony.

WALNE ZGROMADZENIE 2018

Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym organem spó³-
dzielni i podejmuje decyzje w najwa¿niejszych dla

spó³dzielni sprawach (kompetencje - szczegó³y w ramce).
W sk³ad tego organu wchodz¹ spó³-
dzielni.

Zgodnie ze
zmienionym od 1 lipca 2011 roku art. 36 ust. 3 ustawy Pra-
wo spó³dzielcze oraz § 29 Statutu naszej Spó³dzielni:

W Walnym Zgromadzeniu maj¹ prawo uczestniczyæ tak¿e
przedstawiciele zwi¹zku rewizyjnego, w którym spó³dziel-
nia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady
Spó³dzielczej. Nie mog¹ jednak braæ udzia³u w g³osowaniu
nad uchwa³ami, gdy¿ przys³uguje im jedynie g³os doradczy.

Zarz¹d Spó³dzielni jest zobowi¹zany do zor-
ganizowania minimum jednego w ci¹gu roku,
Walnego Zgromadzenia do 6 miesiêcy od za-
koñczenia tzw. roku obrachunkowego. Walne
Zgromadzenie mo¿e podejmowaæ jedynie ta-
kie uchwa³y, jakie zosta³y wpisane w porz¹-
dek obrad i zosta³y wy³o¿one do wgl¹du w sie-
dzibie Spó³dzielni, na 14 dni przed pierwsz¹
czêœci¹ Walnego Zgromadzenia.
Równie¿ cz³onkowie mog¹ zg³aszaæ projekty
uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia oznaczonych
spraw w porz¹dku obrad Walnego Zgroma-
dzeniaw terminie do 15 dni przed dniem posie-
dzenia pierwszej czêœci Walnego Zgromadze-
nia (ka¿dy projekt musi byæ poparty podpisa-
mi co najmniej przez 10 cz³onków Spó³dziel-
ni). W myœl ustawy, ka¿dy z cz³onków ma pra-
wo do wnoszenia poprawek do projektów uch-
wa³, jednak nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed
pierwsz¹ czêœci¹ Walnego Zgromadzenia.
Ka¿d¹ uchwa³ê uwa¿a siê za podjêt¹, jeœli by³a
g³osowana na wszystkich czêœciach Walnego
Zgromadzenia, niezale¿nie od liczby uczest-
ników poszczególnych czêœci oraz je¿eli za
uchwa³¹ opowiedzia³a siê wymagana w statu-
cie wiêkszoœæ ogólnej liczby cz³onków uczest-
nicz¹cych w Walnym Zgromadzeniu.
Kolegium w sk³adzie: przewodnicz¹cy i sekre-
tarze poszczególnych czêœci Walnego Zgroma-
dzenia potwierdza na podstawie protoko³ów
z poszczególnych czêœci Walnego Zgromadze-
nia, które uchwa³y zosta³y podjête, a które nie
zosta³y podjête.
W tym roku Walne Zgromadzenie, zosta³o
zwo³ane przez Zarz¹d Spó³dzielni w dniach
od 21 do 25 maja. Rada Nadzorcza w styczniu
bie¿¹cego roku dokona³a podzia³u cz³onków
uprawnionych do udzia³u w poszczególnych

czêœciach Walnego Zgromadzenia. Piêæ czêœ-
ci Walnego Zgromadzenia dostosowanych
zosta³o terytorialnie do poszczególnych ad-
ministracji osiedli (podzia³ cz³onków upraw-
nionych do udzia³u w poszczególnych czêœ-
ciach Walnego Zgromadzenia zawarty jest
w zawiadomieniu). Poszczególne czêœci Wal-
nego Zgromadzenia odbêd¹ siê w terminach
podanych w zawiadomieniu. Wszystkie ze-
brania w Chrzanowie odbêd¹ siê w klubie Pe-
gaz przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17, w Trze-
bini w Zespole Szkó³ na os. Widokowym 21,
a w Libi¹¿u w Libi¹skim Centrum Kultury
przy ul. Górniczej 1.
Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i po-
rz¹dku Walnego Zgromadzenia bêd¹ w dniach
od 23 do 31 kwietnia bie¿¹cego roku dostar-
czane do pocztowych skrzynek oddawczych
przynale¿nych do mieszkañ. Do tych cz³on-
ków, którzy posiadaj¹ inny ni¿ adres mieszka-
nia adres korespondencyjny, zostan¹ one wy-
s³ane listami. Zawiadomienia zostan¹ ponadto
umieszczone na tablicach og³oszeñ we wszyst-
kich klatkach schodowych budynków zarz¹-
dzanych przez Spó³dzielniê, w siedzibie Spó³-
dzielni oraz administracjach osiedlowych.
Materia³y wynikaj¹ce z porz¹dku obrad Wal-
nego Zgromadzenia, wy³o¿one zostan¹ do
wgl¹du od 4 maja 2015 r. w siedzibie Spó³-
dzielni, przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17
w Chrzanowie w pokoju nr 138 oraz w admi-
nistracjach osiedli w dniach pracy Spó³dzielni
w godzinach od 7 do 15 (ponadto we
wk³adce do bie¿¹cego wydania Biuletynu za-
mieszczone s¹ sprawozdania i projekty uch-
wa³ Walnego Zgromadzenia, w tym uchwa³a
w sprawie zmian statutu Spó³dzielni).
W zwi¹zku z powy¿szym zachêcamy wszyst-
kich cz³onków Spó³dzielni do aktywnego
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

wszyscy cz³onkowie
Cz³onek Spó³dzielni mo¿e braæ udzia³ tylko

w jednej czêœci Walnego Zgromadzenia.

Przypominamy ponadto, ¿e w razie w¹tpliwoœci to¿-
samoœæ cz³onków Spó³dzielni, którzy uczestniczyæ bêd¹
w Walnym Zgromadzeniu mo¿e byæ stwierdzana przed

wejœciem na salê obrad na podstawie doku-
mentu to¿samoœci (prosimy o zabranie na
Walne Zgromadzenie dowodu osobistego
lub innego dokumentu ze zdjêciem).

„Cz³onek mo¿e braæ udzia³ w Walnym Zgromadzeniu oso-
biœcie lub przez pe³nomocnika. Pe³nomocnik nie mo¿e za-
stêpowaæ wiêcej ni¿ jednego cz³onka. Cz³onek Zarz¹du
i pracownik Spó³dzielni nie mo¿e byæ pe³nomocnikiem na
Walnym Zgromadzeniu. Pe³nomocnictwo powinno byæ
udzielone na piœmie pod rygorem niewa¿noœci i do³¹czone
do protoko³u Walnego Zgromadzenia.”

00 00

- harmonogram odczytów
podzielników kosztów

- sprawozdania za 2017 r.

- projekty uchwa³ Walnego
Zgromadzenia

e-mail: psm@psm-ch.pl



1. Chrzanów, ul. Witosa 1 - lokal o pow.147,81 m ,
2. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 5 - lokal o pow.108,40 m ,
3. Chrzanów, ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
4. Chrzanów, ul. Orkana 21D - lokal o pow. 23,82 m ,
5. Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 4a - lokal o pow. 12,50m ,
6. Chrzanów, ul. Kad³ubek 30 - lokal o pow. 119,00 m ,
7. Libi¹¿, ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
8. Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6 kl. I - lokal o pow. 10,35 m ,
9. Chrzanów, ul. Mieszka I 9C - lokal o pow.46,00 m (lokal wolny od 1.06.2018 r.),,

10. Chrzanów, ul. Kard. Wyszyñskiego 17A- lokal o pow.69,23 m (lokal wolny od 1.06.2018 r.),
11. Chrzanów, ul. Mieszka I 9C - lokal o pow.18,00 m (lokal wolny od 1.07.2018 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
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Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, ¿e posiada do wynajêcia lokale u¿ytkowe
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:

druk na zlecenie wydawcy:

JUSTPRINT SP. Z O.O

40-155 Katowice

ul. Konduktorska 39c

www.justprint.pl

Realizacja wydawnicza:

Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie dzia³aj¹c na podstawie

§ 31 ust.1 i § 32 ust.1 i 2 statutu Spó³dzielni za-
wiadamia, ¿e Walne Zgromadzenie Powszechnej
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie odbê-
dzie siê w nastêpuj¹cych terminach:
- .

w klubie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17
w Chrzanowie - cz³onkowie dysponuj¹cy spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿o-
nych w Chrzanowie przy ul. Niepodleg³oœci 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17; Kardyna³a Wyszyñskiego 1, 3, 7, 9, 11, 15;
Trzebiñska 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33,

-
w klubie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17
w Chrzanowie - cz³onkowie dysponuj¹cy spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿o-
nych w Chrzanowie przy ul. Brzezina 10, 12;
Jab³oniowa 2; Kolonia Rospontowa 13, 14, 17;
Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F,
21G; Oczkowskiego Jana 2, 4; Pêckowskiego
Jana 1, 2, 3, 4, 5; Pogorska 10, 10A, 10B, 10C,
10D, 10E, 12, 12A, 12B; Profesora Krawczyñ-
skiego 1, 2; Szarych Szeregów 2, 2a, 2b, 2c, 4a,
6, 8, 8a, 10, 12, 14; Urbañczyka Tadeusza 1, 2,
4; Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, 3; W³ady-
s³awa Szafera 2, 4, 6, 8, 10,

-
w klubie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17
w Chrzanowie - cz³onkowie dysponuj¹cy spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿o-
nych w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego
10B, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 14B, 16A, 16B;
Grzybowa 1, 3, 4, 5, 6; Mieszka I 4, 9, 11, 11A,
13, 15A; Piastowska 38; Wodziñska 10, Zielona
20b, 22a, 22b; Alei Henryka 17, 36; Henryka
Jordana 2, 4, 6, 8; Kad³ubek 22, 22a, 24a, 24b,
30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, Kopernika 3; Mar-
sza³ka F. Focha 22; S¹dowa 2; Œwiêtokrzyska
13, 21; Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 oraz
cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym pra-
wem do gara¿y lub odrêbn¹ w³asnoœci¹ do ga-
ra¿y po³o¿onych przy ul. Kubusia Puchatka,
Aleja Henryka 36a,

-

w Zespole Szkó³ w Trzebini, osiedle Widokowe
21 cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym
prawem do lokalu lub posiadaj¹cy odrêbn¹
w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿onych w
Trzebini na os. Widokowym 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

-
w Libi¹skim Centrum Kultury, ul. Górnicza 1
w Libi¹¿u cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dziel-
czym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy odrêb-
n¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿onych
w Libi¹¿u przy ul. 9 Maja 1, 3; 11 Listopada 4,
8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 1 Stycznia 12; Ratow-
ników Górniczych 8, 10, 12; Urzêdnicza 8, 10,
12; Wañkowicza 1, 3, 5; Wojska Polskiego 5, 7,
9 oraz cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym
prawem do gara¿y lub odrêbn¹ w³asnoœci¹ do
gara¿y po³o¿onych przy ul. S³owackiego

z nastêpuj¹cym proponowanym porz¹dkiem
obrad:
1. Otwarcie.
2. Powo³anie Prezydium.
3. Przedstawienie porz¹dku obrad.
4. Wybór Komisji:

1) Skrutacyjno-Mandatowej,
2) Wniosków.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ z Walnego
Zgromadzenia odbytego w dniach 22, 23, 24,
25, 26 maja 2017 r.

6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandato-
wej w zakresie prawid³owoœci zwo³ania Wal-
nego Zgromadzenia oraz stwierdzenia zdol-
noœci do podejmowania prawomocnych uch-
wa³.

7. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³dzielni za
2017 r. z uwzglêdnieniem sprawozdania fi-
nansowego za ten okres i zamierzeñ na okres
najbli¿szy.

8. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej
za okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. i
podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

Spó³dzielni za 2017 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spó³dzielni za 2017 r.,

9. Podzia³ nadwy¿ki bilansowej za 2017 r. - pod-
jêcie uchwa³y.

10.Informacja Zarz¹du o realizacji wniosków

z lustracji pe³nej dzia³alnoœci Spó³dzielni
przeprowadzonej przez Zwi¹zek Rewizyjny
Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warsza-
wie obejmuj¹cej okres od 1.01.2013 r. do
31.12.2015 r. - podjêcie uchwa³y.

11.Udzielenie absolutorium cz³onkom Zarz¹du
Spó³dzielni - podjêcie uchwa³.

12.Zmiany w statucie Spó³dzielni - podjêcie uch-
wa³y.

13.Podjêcie uchwa³y w sprawie rozwi¹zania
umowy u¿ytkowania wieczystego nierucho-
moœci w Chrzanowie.

14.Podjêcie uchwa³y w sprawie zbycia prawa
w³asnoœci nieruchomoœci lokalowej, stanowi¹-
cej odrêbny lokal mieszkalny nr 70 po³o¿ony
w Chrzanowie przy ul. Pêckowskiego Jana 1.

15.Podjêcie uchwa³ w sprawie zbycia prawa w³as-
noœci nieruchomoœci po³o¿onych w Chrza-
nowie:
1) przy ul. Witosa 1 (lokal u¿ytkowy o po-

wierzchni u¿ytkowej 147,81 m ),
2) przy ul. Orkana 21D (lokal u¿ytkowy o

powierzchni u¿ytkowej 23,82 m ),
3) przy ul. Kad³ubek 30 (lokal u¿ytkowy

o powierzchni u¿ytkowej 119,00 m ).
16.Podjêcie uchwa³y w sprawie zbycia prawa

w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onej w Libi¹¿u
przy ul. Ratowników Górniczych 1 (lokal
u¿ytkowy o powierzchni u¿ytkowej 52,66 m ).

17.Dyskusja.
18.Przyjêcie sprawozdania Komisji Wniosków.
19.Zakoñczenie Walnego Zgromadzenia.
Równoczeœnie zawiadamia siê, ¿e ka¿dy cz³onek
Spó³dzielni ma prawo do zapoznania siê z pro-
jektami uchwa³ bêd¹cymi przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia 2018 r., wy³o¿onymi od
dnia do wgl¹du w siedzibie
Spó³dzielni przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17
w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w adminis-
tracjach osiedli, w dni robocze w godzinach od
7 do 15 . Wraz z projektami uchwa³ bêd¹ wy-
³o¿one w celu zapoznania siê protokó³ z Walnego
Zgromadzenia oraz sprawozdania za 2017 rok.
Chrzanów, 3. 04.2018 r.

I (pierwsza) czêœæ - 21 maja 2018 r godz. 17

II (druga) czêœæ - 22 maja 2018 r. godz. 17

III (trzecia) czêœæ - 23 maja 2018 r. godz. 17

IV (czwarta) czêœæ - 24 maja 2018r. godz. 17

-

V (pi¹ta) czêœæ - 25 maja 2018 r. godz. 17

-

4.05.2018 roku

00

00

00

00

00

3) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci
Rady Nadzorczej.

2

2

2

2

00 00

Z A W I A D O M I E N I E
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 28 marca 2018 roku odby³o siê

posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej
Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Chrzanowie, którego przedmiotem by³y nastêpu-
j¹ce tematy:
- ocena realizacji planu spo³eczno-gospodar-

czego za 2017 rok,
- ocena stanu bhp i p.po¿. w lokalach admi-

nistrowanych przez Spó³dzielniê w 2017 r.,
- podsumowanie „akcji zimowej” dla dzieci

przeprowadzonej w klubach Spó³dzielni w ok-
resie ferii zimowych w 2018 r.,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-
czej,
- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione, w tym:

omówienie projektu uchwa³y Walnego Zgro-
madzenia w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Spó³dzielni,

- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.03.
2018 r. podjê³a trzy uchwa³y nr:
- 7/6/2018 w sprawie ustalenia wysokoœci wy-

nagrodzenia dla Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni,
- 8/6/2018 w sprawie ustalenia wysokoœci wy-

nagrodzenia dla Zastêpcy Prezesa Zarz¹du
Spó³dzielni,

- 9/6/2018 w sprawie ustalenia wysokoœci wyna-
grodzenia dla cz³onka Zarz¹du Spó³dzielni.

•

•

•

odpowiedŸ na pismo mieszkañca zasobów
mieszkaniowych w sprawie wniosków zg³o-
szonych podczas dy¿uru Rady Nadzorczej,
uchwa³y Rady Nadzorczej w sprawie usta-
lenia wysokoœci wynagrodzenia dla cz³on-

ków Zarz¹du Spó³dzielni,

S.K.

W zwi¹zku z przewidywan¹ korzystn¹ prog-
noz¹ meteorologiczn¹ na najbli¿szy okres

Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Chrzanowie podj¹³ decyzjê o zakoñczeniu se-
zonu grzewczego 2017/2018 z dniem 18.04.
2018r. (œroda).

W zwi¹zku z powy¿szym, prosimy mieszkañców,
o pe³ne otwarcie g³owic zaworów termostatycz-
nych i pozostawienie w tej pozycji a¿ do rozpo-
czêcia nastêpnego sezonu grzewczego.
Prosimy równie¿ aby po zakoñczeniu ogrzewania
bez zg³oszenia do Spó³dzielni nie wykonywaæ ¿ad-

nych prac na instalacji c.o. poniewa¿ instalacja jest
ca³y czas pod wod¹ (woda nie jest spuszczana po
zakoñczeniu sezonu grzewczego).

Chrzanów, dnia 17.04.2018r.
Zarz¹d PSM w Chrzanowie

OG£OSZENIE

Rodzaj robót – zakres adres
Nieruchomoœæ Nr 1 ulica Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B - 6 200,00

- remont stanowiska na odpady – zadaszenia  Broniewskiego 12B
Nieruchomoœæ Nr 4 ulica  Broniewskiego 16A, 16B - 40 000,00

- remont klatek schodowych – malowanie Broniewskiego 16B
Nieruchomoœæ Nr 8 ulica Mieszka I  4 - 6 000,00

- zabezpieczenie okienek piwnicznych przed szczurami
Nieruchomoœæ Nr 11 ulica Mieszka I 11A - 15 138,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku ( uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników

Nieruchomoœæ Nr 13 ulice  Piastowska 38 - 16 280,00

- Remont klatek schodowych – malowanie
- monta¿ skrzynek na reklamy na zewn¹trz budynku – potrójnych
Nieruchomoœæ Nr 15 ulica Sienkiewicza8, 9, 10, 13, 15 - 28 795,00

- remont stanowisk na odpady – ogrodzenie Sienkiewicza 9,13
Nieruchomoœæ Nr 19 ulica Kad³ubek 30A, 30B - 7 472,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku ( uzupe³nienie tynków ,malowanie
œcian, rur, grzejników Kad³ubek 30A

Nieruchomoœæ Nr 23 ulica Aleja Henryka 17 - 10 800,00

- remont balkonów w zakresie p³ytek i malowania balustrad
Nieruchomoœæ Nr 28 ulica Orkana 21, 21A, 21B, 21C - 14 000,00

- remont stanowiska na odpady
Nieruchomoœæ Nr 30 ulica Rospontowa 13  2 100,00

- remont lub wymiana drzwi do korytarzy piwnic
Nieruchomoœæ Nr 34 ulica Szarych Szeregów 2, 6, 4A - 6 289,00

- monta¿ skrzynek na reklamy na zewn¹trz budynków,
- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku ( uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników  Szarych Szeregów 2
Nieruchomoœæ Nr 35 ulica Szarych Szeregów 2A, 2B, 2C - 5 782,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku ( uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników  Szarych Szeregów 2B

Nieruchomoœæ Nr 36 ulica Witosa 3, ulica Szarych Szeregów 8, 10, 12, 14 - 23 836,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku ( uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Witosa 3
Nieruchomoœæ Nr 37 ulica Witosa 1, 1A, 1B, 1C; ulica Szarych Szeregów 8A - 30 216,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku ( uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Szarych Szeregów 8A

Nieruchomoœæ Nr 39 ulica Oczkowskiego 2, 4 : Urbañczyka 1 - 80 727,00

- remont elewacji od strony balkonów Oczkowskiego 4 kl. I, II
- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Oczkowskiego 4 kl. I, II

Nieruchomoœæ  Nr 40 ulica Krawczyñskiego 1, 2 - 23 466,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Krawczyñskiego 1

Nieruchomoœæ Nr 41 ulica Pêckowskiego 1, 2, 3, 4, 5 - 30 029,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nieni e tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Pêckowskiego 3, 5

Nieruchomoœæ Nr 42 ulica Szafera 2, 4, 6, 8, 10 - 7 368,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Szafera 6

Nieruchomoœæ Nr 43  ulica Pogorska 10, 10B, 12 – 16 183,00

- monta¿ porêczy na parterze ul. Pogorska 10 kl. II
- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie

œcian, rur, grzejników Pogorska 10B
Nieruchomoœæ Nr 45 ulica Pogorska 10C, 10D, 10E - 21 769,00

- remont podestów   Pogorska 10C kl. I, II – 10D kl. II,III
- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie

œcian, rur, grzejników  Pogorska 10D
Nieruchomoœæ Nr 48 ulica Trzebiñska 5 - 13 978,00
- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników

Nieruchomoœæ Nr 53 ulica Trzebiñska 21, 23, 25, 27 - 19 077,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Trzebiñska 27

Nieruchomoœæ Nr 56 ulica Niepodleg³oœci 1, 3 - 800,00

- remont lub wymiana drzwi do piwnic Niepodleg³oœci 3
Nieruchomoœæ Nr 70 ulica 11 Listopada 12, 14 - 10 600,00

- zabezpieczenie okienek piwnicznych ul. 11 Listopada 12, 14
Nieruchomoœæ Nr 73   ulica Wojska Polskiego 5, 7 - 30 672,00

- wykonanie stanowiska œmietnikowego
- remont  klatek schodowych – malowanie Wojska Polskiego 5
Nieruchomoœæ Nr 74   ulice Wojska Polskiego 9; 1 Stycznia 12 – 30 000,00

- wykonanie stanowiska œmietnikowego
Nieruchomoœæ Nr 75 ulica 9 Maja 1, 3 - 30 000,00

- wykonanie stanowiska œmietnikowego
Nieruchomoœæ Nr 79 Osiedle Widokowe 1, 2 - 23 425

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Widokowe 2

Nieruchomoœæ Nr 80 Osiedle Widokowe 3, 4, 5 - 15 120,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Widokowe 3

Nieruchomoœæ Nr 81 Osiedle Widokowe - 6, 7, 8, 9 - 15 578,00

- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie
œcian, rur, grzejników Widokowe 8

Nieruchomoœæ Nr 83 Osiedle Widokowe 13, 14, 15, 16 - 21 935,00

- remont poziomu kanalizacji sanitarnej Widokowe 14 kl. I
- remont instalacji c.o. dostosowanie po zakoñczeniu docieplenia budynku (uzupe³nienie tynków, malowanie

œcian, rur, grzejników Widokowe 15

ROBOTY Z PLANU REMONTÓW 2017 ROKU PRZENIESIONE NA 2018 ROK
W nawi¹zaniu do informacji z Biuletynu z lutego 2018 roku „Bilans zamkniêcia funduszu na remonty w 2017 r.” w poni¿szym zesta-

wieniu prezentujemy szczegó³owe informacje o wartoœciach oraz zakresach prac zaplanowanych i niewykonanych w 2017 roku
a przeniesionych do planu remontów na 2018 rok.                                                                                                                                     G.C.
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W marcu dzia³alnoœæ klubów zdominowa³a tematyka
przedœwi¹teczna. Realizuj¹c program

zorganizowaliœmy zajêcia dla
wszystkich chêtnych osób, które chcieli z tej formy
dzia³alnoœci skorzystaæ. Celem by³o propagowanie
piêknych tradycji polskich œwi¹t, d¹¿enie do tego, by
atmosfera œwi¹teczna by³a ciep³a i nastrojowa.
Wymienialiœmy siê pogl¹dami, wspomnieniami i prze-
pisami kulinarnymi, pomys³ami na malowanie pisanek
i udekorowanie mieszkañ. Sk³adaliœmy sobie ¿yczenia,
aby w czasie Œwi¹t, w sercach, rodzinach i domach
goœci³a radoœæ  i nadzieja odradzaj¹cego siê ¿ycia.
Tradycyjnie w na przedœwi¹tecznym spot-
kaniu spo¿ywaliœmy „œniadanie wielkanocne”. Podczas
spotkañ nie zabrak³o konkursów dotycz¹cych tradycji
wielkanocnych, porad zwi¹zanych z organizacj¹ Œwi¹t,
wspomnieñ z minionych lat. Wœród uczestników

nie zabrak³o rozmów o dawnych zwycza-
jach œwi¹tecznych na polskiej wsi. Wyjaœnialiœmy
dzieciom symbolikê wielkanocnych obyczajów.
Ogl¹daliœmy film przyrodniczy pt. "Tajemnice Wyspy
Wielkanocnej". Na zajêciach dzieci
wziê³y udzia³ w zabawach muzyczno-ruchowych: „zaj¹c,
który potrzebuje pomocy”, „zabecz baranku”, „gdzie
jest zaj¹czek”. Wszystko odbywa³o siê w mi³ej i cie-
p³ej atmosferze. W obu klubach odby³y siê ogólno-

dostêpne plastyczne konkursy œwi¹teczne ph.:
. Nap³ynê³o du¿o kolorowych,

przepiêknych prac z rozmaitych materia³ów, wykona-
nych ró¿nymi technikami. Oceniane by³y w 3 kate-
goriach wiekowych. W klubie „Pegaz” konkurs wygrali:
I kat. - Gabriel Muszyñski , II kat. - Mariola Dy-
mek, III kat. - Maria Jeziorska. Zwyciêzcy w klubie
„Promieñ”: I kat. - Oliwia Kobiela, II kat. - Gabriela
Saternus, III kat. - Janina Nowotarska.
Podczas zajêæ plastycznych dzieci pozna³y now¹ tech-
nikê plastyczn¹ quilling, polegaj¹c¹ na tworzeniu oz-
dób z w¹skich pasków papieru. Uczestnicy wykonali
w ten sposób kolorowe ptaki, wykorzystane nastêpnie
razem z kwiatami i girlandami z papierowych rolek do

dekoracji sal klubowych.
W inny dzieñ uczyliœmy dzieci, jak upiec œwi¹teczna
babkê - pozna³y przepis, z którego od podstaw samo-
dzielnie upiek³y babkê piaskow¹, a nastêpnie ozdobi³y
kolorowym lukrem i s³odkimi pere³kami wed³ug w³as-
nych pomys³ów.
Dla mi³oœników sportu zorganizowaliœmy œwi¹teczne

. W klubie „Promieñ” odby³ siê tur-
niej dla dzieci - zawodnicy starali siê trafiæ jajkami
do kartonowego zaj¹ca, biegali z jajkiem na ³y¿ce,
z zawi¹zanymi oczami omijali przeszkody, szukali cze-
koladowych prezentów od zaj¹czka. W klubie „Pegaz”
rozegrany zosta³

dla doros³ych. Turnieje te organizowane s¹
w klubie od kilku lat, stanowi¹ wiêc tradycjê œwi¹-
teczn¹. Zaciêt¹ walkê miêdzy uczestnikami wygrali

panowie: I miejsce - Stanis³aw Bodecki, II miejsce -
Ryszard Palowski, III miejsce - Jan Gaudyn.
Wszyscy zwyciêzcy s¹ mieszkañcami osiedli spó³dziel-
czych z Chrzanowa. Przy okazji zapraszamy osoby do-
ros³e na treningi tenisa sto³owego - w ka¿d¹ œrodê
i pi¹tek od 15 do 20 do klubu „Pegaz”.

W kwietniu cz³onkowie ko³a teatralnego wraz z rodzi-
cami obchodzi³y w klubie „Pegaz”

. Mali artyœci wystawili dla swoich bliskich i
innych osób z osiedli przedstawienie teatralne pt.:
„Królewna Œnie¿ka i 5 krasnoludków”. Przedstawienie
ogl¹da³o oko³o 70-ciu osób. Po spektaklu dzieci
z osiedli wziê³y udzia³ w ró¿nych zabawach integra-
cyjnych, tematycznie zwi¹zanych z obchodami Dnia
Ksi¹¿ki: oczepiny Królewny Œnie¿ki, korona czytelni-
ka, bieg z przeszkodami z ksi¹¿k¹ na g³owie, wierszo-

wane zagadki o tematyce literackiej, wymienianie mi-
siów z bajek oraz tytu³ów ksi¹¿ek i wierszy na wyloso-
wan¹ literê alfabetu, rzut pi³eczk¹ do kartonowego
królika, grzybobranie w zaczarowanym lesie - zbiera-
nie grzybków wykonanych przez ko³o teatralne.
Ucz¹c troski o wspólne dobro, szacunku dla œrodo-
wiska, w którym ¿yjemy i kszta³tuj¹c w³aœciwe za-
chowania zorganizowaliœmy w klubie „Pegaz” konkurs
plastyczny ph: . Uczestnicy zajêæ
plastycznych wykonali ciekawe prace przestrzenne,
ukazuj¹ce ekologiczne rozwi¹zania, wp³ywaj¹ce na och-
ronê œrodowiska. Najciekawsze prace wykona³y: Maya
Dudek, Martyna Majewska, Julia Remzak i Lena Ko-
szyk z Chrzanowa.

Wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni ksi¹¿kami przyrodniczymi o Polsce.

21 marca cz³onkowie Kó³ Seniora uczestniczyli w wy-
cieczce do Krakowa. Celem by³ -
miejsce niezwyk³e, wytyczone w po³owie XIII wieku.
Ale by zobaczyæ Rynek u schy³ku œredniowiecza trzeba
zejœæ do podziemi, czyli zwiedziæ muzeum

. Interaktywna ekspozycja pod-
ziemna prezentuje nie tylko bogat¹ historiê Krakowa,
ale te¿ zwi¹zki, jakie ³¹czy³y to miasto z najwa¿-
niejszymi w œredniowiecznej Europie oœrodkami handlu
i kultury. Szliœmy szlakiem turystycznym „Œladem
europejskiej to¿samoœci Krakowa”, który prowadzi
pomiêdzy kamiennymi i ceglanymi murami piwnic daw-
nych obiektów handlowych i wzd³u¿ zachowanych frag-
mentów brukowanych dróg. Mo¿na tu zobaczyæ liczne
zabytki przybli¿aj¹ce ¿ycie codzienne krakowian sprzed
wielu wieków, œredniowieczne narzêdzia, monety, oz-
doby. W wycieczce uczestniczy³o 50 osób.
W klubach trwaj¹ przygotowania do kolejnych imprez
zaplanowanych na najbli¿szy okres. Liczymy, ¿e pogoda
bêdzie nam sprzyjaæ zarówno na wycieczkach, jak i na
organizowanej niebawem drugiej imprezie osiedlowej
ph. . Pierwsza taka impreza od-
by³a siê w zesz³ym roku w s¹siedztwie klubu „Pegaz” -
na terenach przy ul. Niepodleg³oœci. Wziê³o w niej
udzia³ oko³o 80 osób - dzieci z rodzicami. Zachêceni
wysok¹ frekwencj¹ zaplanowaliœmy kolejn¹, tym razem
na Osiedlu M³odoœci. Odbêd¹ siê zabawy i gry spraw-
noœciowe, konkursy sportowe, zajêcia plastyczne na
œwie¿ym powietrzu, a wszystko nagradzane drobnymi
upominkami. W razie zapowiedzi niekorzystnych zmian
pogodowych bêdziemy zmuszeni przenieœæ imprezê na
inny dzieñ. Bli¿sze informacje, równie¿ te zwi¹zane
ze zmian¹ terminu, bêd¹ przekazywane przez klub
„Pegaz”, który jest organizatorem imprezy.

− 10 maja 2018 r. od 16:00 na Osiedlu M³odoœci
„Wiosna na starcie” - bli¿sze informacje na og³o-
szeniach i w klubie „Pegaz”,

− 11 maja 2018 r. „Aktywna Rodzina” - wyjazdowy
piknik dla rodzin z dzieæmi w wieku szko³y pod-
stawowej. Zapisy od godz. 16:00 dla Trzebini
20.04.2018 r., dla wszystkich mieszkañców w obu
klubach 24.04.2018 r.,

− 26 maja 2018 r. wycieczka autokarowa Beskid Ma³y
i Beskid ¯ywiecki. Zapisy w klubie „Pegaz” od
godz. 16:00 12.05.2018 r. - dla Trzebini, 15.05.
2018 r. dla wszystkich mieszkañców,

− 23 - 29 maja 2018 r. ogólnodostêpny konkurs
plastyczny dla dzieci ph. „W œwiecie wyobraŸni” -
klub „Promieñ”.

L.W.

„Wielkanoc
w tradycji polskiej”

„Ozdoba
wielkanocnego sto³u”

Wielkanocny Turniej Tenisa Sto³o-
wego

Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki

krakowski Rynek

Podziemia
Rynku Krakowskiego

Kole Seniora

ko³a
przyrodniczego

sekcji muzycznej

turnieje sportowe

Zwyciêzcom konkursów Wielkanocnych gratulujemy.

„W kierunku natury”

Jednak najwiêkszy zachwyt wzbu-
dzi³a praca Joanny Kubickiej z Trzebini, wykonana
profesjonalnymi markerami artystycznymi. Dziewczynce
gratulujemy talentu!

„Wiosna na starcie”

W najbli¿szym czasie:

Zapraszamy


