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PLAN REMONTÓW NA 2015 ROK

Rada Nadzorcza Spó³dzielni uchwa³¹ nr 51/21/2014 z
dnia 22.10.2014 roku zatwierdzi³a i przyjê³a do

realizacji plan spo³eczno-gospodarczy na 2015 rok, a w
nim plan remontów.
Przy opracowaniu planu remontów na 2015 rok uwzglêd-
niono stan funduszu na remonty w poszczególnych nieru-
chomoœciach na koniec 2014 roku (prognozowany bilans
zamkniêcia 2014r.), w przypadku nieruchomoœci, w któ-
rych w 2015 roku wykonywane bêd¹ du¿e zakresy prac
przekraczaj¹ce wp³ywy uwzglêdniono roz³o¿enie kosz-
tów ich wykonania na lata nastêpne.
Ponadto przy opracowaniu planu remontów na 2015 rok
dostosowano planowane zakresy rzeczowe remontów do
mo¿liwoœci ich sfinansowania w nieruchomoœci bez ko-
niecznoœci istotnego zwiêkszenia dotychczasowych ob-
ci¹¿eñ dla u¿ytkowników lokali.
Zakresy rzeczowe przyjête do planu remontów na 2015
rok ustalono przy przyjêciu nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
- w pierwszej kolejnoœci uwzglêdniono zakresy prac,

wynikaj¹ce z okresowych przegl¹dów zasobów miesz-
kaniowych, z uwzglêdnieniem stopnia pilnoœci ich rea-
lizacji,

- w nastêpnej kolejnoœci przyjêto prace remontowe wy-
nikaj¹ce z wniosków zg³oszonych na spotkaniach z
mieszkañcami poszczególnych nieruchomoœci w spra-
wie konsultacji planu remontów 2015 roku odbytych
we wrzeœniu bie¿¹cego roku, Komisji Techniczno-Eks-
ploatacyjnej Rady Nadzorczej oraz wniosków cz³on-
ków spó³dzielni,

- kontynuacji realizowanych do tej pory w nierucho-
moœci zakresów remontowych (docieplenia elewacji
po³¹czone z demonta¿em ok³adzin z p³yt azbestowo-
cementowych a w przypadkach zakoñczenia procesu
docieplenia budynku wykonanie modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania poprzedzone wykonaniem pro-
jektu technicznego, remont instalacji gazowych, re-
mont balkonów oraz wymiany stolarki okiennej na
czêœciach wspólnych nieruchomoœci)

- kontynuacji II etapu modernizacji dŸwigów osobowych
polegaj¹cego na wymianie zespo³u napêdowego (sil-
nik, przek³adnia, falownik) dla 7 szt dŸwigów w 2015
roku,

- kontynuacja wymiany œlusarki w pawilo-
nie handlowo-us³ugowym przy ulicy Ra-
towników Górniczych w Libi¹¿u,

- w zwi¹zku z planowanym przez Dalkia
Chrzanów zast¹pieniem grupowej stacji
wymienników ciep³a na osiedlu Trzebiñ-
ska II indywidualnymi dwufunkcyjnymi
stacjami wymienników w ka¿dym z bu-
dynków - wykonanie dostosowania po-
mieszczeñ wêz³ów cieplnych na indywi-
dualne stacje wymienników ciep³a oraz
dostosowaniem po³¹czenia indywidual-
nych stacji wymienników ciep³a z insta-
lacj¹ ciep³ej wody i centralnego ogrzewa-
nia oraz poprowadzenie zasilania wody
zimnej do stacji wymienników. Ponadto
wymiana instalacji wody zimnej, ciep³ej
(po³¹czona z likwidacj¹ II strefy zimnej i
ciep³ej wody) oraz kanalizacji w budyn-
kach wysokich przy ul. Kard. Wyszyñskie-
go,

- remonty instalacji elektrycznej - wymiana
WLZ po³¹czona z wymian¹ lamp na klat-
kach schodowych na lampy LED sterowa-
ne czujnikami ruchu

- malowanie klatek schodowych równie¿
po³¹czone z wymian¹ lamp na lampy LED
sterowane czujnikami ruchu.

- wymiana 5229 szt dotychczasowych wo-
domierzy na wodomierze z radiowym sys-
temem odczytów (w ramach przyjêtego
wieloletniego harmonogramu) obejmuj¹ce-
go budynki przy ul.: Marsza³ka F. Focha
22; Œwiêtokrzyska 21; Kad³ubek 22, 22 a,
30, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e; Sienkiewicza 10;
Mieszka I 4, 9, 11, 11 A, 15 A; Broniew-
skiego 12 B, 14, 14 A, 16 B; Zielona 22 b;
Grzybowa 1, 3, 6; Aleja Henryka 36; Pa-
wilon Mieszka I 9 a, b, c; Szarych Szere-
gów 8; Pogorska 10A, 12B; Szafera 4;
Kol. Rospontowa 13, 14; Kard. Wyszyñ-
skiego 1; pawilon Kard. Wyszyñskiego
17A w Chrzanowie; os. ZWM 5, 6, 7 w
Trzebini; Wañkowicza 3; 11 Listopada 8;
Urzêdnicza 8, 10; 11 Listopada 20, 22 w
Libi¹¿u.

Kieruj¹c siê oczekiwaniami mieszkañców
wyra¿onymi podczas zebrañ konsultacyj-
nych w sprawie planu remontów na 2015
rok kontynuowane bêd¹:
- docieplenia elewacji w 49 budynkach przy

ul. Broniewskiego 14A; Wodziñska 10;
Sienkiewicza 15; Jordana 2; Kad³ubek
30B, 30E; S¹dowa 2; Orkana 21B, 21C,
21F, 21G; Rospontowa 14, 17; Szarych
Szeregów 2C, 8, 10, 8A; Urbañczyka 1, 2,
4; Oczkowskiego 4; Krawczyñskiego 1;
Pêckowskiego 1, 2, 3, 4; Szafera 4;
Pogorska 10, 12A; Trzebiñska 9, 15, 27,
33; Niepodleg³oœci 8, 11, 12, 13; 11 Listo-

pada 12, 14, 20, 22; Wojska Polskiego 5; 9
Maja 1, 3; os. ZWM  2, 3, 4, 9, 13,

- wykonanie projektów technicznych oraz
modernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania po dociepleniu budynków przy ul.:
Jordana 2; Kad³ubek 30E; S¹dowa 2; Or-
kana 21B, 21C, 21F, 21G; Szarych Szere-
gów 2C, 8, 10; Szafera 4; Pogorska 10;
Trzebiñska 15; Niepodleg³oœci 8, 12, 11,
13 w Chrzanowie oraz Wojska Polskiego 5
w Libi¹¿u i os. ZWM 9 w Trzebini,

- wymiana 157 szt okienek piwnicznych
oraz wymiana 8 szt drzwi do korytarzy
piwnicznych.

Ponadto zaplanowano remont dachów i
kominów na nastêpuj¹cych budynkach:
- ul. Kad³ubek 30D remont dachu,
- ul. Al. Henryka 17 konserwacja dachu

(malowanie pokrycia z blachy),
- ul. ZWM 1, 11 - remont kominów, konser-

wacja po³aci dachowej.
Bêdzie równie¿ kontynuowany komplekso-
wy remont balkonów: 10 szt w budynku
przy ul. Brzezina 12 i 10 szt. w budynku
przy ul. Jab³oniowa 2 oraz 24 szt w budynku
przy ul. Kolonia Rospontowa 13.
Przyjêto równie¿ do planu remontów n/w
zakresy:
- malowanie klatek schodowych budynkach

przy ul: Broniewskiego 14, 14A; Grzybo-
wa 4, 6; Mieszka I 15A; Szarych Szere-
gów 12; 11 Listopada 16, 18;

- remont dŸwigów osobowych w budynkach
przy ul.: Sienkiewicza 8 II kl; Jordana 2 II
kl.; Trzebiñska 11 I kl.; Niepodleg³oœci 1 I
kl., II kl.; Kard. Wyszyñskiego 7 II kl., 15
I kl.,

- remont instalacji elektrycznej (wymiana
WLZ) w budynkach przy ul.: Broniew-
skiego 10B, 12a; Grzybowa 1, 3, 4, 6;
Zielona 20B, 22A; Kad³ubek 22, 24A; Al.
Henryka 36,

- wymiana lamp na klatkach schodowych na
lampy LED z czujnikami ruchu w budyn-
kach przy ul.: 11 Listopada 16, 18; Sza-
rych Szeregów 12.

- remont instalacji gazowej i wod-kan w
budynkach przy ul.: Trzebiñska 29 - 8
pionów; Niepodleg³oœci 2 kl. II - 1 pion,

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynkach przy ul.: Mieszka I 9 IV kl -
poziom kanalizacyjny; 1 Stycznia 12 - po-
ziom kanalizacyjny; Wojska Polskiego 9 -
poziom kanalizacyjny,

- wymiana instalacji wody zimnej, ciep³ej
oraz kanalizacji z równoczesn¹ likwidacj¹
„drugiej strefy” instalacji wody ciep³ej i
zimnej w budynkach przy ul. Kardyna³a
Wyszyñskiego 7, 9, 11, 15,

- przystosowanie pomieszczeñ oraz instala-

- o odwróconym kredycie
hipotecznym

- dodatki mieszkaniowe
i energetyczne

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

Realizacja wydawnicza:

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

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

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

w biurze Spó³dzielni
ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17

w Chrzanowie pokój 120.
Informacji o warunkach najmu

udzielamy telefonicznie pod
numerem telefonu

(32) 623 66 12 wew. 34, 35

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

LOKALE DO WYNAJÊCIA

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

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 22 paŸdziernika 2014 r. odby³o siê

posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej
Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Chrzanowie, którego przedmiotem by³y nastêpu-
j¹ce tematy:
- przyjêcie planu spo³eczno-gospodarczego na

2015 rok. Uchwa³a Rady Nadzorczej nr.51/21
/2014,

- wybór bieg³ego rewidenta do badania sprawoz-
dania finansowego za 2014 r. Uchwa³a Rady
Nadzorczej nr.52/21/2014,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-
czej,

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

mieszkaniowych,
- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w
dniu 22 paŸdziernika br. podjêto równie¿ Uch-
wa³y tj.:

- od nr.53/21/2014 do 56/21/2014 - w sprawie
przyznania regulaminowej premii za III kwar-
ta³ dla cz³onków Zarz¹du Spó³dzielni

- nr.50/21/2014 i od nr.57/21/2014 do 74/21/2014
- w sprawie wykreœlenia z cz³onkowstwa w
Spó³dzielni,

- nr.75/21/2014 - w sprawie wysokoœci zaliczko-
wych op³at za podgrzanie wody u¿ytkowej,

- nr.76/21/2014 - w sprawie ustalenia wysokoœci
zaliczkowych op³at za centralne ogrzewanie

W.S.

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-
kali mieszkalnych po³o¿onych:
- ul.

-

- ul.

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 cz³on-
kowie, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej

w³asnoœci lokalu. W przypadku zg³oszenia siê
kilku uprawnionych, pierwszeñstwo ma najd³u-
¿ej oczekuj¹cy. Warunkiem przeniesienia odrêb-
nej w³asnoœci lokalu na takiego cz³onka jest
wp³ata wartoœci rynkowej lokalu, która jest rów-
na podanej cenie wywo³awczej. W przypadku
skorzystania z prawa pierwszeñstwa przez osoby
uprawnione licytacja nie odbêdzie siê.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Warunek wp³aty wadium nie dotyczy cz³onków,
którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych, którzy zg³osili gotowoœæ zawarcia
umowy.
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie za-
warta umowa o ustanowienie i przeniesienie od-
rêbnej 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.
Mieszkania udostêpnione zostan¹ w celu oglê-
dzin w dniach . w godz. od

oraz w godzinach od

Chrzanów, dn.18.11.2014r.

w Libi¹¿u, 11 Listopada 14/62 - o pow.

u¿ytkowej 64,90 m (3 pokoje + kuchnia,
parter),
w Trzebini, os. ZWM 11/75 - o pow. u¿ytko-

wej 61,40 m (3 pokoje + kuchnia, III piê-
tro),
w Chrzanowie, Pogorska 10B/26 - o pow.

u¿ytkowej 60,59 m (3 pokoje + kuchnia,
parter),

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

nowie w dniu 29.12.2014 r. o godz. 14 .

29.12.2014 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:

ul. 11 Listopada 14/62 - 113 300,00 z³,
os. ZWM 11/75 - 113 800,00 z³,
ul. Pogorska 10B/26 - 110 300,00 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

1 i 2.12.2014 r 12

do 14 29.12.2014 r. 12

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



BIULETYN PSM listopad 2014 strona 3

cji co i ccw dla indywidualnych stacji wy-
mienników ciep³a (po likwidacji przez Dalkia
Chrzanów grupowej stacji wymienników cie-
p³a Trzebiñska II w Chrzanowie) w budynkach
przy ul.: Niepodleg³oœci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Kardyna³a Wy-
szyñskiego  1, 3, 7, 9, 11, 15,

- w ramach robót drogowych zostan¹ wykonane
nastêpuj¹ce roboty:

- ul. Mieszka I 4 - zagospodarowanie ogródków
od strony balkonów,

- ul. Mieszka I 9 - remont podestów przed kl. I i
IV,

- ul. Sienkiewicza 8-15 - remont placu zabaw,
- ul Kad³ubek 22A - 24B - remont placu zabaw,

remont chodnika,
- ul. Marsz³ka F. Focha 22 - remont podwórka,
- ul Pêckowskiego 1, 3, 4, 5 - wymiana piaskow-

nicy
- ul. Pogorska 12A, 12B - wykonanie miejsc

parkingowych,
- ul. 11 Listopada 8 - remont stanowiska na od-

pady,
- ul. 9 Maja 1, 3 - wykonanie miejsc postojo-

wych
- ul. ZWM 14-16 - wykonanie porêczy ochron-

nej przy skarpie.
Na bie¿¹co poza konserwacjami wykonywane
bêd¹ przez konserwatorów równie¿ roboty re-
montowe.
Ponadto do planu remontów na 2015 r. przenie-
sione zostan¹ wraz ze œrodkami finansowymi
niewykonane zakresy remontów z planu remon-
tów na 2014 rok, miêdzy innymi remont wiatro-
³apów w budynkach przy ul. Sienkiewicza 9, 10.
Planowana wartoœæ robót remontowych w 2015r

wynosi 12 138 870 z³ w tym:
- os. Pó³noc - 3 147 640 z³,
- os. M³odoœci - 3 374 470 z³,
- os. Trzebiñska I, II - 2 455 800 z³,
- os. Libi¹¿ - 2 013 200 z³,
- os. ZWM - 1 069 360 z³.
- pawilony wolnostoj¹ce Chrzanów, Libi¹¿

- 78 400 z³.
Prognozowana akumulacja œrodków funduszu na
remonty do wykorzystania w latach nastêpnych
wynosi 843 614 z³ i stanowi oko³o 7 % wartoœci
funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych
bez dŸwigów.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e szczegó³owe za-
kresy rzeczowo-finansowe dla poszczególnych
nieruchomoœci zosta³y umieszczone na tablicach
og³oszeñ na klatkach schodowych.

A.P.
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DODATEK ENERGETYCZNY
Osoby, którym przyznano dodatek mieszka-

niowy, mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie no-
wego œwiadczenia - zrycza³towanego dodatku
energetycznego. Nowe œwiadczenie stanowi
czêœciow¹ rekompensatê kosztów op³at za ener-
giê 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 2001r 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 gospodar-
stwa 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 przyznawane s¹ w drodze
decyzji administracyjnej, na wniosek osoby
uprawnionej. Druki Wniosków o przyznanie do-
datku energetycznego dostêpne s¹ w Oœrodkach
Pomocy Spo³ecznej. Dodatkowe informacje na
temat dodatku energetycznego zainteresowani
mog¹ uzyskaæ w siedzibach Oœrodków Pomocy
Spo³ecznej.

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

11,36 z³/

15,77 z³/

18,93 z³/

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

JAK KORZYSTAÆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA
Dlaczego warto rozliczaæ i p³aciæ za ciep³o
wed³ug zu¿ycia?

Czym s¹ i jak dzia³aj¹ podzielniki kosztów?

Podzielnik cieczowy

Koszty ogrzewania i przygotowania cieplej wo-
dy u¿ytkowej stanowi¹ znacz¹c¹ czêœæ op³at
miesiêcznych, ponoszonych przez mieszkañców
budynków wielorodzinnych ogrzewanych cen-
tralnie. Koszty te z roku na rok rosn¹, co boleœ-
nie odczuwaj¹ szczególnie osoby o ni¿szych do-
chodach.
Racjonalne gospodarowanie ciep³em i poziom
jego zu¿ycia s¹ istotne nie tylko z punktu wi-
dzenia bud¿etów domowych. Maj¹ równie¿ swój
wymiar ekonomiczny w skali ca³ego kraju.
Sektor komunalno - bytowy, którego czêœci s¹
gospodarstwa domowe, zu¿ywa bowiem 40%
produkowanej w kraju energii, z czego oko³o
86% w postaci ciep³a. W warunkach polskich
90% energii pochodzi ze spalania wêgla, to zaœ
wi¹¿e siê z emisj¹ do atmosfery gazów, g³ównie
dwutlenku wêgla (CO ). Gazy te zanieczyszczaj¹
atmosferê i prawdopodobnie s¹ przyczyn¹ tzw.
Efektu cieplarnianego powoduj¹cego zmiany
klimatu.
Polska podpisa³a miêdzynarodowe zobowi¹za-
nia do ograniczenia emisji CO . Je¿eli nasze cie-
p³ownie i elektrociep³ownie przekraczaj¹ przy-
znane im limity emisji, musz¹ kupowaæ dodat-
kowo prawo do emisji. Koszty wliczane s¹ po-
tem do kosztów produkcji energii elektrycznej i
ciep³a. W rezultacie koszty te przenosz¹ siê na
u¿ytkowników lokali, dlatego powinni oni byæ
szczególnie zainteresowani racjonalnym zu¿y-
waniem ciep³a i energii elektrycznej. Obni¿enie
temperatury w mieszkaniu o 1st.C zmniejsza
zu¿ycie ciep³a o oko³o 6%.
Indywidualne systemy rozliczeñ oparte na tzw.
podzielnikach kosztów ogrzewania, z powodze-

niem funkcjonuj¹ w Polsce ju¿ w oko³o 3 milio-
nach mieszkañ. Przy zachowaniu po¿¹danego
komfortu cieplnego w pomieszczeniach, syste-
my te pozwalaj¹ obni¿yæ ponoszone przez
mieszkañców op³aty za centralne ogrzewanie
œrednio od oko³o 15% nawet do 30%.

Aby odpowiedzieæ na postawione pytanie nale¿y
najpierw okreœliæ od czego zale¿y iloœæ ciep³a
oddawanego przez grzejnik centralnego ogrze-
wania. Wielkoœæ ta zale¿y od:
- wielkoœci grzejnika, Œciœle od wielkoœci jego

powierzchni oddaj¹cej ciep³o do pomieszcze-
nia - im wy¿sza temperatura tej powierzchni
tym wiêcej ciep³a oddaje grzejnik,

- ró¿nicy temperatury powierzchni grzejnika i
temperatury w pomieszczeniu, które on ogrze-
wa; ten sam grzejnik w pomieszczeniu o nis-
kiej temperaturze (np. 10 C) odda wiêcej cie-
p³a, ni¿ w pomieszczeniu o temperaturze nor-
malnej (np.20 C) oraz

- temperatury i wielkoœci strumienia wody grzej-
nej, która przep³ywa przez grzejnik.

W poprawnie dzia³aj¹cej instalacji centralnego
ogrzewania istnieje centralna regulacja tempe-
ratury wody dop³ywaj¹cej do grzejników, w za-
le¿noœci od temperatury panuj¹cej na zewn¹trz
budynku; wiêc temperatura wody, jako noœnika
ciep³a, stale siê zmienia, a wraz z ni¹ iloœæ ciep³a
oddawana przez grzejniki.
Temperatura grzejnika nie jest jednakowa na
ca³ej jego powierzchni; najwy¿sza tam gdzie
woda do grzejnika dop³ywa, a najni¿sza na od-
p³ywie. Maj¹c do dyspozycji zawór zamontowa-
ny przy grzejniku, u¿ytkownik mo¿e, w pew-
nych granicach, zmieniaæ rozk³ad temperatury
na powierzchni grzejnika poprzez zmianê iloœci

dop³ywaj¹cej wody. Aby wiêc okreœliæ iloœæ
ciep³a oddawanego (emitowanego) przez grzej-
nik musimy odnosiæ siê do œredniej temperatury
jego powierzchni. I tak w³aœnie ustalane s¹ wy-
dajnoœci ró¿nych typów i wielkoœci grzejników,
podawane nastêpnie przez ich producentów w
postaci wzorów lub tablic, okreœlane jako „cha-
rakterystyka cieplna” grzejnika. Je¿eli znamy
typ grzejnika, jego wielkoœæ i charakterystykê
ciepln¹, wystarczy rejestrowaæ ró¿nicê œredniej
temperatury jego powierzchni i temperatury w
pomieszczeniu w ci¹gu ca³ego sezonu grzew-
czego, aby na tej podstawie okreœliæ ile ciep³a
dany grzejnik wyemitowa³, lub inaczej, ile cie-
p³a zu¿yto w pomieszczeniu. I tu dochodzimy do
urz¹dzenia zwanego podzielnikiem kosztów
ogrzewania.
Nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrze-
wania u¿ywa siê wówczas, gdy w budynku ist-
nieje system centralnego ogrzewania, w którym
ciep³o rozprowadzane jest do mieszkañ (lokali) i
grzejników przy pomocy pionów, przebiegaj¹-
cych przez wszystkie kondygnacje. Jest to naj-
czêœciej spotykany system rozprowadzenia
czynnika grzejnego, charakteryzuj¹cy siê tym,
¿e poszczególne grzejniki w tym samym miesz-
kaniu (lokalu), zasilane s¹ z ró¿nych pionów i
nie ma mo¿liwoœci zmierzenia w jednym miejs-
cu, iloœci ciep³a dostarczonego do danego lo-
kalu. Stosowane s¹ dwa rodzaje podzielników:
podzielniki cieczowe i podzielniki elektroniczne.

sk³ada siê z metalowej
podstawy (zwanej tak¿e p³ytk¹ przewodz¹c¹ po-
dzielnika) z wy¿³obieniami, w których umiesz-
czone s¹ dwie ampu³ki lub kapilary z ciecz¹ pa-
ruj¹c¹, œciœle przylegaj¹ce na ca³ej
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swojej d³u-
goœci do metalowej œcianki podstawy; podzia³ki
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umieszczonej wzd³u¿ ampu³ek oraz przezro-
czystej pokrywy, mocowanej do podstawy, przy-
krywaj¹cej ampu³ki i skali, tak, aby uniemo¿-
liwiæ dostêp do nich osobom niepowo³anym.

Pokrywa jest zaplombowana. Jedna z ampu³ek
jest przeznaczona do odczytu wskazañ bie¿¹-
cych, a druga s³u¿y do porównania jakie by³o
zu¿ycie w roku ubieg³ym. Metalowa podstawa
wykonana jest z metalu bardzo dobrze przewo-
dz¹cego ciep³o i ukszta³towana tak aby zapew-
niæ dobry kontakt z powierzchni¹ grzejnika, do
którego jest mocowana œrubami tak, ¿e nie
mo¿na ich odkrêciæ bez zerwania plomby na po-
dzielniku. (W przypadku grzejników stalowych
p³ytowych podzielniki s¹ klejone do p³yty grzej-
nika).
Podzielnik kosztów ogrzewania jest przyrz¹dem
rejestruj¹cym ró¿nicê temperatury powierzchni
grzejnika i pomieszczenia. Na tej podstawie sys-
tem rozliczeñ, œciœle zwi¹zany z konstrukcj¹ da-
nego podzielnika, pozwala ustaliæ jaka czêœæ
kosztów ciep³a zu¿ytego w trakcie sezonu grzew-
czego w danym budynku przypada na lokal, w
którym dany grzejnik siê znajduje. Ampu³ka jest
elementem rejestruj¹cym emisjê ciepln¹ grzej-
nika. Poprzez iloœæ odparowanej cieczy pomiaro-
wej w ci¹gu sezonu grzewczego wskazuje iloœæ
umownych jednostek wyemitowanego przez
grzejnik ciep³a, która odczytywana jest na
umieszczonej obok skali.
Zale¿noœæ szybkoœci parowania cieczy i wska-
zañ podzielnika od temperatury powierzchni
grzejnika w miejscu, w jakim znajduje siê am-
pu³ka pomiarowa, a tak¿e od wspomnianej cha-
rakterystyki cieplnej grzejnika, ustalana jest w
drodze badañ laboratoryjnych, prowadzonych
przez firmy, które podzielniki dostarczaj¹ i
oferuj¹ us³ugi rozliczania kosztów ogrzewania
na podstawie ich wskazañ. Informacje te s¹
czêœci¹ systemu rozliczeñ, integralnie zwi¹zane-
go z danym typem podzielnika.
Niektórzy producenci podzielników stosuj¹ w
swoich wyrobach, zamiast ampu³ki tzw. kapi-
lary, czyli cienk¹ rurkê szklan¹, zawieraj¹c¹
mniej paruj¹cej cieczy pomiarowej. Wszystkie
ciecze pomiarowe, u¿ywane w podzielnikach
cieczowych w Polsce, zosta³y dopuszczone do
stosowania przez pañstwowe organy kontroli
sanitarnej. Ciecz pomiarowa paruje stale, w nis-
kich temperaturach bardzo powoli, w wy¿szych
szybkoœæ parowania roœnie. A wiêc ciecz paruje,
aczkolwiek bardzo powoli, równie¿ wtedy, gdy
grzejnik jest zimny, poza sezonem grzewczym.
Zjawisko to uwzglêdnia siê przy nape³nieniu
ciecz¹ ampu³ki (lub kapilary) poprzez nape³nia-
nie jej powy¿ej kreski zerowej, oznaczaj¹cej

pocz¹tek skali. Nazywa siê to „naddatkiem na
zimne parowanie”. Wielkoœæ tego naddatku
firma rozliczaj¹ca ustala w swoim systemie
rozliczeñ zgodnie z Polskà Normà PN-EN 835.

sk³ada siê z podstawy
(p³ytki przewodz¹cej podzielnika), mocowanej
do grzejnika, w sposób analogiczny jak podziel-
nik cieczowy; czujnika temperatury umieszczo-
nego tak, ¿eby przylega³ do powierzchni grzej-
nika; mikroprocesora; ekranu do odczytu infor-
macji zarejestrowanych w podzielniku oraz d³u-
gowiecznej baterii (¿ywotnoœæ 10 lat). Ca³oœæ
zamkniêta jest w zaplombowanej obudowie,
posiadaj¹cej okienko odczytowe.
W odró¿nieniu od podzielnika cieczowego, w
którym informacje o wielkoœci emisji ciep³a
przez grzejnik uzyskujemy na podstawie iloœci
odparowanej cieczy, podzielnik elektroniczny
rejestruje i wyœwietla na ekranie liczbê impul-
sów, zale¿n¹ od ró¿nicy temperatury powierzch-
ni grzejnika i pomieszczenia. Szybkoœæ zliczania
jest tym wiêksza, im wy¿sza jest temperatura
grzejnika, a wiêc im wiêcej ciep³a grzejnik od-
daje do otoczenia. Mikroprocesor daje szerokie
mo¿liwoœci rejestrowania równie¿ innych infor-
macji. Mo¿na w nim zakodowaæ informacje o
wielkoœci i charakterystyce grzejnika, na którym
umieszczono podzielnik. Podzielnik elektronicz-
ny nie zlicza impulsów w okresie przerwy w og-
rzewaniu (nie zlicza emisji ciep³a, gdy tempera-
tura powierzchni grzejnika jest ni¿sza od zapro-
gramowanej wielkoœci startowej temperatury).
Je¿eli podzielnik przyjmuje po stronie pomiesz-
czenia za³o¿on¹ wartoœæ temperatury (najczêœ-
ciej 20 C) to jest tzw. podzielnikiem jedno-
czujnikowym.
Podzielniki dwuczujnikowe zawieraj¹ dwa czuj-
niki mierz¹ce: jeden temperaturê œcianki grzej-
nika, a drugi, umieszczony na obudowie od stro-
ny ogrzewanego pomieszczenia, temperaturê po-
wietrza w pomieszczeniu. Poniewa¿ iloœæ ciep³a
emitowanego przez grzejnik zale¿y od ró¿nicy
temperatury powierzchni grzejnika i temperatury
w ogrzewanym pomieszczeniu, podzielnik dwu-
czujnikowy eliminuje ze wskazañ podzielnika
wp³yw innych ni¿ grzejnik Ÿróde³ ciep³a w og-
rzewanym pomieszczeniu, a przez to dok³adniej
ni¿ podzielnik jedno-czujnikowy odwzorowuje
emisjê ciepln¹ grzejnika. Podzielniki dwuczujni-
kowe stosowane w naszej Spó³dzielni rozpoczy-
naj¹ naliczanie jednostek, gdy temperatura po-
wierzchni grzejnika jest wy¿sza od 23 C oraz
gdy ró¿nica temperatur miêdzy powierzchni¹
grzejnika, a temperatur¹ otoczenia przekracza
4,5 C.

Zalet¹ podzielników elektronicznych jest mo¿-

liwoœæ wyposa¿enia ich w modu³ radiowy, czyli
miniaturow¹ radiostacjê o zasiêgu od kilkunastu
do kilkudziesiêciu metrów, przekazuj¹c¹ odczyt
do centralki zbieraj¹cej dane z ca³ego budynku.
Modu³ radiowy stosowany w podzielnikach
kosztów nie wymaga zgody inspekcji radiowote-
lekomunikacyjnej, nie zak³óca pracy innych
urz¹dzeñ (telewizor, radio, telefon itp.) i jest
ca³kowicie bezpieczny dla osób przebywaj¹cych
w pomieszczeniach gdzie takie urz¹dzenia za-
instalowano. Odczytu wskazañ podzielników
elektronicznych, mo¿na dokonywaæ wzrokowo
w oknie podzielnika i zapisywaæ na karcie od-
czytu, lub rejestrowaæ za pomoc¹ elektronicz-
nych czytników i przenosiæ do komputera.
Dodatkowo mo¿na wyœwietliæ dane zapamiêtane
przez podzielnik, dotycz¹ce zu¿ycia za poprze-
dni okres rozliczeniowy. Eliminuje to potrzebê
wchodzenia do mieszkañ przez osoby dokonu-
j¹ce odczytu (co niektórzy u¿ytkownicy lokali
traktuj¹ jako uci¹¿liwoœæ.

Podzielniki kosztów ogrzewania, zarówno cie-
czowe jak i elektroniczne, nie s¹ urz¹dzeniami
pomiarowymi, mierz¹cymi zu¿ycie ciep³a w
jednostkach fizycznych. S¹ to tzw. Przyrz¹dy do
rejestrowania oddawania ciep³a przez grzejniki,
ustalaj¹ce wielkoœæ emisji ciep³a w mieszka-
niach (lokalach) w jednostkach umownych, któ-
re s¹ zliczane dla poszczególnych mieszkañ (lo-
kali) a nastêpnie w ca³ym budynku. S¹ podstaw¹
do ustalania udzia³u ciep³a wyemitowanego
przez grzejniki w poszczególnych mieszkaniach
(lokalach) w ogólnym zu¿yciu ciep³a w budynku

W budynkach naszej Spó³dzielni, w których za-
koñczono prace zwi¹zane z dociepleniami bu-
dynków nast¹pi³a wymiana dotychczasowych
wyparkowych podzielników kosztów ogrzewa-
nia na podzielniki elektroniczne z radiowym
systemem odczytu .

1. W stanie normalnej pracy podzielnik kosztów
ogrzewania ma czysty wyœwietlacz (bez wska-
zañ).

2. Aby sprawdziæ bie¿¹c¹ wartoœæ odczytu i
wartoœæ odczytu z koñca poprzedniego okre-
su rozliczeniowego, nale¿y nacisn¹æ przycisk
odczytowy jeden raz i puœciæ.

3. Wskazania bêd¹ pojawiaæ siê na przemian.
4. Wartoœæ bie¿¹ca odczytu poprzedzona jest

cyfr¹ „2” z symbolem termometru widocz-
nymi z lewej strony wyœwietlacza.

5. Wartoœæ odczytu z koñca poprzedniego okre-
su rozliczeniowego poprzedzona jest liter¹
„A” widoczn¹ z lewej strony wyœwietlacza.

Opracowano miêdzy innymi na podstawie ma-
teria³ów uzyskanych ze strony internetowej Mi-
nisterstwa Gospodarki

Schemat budowy cieczowego podzielnika kosz-
tów ogrzewania

Schemat budowy elektronicznego podzielnika
kosztów ogrzewania

doprimo ® 3 radio net

Podzielnik elektroniczny

Wskazania podzielnika mo¿na sprawdziæ sa-
memu korzystaj¹c z poni¿szych wskazówek:

o

0

0

A.B.



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
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Chrzanów ul.Soko³a 30

Tel. (32) 623-10-86, kom. 504-24-27-52

Jeœli masz problemy z bólami stawów,
krêgos³upa, stresem, bezsennoœci¹,
chorobami uk³adu pokarmowego to

skorzystaj z
od poniedzia³ku

do pi¹tku w godzinach od

.akupunktury i hirudoterapii

10.00 do 17.00
Serdecznie zapraszamy

Dlaczego organy œcigania zajê³y siê Zenonem
Procykiem?
-„W olsztyñskiej spó³dzielni mieszkaniowej "Po-
jezierze" potania³y czynsze!” - donosi³a 25 stycz-
nia 2008 roku bulwarówka „SuperExpress” - opi-
suj¹c entuzjastyczne reakcje mieszkañców, któ-
rzy odebrali nowe ksi¹¿eczki op³at.
-„Wszyscy powtarzaj¹ to samo: musia³ wydarzyæ
siê prawdziwy cud gospodarczy” - którego owoce
zbieraæ bêdzie niema³o osób.
-„Bo spó³dzielnia "Pojezierze" to najwiêksza
spó³dzielnia w Olsztynie - pisa³a gazeta - blisko
dziesiêæ tysiêcy mieszkañ, a w nich jakieœ piêæ-
dziesi¹t tysiêcy lokatorów. I ¿aden z nich nie mo¿e
teraz uwierzyæ w swoje szczêœcie.”
Sprawc¹ owego „cudu”, zdaniem SuperExpressu,
by³, by³y prezes spó³dzielni Zenon Procyk.
-„Pan Zenon szeœæ lat temu uzna³, ¿e doœæ ma ju¿
wysokich op³at, jakie za ciep³o kaza³o sobie p³aciæ
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w
Olsztynie. Postanowi³ odci¹æ siê od monopolisty i
kupowaæ ciep³o bezpoœrednio u producenta - w
olsztyñskiej elektrociep³owni. Wystarczy³o tylko
wybudowaæ w³asn¹ sieæ rur. Procyk wzi¹³ na to
kredyt - 25 mln z³. ¯eby go sp³aciæ, nie musia³
siêgaæ do kieszeni mieszkañców. Bankowi p³aci³
tym, co zaoszczêdzi³ na zerwaniu umowy z

MPEC-em. Teraz kredyt zosta³ ju¿ sp³acony i
czynsze mog³y potanieæ. Dziêki sprytowi pana
Zenona mieszkañcy "Pojezierza" maj¹ najtañsze
ciep³o w mieœcie, p³ac¹ ni¿sze czynsze, no i maj¹-
tek ich spó³dzielni powiêkszy³ siê o wart¹ 25 ba-
niek sieæ rur ciep³owniczych.”
Gdyby dziennikarz popularnej bulwarówki zech-
cia³ staranniej zbadaæ temat, odkry³by, ¿e Procyk
mia³ za sob¹ nie tylko funkcjê prezesa „Poje-
zierza”, ale te¿ kilkadziesi¹t prokuratorskich za-
rzutów i dziewiêæ miesiêcy aresztu. Dla wielu
mieszkañców stolicy Warmii i Mazur, oraz lokal-
nego establishmentu stal siê on symbolem wszyst-
kiego, co najgorsze. Mafijnego uk³adu prezesów
spó³dzielni mieszkaniowych, polityków, sêdziów,
prokuratorów i policjantów, który trzyma³ w ¿e-
laznym uœcisku ca³e miasto i gotów by³ wykoñ-
czyæ ka¿dego, kto mu siê postawi³.
Lista zarzutów, które w roku 2006, prokurator
Gra¿yna Waryszak z Prokuratury Okrêgowej w
Elbl¹gu postawi³a jemu i jego wspó³pracowni-
kom by³a imponuj¹ca - w sumie ponad sto! Czy
ktoœ o takiej proweniencji móg³ byæ sprawc¹
„ekonomicznego cudu” o którym pisa³ „Super-
Express”?

Trudno wskazaæ miasto piêkniejsze od Olsztyna.

Szesnaœcie jezior w jego granicach administra-
cyjnych, o ³¹cznej powierzchni ponad 700 hek-
tarów i wspania³e lasy dos³ownie na wyci¹gniêcie
rêki tworz¹ tu niezwyk³y klimat. W upalne lata
mieszkañcy grodu nad £yn¹ nie musz¹ szukaæ
wytchnienia w s³onecznej Italii. Maj¹ w³asn¹! Tu¿
za progiem.
Lecz za tym idyllicznym obrazem kryje siê bru-
talna rzeczywistoœæ, w której lokalni politycy,
przedstawiciele biznesu i urzêdnicy pañstwowi
bezpardonowo walcz¹ o pieni¹dze i wp³ywy.
Z relacji ludzi, którzy znaj¹ sprawê wynika, ¿e
Procyk, który doœæ niespodziewanie w roku 1997
zosta³ prezesem spó³dzielni mieszkaniowej „Po-
jezierze”, nie rozumia³ regu³ i nie poj¹³ czego siê
od niego oczekuje.
Ponad po³owa mieszkañców Olsztyna mieszka w
blokach spó³dzielczych. Si³¹ rzeczy prezesi tam-
tejszych spó³dzielni postrzegani s¹ jako osoby
wp³ywowe. A lokalni politycy oczekuj¹ od nich
jednego - by siê zachowywali spokojnie. W dob-
rze pojêtym wspólnym interesie.
Procyk nie pasowa³ do schematu. Powa¿ny kon-
flikt, miêdzy nim a ratuszem, który wybuch³ nie-
mal natychmiast po objêciu przez niego funkcji

Tylko siê nie wychylaj!

... dalszy ci¹g na stronie 7

PREZES, CO W£ODARZOM SIÊ NIE K£ANIA£
Poni¿ej zamieszczamy przedruk artyku³u Pana Marka Czarkowskiego „Prezes, co
w³odarzom siê nie k³ania³” zamieszczony w „Przegl¹dzie” z dnia 27 paŸdziernika 2014r.
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DODATKI MIESZKANIOWE
Dochody w wysokoœci:

z³ w gospodarstwie jednoosobowym
i z³ w gospodarstwie wieloosobowym

uprawniaj¹ do uzyskania
dodatku mieszkaniowego

1477,79
1055,56

Dochody w wysokoœci:
z³ w gospodarstwie jednoosobowym

i z³ w gospodarstwie wieloosobowym
uprawniaj¹ do uzyskania
dodatku mieszkaniowego

1477,79
1055,56

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%
1266,68 z³

15% swoich miesiêcznych
dochodów,
175%
1477,79 z³

20% swoich miesiêcznych
dochodów.

100%
844,45 z³

12% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 10% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego,
125%
1055,56 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 ul. Oœwiêcim-
ska 9; w Trzebini OPS ul. Koœciuszki
38, pokój 6 I piêtro; w Libi¹¿u OPS
ul. 9 Maja 2).

E.C.
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W zwi¹zku z planowanym na grudzieñ
2014 r. wydrukiem nowych ksi¹¿eczek

op³at z tytu³u u¿ywania lokalu, prosimy o
sk³adanie rezygnacji z ich otrzymania.

w terminie do 10 grudnia bie¿¹cego roku

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:

.

Zachêcamy Pañstwa do dokonywania p³atnoœci
poprzez 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.

psm@psm-ch.pl
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

prezesa dotyczy³ dwóch spraw: rezygnacji z us³ug
miejskich s³u¿b komunalnych zajmuj¹cych siê
oczyszczaniem ulic na osiedlach „Pojezierza” i
pomys³u budowy niezale¿nej, spó³dzielczej, sieci
ciep³owniczej.
W sierpniu 2001 roku lokalny dodatek „Gazety
Wyborczej” doniós³, ¿e za 31 tysiêcy z³otych w³a-
dze spó³dzielni kupi³y… uliczny odkurzacz.
Problem w tym, ¿e ówczesna spó³ka komunalna
zajmuj¹ca siê oczyszczaniem ulic i œmietników,
delikatnie mówi¹c, znajdowa³a siê w nienajlep-
szej kondycji finansowej i decyzja zarz¹du „Po-
jezierza” mog³a jedynie te problemy pog³êbiæ.
Prezydent Olsztyna nie by³ zachwycony.
Ale Procyk kupi³ nie tylko uliczny odkurzacz.
Zatrudni³ te¿ sprz¹taczy a spó³dzielcy szybko zau-
wa¿yli, ¿e klatki schodowe w ich domach, osied-
lowe uliczki, parkingi i place zabaw sta³y siê
czystsze.
¯yczliwi mu ludzie, radzili, by siê nie wychyla³,
da³ sobie spokój, i nie pog³êbia³ konfliktów z ra-
tuszem. Lecz on nie chcia³ s³uchaæ. I otwarcie
krytykowa³ w³adze Olsztyna.

Jednak to nie œmieciarki, a sieæ rur doprowadza-
j¹cych ciep³o z zak³adów Stomil Olsztyn (obecnie
Michelin Polska) do spó³dzielczych bloków oraz
skuteczny sprzeciw wobec planów prywatyzacji
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
(MPEC) - narobi³y mu wrogów i wpêdzi³y w k³o-
poty.
Spory jakie zarz¹d „Pojezierza” toczy³y z MPEC-
em mia³ d³ug¹ historiê. Procyk jeszcze w 1998 ro-
ku nie godzi³ siê by spó³ka komunalna dyktowa³a
mu nie tylko cenê za dostawy ciep³a, ale te¿ ile
musi jej odbieraæ. Spór ten zwieñczy³a seria pro-
cesów s¹dowych, w których raz gór¹ by³y racje
spó³dzielców, a raz MPEC-u. Ostatecznie zarz¹d
„Pojezierza” postawi³ na swoim i spó³dzielcy za-
czêli p³aciæ mniej za energiê ciepln¹.
To nie by³ koniec. Procyk wpad³ na pomys³, ¿e
bardziej op³aci mu siê budowa spó³dzielczej sieci
ciep³owniczej ni¿ spory z coraz bardziej zdetermi-
nowanym partnerem.
W tamtych latach dwukrotnie olsztyñski MPEC
odcina³ w blokach „Pojezierza” dostawy ciep³ej
wody. Argumentuj¹c tym, ¿e zarz¹d spó³dzielni
nie podpisa³ ze spó³k¹ komunaln¹ umowy. Co

przynios³o skutek odwrotny od zamierzonego.
Prezes Procyk sta³ siê osob¹ popularn¹ w Olszty-
nie. W roku 1998 stworzy³ w³asny komitet wybor-
czy i wszed³ do rady miasta. Koalicja z AWS i
Uni¹ Wolnoœci zapewni³a mu fotel przewodnicz¹-
cego. Cztery lata póŸniej ponownie zdoby³ on
mandat radnego, leczy nie zbudowa³ koalicji z
SLD. Prezydentem miasta by³ zwi¹zany wówczas
z lewic¹ Czes³aw Ma³kowski.
Rok póŸniej Gazeta Olsztyñska opublikowa³a
ranking pod tytu³em „Oni trzês¹ miastem”, w któ-
rym zwyciê¿y³ prezydent Ma³kowski, lecz Zenon
Procyk by³ tu¿ za nim, a przed marsza³kiem woje-
wództwa Andrzejem Ryñskim i wojewod¹ Stani-
s³awem Szatkowskim. Lokalny establishment za-
cz¹³ postrzegaæ go jako powa¿nego rywala w wal-
ce o fotel prezydenta Olsztyna.
W roku 2004 pogorszy³y siê relacje Procyka z
prezydentem Ma³kowskim. Powody by³y dwa:
- niechêæ w³adz miasta wobec pomys³u budowy
spó³dzielczej sieci ciep³owniczej, oraz
- sprzeciw prezesa „Pojezierza” wobec planów
prywatyzacji Miejskiego Przedsiêbiorstwa Ener-
getyki Cieplnej.
Procyk publicznie pyta³ prezydenta Olsztyna dla-
czego po³o¿enie kilometra sieci ciep³owniczej w
przypadku MPEC-u to koszt dwóch milionów z³o-
tych, gdy jego spó³dzielnia p³aci niewiele ponad
700 tyœ z³ za to samo plus œwiat³owód? Nigdy nie
doczeka³ siê odpowiedzi.
Agdy w radzie miasta przysz³o do g³osowania nad
sprzeda¿¹ owej spó³ki komunalnej prywatnemu
inwestorowi za kwotê ponad 40 mln z³ Procyk
g³osowa³ przeciw i olsztyñski MPEC jest dziœ
w³asnoœci¹ komunaln¹.
Dramatycznym momentem by³o wypowiedzenie
spó³dzielni „Pojezierze” kredytu inwestycyjnego
przez Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej. Sta³o siê
to w chwili, gdy ruszy³y prace zwi¹zane z budow¹
instalacji ciep³owniczej. Pojawi³o siê podejrzenie,
¿e decyzja ta zosta³a wymuszona przez lokalnych
polityków. Procyk b³yskawicznie przekona³ Bank
Zachodni WBK, ¿e nie ma ¿adnego ryzyka i zdo-
by³ pieni¹dze. I tak z³amany zosta³ monopol
MPEC-u.
W tym samym czasie do olsztyñskiej prokuratury
zaczê³y wp³ywaæ doniesienia o podejrzeniu po-
pe³nienia przez niego licznych przestêpstw.
I tak, 24 paŸdziernika 2002 r. Stowarzyszenie Ob-

rony Spó³dzielców z³o¿y³o zawiadomienie do
Prokuratury Okrêgowej w Olsztynie w sprawie
nieprawid³owoœci przy zbywaniu mieszkañ przez
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „Pojezierze”. Zda-
niem Stowarzyszenia organy SM „Pojezierze” do-
puœci³y siê nieprawid³owoœci i dzia³a³y na jej
szkodê. Stowarzyszenie szacowa³o straty spó³-
dzielni na kwotê ok. 2 mln z³. Spraw¹ zajê³y siê
lokalne media.
Kolejne doniesienia sk³adali te¿ indywidualnie
cz³onkowie wspomnianego gremium.
Na stronie internetowej olsztyñskiej pos³anki
Platformy Obywatelskiej Lidii Staroñ znalaz³em
informacjê, ¿e by³a ona za³o¿ycielk¹ owego sto-
warzyszenia i pe³ni³a w nim funkcjê prezesa.
Bezkompromisowoœæ i pryncypalnoœæ w sprawie
Procyka zapewni³y Lidii Staroñ w roku 2005 man-
dat poselski.AwypowiedŸ prokuratora Olejnika o
„wstrz¹saj¹cej patologii” wystêpuj¹cej w grodzie
nad £yn¹ przyspieszy³a dzia³ania organów œci-
gania. Ostatecznie prezes spó³dzielni „Pojezie-
rze” trafi³ na dziewiêæ miesiêcy za kraty. Spraw¹
zajmowa³a siê prokuratura okrêgowa w Elbl¹gu.
W roku 2006 pos³anka Lidia Staroñ, jak przypusz-
czam, zaniepokojona zbyt wolnym tempem postê-
powañ, skierowa³a do ministra sprawiedliwoœci,
co najmniej trzy interpelacje (nr 1223, 1321, oraz
6502) dotycz¹ce œledztw zwi¹zanych z jego osob¹
oraz spó³dzielni¹ „Pojezierze”.
Ich lektura zmusza do postawienia pytania o obo-
wi¹zuj¹ce pos³ów zasady bezstronnoœci i bezin-
teresownoœci, które nakazuj¹ im unikanie sytuacji
etycznie w¹tpliwych. Przypuszczam, ¿e w tym
przypadku pos³anka interweniowa³a widz¹c na-
ruszenia prawa, b¹dŸ ra¿¹c¹ niesprawiedliwoœæ.
Szkoda tylko, ¿e jak dotychczas sêdziowie nie
podzielili jej ocen dotycz¹cych funkcjonowania
zarz¹du „Pojezierza”
Osoby z Olsztyna, znaj¹ce sprawê, wskazuj¹ na
zbie¿noœæ wydarzeñ.
„Gdy Procyk, jako radny, zainteresowa³ siê po-
wa¿nymi interesami planowanymi w latach 2002
- 2005 przez prezydenta Ma³kowskiego, zajê³y siê
nim organy œcigania.” I dodaj¹.
-„Co siê zmieni³o od czasu, gdy rêkoma proku-
ratorów pozbyto siê Procyka? Jego nastêpca w
spó³dzielni „Pojezierze” ma zbli¿one problemy z
wymiarem sprawiedliwoœci, co on. Tylko to ju¿
inna historia”. Marek Czarkowski

Po co komu spó³dzielcza sieæ ciep³ownicza.

„Prezes, co siê w³odarzom nie k³ania³”...dalszy ci¹g ze strony 5
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Obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

Dzieñ Seniora

Wyjazdy do teatrów

„Polska-moja Ojczyzna”

„Straszyd³a i spó³ka”

„Kartoniaki”
„Odciskane duszki”

„Ma³y wolontariusz”

„Ka¿dy jest komuœ potrzebny”

„Pamiêæ o wojnie”

„Europejska
lista zabytków UNESCO”

„Anna Karenina”

zamku w Mosznej
„Najwiêk-

sze przeboje musicalowe”

Domu Muzyki i Tañca w Zabrzu
„Serce za serce”

Zespó³
Pieœni i Tañca „Œl¹sk”.

„Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny

zabawa andrzejkowa

MIKO£AJKI dla najm³odszych

Œwi¹teczny turniej tenisa sto³owego i bilarda dla m³o-
dzie¿y
Œwi¹teczny turniej ping ponga dla doros³ych

W klubach odby³o siê szereg imprez z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci dla ró¿nych kategorii wiekowych, w
tym miêdzy innymi:
- okolicznoœciowa wieczornica dla cz³onków Ko³a Seniora -

wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych z wykorzysta-
niem sprzêtu karaoke, wspomnienia obchodów z ubieg-
³ych lat, przytaczanie faktów historycznych.

- podczas cotygodniowego spotkania seniorzy wykonywali
prace z u¿yciem ró¿nych materia³ów plastycznych, inter-
pretuj¹c utwór „Kocham Ciê Polsko”,

- w dniach od 4 - 12 listopada 2014r. zorganizowano
konkurs plastyczny pt: .

Laureatami konkursu zostali:

:

Zwyciêzcy zostali nagrodzeni, pozostali uczestnicy wyró¿-
nieni. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Piêkne prace tworz¹ obecnie dekoracjê klubów.

Podczas zajêæ plastycznych odby³ siê w klubach cykl zajêæ
pt: . Uczestnicy wykonywali „weso³e
potwory” technik¹ collage, tworzyli stwory z kartonów i
opakowañ, tzw. , a za pomoc¹ odcisków pal-
ców powstawa³y duchy - , natomiast
tekturowe rolki zamieni³y siê w sowy i nietoperze. Dzieci
i m³odzie¿ zapoznawano ze sposobami radzenia sobie ze
strachem, a tak¿e ze sposobami pokonywania w³asnych lê-
ków.
W klubach zorganizowano zajêcia dotycz¹ce wolontariatu
pod has³em . Dzieci rozmawia³y o po-
maganiu innym, o dobrych uczynkach, organizacjach wspie-
raj¹cych osoby ubogie i chore. Uczestników zachêcano do
podejmowania dzia³añ we w³asnym otoczeniu na rzecz osób
potrzebuj¹cych pomocy.
Podejmowano ró¿ne dzia³ania w celu uwra¿liwienia m³ode-
go pokolenia i doros³ych na problemy osób potrzebuj¹cych
pomocy, miêdzy innymi poprzez spotkania pod has³em

. W dniu 21 paŸdziernika

zorganizowane zosta³o w „Pegazie” spotkanie z liderem
Szlachetnej Paczki, pani¹ Aleksandr¹ Stachura oraz wo-
lontariuszk¹ pani¹ Aleksandr¹ Bigaj. Panie przybli¿y³y
istotê tego projektu oraz opowiedzia³y o dzia³alnoœci ksiê-
dza Jacka Stryczka (libi¹¿anina), za³o¿yciela stowarzysze-
nia „Wiosna”.
15 paŸdziernika odby³ siê w klubie „Promieñ” konkurs

tematyczny                        i Koncert Piosenki ¯o³nier-
skiej. Laureatami konkursu zosta³y mieszkanki naszych
zasobów z Libi¹¿a:

W dniach od 23-30 paŸdziernika odbywa³ siê w klubie
„Promieñ” konkurs fotograficzny, pt: „ W naszym obiek-
tywie - fotoreporta¿”. Fina³ nast¹pi³ 5 listopada br.
Konkurs podzielony by³ na trzy kategorie wiekowe.

W kategorii dzieci m³odszych:

W drugiej kategorii (dzieci starszych roczników szkolnych
i m³odzie¿ szkolna) - brak uczestników
W kategorii doros³ych:

Zorganizowano tak¿e konkurs tematyczny pt.:
. Lista laureatów:

W kategorii m³odzie¿y ze szkó³ gimnazjalnych i œrednich:

W kategorii doros³ych:

19 listopada br. odby³a siê coroczna impreza z okazji Dnia
Seniora dla cz³onków Kó³ Seniora z naszych klubów.
Uczestniczy³o w niej 67 osób. Atrakcj¹ wieczoru by³
wystêp artystów Kabaretu „Zgrywus” z £odzi w programie
„Wszystko przez kobiety”. Przed uczestnikami imprezy
wyst¹pili: Janina Boroñska-£¹gwa z Teatru Nowego w
£odzi oraz Andrzej £¹gwa z Teatru Powszechnego w £odzi.
Muzykê i aran¿acjê do wystêpu skomponowa³ syn pañstwa
£¹gwów - Jacek £¹gwa z grupy „Ich Troje”. Po wystêpie
artystów œwiêtuj¹cy Seniorzy wspólnie odœpiewali „Pieœñ
Seniora”, póŸniej bawili siê przy dŸwiêkach wybranych
utworów muzycznych. W mi³ej atmosferze spêdzili w klu-
bie kilka godzin.

25 paŸdziernika zorganizowano wyjazd z klubu „Pegaz” do
Teatru Muzycznego w Gliwicach na spektakl muzyczny pt.:

. W wyjeŸdzie wziê³o udzia³ 50 osób z

Libi¹¿a, Chrzanowa i Trzebini. Spektakl to opowieœæ o
wielkiej mi³oœci, która zdarzy³a siê wbrew rozs¹dkowi i
zasadom. Przeniós³ widzów w œwiat XIX-wiecznej Rosji.
Siedmioosobowa grupa aktorów uosobi³a siê z arystokra-
tycznym salonem, intonuj¹c jednoczeœnie œpiew rosyjskich
romansów.
Równie¿ 25 paŸdziernika klub „Promieñ” zorganizowa³
wyjazd, tym razem do na Ziemi Opol-
skiej, na koncert artystów scen muzycznych pt.

- przepiêkne widowisko z udzia-
³em znanych gwiazd. Wczeœniej zwiedzano œwietnie utrzy-
many zamek, wyposa¿ony w 99 wie¿ i wie¿yczek, po³o¿ony
w parku krajobrazowym, i sam park. W wyjeŸdzie uczest-
niczy³o 50 osób.

Nastêpnie 15 listopada klub „Promieñ” zorganizowa³ wy-
jazd do na XXIII koncert

. Koncert to sposób podziêkowania tym,
którzy wspieraj¹ zabrzañsk¹ Fundacjê Rozwoju Kardiochi-
rurgii - kontynuacja dzie³a za³o¿yciela i patrona Fundacji
profesora Zbigniewa Religi. Dedykowany jest dobroczyñ-
com Fundacji. Gwiazd¹ wieczoru w tym roku by³

Zespó³ Pieœni i Tañca , za-
³o¿ony 1 lipca 1953 roku, od ponad 60 lat jest jednym z
najlepiej rozpoznawalnych zespo³ów artystycznych w
Polsce i na œwiecie. „Œl¹sk” to dzie³o ¿ycia Stanis³awa
Hadyny, Dziœ „Œl¹sk” to instytucja kultury o ogromnych
mo¿liwoœciach, realizuj¹ca oko³o 120 koncertów rocznie, o
ponad stuosobowym sk³adzie artystycznym (chór, balet i
orkiestra). W swojej historii ma osiem tysiêcy koncertów
dla ponad 25 milionów widzów w 44 krajach, na piêciu
kontynentach. Od pocz¹tku istnienia zespo³u jego siedzib¹
jest zabytkowy Kompleks Pa³acowo-Parkowy w Koszêcinie,
gdzie mieliœmy przyjemnoœæ byæ kilka lat wczeœniej ze
stuosobow¹ grup¹ mieszkañców naszych osiedli.
Obecnie w wyjeŸdzie na koncert uczestniczy³o 50 osób.

- dla dzieci i m³odzie¿y „Crazy Disco”
- 28 listopada 2014 r. klub „Pegaz”. Impreza organi-
zowana w tym stylu po raz pierwszy, pe³na atrakcji.
Zachêcamy do udzia³u. Dowóz z Libi¹¿a i Trzebini.
Bli¿sze informacje w klubach. Zapisy od 21.11.2014 r.,

- : program animacyjny w
wykonaniu artystów z £odzi i wizyta Miko³aja - 6 grud-
nia 2014 r. godz. 16:00, klub „Pegaz”, dowóz z Libi¹¿a
i Trzebini,

-
- 12 grudnia 2014 r.,

- - 19 grud-
nia 2014 r.,

- w okresie przedœwi¹tecznym Bo¿onarodzeniowe konkursy
twórcze dla wszystkich kategorii wiekowych bli¿sze
informacje w klubach.

L.W.

m³odsza kategoria wiekowa:

starsza kategoria wiekowa:

w kategorii dzieci

w kategorii - doroœli:

w klubie „Pegaz”

w klubie „Promieñ”:

Laureatami tego konkursu zostali:

Gratulujemy! W najbli¿szym czasie:

Zapraszamy

I miejsce - Julia Kulczyk
II miejsce - Aleksandra Gryc
III miejsce - Maksymilian Grabonia

I miejsce - Janina Che³czyñska
II miejsce - Barbara Kobylecka
III miejsce - Teresa Mathea,

I miejsce - Maja Potoczniak
II miejsce - Amelia Jezierska
III miejsce - Karolina Rusiniak,

I miejsce - W³adys³awa Waligóra
II miejsce - Halina Godek

III miejsce - Maria Jakubik

I miejsce - Danuta Wyrobkiewicz
II miejsce - W³adys³awa Waligóra i Danuta Przêczek
III miejsce - Zofia Blaut i Maria Zawada
IV miejsce - Janina Nowotarska, Irena Waligóra i Gabrie-
la Trybuœ.

I miejsce - Dagmara Janic
II miejsce - Szymon Janic

I miejsce - Anna Janic

I - Karolina Kozieradzka

I miejsce - Pawe³ Starzykiewicz, Patrycja ¯egleñ, Sylwia
Moska³a-Dwornik, Ma³gorzata ¯egleñ, Barbara Purat,
II miejsce - El¿bieta G³¹ba³a, W³adys³awa Waligóra,
Teresa Guzgan, Wojciech Blaszke.


