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OD 1 LUTEGO NOWE CENY WODY

Informujemy, ¿e Zarz¹d Rejonowego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. Chrzanów

uchwa³¹ nr 5/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. na podsta-
wie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tekst jedno-

lity: Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz 858, z póŸ-
niejszymi zmianami) wprowadzi³ do stoso-
wania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcie-
ków obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy: Chrza-
nów, Libi¹¿, Trzebinia na okres: od dnia 1
lutego 2015r. do dnia 31 stycznia 2016r.
Ceny dla gospodarstw domowych w budyn-
kach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
wynosz¹:
- za dostarczon¹ wodê: 6,09 z³/m (netto);

6,58 z³/m  (brutto),
- za odprowadzane œcieki: 5,83 z³/m (netto);

6,30 z³/m  (brutto),
- stawka op³aty abonamentowej: - rozliczenie

wed³ug wodomierza g³ównego: 16,61 z³/od-
biorca/miesi¹c (netto) - 17,94 z³/odbiorca/
miesi¹c (brutto).

W zwi¹zku z tym, i¿ od 1 lipca 2013 roku
obowi¹zuje nowy „regulamin rozliczania

kosztów eksploatacji i utrzymania nieru-
chomoœci (gospodarki zasobami mieszka-
niowymi) oraz ustalania op³at za u¿ywanie
lokali w Powszechnej Spó³dzielni Mieszka-
niowej w Chrzanowie” przypominamy, ¿e w
styczniu br. nie bêd¹ dokonywane kolejne
odczyty wodomierzy. Zastosowanie bêdzie
mia³ § 9 ust. 8 w/w regulaminu w brzmie-
niu:

Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at
zostan¹ dostarczone do mieszkañ pod ko-
niec stycznia bie¿¹cego roku wraz z rozli-
czeniami kosztów dostawy wody zimnej i
kosztów podgrzania wody za II pó³rocze
2014 roku.
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³¹cznie 12,88 z³/m .

Oznacza to wzrost od 1 lutego 2015 roku
cen wody i odprowadzania œcieków o 6,45%
oraz op³aty abonamentowej o 210,56%.
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„7. W przypadku zmiany ceny w trakcie ok-

resu rozliczeniowego nie dokonuje siê od-

czytów wodomierzy, lecz rozliczenia kosztów

dostawy wody dokonuje siê proporcjonalnie

do okresu obowi¹zywania w danym okresie

rozliczeniowym ceny dotychczasowej i ceny

nowej.”

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA 2014 ROK
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w

Chrzanowie wzorem lat ubieg³ych informu-
je, ¿e Rada Nadzorcza PSM Uchwa³¹ Nr 78/22/
2013 z dnia 22.10.2013 r. oraz Uchwa³¹ nr 42/
15/2014 z dnia 24.07.2014 r. zatwierdzi³a i przy-
jê³a do realizacji Plan Remontów na 2014 rok.
Wykonane zakresy rzeczowe zosta³y zrealizowa-
ne zgodnie z w/w planem remontów, ich zakresy
przedstawia poni¿sze zestawienie:
1. Roboty malarskie:

malowanie klatek schodowych: ul. Sienkie-
wicza 13; ul. Trzebiñska 1;

2. Roboty ogólnobudowlane:

3. Roboty stolarskie:

4. Roboty drogowe:

•

malowanie pokrycia dachu z blachy ul. Œwiê-
tokrzyska 13.

docieplenie œcian szczytowych: ul. Broniew-
skiego 12, 12B; Mieszka I 4; Kopernika 3;
ul. Rospontowa 17; ul. Kard. Wyszyñskiego
9, 11; ul.11 Listopada 16 szczyt kl. I
docieplenie œcian elewacyjnych od strony
wejœæ do klatek: ul. Sienkiewicza 9; ul. Jor-
dana 6; ul. Orkana 21A, 21E; ul. Szarych
Szeregów 4A, 8, 10, 8A; ul. Pêckowskiego 1,
2; ul. Szafera 10; ul. Pogorska 12, 10A, 10E,
12A; ul. Niepodleg³oœci 1, 3, 5, 6, 7; ul.
Kard. Wyszyñskiego 1; ul. 9 Maja 3; os.
ZWM  9,
wykonanie nowych lub remont istniej¹cych
zadaszeñ wejœæ do klatek w budynkach na
których wykonywano docieplenie œcian od
strony wejœæ,
docieplenie œcian elewacyjnych balkono-
wych: ul. Broniewskiego 16A, 16B; ul.

Mieszka I 13; ul. Œwiêtokrzyska 21; ul. Ka-
d³ubek 24B, 30A; ul. Witosa 1; ul. Urbañ-
czyka 2, 4; ul. Oczkowskiego 2, 4; ul. Kraw-
czyñskiego 1, 2; ul. Szafera 10; ul. Trze-
biñska 13, 19; ul. Niepodleg³oœci 4, 9, 10, 17;
ul. 11 Listopada 4, 8, 16, 18; ul. Wojska Pols-
kiego 7, 9; os. ZWM 1, 5, 11, 16,
docieplenie œcian: Al. Henryka 17 (œciany
przejœcia); ul. Kad³ubek 30C œciana po³ud-
niowa
docieplenie stropu ostatniej kondygnacji: ul.
Jordana 2, 4: ul. Kard. Wyszyñskiego 7, 9,
11, 15,
naprawa wraz z dociepleniem dylatacji dach:
ul. Broniewskiego 12, 12B, 10B, 14, 14A; ul.
Mieszka I 4; ul. Rospontowa 17, os. ZWM 12
kompleksowy remont balkonów: ul. Brzezina
12 (szt.10),
naprawê, uzupe³nienie tynków na coko³ach i
elewacjach wykonano wg potrzeb na wszyst-
kich osiedlach,
wykonano audyt energetyczny budynku: ul.
Mieszka I 4,
wykonano Projekty Techniczne wraz z mo-
dernizacj¹ instalacji c.o. po dociepleniu bu-
dynków; ul. Broniewskiego 16A, 16B; ul.
Mieszka I 13; ul. Kad³ubek 24A, 24B, 30C;
ul. Œwiêtokrzyska 21; ul. Kopernika 3; ul. Or-
kana 21A, 21E; ul. Szafera 10; ul. Trzebiñska
13; ul. Niepodleg³oœci 4, 9, 10, 17; ul. 11 Lis-
topada 4, 8; ul. Wojska Polskiego 9; ul. 9 Ma-
ja 3; ul. ZWM 5, 16,
wykonano instalacjê p. po¿. - pionów nawod-

nionych w budynkach: ul. Brzezina 10, 12,
ul. Jab³oniowa 2, oraz zakoñczono roboty bu-
dowlane zwi¹zane z instalacjami pionów na-
wodnionych w budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 13,
wykonanie porêczy na schodach terenowych:
ul. Orkana 21A,
naprawa podestów wejœæ do klatek: ul. Grzy-
bowa 3; ul. Kopernika 3; ul. Broniewskiego
12A; ul. Krawczyñskiego 2,
monta¿ daszków nad balkonami ostatniej
kondygnacji: ul. Urbañczyka 2, 4; ul. Ocz-
kowskiego 2, 4; ul. Krawczyñskiego 1, 2; os.
ZWM 1, 5, 11, 16,
remont zejœcia do wymiennikowni: ul. Pogor-
ska 12.
wymiana rynien i rur spustowych: ul. Ratow-
ników Górniczych 10,
remont wejœæ do budynków: ul. Urzêdnicza
8, 10, 12; ul. Ratowników Górniczych 8, 10,
12.

wymiana okienek piwnicznych: ul. Jordana
2, 4, 6, 8,
wymiana okien na klatkach schodowych +
suszarnie: ul. Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11,
wykonanie bramy wejœciowej: ul. Szarych
Szeregów 2 kl. II, ul. Pogorska 12A kl. I; ul.
11 Listopada 12, 14.

remont chodnika: miêdzy budynkami ul.
Kad³ubek 22A; Al. Henryka 36; ul. Orkana

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

... dalszy ci¹g na stronie 3

- Œrodki na funduszu na remonty
na koniec 2014 roku

- Kontynuacja wymiany
wodomierzy

- Harmonogram wywozu
odpadów wielkogabarytowych

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

Realizacja wydawnicza:

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

1.Chrzanów ul. Mieszka I 9A - lokal o pow. 41,00 m ,
2.Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 87,78 m ,
3.Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 108,34 m ,
4.Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 117,06 m ,
5.Chrzanów ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
6.Chrzanów, ul. 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

11.Libi¹¿ ul. Wojska Polskiego 2 - lokal o pow. 78,00 m ,
12.Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
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10.Chrzanów, Niepodleg³oœci 6 kl. I lokal o pow. 10,35m ,2

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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Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 19 grudnia 2014 r. odby³o siê po-

siedzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-
szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzano-
wie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce
tematy:
- zatwierdzenie planu akcji zimowej 2015 r. dla

dzieci (Uchwa³a nr.82/25/2014),
- rozmowy z osobami zalegaj¹cymi z op³atami

za u¿ywanie lokali mieszkalnych,
- zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej i

Komisji Rady Nadzorczej na I pó³rocze 2015 r.

(Uchwa³a nr.83/25/2014),
- informacja o wykorzystaniu lokali u¿ytkowych

i wystêpuj¹cych zaleg³oœciach w op³atach wg
stanu na dzieñ 30.11.2014 r.,

- 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 19 grudnia 2014 r. podjêto równie¿ Uch-
wa³y tj.:
- nr 81/25/2014 i od nr.84/25/2014 do 98/25/

2014 - w sprawie wykreœlenia z cz³onkowstwa
w Spó³dzielni,

- nr.99/25/2014 w sprawie przyznania nagrody
œwi¹tecznej dla Zarz¹du Spó³dzielni i G³. Ksiê-
gowego

W.S.

KONTYNUACJA WYMIANY WODOMIERZY
W ramach rozpoczêtego w miesi¹cu wrzeœ-

niu ubieg³ego roku cyklu wymiany do-
tychczasowych wodomierzy na wodomierze z
radiowym systemem odczytu do koñca ubieg-
³ego roku wymieniono wodomierze w prawie
wszystkich planowanych mieszkaniach (zapla-
nowano do wymiany w 2014 roku ponad 6800
szt. wodomierzy mieszkaniowych). Do wymiany
nie dosz³o w mieszkaniach, które nie zosta³y
udostêpnione do tych prac. Wymieniono w nich
wodomierze na pocz¹tku bie¿¹cego roku.
Jednym z problemów zwi¹zanych z dotychcza-
sow¹ wymian¹ wodomierzy by³a niesprawnoœæ
zaworów przelotowych (odcinaj¹cych dop³yw
wody) w mieszkaniach.
Pomimo og³oszeñ umieszczanych na tablicach w
klatkach schodowych nie wszyscy u¿ytkownicy
mieszkañ zg³aszali do administracji osiedli po-
trzebê naprawy lub wymiany tych zaworów.

Na 2015 rok zaplanowano wymianê prawie
5450 szt. wodomierzy.
W styczniu b.r. wymieniane bêd¹ wodomierze w
budynku przy ul. 11 Listopada 22 w Libi¹¿u.
W lutym b.r. wymieniane bêd¹ wodomierze w
budynkach przy ul. 11 Listopada 20; Wañko-
wicza 3; 11 Listopada 8; Urzêdnicza 8 i 10 w
Libi¹¿u oraz w budynkach 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 w Chrzanowie.
W marcu b.r. wymieniane bêd¹ wodomierze w
budynku przy ul.: Mieszka I 11 A, 15 A; Bro-
niewskiego 12 B, 14, 14 A, 16 B; Zielona 22 b;
Grzybowa 1; Aleja Henryka 36; Szarych Szere-
gów 8 w Chrzanowie.
W kwietniu b.r. wymieniane bêd¹ wodomierze

w budynkach przy ul.: Grzybowa 3, 6; Pogorska
10A, 12B; Szafera 4; Kol. Rospontowa 13, 14;
Kard. Wyszyñskiego 1, 3 i w pawilonie przy ul.
Kard. Wyszyñskiego 17A w Chrzanowie oraz w
budynkach na os. ZWM 5, 6, 7 w Trzebini.
Przed wymian¹ wodomierzy na tablicach og³o-
szeñ w klatkach schodowych budynków, w któ-
rych wymieniane bêd¹ wodomierze, zostan¹
umieszczone og³oszenia o terminie wymiany
wodomierzy. Wykonawc¹ prac jest firma Polska
Fabryka Wodomierzy i Ciep³omierzy FILA.
Osoby dokonuj¹ce wymiany wodomierzy bêd¹
siê legitymowaæ stosownymi identyfikatorami.
Prosimy o przygotowanie dostêpu do wodomie-
rzy oraz obecnoœæ w mieszkaniu osoby doros³ej.
Po wymianie wodomierzy zostanie sporz¹dzony
protokó³ wymiany, na którym umieszczone zos-
tan¹ dane o demontowanych oraz zamontowa-
nych wodomierzach. Prosimy, aby przed podpi-
saniem protoko³u dok³adnie sprawdziæ dane,
gdy¿ po odsprzedaniu zdemontowanych wodo-
mierzy nie bêdzie mo¿liwoœci dotarcia do nich i
ewentualnych reklamacji.

Z uwagi na pojawiaj¹ce siê i mog¹ce wyst¹piæ
w przysz³oœci awarie (np. pêkniêcie wê¿yka do
dolnop³uka lub baterii i mo¿liwoœæ zalania
mieszkania swojego i s¹siadów w mieszkaniach

po³o¿onych ni¿ej) prosimy u¿ytkowników
mieszkañ o sprawdzenie sprawnoœci zaworów
przelotowych na instalacji wody zimnej i cie-
p³ej (przed wodomierzami) i w przypadku po-
trzeby remontu lub wymiany poinformowanie
swojej administracji osiedla.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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21A, ul. Witosa 1; ul. Kard. Wyszyñskiego
9,11,
remont cz¹stkowy drogi: ul. Sienkiewicza;
ul. Kad³ubek 30; ul. Wojska Polskiego 7,
remont dojœcia do budynku: ul. Kard. Wy-
szyñskiego 7,
remont placu manewrowego: ul. Urzêdnicza
8, 12,
remont podwórka: ul. Al. Henryka 17,
wymiana piaskownicy: ul. Witosa 3; ul. Ra-
towników Górniczych 12,
likwidacja zastoiska wody; ul. Kard. Wyszyñ-
skiego 3 - stacja trafo,
likwidacja placu zabaw: ul. Kad³ubek 22,
22A, 24A, 24B,
wykonanie miejsc postojowych: ul. Jordana
remont stanowisk na odpady komunalne: ul.
Broniewskiego 10B, 12B, 14A, 14B; ul.
Mieszka I 4; ul. Al. Henryka 36.

5. Roboty na instalacji gazowej: ul. Trzebiñska
25kl. I, II; ul. Niepodleg³oœci 14 kl. I, 16 kl.
I, II, 17 kl. I, II.

remont dachów: ul. Broniewskiego 14B; ul.
Jab³oniowa 2; ul. Wañkowicza 3,
remont dachów (wraz z przebudow¹
kominów, napraw¹ obróbek blacharskich)
ZWM 2, ZWM 5, 7, 12, 14,
remont dachu wraz z dociepleniem: ul.
Jordana 6; ul. Kad³ubek 30,
remont kominów: ul. Mieszka I 11, 11A; ul.
Kad³ubek 22A; ul. Orkana 21A, 21B, 21E,
21F; ul. Rospontowa 13; ul. Pogorska 10A,
12B; ul. Trzebiñska 9, 11, 23, 25, 29; ul. Nie-
podleg³oœci 3, 2, 4, 5, 10, 17; ul. 9 Maja 1,
likwidacja masztu azart: ul. Szarych Szere-
gów 6; ul. Witosa 3,
naprawa drabinek wejœciowych na dach: ul.
Pogorska 10.

ul. Sienkiewicza 9/I; ul. Jordana 4/II; ul.

Trzebiñska 17/III, 33/III; ul. Niepodleg³oœci
5/III, 6/I;

remont drzwi do wêz³ów c. o.: ul. Broniew-
skiego 12/II, 12A/II, 16A/IV, 16B/IV; ul.
Grzybowa 1/IV, 3/IV, 5/IV; ul. Mieszka I 4/I
do VII; ul. Kad³ubek 30E/II; ul. 9 Maja 1/I,
III,
remont przy³¹czy poziomów kanalizacyj-
nych: ul. Grzybowa 4/III; ul. Mieszka I 4/I,
II; ul. Jordana 2/I, II, 6/I, 8/I, II; ul. Urzêd-
nicza 8,

przebudowa pionów WLZ: ul. Broniewskie-
go 14; ul. Zielona 22B,
wykonanie PT instalacji elektrycznej: al. Hen-
ryka 36.

- remont, przebudowa wiatro³apów (ul. Sien-
kiewicza 9, 10) - przesuniêto realizacjê na
2015 rok z uwagi na zwiêkszony zakres robót
o roboty elektryczne,

- remont instalacji gazowej ul. Trzebiñska 23/I,
II i 25/III - przesuniêto realizacjê na 2015 rok
z uwagi na rozszerzenie zakresu o wymianê
pionów instalacji wody zimnej, ciep³ej, cyr-
kulacji i kanalizacji,

- kompleksowy remont balkonów ul. Rospon-
towa 13 - przesuniêto realizacjê na 2015 rok
uwagi na rozszerzenie zakresu o pozosta³e
balkony,

- remont zadaszenia nad wejœciami; ul. Œwiêto-
krzyska 13 - brak realizacji z uwagi na trwa-
j¹ce uzgodnienia z Urzêdem Miejskim w
Chrzanowie,

- monta¿ skrzynek na reklamy na zewn¹trz bu-
dynków: ul. Mieszka I 4,

- docieplenie œciany szczytowej: ul. Rosponto-
wa 17,

- malowanie klatek schodowych: ul. Szarych
Szeregów 12, ul; 11 Listopada 16, 18,

- wymiana okienek piwnicznych w budynkach
docieplanych: ul. Orkana 21G, 21F,

- docieplenie stropodachu nad klatk¹ schodo-
w¹: ul. Niepodleg³oœci 1, 3, 6,

- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej: ul.
1 Stycznia 12.
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6. Roboty dekarskie:

7. Remont dŸwigów osobowych:

ul. Kard. Wyszyñskiego 11/II.
8. Roboty na instalacji wodno - kanalizacyjnej:

9. Roboty na instalacji elektrycznych

10. Roboty nieprzewidziane
W ramach robót nieprzewidzianych wykonywa-
no remont przy³¹czy i poziomów kanalizacyj-
nych, usuwania przecieków przez pokrycia da-
chowe, remont obróbek blacharskich, rynien i
rur spustowych. Ponadto wykonano naprawê
asfaltów i ogrodzeñ placów zabaw. Na bie¿¹co
by³y wykonywane roboty remontowe przez kon-
serwatorów, wymiana wodomierzy, usuwanie
przecieków. Jednoczeœnie prowadzona by³a kon-
tynuacja robót remontowych polegaj¹cych na
wymianie œlusarki, stolarki oraz dociepleniu ele-
wacji zewnêtrznych na lokalach wbudowanych
na osiedlu M³odoœci oraz w pawilonach wolno-
stoj¹cych na osiedlach Pó³noc i Libi¹¿
Z zaplanowanych na 2014r nie zosta³y wykona-
ne ni¿ej wymienione zakresy robót:

- malowanie oœcie¿y po wymianie okien ul. 11
Listopada 18 - bêdzie wykonane w ramach
malowania klatek schodowych w 2015 roku,

Zakresy rzeczowe ujête w planie remontów, któ-
re nie zosta³y wykonane w 2014 r. zostan¹ wy-
konane w 2015 r. wraz z przeniesieniem œrod-
ków finansowych.
W 2014 roku rozpoczêto realizacjê ni¿ej wymie-
nionych zakresów robót ujêtych w planie remon-
tów na 2015 r.:

Informacje o wielkoœci œrodków na funduszu na
remonty w 2014 roku, wartoœci wykonanych w
2014 roku remontów oraz bilans zamkniêcia
funduszu na remonty (pozosta³oœæ œrodków z
2014 roku) dla poszczególnych nieruchomoœci
mieszkaniowych zostan¹ zaprezentowane w ko-
lejnym wydaniu Biuletynu.

G.C.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA 2014 ROK... dalszy ci¹g ze strony 1

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 w Chrzanowie:
-

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

nej w³asnoœci lokalu na takiego cz³onka jest
wp³ata wartoœci rynkowej lokalu, która jest rów-
na podanej cenie wywo³awczej. W przypadku
skorzystania z prawa pierwszeñstwa przez osoby
uprawnione licytacja nie odbêdzie siê.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Warunek wp³aty wadium nie dotyczy cz³onków,
którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszka-
niowych, którzy zg³osili gotowoœæ zawarcia
umowy
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie 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 wie-

czysto-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. 09.01.2015r.

Oczkowskiego Jana 4/43 o pow. u¿ytkowej

60,59 m  (3 pokoje + kuchnia, I piêtro),

- Orkana 21E/49 o pow. u¿ytkowej 60,37 m
(3 pokoje + kuchnia, IV piêtro),

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

nowie w dniu 16.02.2015 r. o godz. 14 .

16.02.2015 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:
-  Oczkowskiego Jana 4/43 - 110 200,00 z³,
-  Orkana 21E/49 - 114 100,00 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

26 i 27.01.2015 r 12

do 14 16.02.2015 r. 12

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

2

2
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

OG£OSZENIE
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Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrza-
nowie informuje, ¿e wywóz zu¿ytego sprzêtu

elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wiel-
kogabarytowych ze stanowisk œmietnikowych odby-
wa siê
Ze stanowisk œmietnikowych w Chrzanowie wy¿ej
wymienione odpady wywo¿one bêd¹:

na os. Trzebiñska (najczêœciej)
w to jest

- 16 styczeñ 2015 r.,
- 13 luty 2015 r.,
- 13 marzec 2015 r.,
- 17 kwiecieñ 2015 r.,
- 15 maj 2015 r.,
- 12 czerwiec 2015 r.,
- 17 lipiec 2015 r.,
- 14 sierpieñ 2015 r.,
- 18 wrzesieñ 2015 r.,
- 16 paŸdziernik 2015 r.,
- 13 listopad 2015 r.,
- 18 grudzieñ 2015 r.

- 19 styczeñ 2015 r.,
- 16 luty 2015 r.,
- 16 marzec 2015 r.,
- 20 kwiecieñ 2015 r.,
- 18 maj 2015 r.,
- 15 czerwiec 2015 r.,
- 20 lipiec 2015 r.,
- 17 sierpieñ 2015 r.,
- 21 wrzesieñ 2015 r.,
- 19 paŸdziernik 2015 r.,
- 16 listopad 2015 r.,
- 21 grudzieñ 2015 r.

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

- 15 styczeñ 2015 r.,
- 19 luty 2015 r.,
- 19 marzec 2015 r.,
- 16 kwiecieñ 2015 r.,
- 14 maj 2015 r.,
- 18 czerwiec 2015 r.,
- 16 lipiec 2015 r.,
- 20 sierpieñ 2015 r.,
- 17 wrzesieñ 2015 r.,
- 15 paŸdziernik 2015 r.,
- 19 listopad 2015 r.,
- 17 grudzieñ 2015 r.

Ze stanowisk œmietnikowych w Libi¹¿u
wy¿ej wymienione odpady wywo¿one bêd¹:
(najczêœciej) w to jest

- 16 styczeñ 2015 r.,
- 13 luty 2015 r.,
- 13 marzec 2015 r.,
- 17 kwiecieñ 2015 r.,
- 15 maj 2015 r.,
- 12 czerwiec 2015 r.,
- 17 lipiec 2015 r.,
- 14 sierpieñ 2015 r.,
- 18 wrzesieñ 2015 r.,
- 16 paŸdziernik 2015 r.,
- 13 listopad 2015 r.,
- 18 grudzieñ 2015 r.

Przypominamy, ¿e zu¿yty sprzêt elektryczny i elektro-
niczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
zu¿yte opony nale¿y wystawiaæ na stanowiska œmiet-
nikowe bezpoœrednio przed terminem ich wywozu.
W innych dniach ni¿ okreœlone w harmonogramie
wy¿ej wymienione odpady nale¿y przekazywaæ (za-
wieœæ) do Punktów Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych:

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

-w okresie od 1 listopada do 31 marca:
poniedzia³ek - pi¹tek: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 13:00

„JUKO” s.c. Jerzy i Andrzej Kozie³,
ul. Sikorskiego 34; 32-590 Libi¹¿ tel. 32 627 73 53
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek: 7:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

UK „TRZEBINIA”
ul. Pi³sudskiego, 32-540 Trzebinia,
przy Sk³adowisku Odpadów Komunalnych
tel. 32 612 18 33
Godziny otwarcia:
-w okresie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika:
poniedzia³ek - pi¹tek: 10:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00

-w okresie od 1 listopada do 31 marca:
Poniedzia³ek - pi¹tek: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 13:00

.

, :

, :

, :

na os. Pó³noc i os. M³odoœci
w to jest, :

raz w miesi¹cu

trzeci pi¹tek miesi¹ca

trzeci czwartek miesi¹ca

trzeci pi¹tek miesi¹ca

•

•

trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
Gmina Chrzanów

Gmina Libi¹¿

Gmina Trzebinia

Chrzanów 5.01.2015 r. Zarz¹d PSM w Chrzanowie

HARMONOGRAM WYWOZU
ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH



ZABUDOWA BALKONÓW

DRZWI

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

ROLETY I
¯ALUZJE

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

... u nas najtañsze okna

SALON FIRMOWY:

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

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

Trzebinia NZOZ (Przychodnia)

Libi¹¿ u. 9 Maja 2

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

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

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

APARATY S£UCHOWEAPARATY S£UCHOWE

REFUNDACJE PCPR i NFZ, RATYREFUNDACJE PCPR i NFZ, RATY

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

BADANIE S£UCHUBEZP£ATNE
REFUNDACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

BIULETYN PSM strona 5styczeñ 2015

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

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej w Chrzanowie og³asza przetarg ustny
nieograniczony (licytacje) na sprzeda¿ nierucho-
moœci po³o¿onych przy ul. Kolonia Rospontowa
13 w Chrzanowie, województwo Ma³opolskie.
Przedmiotem przetargu jest zbycie:
1. Prawa w³asnoœci lokalu u¿ytkowego ozna-

czonego numerem U1 w miejscowoœci Chrza-
nów w budynku wielorodzinnym nr 13 przy
ul. Kolonia Rospontowa, powierzchnia lokalu
u¿ytkowego 87,78 m , lokal stanowi samo-
dzieln¹ czêœæ budynku wielorodzinnego.
Nieruchomoœæ wpisana jest w Kw nr KR1C/
00075101/6, dzia³ka nr 873/56 o pow.
0,15952 ha oraz dzia³ka nr 873/58 o pow.
0,0016 ha. Z lokalem u¿ytkowym zwi¹zany
jest udzia³ w czêœci wspólnej o wielkoœci
0,04164,

2. Prawa w³asnoœci lokalu u¿ytkowego ozna-
czonego numerem U2 w miejscowoœci Chrza-
nów w budynku wielorodzinnym nr 13 przy
ul. Kolonia Rospontowa, powierzchnia lokalu
u¿ytkowego 117,06 m , lokal stanowi samo-
dzieln¹ czêœæ budynku wielorodzinnego.
Nieruchomoœæ wpisana jest w Kw nr KR1C/
00075101/6, dzia³ka nr 873/56 o pow.
0,15952 ha oraz dzia³ka nr 873/58 o pow.
0,0016ha. Z lokalem u¿ytkowym zwi¹zany
jest udzia³ w czêœci wspólnej o wielkoœci
0,05553,

3. Prawa w³asnoœci lokalu u¿ytkowego ozna-
czonego numerem U3 w miejscowoœci Chrza-

nów w budynku wielorodzinnym nr 13 przy
ul. Kolonia Rospontowa, powierzchnia lokalu
u¿ytkowego 177,96 m (w tym piwnica 69,62
m ), lokal stanowi samodzieln¹ czêœæ budyn-
ku wielorodzinnego. Nieruchomoœæ wpisana
jest w Kw nr KR1C/00075101/6, dzia³ka nr
873/56 o pow. 0,15952 ha oraz dzia³ka nr
873/58 o pow. 0,0016 ha. Z lokalem u¿ytko-
wym zwi¹zany jest udzia³ w czêœci wspólnej
o wielkoœci 0,08442 czêœci.

Szczegó³owy opis nieruchomoœci zawieraj¹ ope-
raty szacunkowe, z którymi mo¿na zapoznaæ siê
w siedzibie Spó³dzielni.

Minimalne post¹pienie wynosi 1 000,00 z³otych
(s³ownie: jedentysi¹cz³otych 00/100).
Za wygrywaj¹cego przetarg uwa¿aæ siê bêdzie
uczestnika który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê, nie
ni¿sz¹ jednak od ceny wywo³awczej.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci ustalona zos-
ta³a zgodnie z operatem szacunkowym z dnia
04.11.2014 r. na kwoty:
1. Prawo w³asnoœci lokalu u¿ytkowego ozna-

czonego jako U1 o powierzchni 87,78 m -
148 300,00z³ (s³ownie: sto czterdzieœci osiem
tysiêcy trzysta z³otych 00/100)

2. Prawa w³asnoœci lokalu u¿ytkowego ozna-
czonego jako U2 o powierzchni 117,06 m -
197 800,00z³ (s³ownie: sto dziewiêædziesi¹t

siedem tysiêcy osiemset z³otych 00/100)
3. Prawa w³asnoœci lokalu u¿ytkowego ozna-

czonego jako U3 o powierzchni 177,96 m -
256 000,00z³ (s³ownie: dwieœcie piêædziesi¹t
szeœæ tysiêcy z³otych 00/100)

W przetargu mog¹ uczestniczyæ wszystkie osoby
fizyczne i prawne które spe³ni¹ ni¿ej wymie-
nione warunki:
1. Wp³ac¹ wadium w wysokoœci:

a) na lokal U1 - 3 000,00 z³
(s³ownie: trzytysi¹ce.z³otych 00/100)

b) na lokal U2 - 4 000,00 z³
(s³ownie: czterytysi¹ce z³otych 00/100)

c) na lokal U3 - 5 000,00 z³
(s³ownie: piêætysiêcy z³otych 00/100)

na rachunek bankowy Spó³dzielni w PKO BP
O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402
0008 7783 do dnia 2.03.2015 r. do godz. 15
z adnotacj¹: „

”.
Wymóg wp³aty wadium zostanie uznany za
spe³niony je¿eli w w/w terminie kwota prze-
lewu znajdzie siê na wskazanym koncie
Spó³dzielni.

2. Do dnia 2.03.2015 r. do godz. 15 z³o¿¹ w
siedzibie Spó³dzielni, pokój 120 (sekretariat)
nastêpuj¹ce dokumenty:
1) w przypadku osób fizycznych - odpis do-

kumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ
(dowód osobisty lub paszport),

2) w przypadku przedsiêbiorców wpisanych
do CEIDG odpis dokumentu potwier-

2

2

2

2

2

2

2

00

00

Przetarg odbêdzie siê w dniu 3.02.2015 r. w
siedzibie Spó³dzielni przy ul. Kardyna³a Wy-

szyñskiego 17 w Chrzanowie o godz. 11 w
pokoju nr 147.

Przetarg Kolonia Rospon-
towa 13 lokal U1, U2 lub U3

00,
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dzaj¹cego to¿samoœæ oraz dokument pot-
wierdzaj¹cy wpis do CEIDG,

3) w przypadku osób upowa¿nionych do re-
prezentowania osoby prawnej - odpis do-
kumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ, ak-
tualny odpis z KRS, potwierdzaj¹cy umo-
cowanie do reprezentowania osoby praw-
nej wystawione nie wczeœniej ni¿ na 3
miesi¹ce przed up³ywem terminu odbycia
przetargu,

4) w przypadku pe³nomocników - odpis do-
kumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz
dokument pe³nomocnictwa sporz¹dzone-
go w formie aktu notarialnego okreœlaj¹cy
zakres umocowania uprawniaj¹cy pe³no-
mocnika w szczególnoœci do brania udzia-
³u w przetargu, reprezentowania w prze-
targu, w tym sk³adania post¹pieñ oraz za-
ci¹gania zobowi¹zañ, w tym zawarcia
umowy,

5) w przypadku osoby prawnej - aktualny
odpis z KRS wystawiony nie wczeœniej
ni¿ na 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu
odbycia przetargu, potwierdzaj¹cy umoco-
wanie osób, które podpisa³y pe³nomoc-
nictwo do reprezentowania danej osoby
prawnej,

6) w przypadku cudzoziemców - zezwolenie
lub przyrzeczenie wydania zezwolenia
(„promesê”) nabycia nieruchomoœci wy-
dane przez Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, zgodnie z ustaw¹ z dnia
24 marca 1920 r. „o nabywaniu nierucho-
moœci przez cudzoziemców” (Dz. U. z
2011 r., nr 85, poz. 458),

7) oœwiadczenie lub zaœwiadczenie w³aœci-
wego naczelnika urzêdu skarbowego pot-
wierdzaj¹ce, ¿e uczestnik przetargu nie
zalega z op³acaniem podatków lub zaœ-

wiadczenie, ¿e uzyska³ przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿e-
nie na raty zaleg³ych p³atnoœci lub wstrzy-
manie w ca³oœci wykonania decyzji w³aœ-
ciwego organu - wystawione nie wczeœniej
ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu
odbycia przetargu (nie dotyczy osób fi-
zycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej),

8) oœwiadczenie lub zaœwiadczenie w³aœci-
wego Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
potwierdzaj¹ce, ¿e uczestnik przetargu nie
zalega w op³acaniu sk³adek - wystawione
nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³y-
wem terminu odbycia przetargu (nie do-
tyczy osób fizycznych nie prowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej),

9) decyzjê Urzêdu Skarbowego o nadaniu
numeru identyfikacji podatkowej NIP (nie
dotyczy osób fizycznych),

10) zaœwiadczenie z Urzêdu Statystycznego o
nadaniu numeru identyfikacyjnego RE-
GON (nie dotyczy osób fizycznych),

11) dowód wp³aty wadium wraz z podaniem
numeru konta, na które wadium zostanie
zwrócone w przypadku koniecznoœci jego
zwrotu,

12) podpisane oœwiadczenie o zapoznaniu siê
oferenta z warunkami i przedmiotem prze-
targu. Oœwiadczenie to oznacza, ¿e oferent
nie wnosi ¿adnych uwag lub zastrze¿eñ do
treœci procedury przetargowej, a tak¿e sta-
nu przedmiotu przetargu.

Wy¿ej wskazane dokumenty nale¿y z³o¿yæ w
zamkniêtych kopertach (z dopiskiem: „Przetarg
Kolonia Rospontowa 13").
Komisyjne otwarcie kopert nast¹pi w dniu
3.03.2015 r. o godz. 9  .
Lista osób, które spe³ni³y wymogi przetargowe i

zosta³y dopuszczonych do uczestniczenia w li-
cytacji ustnej zostanie podana do wiadomoœci do
godz. 10  .
Termin podpisania aktu notarialnego zostanie
okreœlony przez Spó³dzielniê.
Nabywca jest obowi¹zany do zap³aty ceny w
terminie okreœlonym przez Spó³dzielniê, lecz nie
póŸniej ni¿ w chwili zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W przypadku nie uiszczenia
przez nabywcê ceny nabycia, w terminie wska-
zanym powy¿ej, traci on prawa wynikaj¹ce z
przybicia oraz z³o¿one wadium.
Wadium z³o¿one przez osobê wygrywaj¹c¹
przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny
nabycia,
Wadia dla pozosta³ych uczestników przetargu
zostan¹ zwrócone na konta wskazane przez nich
w terminie do trzech dni roboczych od dnia
przetargu.
Koszty zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda¿y
nieruchomoœci ponosi nabywca.
Osob¹ upowa¿nion¹ ze strony Spó³dzielni do
udzielania szczegó³owych informacji i wyjaœ-
nieñ jest Pan Aleksander Pyzio - Z-ca Prezesa
Zarz¹du, tel. 32 623 47 54, 502 570 143.
Ogl¹danie nieruchomoœci jest mo¿liwe w ter-
minie uzgodnionym z w/w osob¹ w godzinach
pracy Spó³dzielni, nie póŸniej ni¿ do dnia 2.03.
2015 roku do godz. 14  .
Ogl¹danie nieruchomoœci nie jest obowi¹zkowe,
przy czym oferent nie przystêpuj¹cy do obej-
rzenia nieruchomoœci przyjmuje na siebie od-
powiedzialnoœæ z tytu³u braku wiedzy co do ist-
niej¹cego stanu nieruchomoœci, st¹d nie mo¿e
zas³aniaæ siê tym, ¿e nie wiedzia³ o wadach
nieruchomoœci.
Chrzanów, 20.01.2015 r.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

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

z cyklu

TORT

AMBASADOR

- tortownica

du¿a

K¥CIK

KULINARNY

W bie¿¹cym odcinku K¹cika Kulinarnego
Pani Zofia proponuje tort Abmasador.

6 bia³ek
1/2 szklanki cukru
3/4 szklanki m¹ki
1/2 kostki margaryny
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia

bu³ka tarta do obsypania tortownicy

1 i 1/2 szklanki cukru
2 kostki mas³a
6 ¿ó³tek
2 i 1/2szklanki mleka
1/2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
1 ³y¿ka kakao
1 tabliczka czekolady
orzechy, rodzynki, migda³y
2 galaretki owocowe
owoce ( brzoskwinie, ananasy)

Pianê ubiæ, dodaæ cukier, stopion¹ i wys-
tudzon¹ margarynê. Kolejno dodaæ m¹kê
wymieszan¹ z proszkiem do pieczenia.
Wymieszaæ i wlaæ do tortownicy wysypa-

nej bu³ka tart¹.Piec w piekarniku (200C)
oko³o 20-25 minut.

Zagotowaæ dwie szklanki mleka. ¯ó³tka
utrzeæ z cukrem, dodaæ pó³ szklanki mle-
ka z rozpuszczon¹ m¹k¹ ziemniaczan¹.
Ca³oœæ wlaæ do gotuj¹cego siê mleka, go-
towaæ 5 minut na wolnym ogniu ci¹gle
mieszaj¹c. Wystudziæ. Mas³o utrzeæ na pu-
szyst¹ masê. Dodaæ wystudzone mleko z
m¹k¹. Ca³oœæ podzieliæ na dwie czêœci: do
jednej dodaæ kakao i kawa³ki czekolady,
do drugiej orzechy, rodzynki, migda³y. Na
wierzch ju¿ u³o¿onych mas na cieœcie
u³o¿yæ owoce i  zalaæ galaretk¹.

Ciasto:

Masa:

Ciasto  przygotowanie:

Masa -  przygotowanie:
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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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17 grudnia 2014 r. odby³o siê po raz szósty spotkanie wigi-
lijne

Chrzanowsk¹ Tele-
wizjê Lokaln¹

Zak³adu Cukierniczego pana Jana Ma-
³eckiego z Chrzanowa, Cafe Clubu „Nata” pana Eugeniusza
Urbañskiego z Libi¹¿a, Cukierni „Ptyœ” pana Andrzeja
Go³êbiowskiego i pani Joanny Glist z Che³mka, firmy
Przewozy Autokarowe „KORA” pana Jerzego Kowalskiego i
pana Wies³awa Radzienczaka z Gorzowa Chrzanowskiego,
firmy Kompleksowa Obs³uga Wesel i Imprez Towarzyskich
pana Jacka Nowaka z Chrzanowa. Pomoc w organizacji
spotkania œwiadczyli równie¿ cz³onkowie Rady Nadzorczej,
Zarz¹du i Radca Prawny

W najbli¿szym czasie
zapraszamy do udzia³u:

dla osób samotnych i potrzebuj¹cych pomocy - miesz-
kañców osiedli spó³dzielczych.
Na spotkanie zaproszonych zosta³o 81mieszkañców, którzy
potwierdzili udzia³ w chwili dorêczania zaproszeñ. Udzia³
wziê³o 63 mieszkañców. Zaprosiliœmy 11 goœci - burmi-
strzów miast: Chrzanowa, Libi¹¿a i Trzebini, Proboszcza
Parafii MBR w Chrzanowie, przedstawicieli Rady Nadzor-
czej i Zarz¹du Spó³dzielni. Na spotkanie przyby³o 10
goœci.
Mieszkañcy zostali nieodp³atnie dowiezieni na spotkanie z
Libi¹¿a, Trzebini i os.M³odoœci w Chrzanowie, a po spot-
kaniu na osiedla, autokarem firmy przewozowej „KORA” z
Gorzowa Chrzanowskiego.
Podczas spotkania obejrzeliœmy piêkny spektakl w wyko-
naniu 14-osobowej grupy artystów z Krakowa w programie
„Wigilia po szlachecku, czyli staropolskim obyczajem”.
Artyœci wyst¹pili w strojach starej szlachty i strojach
Bractwa Kurkowego. Przedstawili obyczaje wigilijne daw-

nych lat, wykonywali kolêdy, zachêcili uczestników do
wspólnego œpiewania najpopularniejszych kolêd.
Obs³ugê spotkania stanowili pracownicy Spó³dzielni,
œwiadcz¹c pracê spo³ecznie.
Ca³oœæ spotkania filmowana by³a przez

.
Spó³dzielnia otrzyma³a pomoc w organizacji uroczystoœci ze
strony cukierników:

.

Spotkanie mia³o bardzo uroczysty charakter, g³ównie ze
wzglêdu na atrakcyjny program artystyczny, którym uczest-
nicy spotkania byli ¿ywo zainteresowani.

.
W klubach realizowane by³y ostatnie zadania z planu 2014 r.

Grudzieñ w klubie spêdzono na tworzeniu bibelotów œwi¹-
tecznych, które wykorzystane zosta³y do dekoracji klubu.
Dzieci poszukiwa³y równie¿ ulubionych form dekoracyjnych
poprzez wykonywanie:
- z bibu³ek i papieru,
- - przestrzenne kule z bibu³y.
- - dekoracyjne lampiony z pa-

pieru i bibu³y.

- - wg w³asnych pomys³ów z zastoso-
wanie ró¿nych technik plastycznych.

Podczas zajêæ starano siê nauczyæ dzieci precyzji i odpo-
wiedniego doboru materia³u, rozbudziæ ich kreatywnoœæ,
kszta³towaæ umiejêtnoœæ zabawy i pracy w grupie rówieœ-
niczej.
Klub zorganizowa³ dla mieszkañców Chrzanowa i Trzebini
wyjazd do na spektakl mu-
zyczny pt.: „Bracia Dalcz i S-ka”. Wyjazd po³¹czony by³ z
pobytem na Jarmarku Bo¿onarodzeniowym na Rynku G³ów-
nym w Krakowie. W wyjeŸdzie wziê³o udzia³ 48 osób.
Odby³y siê ciesz¹ce siê du¿ym powodzeniem œwi¹teczne

bilarda i tenisa sto³owego dla ró¿nych
kategorii wiekowych, gdzie oprócz wyniku wa¿ne by³o roz-
wijanie zainteresowañ aktywnym sposobem spêdzania wol-
nego czasu. Uczestnikami turnieju by³y osoby w przedziale
wiekowym od 12 do 60+.

Starano siê tak¿e uwra¿liwiæ dzieci na problemy osób po-
trzebuj¹cych pomocy poprzez zorganizowanie cyklu warsz-
tatów pt.: . Dzieci w³¹czy³y
siê w pomoc potrzebuj¹cym rodzinom poprzez wykonanie
upominków, które przekazane zosta³y organizatorom projek-
tu Szlachetna Paczka. Wspólnie wykonano ró¿nymi techni-
kami plastycznymi 30 œwi¹tecznych podarunków.
W okresie poprzedzaj¹cym Œwiêta Bo¿ego Narodzenia og³o-
szono na osiedlach ogólnodostêpny konkurs plastyczny, pt.:

- konkurs dla ró¿nych kate-
gorii wiekowych na naj³adniejsz¹ ozdobê choinkow¹.
W konkursie wziê³o udzia³ 30 mieszkañców osiedli spó³-
dzielczych.
Chc¹c uwra¿liwiæ m³ode pokolenie na piêkno i wymowê ko-
lêd zorganizowano dla cz³onków
ko³a muzycznego, podtrzymuj¹c w ten sposób dobr¹ polsk¹
tradycjê, w którym wziê³o udzia³ 15 osób.

6 grudnia 2014r. w klubie „Pegaz” odby³y siê
dla najm³odszych mieszkañców osiedli spó³dzielczych z
Chrzanowa, Libi¹¿a i Trzebini. Mimo, ¿e Spó³dzielnia za-
pewni³a nieodp³atny dowóz dzieci z opiekunami z Libi¹¿a i
Trzebini, z Trzebini nikt nie wzi¹³ udzia³u w imprezie.
W czasie przejazdu do Chrzanowa autokar zatrzyma³ siê pod
kompleksem handlowym „Piotr i Pawe³” w Chrzanowie,
gdzie dzieci mia³y okazjê zobaczyæ z bliska ¿ywe renifery,
które dowioz³y paczki z dalekiej Laponii. Imprezê poprowa-
dzili artyœci kabaretu „Zgrywus” z £odzi z programem pt.:

. Na zakoñczenie przedstawienia
goœci³ na sali niecierpliwie oczekiwany przez najm³odszych
Miko³aj i wrêczy³ wszystkim dzieciom prezenty. W imprezie
wziê³o udzia³ ponad 50 dzieci.

Dla dzieci z realizowany by³ ten sam
program zajêæ, który odbywa³ siê w klubie Pegaz. Tu rów-
nie¿ dzieci wykonywa³y dary do projektu

. Powsta³o ponad 30 piêknych podarunków o tematyce
œwi¹tecznej, które zosta³y przekazane podczas Wielkiego
Fina³u oraz Gali Szlachetnej Paczki w Libi¹skim Centrum
Kultury w Libi¹¿u w dniu 14 grudnia 2014 r.
W listopadzie ubieg³ego roku klub og³osi³

.
Dzieci wykonywa³y rzeŸby z gliny i innych materia³ów, nas-
têpnie ozdabia³y farbami. 10 grudnia odby³o siê rozstrzyg-
niêcie konkursu.

Kolejny konkurs plastyczny og³oszony na osiedlach w Libi¹-
¿u to . Jego rozstrzygniêcie
nast¹pi³o 19 grudnia ubieg³ego roku. Laureatami konkursu
zostali:
1) w kategorii dzieci m³odszych:

2) w kategorii osób doros³ych:

Stali uczestnicy zajêæ klubowych w tym szczególnym czasie
rozmawiali o tradycjach i obrzêdach bo¿onarodzeniowych,
sk³adali sobie ¿yczenia, wykonywali œwi¹teczne stroiki, oz-
doby na choinkê. Koniec roku by³ równie¿ okresem pod-
sumowañ i wspomnieñ z roku przemijaj¹cego. Wszyscy ¿y-
czyli sobie przede wszystkim zdrowia i by 2015 rok nie by³
gorszy.
Klub „Promieñ” równie¿ zorganizowa³ wyjazd do

na spektakl muzyczny
„Bracia Dalcz i s-ka” i pobyt na

w Krakowie. Z wyjazdu skorzysta³o 50 mieszkañców.

- w feriach zorganizowanych w klubie „Pegaz” i w klubie
„Promieñ” dla dzieci w wieku 6-13 lat pn. „ZIMA W
MIEŒCIE”.

- 13 lutego 2015 r. - w Koncercie Piosenki Dyskotekowej
po³¹czonym z balem przebierañców pod has³em: „Walen-
tynkowe niespodzianki” - klub „Pegaz”.

L.W.

Organizatorzy VI spotkania wigilijnego sk³adaj¹ podziêko-
wania za udzia³ w spotkaniu i pomoc w realizacji uroczys-
toœci

„Zimowych witra¿y”
„Kul œniegowych”
„Œwi¹tecznych lampionów”

”Kreatywnych choinek”

Teatru im. Juliusza S³owackiego

turnieje sportowe

„Ka¿dy jest komuœ potrzebny”

„Oryginalna ozdoba choinkowa”

konkurs kolêd i pastora³ek

MIKO£AJKI

„Ba³wan szuka Miko³aja”

sekcji plastycznej

„Szlachetna pacz-
ka”

ogólnodostêpny
konkurs plastyczny dla dzieci pt. „RzeŸba Miko³aja”

Najlepsze prace wykonali:

„Oryginalna ozdoba choinkowa”

Teatru im
Juliusza S³owackiego w Krakowie

Jarmarku Bo¿onarodzenio-
wym

Zapisy od 3.02.2015 r. Ze wzglêdu na ogra-
niczona iloœæ miejsc - decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ

Klub Pegaz

Klub Promieñ

Szymon Piaseczki, który zdoby³ I miejsce,
Dagmara Janic - II miejsce,
Zofia Baran - III miejsce.

Szymon Janic - I miejsce,
Dominika Opyd - II miejsce,
Weronika Rusiniak - III miejsce.

pani W³adys³awa Waligóra - I miejsce,
pani Henryka Laski - II miejsce,
pani Halina Godek - II miejsce.


