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Szanowni Państwo,
z okazji świąt Bożego Narodzenia
Zarząd wraz ze wszystkimi pracownikami
MSM „Budowlanka”
składa najserdeczniejszy życzenia:
Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość.
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!

Wyższe Opłaty Za Śmieci
W

całym kraju rosną opłaty za wywóz
śmieci. Także w Oświęcimiu, mocą
uchwały Rady Miasta z dnia 30 października
2019 roku ceny za wywóz śmieci znacząco
wzrosną począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Od
tego dnia, zaczną bowiem obowiązywać nowe
stawki ustalone w ww. uchwale. I tak, za odpady
segregowane trzeba będzie płacić 22 zł
miesięcznie za osobę, a osoby niewywiązujące
się z powyższego obowiązku - aż 44 zł

miesięcznie za osobę. Powodów tak znaczącej
podwyżki jest wiele, jednak główny z nich to
ustawowe przypisanie nowych obowiązków na
podmioty odpowiedzialne za odbiór
i składowanie odpadów. Sytuacja rodzin
posiadających tzw. Kartę Dużej Rodziny będzie
nieco lepsza, albowiem w takim przypadku
koszty wynosić będą 17 zł od osoby.
Stawka opłaty za wywóz śmieci w Chełmku
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19

listopada 2019 roku w sprawie określenia
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenie tej
opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku
wynosić będzie 20 zł miesięcznie za osobę.
Za niewypełnianie obowiązku selektywnego
zbierania odpadów opłata wynosić będzie 40 zł
miesięcznie za osobę.
Na chwilę powstawania niniejszego Biuletynu,
stawki opłat w Zatorze nie zostały ustalone.

Średnie Miesięczne Koszty Za C.O.
W

minionym sezonie grzewczym, na
większości nieruchomości wysokość
zaliczek na c.o. pobieranych przez cały rok
wystarczyła na pokrycie kosztów ogrzewania.
Tylko jedna nieruchomość, położona w Zatorze
odnotowała koszty wyższe niż zebrane przez

cały rok zaliczki. Było to spowodowane
wzrostem cen gazu, który jest wykorzystywany
do ogrzewania budynków w Zatorze. Pomimo,
iż ubiegłoroczna zima była raczej łagodna
odnotowaliśmy jednak w skali całej Spółdzielni
wzrost ilości zużytej energii cieplnej o 3%

w porównaniu z sezonem grzewczym
2017/2018. Poniżej załączamy również tabelę
zawierającą informacje na temat średniego
kosztu ogrzewania w przeliczeniu na m2
powierzchni mieszkania na miesiąc.
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Kolejny Etap Prac Ukończony
Z

akończono remont elewacji i balkonów
pierwszej z trzech części budynku przy

ulicy Marszałka Piłsudskiego 12 w Chełmku.
Po wymianie wszystkich barier balkonowych

na ocynkowane trzeba przyznać, że budynek
nabrał blasku i prezentuje się bardzo okazale.

Ciekawostki i Humor
Czy wiesz, że:
Zamek w Oświęcimiu to budowla wzniesiona na szycie
wzgórza już w średniowieczu. Pierwsze wzmianki
o kasztelanii oświęcimskiej pochodzą z okresu, gdy
została ona przyłączona do księstwa opolskiego (lata
1177–1179). Przebudowę i umocnienie obronne zamku
przypisuje się synowi Mieszka Plątonogiego księciu
Kazimierzowi. Świadczyć o tym mogą odkrycia
archeologiczne w pobliżu wieży potwierdzające istnienie
obiektu murowanego na wzgórzu zamkowym w pierwszej
połowie XIII wieku
(źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_O%C5%9Bwi%
C4%99cimiu#Historia)

Humor:
Mały chłopczyk, pyta swojego kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Eee… mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty.
- Ale przecież to jest super prezent! Dzięki tej
trąbce codziennie zarabiam pieniądze.
- W jaki sposób?
- Rodzice mi dają, żebym przestał trąbić.
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