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Internetowe półkolonie

Tegoroczne zimowe półkolonie organizowane przez Klub ChSM „Pokolenie”,
ze względu na obostrzenia związane z pandemią, miały charakter on-line.

Na stronie internetowej Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej od 4 do 8
stycznia i od 11 do 15 stycznia 2021 roku
publikowano materiały video z zajęciami
warsztatowymi, których celem było zabranie oglądających w najdalsze zakątki
świata, wyobraźni i kreatywności.
Dwutygodniowy program wypełniły warsztaty tańca orientalnego, teatru
czarnego tła, a także zajęcia plastyczne i ruchowe. Chętni mogli zbudować
karmnik dla ptaków, przygotować in-

diański łapacz snów, spróbować swoich
sił w nowoczesnym origami i poznać
tajniki indyjskiej mody. Finałowy punkt
programu stanowił specjalny występ
Zespołu Tańca Indyjskiego „Natarang”.
Dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć przygotowano konkursy z nagrodami. Zdjęcia prac konkursowych
związanych z poszczególnymi warsztatami można nadsyłać na adres poczty elektronicznej Klubu „Pokolenie”
– klub@chsm.com.pl do końca stycznia.
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REKLAMA

RESTAURACJA
CASINO CLUB
Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej)
tel. 32 247 70 54 lub 602 268 951

29
LAT

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ORGANIZOWANE PRZEZ NAS
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
KOMUNIE, WESELA, URODZINY, CHRZCINY ITP.

Catering / Imprezy okolicznościowe
Więcej informacji na stronie www.rcc.pl

WULKANIZACJA

OPONY

SPRZEDAŻ
SERWIS
KLIMATYZACJA

odgrzybianie
ozonowe

Czynne pon - pt 800 - 1800 sob 800 - 1500

Chorzów, ul. Leśna 9, tel. 32
032246
246 86
8641
41

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy, wnęki itp.
pomiar i wycena gratis
tel. 503 592 364
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ŻYCIE SPÓŁDZIELNI

malowano klatki schodowe wraz z ułożeniem płytek na podestach w budynku
przy ul. Karpackiej 40b-40c a także dokonano wymiany nawierzchni parkingu
w rejonie budynku ul. Brzozowa 1.

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Administracja
Zakończono wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. 3 Maja 115.
Kabina ma nowoczesne wykończenie
oraz ledowe oświetlenie. W toku są roboty malarskie w budynku przy ul. Nowaka 9.

Nowy parking w rejonie budynku
przy ul. Brzozowej 1

Rada Osiedla
Na grudniowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla „Chorzów Batory”
ocenili pozytywnie pracę Administracji
za rok 2020r. oraz omówili problematykę bieżącą.

CENTRUM

Nowy dźwig w budynku
przy ul. 3 Maja

Rada Osiedla
Rada Osiedla zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Rady za
2020r., które przygotowane zostało
przez Sekretarz Rady - Gabrielę Karpińską. Sprawozdanie zostało przyjęte
jednogłośnie. Rada zapoznała się z rzeczowym wykonaniem planu remontów
w 2020r. Członkowie Rady nie wnieśli
uwag do zakresu wykonanych prac.

Administracja
W grudniu 2020 roku zakończono
częściową wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy
ul. Karolinki 1, 5, Majętnego 8, 18
i Krasickiego 7. Odebrano roboty związane z malowaniem klatek schodowych
budynku przy ul. Stabika 14-16-1820-22-24. Zainstalowano oświetlenie
świąteczne na obszarze wnętrza osiedla „IRYS” pomiędzy budynkami przy

nr 01/2021
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Kontynuowano uzupełniające kontrole
roczne gazowe i kominiarskie.
Zakończono i rozliczono roboty zrealizowane w 2020 roku na podstawie
zawartych rocznych umów m.in. na
wymianę stolarki okiennej, wycinki
i przycinki drzew oraz robót drobnych
i awaryjnych.
Rada Osiedla
W grudniu 2020r. Rada Osiedla
„Centrum” pozytywnie zaopiniowała
plan remontów na 2021 rok. Zapoznała
się z roczną analizą skarg i wniosków.
Ponadto Rada Osiedla podsumowała
swoją działalność i przyjęła sprawozdanie za 2020 rok.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
W grudniu 2020r. w zasobach Administracji „Różana Gałeczki” zakończono prace związane z remontem elewacji
i balkonów przy ul. Młodzieżowej 43.
Kontynuowane były roboty związane
z remontem balkonów i elewacji budynku przy ul. Ryszki 59.
Przeprowadzane były także przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych
oraz przeglądy kominiarskie. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie.

CHORZÓW BATORY
Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano rocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych,
spalinowych i wentylacyjnych. Zamontowano zewnętrzne oświetlenie
świąteczne w rejonie budynku przy
ul. Podmiejskiej 15-25. Zamontowano
kolce ochronne na gzymsie budynku
przy ul. Karpackiej 21-23, wykonano
modernizację instalacji domofonowej
w budynku przy ul. Karpackiej 36b, po-

Budynek przy ul. Młodzieżowej 43
po modernizacji

Odnowiona klatka schodowa
przy ul. Stabika

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w grudniu 2020r.
Rada Osiedla „Różana Gałeczki” omówiła oraz pozytywnie zaopiniowała
plan remontów Administracji na 2021r.
Ponadto dokonano podsumowania
działalności Rady w roku 2020. Rozpatrywane były również sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców osiedla.

GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.
Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”, ul. Katowicka 105, tel. 32 2413-374, fax. 32 2413-474,
e-mail: biuro@agencjamedial.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM,
ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Nakład: 7.500 egz.
Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: biuro@cuddruk.pl.
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PLAN REMONTÓW NA 2021 ROK
Rzeczywiste koszty remontów będą ustalane w postępowaniu przetargowym.

ADMINISTRACJA „ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA”
Planowany fundusz remontowy
1.

3. Zasoby MA-1
Pomiary i naprawy instalacji odgromowych

4 842 600 zł

DOCIEPLENIA
Cieszyńska 8-14a
Docieplenie ścian podłużnych
+ remont balkonów

Remonty bieżące, awarie i roboty drobne 550 000 zł - cały rok

INSTALACJE

WODNO – KANALIZACYJNE
1. Osiedle Pnioki
Płukanie instalacji cwu
10.000 zł
2. Gwarecka 65
wymiana przyłącza kanalizacyjnego 25.000 zł
3. Nowaka 3
Renowacja rur spustowych
80.000 zł
4. Zasoby MA-1
Wymiany pionów
20.000 zł
C.O.
1. Żołnierzy Września 13
Remont węzła
30.000 zł
2. Osiedle Pnioki
Wymiana zaworów na belkach
25.000 zł
3. Cieszyńska 18-18b
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
3 000 zł
4. Floriańska 26
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
15.000 zł
5. 3-go Maja 115
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
17.000 zł
6. Watoły 1-3,5-7,9-11
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
15.000 zł
7. Łagiewnicka 105
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
4.000 zł
8. Łagiewnicka 114-118
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
12.000 zł
9. Rodziny Oswaldów 24
Wymiana grzejników na klatkach schodowych
4.000 zł

135.000 zł
II kwartał
III kwartał
II kwartał
cały rok
125.000 zł
III kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał

GAZ
200.000 zł
1. Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowych „C”
				
30.000 zł
cały rok
2. 3-go Maja 115
Modernizacja instalacji		
170.000 zł II-III kwartał
ELEKTRYCZNE
1. Floriańska 26
Modernizacja instalacji
2. Nowaka 9
Remont tablic			

145.000 zł
100.000 zł

I-II kwartał

10.000 zł

I kwartał

35.000 zł cały rok
400.000 zł

400.000 zł II-III kwartał

ELEWACJE
900.000 zł
3-go Maja 113
Remont balkonów+ usunięcie glonów
600.000 zł II-IV kwartał
2. Kopalniana 7-11
Remont balkonów
300.000 zł II-III kwartał
1.

DEKARSKO-BLACHARSKIE
1. Rodziny Oswaldów 3-5
Remont dachu			
2. Rodziny Oswaldów 7-9
Remont dachu
3. Rodziny Oswaldów 6
Remont dachu
4. Rodziny Oswaldów 18
Remont dachu
5. Rodziny Oswaldów 22-24
Remont dachu
6. Lompy 10
Remont dachu

400.000 zł
80.000 zł

II kwartał

80.000 zł

II kwartał

40.000 zł

III kwartał

40.000 zł

III kwartał

80.000 zł II-III kwartał
80.000 zł II-III kwartał

MALARSKIE
1.090.000 zł
1. Floriańska 26
Malowanie klatek schodowych + Płytki
245.000 zł II-IV kwartał
2. Nowaka 9
Malowanie klatek schodowych + Płytki
100.000 zł II kwartał
3. Cieszyńska 18-18b
Malowanie klatek schodowych + Płytki 90.000 zł I kwartał
4. Watoły 1-3
Malowanie klatek schodowych + Płytki 85.000 zł I-II kwartał
5. Watoły 5-7
Malowanie klatek schodowych + Płytki
85.000 zł I-II kwartał
6. Watoły 9-11
Malowanie klatek schodowych + Płytki 85.000 zł I-II kwartał
7. Łagiewnicka 105
Malowanie klatek schodowych + Płytki
40.000 zł I kwartał
8. Łagiewnicka 114
Malowanie klatek schodowych + Płytki
40.000 zł I kwartał
9. Łagiewnicka 116
Malowanie klatek schodowych + Płytki
40.000 zł I kwartał
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10. Łagiewnicka 118
Malowanie klatek schodowych + Płytki
40.000 zł I kwartał
11. Rodziny Oswaldów 24
Malowanie klatek schodowych + Płytki
40.000 zł II kwartał
12. 3-go Maja 115
Malowanie klatek schodowych + Płytki
200.000 zł III-IV kwartał
STOLARSKIE
200.000 zł
1. Zasoby MA-1
Wymiana i zwroty za wymianę okien
170.000,-zł - cały rok
2. Zasoby MA-1
Wymiana drzwi
30.000 zł cały rok
PIECE
5000 zł
Zasoby MA-1
remont pieców + zwroty za wkład alufol 5.000 zł cały rok
INNE BUDOWLANE
150.000 zł
1. Boczna 8
Montaż podjazdu + wykonanie chodnika
120.000 zł II-III kwartał
2. Wolskiego 15
Izolacja ściany szczytowej
10.000 zł
II kwartał
3. Boczna 10
Remont wejścia do budynku–tył 10.000 zł
II kwartał
4. Zasoby MA-1
Usuwanie zaleceń kominiarskich 10.000 zł
cały rok
DROGI, ZIELEŃ, MAŁA ARCHITEKTURA
1. Zasoby MA-1
Wycinka drzew
10 000 zł
2. Zasoby MA-1
Nasadzenia drzew i krzewów 10.000 zł
3. Zasoby MA-1
Remonty nawierzchni
20.000 zł
4. Żołnierzy Września 13
Wykonanie parkingu
140.000 zł
DŹWIGI
1. 3 Maja 115
Wymiana dźwigu 1 szt.
2. 3 Maja 115
Wymiana dźwigu 1 szt.
3. Zasoby MA-1
Roboty bieżące

180.000 zł
cały rok
cały rok
cały rok

II-III kwartał
360.000 zł

170.000 zł

I kwartał

170.000 zł

III kwartał

20.000 zł

cały rok

REZERWA/Zalecenia P. POŻ.**

67 600 zł

ADMINISTRACJA „CHORZÓW BATORY”
Planowany fundusz remontowy
Pogotowie, awarie i roboty drobne

5.070.600 zł
532.000 zł cały rok

nr 01/2021

INSTALACJE

1.892.000 zł

WODNO-KANALIZACYJNE
1. Kaliny 93/1
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
32.000 zł
2. Orląt 3/1,2,3,4
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
60.000 zł
3. Czempiela 50/1,3,5
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
36.000 zł
4. Czempiela 6/1,2,3
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
54.000 zł
5. Czempiela 2/1,2,3,4,9
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
90.000 zł
6. Kaliny 70/1,2,3,4,5,7
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
72.000 zł
7. Farna 4a/2
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
12.000 zł
8. Jubileuszowa 40/1,2
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
28.000 zł
9. Graniczna 50/1
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
7.000 zł
10. Graniczna 52/1,9
wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych
14.000 zł
11. Graniczna 82/2
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
13.000 zł
12. Czempiela 35/1,2,3
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
36.000 zł
13. Czempiela 37/2,3
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
24.000 zł
14. Czempiela 39/1,2,3
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
24.000 zł
15. Czempiela 41/1,2
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
24.000 zł
16. Czempiela 45/2,3
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
24.000 zł
17. Zasoby MA-2
remonty przyłączy, czyszczenia
60.000 zł
CENTRALNE OGRZEWANIE
1. ZASOBY MA-2
Roboty po sezonie grzewczym

610.000 zł
I-II kwartał
I-II kwartał
I-II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał
III kwartał
III kwartał
IV kwartał
IV kwartał
IV kwartał
IV kwartał
IV kwartał
IV kwartał
cały rok
190.000 zł

20.000 zł II/III kwartał
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2. Brzozowa 21
montaż zaworów regulacyjnych pod pionami centralnego
ogrzewania
85.000 zł III-IV kwartał
3. Brzozowa 23
montaż zaworów regulacyjnych pod pionami centralnego
ogrzewania
85.000 zł III-IV kwartał
GAZ
320.000 zł
1. ZASOBY MA-2
usuwanie nieszczelności
70.000 zł
cały rok
2. Kaliny 87
wyprowadzenie instalacji gazowej poza mieszkania wraz z
wykonaniem projektu
250.000 zł II-III kwartał
ELEKTRYCZNE
1. ZASOBY MA-2
Pomiar instalacji odgromowej

772.000 zł
5.000 zł

cały rok

2. ZASOBY MA-2
Remont po pomiarach instalacji odgromowej
10.000 zł
cały rok
3. Karpacka 36-40
2 etap modernizacji instalacji elektrycznej klatek schodowych
237.000 zł
I/II kwartał
4. Brzozowa 52-58
Modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych
175.000 zł
II-III kwartał
5. Graniczna 104-110
Modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych
140.000 zł II-III kwartał
6. Czempiela 42
Modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych
60.000 zł
II-III kwartał
7. Kaliny 62
Modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych
80.000 zł
II-III kwartał
8. Orląt 3
Modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych
30.000 zł
I-II kwartał
9. Podmiejska 21-25
Naprawa instalacji odgromowej 15.000 zł
II kwartał
10. Czempiela 2, 6, 8
Wymiana lamp zewnętrznych na budynkach
10.000 zł
II kwartał
11. Kaliny 62-76
Wymiana lamp zewnętrznych na budynkach
10.000 zł
II kwartałi
DOCIEPLENIA
70.000 zł
1. Karwińska 1-3a, Karpacka 9-11
Projekt docieplenia elewacji
20.000 zł
I-II kwartał
2. Karwińska 1-3a, Karpacka 9-11
Docieplenie elewacji – spłata raty kredytu
50.000 zł III-IV kwartał
ELEWACJE / BALKONY
1. Brzozowa 16-20
2 etap remont balkonów

843.000 zł
298.000 zł

I-II kwartał
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2. Brzozowa 21-23
Remont balkonów
400.000 zł II-III kwartał
3. Karpacka 36-40c
Mycie elewacji
25.000 zł
III kwartał
4. Brzozowa 25
Remont wejścia do budynku
20.000 zł
II kwartał
5. Karpacka 9
Wykonanie izolacji fundamentów 20.000 zł III-IV kwartał
6. Graniczna 66-72
Wykonanie izolacji fundamentów 80.000 zł II-III kwartał
DEKARSKO – BLACHARSKIE
157.000 zł
1. ZASOBY MA-2
Realizacja zaleceń kominiarskich
17.000 zł – cały rok
2. ZASOBY MA-2
Naprawy kominów, naprawa dachów, roboty alpinistyczne
40.000 zł – cały rok
3. Brzozowa 21-23
Wymiana pokrycia dachu
100.000 zł II-III kwartał
MALARSKIE
753.000 zł
Karpacka 36-40
2 etap malowania klatki schodowej wraz z płytkowaniem
278.000 zł
I-II kwartał
2. Brzozowa 52-58
Malowanie klatki schodowej wraz z płytkowaniem
				
130.000 zł II-III kwartał
3. Czempiela 42
Malowanie klatki schodowej wraz z płytkowaniem
		
75.000 zł II-III kwartał
4. Graniczna 104-110
Malowanie klatki schodowej wraz z płytkowaniem
			
115.000 zł III-IV kwartał
5. Kaliny 62
Malowanie klatki schodowej wraz z płytkowaniem
			
110.000 zł III-IV kwartał
6. Orląt 3
Malowanie klatki schodowej wraz z płytkowaniem
				
45.000 zł
I kwartał
1.

STOLARSKIE
135.000 zł
1. ZASOBY MA-2
Zwroty za wymianę okien we własnym zakresie
50.000 zł cały rok
2. ZASOBY MA-2
wymiana okien
80.000 zł cały rok
3. ZASOBY MA-2
naprawa okien po dewastacjach
5.000 zł cały rok
PIECE
1. ZASOBY MA-2
przebudowa pieców kaflowych
2. ZASOBY MA-2
wkład kominowy – zwroty
3. ZASOBY MA-2
Realizacja zaleceń kominiarskich

43.000 zł
11.000 zł

cały rok

12.000 zł

cały rok

20.000 zł

cały rok
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20.000 zł

20.000 zł

6.

cały rok

7.

ZIELEŃ, ARCHITEKTURA, DROGI
568.000 zł
1. ZASOBY MA-2
Uzupełnienie ubytków asfaltu, naprawa po zimie, projekty
30.000 zł cały rok
2. ZASOBY MA-2
Zakup i wycinka drzew i krzewów
30.000 zł cały rok
3. ZASOBY MA-2
Naprawa urządzeń zabawowych
5.000 zł cały rok
4. ZASOBY MA-2
Zakup urządzeń zabawowych
20.000 zł II/III kwartał
5. St. Batorego 92-98
Modernizacja chodników, małej infrastruktury, modernizacja placu zabaw
300.000 zł II/III kwartał
6. Graniczna 82
Modernizacja parkingu
133.000 zł III-IV kwartał
7. Karłowicza 23-29
Utwardzenie terenu pod śmietnikiem 10.000 zł II kwartał
8. Orląt 3
Likwidacja wiaty śmietnikowej, utwardzenie miejsc postojowych
20.000 zł I- II kwartał
9. St. Batorego 68
Wymiana wiaty śmietnikowej
20.000 zł
II kwartał
DŹWIGI
1. ZASOBY MA-2
REMONTY BIEŻĄCE
2. Kaliny 89
Montaż monitoringu w windach

16.000 zł
14.000 zł cały rok

REZERWA

41.600 zł

2.000 zł I kwartał
cały rok

ADMINISTRACJA „CENTRUM”
Planowany fundusz remontowy
5.834.900 zł
Koszty stałe: pogotowie, awarie, roboty drobne
650.000 zł

INSTALACJE

WODNO – KANALIZACYJNE
Ks. Wł. Opolskiego 7
renowacja rękawem żywicznym pionów deszczówki wewnętrznej w budynku
160.000 zł I/II kwartał
2. Kazimierza 8-10
Renowacja rękawem żywicznym pionów deszczówki wewnętrznej w budynku – 2 piony
70.000 zł I-II kwartał
3. 11-go Listopada 43
Renowacja rękawem żywicznym pionów deszczówki wewnętrznej w budynku
24.000 zł I-II kwartał
4. Słowiańska 18
Wymiana poziomów kanalizacji i przyłącza
				
36.000 zł I-II kwartał
5. Karolinki, Majętnego
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
44.000 zł I-II kwartał
1.

8.
9.
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Katowicka 90/ lokal użytkowy + 3-12
Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 9.000 zł I-II kwartał
Miechowicka 4/3-15
Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
				
10.000 zł I-II kwartał
Konopnickiej 11b/2-10
Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
				
12.000 zł I-II kwartał
Ks. Wł. Opolskiego 11/7-175 WC
Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
				
25.000 zł I-II kwartał

C.O.
1. Dąbrowskiego 4-18
Wymiana poziomów c.o. + remont węzłów II etap
				
115.000 zł II-III kwartał
2. Kazimierza 8-10
Malowanie pomieszczeń kotłowni 20.000 zł II-III kwartał
3. Zasoby MA-3
Roboty c.o. po sezonie grzewczym 10.000 zł II-III kwartał
GAZ
1. Zasoby MA-3
Usuwanie nieszczelności na instalacjach gazowych „C”
				
100.000 zł I-IV kwartał
2. Stabika 6, 8, 12, 16
wg P.B.W. wyprowadzenie instalacji gazowej na korytarz
				
200 000 zł
I kwartał
ELEKTRYCZNE
1. Stabika 6-24
modernizacja instalacji oświetleniowej (LED + czujniki
ruchu ) II etap
150.000 zł I kwartał
2. Katowicka 90
Remont instalacji oświetleniowej ( LED + czujniki ruchu )
			
II etap 30.000 zł
I kwartał
3. Dąbrowskiego 6,8,10,12,16-18
Remont instalacji oświetleniowej ( LED + czujniki ruchu )
			
II etap 1 40.000 zł II-III kwartał
4. Słowiańska 18-40 3 budynki
Remont instalacji oświetleniowej ( LED + czujniki ruchu )
II etap 300.000 zł III-IV kwartał
5. Majętnego 8
Naprawa instalacji odgromowej 12.000 zł II-III kwartał
DOCIEPLENIA
1. Konopnickiej 11,a,b,c
termorenowacja budynku + remont balkonów II etap
			
828.000 zł II-III kwartał
2. Majętnego 8
termorenowacja budynku + remont balkonów
			
550.000 zł II-III kwartał
ELEWACJE
Konopnickiej 38
remont balkonów/loggii + malowanie elewacji
232.000 zł II-III kwartał
DEKARSKO – BLACHARSKIE
1. Ks. Wł. Opolskiego 9 ( 1 segment) remont dachu
				
110.000 zł II-III kwartał
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Majętnego 18
Remont dachu 		
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55.000 zł

II-III kwartał

MALARSKIE
1. Słowiańska 18-20-22-24
Malowanie klatek schodowych + piwnic
				
140.000 zł
III kwartał
2. Dąbrowskiego 4-12 ; 16-18
Malowanie klatek schodowych + piwnic
			
210.000 zł III-IV kwartał
3. Katowicka 90
Malowanie klatek schodowych + piwnic+ strych
				
40.000 zł
I kwartał
4. Konopnickiej 15,a,b
Malowanie klatek schodowych + piwnic + strych
			
100.000 zł
I kwartał
5. Stabika 6-12, 14-24
Malowanie klatek schodowych + piwnic II etap
124.000 zł
I kwartał
STOLARSKIE
Zasoby MA-3
Wymiana okien wg wniosków złożonych w 2020 roku
+ zaległe
100.000zł
I-IV kwartał
PIECE
Zasoby MA-3
Wymiana lub remont pieców + zwroty za wkład alufol
10.000 zł
I-IV kwartał
INNE BUDOWLANE
1. Zasoby MA-3
Realizacja zaleceń kominiarskich 30.000 zł I-IV kwartał
2. Zasoby MA-3
Montaż nakładek profili poręczowych na balustradach schodowych 			
30.000 zł I-IV kwartał
3. Ks. Wł. Opolskiego 1-11
Naprawy bieżące- szlabany
20.000 zł I-IV kwartał
ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
1. Katowicka 136,a,b
zagospodarowanie terenu-placu zabaw
200.000 zł II-III kwartał
2. Ks. Wł. Opolskiego 1-11
Współfinansowanie zadania pn. Rewitalizacja placów zabaw
			
150.000 zł II-IV kwartał
3. Zasoby MA-3
Wycinka, prześwietlenie, nasadzenie drzew
				
38.000 zł
I-IV kwartał
4. Zasoby MA-3
Naprawa nawierzchni asfaltowych 12.000 zł II-IV kwartał
DŹWIGI
1. Ks. Wł. Opolskiego 1, 3
Wymiana dźwigów osobowych 700.000 zł II-IV kwartał
2. Zasoby MA-3
Roboty bieżące
10.000 zł
I-IV kwartał
Rezerwa/Zalecenia P.POŻ

28.900 zł

I-IV kwartał
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ADMINISTRACJA „RÓŻANA-GAŁECZKI”
Planowany fundusz remontowy

5.921.400 zł

Remonty bieżące, awarie i roboty drobne
1.021.500 zł – cały rok

INSTALACJE

WODNO – KANALIZACYJNE
Szczecińska 10 - pion mieszkań 36a* (a* - Dom Aktora)
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
2. Szczecińska 10 - pion mieszkań 37a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
3. Szczecińska 10 - pion mieszkań 17a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
4. Szczecińska 10 - pion mieszkań 18a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
5. Szczecińska 10 - pion mieszkań 34a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
6. Szczecińska 10 - pion mieszkań 35a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
7. Szczecińska 10 - pion mieszkań 20a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
8. Szczecińska 10 - pion mieszkań 21a
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
				
8.000 zł II-III kwartał
9. Głowackiego 1 - pion mieszkań 1
Wymiana pionów wodnych
5.000 zł II-III kwartał
10. Głowackiego 1 - pion mieszkań 2
Wymiana pionów wodnych
5.000 zł II-III kwartał
11. Głowackiego 1 - pion mieszkań 3
Wymiana pionów wodnych
5.000 zł II-III kwartał
12. Głowackiego 3 - pion mieszkań 1
Wymiana pionów wodnych
5.000 zł II-III kwartał
13. Głowackiego 3 - pion mieszkań 2
Wymiana pionów wodnych
5.000 zł II-III kwartał
14. Głowackiego 3 - pion mieszkań 3
Wymiana pionów wodnych
5.000 zł II-III kwartał
15. Głowackiego 5-7
Wymiana poziomów kanalizacyjnych
				
35.000 zł
I kwartał
16. Gałeczki 40
Wymiana poziomów kanalizacyjnych 90.000 zł II kwartał
17. Górnicza 32
Wymiana poziomów kanalizacyjnych 30.000 zł II kwartał
18. Ryszki 57 (Segment 2)
Wymiana poziomów kanalizacyjnych 60.000 zł I kwartał
19. Wiosenna 20-24
Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej
				
80.000 zł II kwartał
1.
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20. Ryszki 57
Wymiana przyłączy kanalizacji sanit. 60.000 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I kwartał

ELEKTRYCZNE
Gałeczki 45
Wymiana rozdzielni + 2 WLZ 30.000 zł
II kwartał
Gałeczki 47
Wymiana SZR (niska str.) + rozdzielnia (wysoka str.)
				
9.000 zł
II kwartał
Różana 1
Wymiana SZR + rozdzielnia
8.500 zł
II kwartał
Różana 2
Wymiana SZR		
6.000 zł
II kwartał
Młodzieżowa 5
Wymiana SZR + rozdzielnia
9.000 zł
II kwartał
Młodzieżowa 9
Wymiana rozdzielni 		
3.000 zł
II kwartał
Młodzieżowa 13
Wymiana SZR		
6.000 zł
II kwartał
Sportowa 15
Wykonanie zbiorczych korytek na instalacje kablowe
				
3.000 zł
I kwartał
Racławicka 31-37
Wykonanie zbiorczych korytek na instalacje kablowe
				
12.000 zł
I kwartał

DOCIEPLENIA
Astrów 16
Termorenowacja budynku + remont balkonów
761.400 zł

I kwartał

ROBOTY DEKARSKIE
1. Ryszki 59
Remont dachu (hydronylon)
110.000 zł II-III kwartał
2. Ryszki 29 maszynownia
Remont dachu (hydronylon)
8.000 zł II-III kwartał
3. Ryszki 39 maszynownia + niższy segment
Remont dachu (hydronylon)
16.000 zł II-III kwartał
4. Ryszki 35 maszynownia
Remont dachu (hydronylon)
5.000 zł II-III kwartał
5. Gałeczki 45
Remont dachu (hydronylon)
87.000 zł II-III kwartał
6. Ryszki 45 dachotaras
Odnowienie powłoki ochronnej
4.000 zł
III kwartał
ROBOTY MALARSKIE
1. Gałeczki 41-43
Malowanie klatek schodowych i piwnic
			
280.000 zł III-IV kwartał
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2. Gałeczki 40
Malowanie klatek schodowych i piwnic
			
550.000 zł II-III kwartał
3. Sportowa 15
Malowanie klatek schodowych i piwnic 40.000 zł II kwartał
4. Racławicka 31-37
Malowanie klatek schodowych i piwnic 120.000 zł II-III kwartał
ROBOTY STOLARSKIE
Wymiana stolarki okiennej-realizacja wniosków z 2020r
135 000 zł I/IV kwartał
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1. Gałeczki 9
Remont balkonów + podwyższenie balustrad + naprawa
i odnowienie elewacji
290.000 zł II-III kwartał
2. Ryszki 59
Remont balkonów + odnowienie elewacji - kontynuacja
				
930.000 zł
I kwartał
3. Gałeczki 41
Zabudowa drzwi we wnęce na szczycie budynku + kafelki
w przedsionku 		
12.000 zł
III kwartał
4. Młodzieżowa 15
Ułożenie płytek na korytarzach
120.000 zł III-IV kwartał
5. Gałeczki 26-26a
Remont balkonów (12) + odnowienie elewacji+ wymiana
deskowania		
130.000 zł II-III kwartał
6. Gałeczki 28
Remont balkonów (6) + odnowienie elewacji + wymiana
deskowania 			
60.000 zł
II kwartał
7. Gałeczki 26/2
Remont tarasu			
55.000 zł
III kwartał
8. Młodzieżowa 1
Remont kominów 		
33.000 zł II-III kwartał
9. Młodzieżowa 5
Remont kominów 		
33.000 zł II-III kwartał
10. Młodzieżowa 9
Remont kominów 		
33.000 zł II-III kwartał
11. Barbary 21a
Remont wiatrołapu 		
7.000 zł
III kwartał
12. Gałeczki 36
Remont tarasu na szczycie budynku 65.000 zł II kwartał
DROGI I MAŁA ARCHITEKTURA
1. Gałeczki 40
Remont drogi			
140.000 zł
2. Krzywa 33-43
Remont drogi			
150.000 zł
3. Młodzieżowa 9
Remont drogi 			
190.000 zł

IV kwartał
II kwartał
II-III kwartał

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej w 2020 roku odbyło się
16 grudnia. Na posiedzeniu przyjęto plan pracy Rady Nadzorczej
na rok 2021 jak również plany pracy komisji problemowych Rady
Nadzorczej oraz plany pracy Rad Osiedli.
Następnie Prezes Zarządu ChSM Marek Kopel przedstawił

informację na temat przeprowadzonych przetargów na prace
awaryjne i drobne na rok 2021 oraz informację z bieżącej
działalności Zarządu za okres od 11 listopada do 2 grudnia
2020 roku.
Sekretarz Rady Nadzorczej ChSM, Danuta Pawtel

nr 01/2021
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznego grona
Spółdzielców będących miłośnikami poezji, zapraszamy
Państwa do lektury i współtworzenia „Kącika poetyckiego”
na łamach „Wiadomości Spółdzielczych”.
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Grażyna Widera

SŁOWO

Słowo.
Na teraz znaczy nic.
Lub znaczy wiele.

Słowo na początku było.
Będzie i na końcu.
Słowo.
Pomyślane.
Nie zawsze wypowiedziane.
Słowo.
Ginie w mroku niedomówień.
Konwenansów.
Czy wypada?
Jak zrozumie?
Słowo niewypowiedziane
nieusłyszanym zostanie.
Słowo
Wypowiedz teraz.
Jutro
nie możesz sprawić, by było.
Jutro możesz nie zdążyć.
Powiedz teraz.
(Chorzów, 29.03.2020r.)

Grażyna Widera
Pewnego lipcowego dnia 2019 roku od życzliwej osoby z wrażliwą duszą usłyszała:
„Grażynko, przelej Twoje myśli na papier. Pisz!” i tak światło dzienne ujrzały wiersze.
Ta sama dusza zainspirowała powstanie pierwszego obrazu.
Prywatnie mama i babcia. Chorzowianka z urodzenia, wyboru i zamiłowania. Zawodowo od roku
1982 pracuje z młodzieżą; od roku 1988 związana ze szkolnictwem jako nauczyciel muzyki.
W roku 2019 została Przewodniczącą Rady Nadzorczej ChSM.
Lubi podróże i spotkania z wartościowymi ludźmi. Posiada stopień sternika jachtowego i sternika
motorowodnego. Od niedawna odkrywa uroki świata podwodnego uwieńczone zdobyciem
patentu IANTD Open Water Diver. Jej dewizą jest powiedzenie „Z uśmiechem na ustach
człowiek podwaja swoje możliwości”.

nr 01/2021
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
oferuje lokale użytkowe do wynajęcia:

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.
W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia, oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania,
zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia /m²/

Położenie

1.

Św. Pawła 4

27,80

budynek wielorodzinny - parter

2.

Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5

95,00

budynek wielorodzinny - parter

3.

Barska 6

51,50

budynek wielorodzinny - parter

4.

Kochłowicka 15

80,20

budynek wielorodzinny - parter

5.

St. Batorego 13

116,30

budynek wielorodzinny - parter

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia
wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie.
Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

poz. 1-3

administracja MA-3

ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A

tel. 32/ 241 35 97

tel. 32/ 241 41 16

poz. 4-5

administracja MA-2

ul. Ks. A. Strzybnego 4

tel. 32/ 246 12 84

tel. 32/ 246 46 12

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www. chsm.com.pl,
a także udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje, że dysponować będzie
następującym lokalem użytkowym do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie
przy ul. Powstańców 20.
Lokal o powierzchni użytkowej 93,60 m2, usytuowany jest na parterze
budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna:
18,40 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82
zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.
Oględzin lokalu można dokonywać od 11.01.2021 r. do 25.01.2021 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-

stracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97 lub 32/
241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 25.01.2021 r., do
godz. 15.00.
Oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej wody, opłaty przekształceniowej.
W odniesieniu do ww. lokalu użytkowego zastosowanie znajduje § 5
Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 302, 304, 305.

REKLAMA

SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ
KUPIMY KAMIENICĘ
LUB UDZIAŁY W KAMIENICY

tel. 602 858 602

www.skupmieszkan.eu biuro@skupmieszkan.eu
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OFERTA PRACY
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni osobę na stanowisko administratora w Administracji Osiedla „Centrum".
Wymagania: preferowane wykształcenie wyższe, komunikatywność, umiejętności nawiązywania kontaktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny od dnia 1.03.2021r.
wynagrodzenie 3.200 zł./m-c + premia.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mailowy kadry@chsm.com.pl bądź osobiście w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.
Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Termin przyjmowania ofert: 29.01.2021r.
Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko administratora prowadzonego przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Kopalniana 4A, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)".
Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej
www.chsm.com.pl

SENIORZE UWAŻAJ,
JESTEŚ NA CELOWNIKU OSZUSTÓW !!!
W ostatnim okresie oszuści zwiększyli swoją aktywność. Ofiarą ich ataków padają najczęściej seniorzy. Oszuści działają metodą na tzw. „policjanta”.
Osoby starsze oddają im oszczędności
swojego życia lub decydują się na wzięcie kredytu.
Jak najczęściej działają oszuści
Sprawca dzwoni na telefon stacjonarny, przedstawia się jako policjant
Komendy Miejskiej w Chorzowie – podaje fikcyjne nazwisko i identyfikator
informuje, że nasze środki finansowe,
oszczędności zgromadzone na koncie
są zagrożone i należy je w trybie natychmiastowym wypłacić i przekazać
policjantowi lub przysłanemu kurierowi. Zdarza się także, że fałszywy
policjant prosi o udział w prowokacji
i nakłania do wzięcia kredytu. Ostrzega, że to tajna akcja, żeby się z nikim
nie kontaktować, a w banku nic nie
mówić przy wybieraniu pieniędzy. By
utwierdzić Cię w przekonaniu, że masz
kontakt z prawdziwym policjantem,

rozmówca proponuje, byś zadzwonił
na numer 112. W słuchawce najczęściej
słychać melodię, a następnie głos innej
osoby, która potwierdza, że jest policjantem. W ten sposób „ofiara” traci
czujność – jest przekonana, że ma kontakt z prawdziwym funkcjonariuszem.
Pamiętajmy, pomysłowość oszustów
jest nieograniczona, a podana sytuacja
stanowi jeden z przykładów obrazujących metodę działania oszustów.
Jak się ustrzec:
Pamiętaj! Prawdziwi policjanci NIGDY
nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i NIGDY nie
proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej
osobie. NIGDY też nie poproszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakiejkolwiek akcji!
Po odebraniu telefonu z informacją o zagrożeniu Twoich środków finansowych nie
wpadaj w panikę, nie wdawaj się w rozmowę. W żadnym wypadku nikomu nie
przekazuj pieniędzy ani nie rób przelewu

na wskazane konto, nawet jeśli osoba poddaje się za policjanta. NIGDY nie zgadzaj
się na wzięcie kredytu pod wpływem nacisku osób trzecich. Nie daj się zmanipulować. Gdy ktoś dzwoni i prosi o pieniądze,
po prostu się rozłącz i odłóż słuchawkę.
Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia,
najlepiej zawiadom
Komendę Miejską Policji
w Chorzowie
dzwoniąc na tel.:
47 85 452 55 lub 112
„Apelujemy, zwłaszcza do osób młodych – rozmawiajmy z naszymi rodzicami i dziadkami o tym, że są ludzie,
którzy mogą chcieć wykorzystać ich
życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni
do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwracajmy uwagę na osoby starsze i samotne. Ostrożność uchroni
ich przed utratą oszczędności”.
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Nasz felieton

Śnieg zaczął sypać znienacka i dość
intensywnie. W ciągu kilku godzin cała
okolica pokryła się grubą warstwą białego puchu. Marudzewski przecierał
oczy ze zdumienia, wszak żadna z prognoz pogody nie przewidywała takiej
wersji wydarzeń!
- Rozwijając zgrany frazes można powiedzieć, że tym razem zima zaskoczyła nie tylko drogowców – zawołał do
żony, spoglądając na zaokienny termometr. - Wygląda na to, że śnieg zostanie
z nami na dłużej – dodał.
Miał mieszane uczucia. Z zasady nie
lubił zimy w mieście i powinien się złościć. Ze zdziwieniem odnotował jednak,
że to, co widzi, nawet mu się podoba…
Na skwerach i placach zabaw błyskawicznie zaczęły wyrastać mniejsze
i większe bałwany. Kilka z nich Marudzewski dostrzegał ze swojego okna.
Przy okazji zauważył też, że pierwszy
solidny śnieg stał się początkiem Osiedlowego Trójboju Zimowego, którego konkurencje to skoki przez zaspy,
chodziarstwo figurowe po lodzie i konkurs lotów z przewrotami. Emeryt był

nr 01/2021

Opowieść zimowa

zapalonym kibicem tych amatorskich
zawodów, które sam wymyślił, nazwał
i skodyfikował dla własnej rozrywki.
Stokroć bardziej wolał pozycję widza
niż uczestnika (ekwilibrystyczne wyczyny sąsiadów poprawiały mu humor
niczym stare slapstickowe komedie),
jednak co jakiś czas mimowolnie musiał włączyć się w aktywne uprawianie
którejś z dyscyplin – choćby w czasie
wypraw po zakupy. Najlepszy był w lotach z przewrotami. Najsłabszy w chodziarstwie figurowym, które za każdym
razem ostatecznie także kończyło się
upadkiem na śliskiej nawierzchni. Skoków przez zaspy starał się nie praktykować - zmrożone zwały śniegu omijał
szerokim łukiem.
Niepisanym mistrzem osiedla w chodziarstwie figurowym po lodzie – jak nie
trudno zgadnąć – od lat pozostawał syn
starej Lebrowej. Po wszystkich taflach
sunął niczym Grzegorz Filipowski, jednak ze względu na wspomaganie, które
można by uznać za doping, raczej nie
miałby szans na żaden medal…
Marudzewski, zwabiony gazetkową

promocją, postanowił zaryzykować
udział w zimowym trójboju, wybierając się do dyskontu. Już pierwszy krok
po zmrożonym śniegu poderwał go do
efektownego lotu.
- Dzień dobry, sąsiedzie! – usłyszał
za sobą głos Wesołowskiego. Skupienie prysło jak bańka mydlana. Stracił
grunt pod nogami i runął jak długi. Wesołowski ruszył z odsieczą i po chwili
leżał obok. Panowie spojrzeli na siebie
wymownie i parsknęli śmiechem. Ostatecznie Marudzewski nie dotarł po sprawunki. Do zmroku, na środku skweru,
lepił z Wesołowskim okazałego bałwana. Sąsiedzi, którzy następnego ranka
przechodzili obok tej zimowej rzeźby,
nie mogli oprzeć się wrażeniu, że bałwan kogoś im przypomina… Z grzeczności nikt jednak nie wyartykułował
tego głośno. Pod osłoną nocy ktoś tylko
podłożył mu przewróconą, opróżnioną
butelkę po piwie. Sprawcy nie przyłapano. Możliwe więc, że – zupełnym
przypadkiem – przywiała ją akurat tu
styczniowa śnieżna zadymka…
Krzysztof Knas

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło:
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

Adres lokalu

ul. Słowiańska 4/15

Powierzchnia /m²/

Opis

Cena wywoławacza stanowiąca
wartość nieruchomości zgodnie
z operatem szacunkowym

Kontakt
W sprawie oględzin
lokalu

46,30

3 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc, przedpokój, IV piętro, ogrzewanie
centralne

162 805,00 zł

Administracja Centrum
ul. Krasickiego 7A
tel. 32- 241-35-97 lub
32- 241-41-16

Termin składania ofert do 20.01.2021 r. do godz. 17:00.
Termin wpłaty wadium: 26.01.2021 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.
Wysokość wadium wynosi: 16 300,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:
BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445
Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 27.01.2021 r. o godz. 12:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.
W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.
Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4
Adres lokalu

ul. Stalmacha 13B/2

Powierzchnia /m²/

Opis

71,20

2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
2 pomieszczenia gospodarcze, przedpokój,
parter, ogrzewanie piecowe

Cena wywoławacza stanowiąca
wartość nieruchomości zgodnie
z operatem szacunkowym

Kontakt
W sprawie oględzin
lokalu

128 727,00 zł

Administracja Centrum
ul. Krasickiego 7A
tel. 32- 241-35-97 lub
32- 241-41-16

Termin składania ofert do 20.01.2021 r. do godz. 17:00.
Termin wpłaty wadium: 26.01.2021 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.
Wysokość wadium wynosi: 12 900,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:
BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445
Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 27.01.2021 r. o godz. 13:30, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.
W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.
Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie.
Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego (wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A
w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304, 305.
Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.
*Informujemy, iż uczestnicy przetargu zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej w tym obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz stosowania się do wskazań i zaleceń związanych ze stanem epidemicznym w kraju.
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Dodatki mieszkaniowe – cz. II

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego.
Zależy ona od dochodów i liczby
osób w gospodarstwie domowym oraz
od wysokości wydatków, ponoszonych
na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię
użytkową zajmowanego lokalu.
Zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych ustawodawca przyjmuje, iż gospodarstwo domowe przeznacza na opłaty za lokal mieszkalny:
• 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
• 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
• 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
W przypadkach gdy średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy
od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, to dla celów obliczenia
dodatku mieszkaniowego przyjmuje się
wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
• 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
• 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
• 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Pozostałą część opłat za lokal mieszkalny może pokryć dodatek mieszkaniowy.
W zależności od zajmowanego lokalu, do wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego
zalicza się między innymi: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji
i remontów, opłaty za energię cieplną,
wodę i ścieki, odbiór nieczystości.
Jeżeli osobie przysługuje dodatek,
a w jej mieszkaniu nie ma centralnego
ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu
przewodowego z zewnętrznego źródła
to przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
2. Wywiad środowiskowy.
Przeprowadzony może zostać przez
upoważnionego pracownika i ma na celu

sprawdzenie czy w lokalu zamieszkuje faktyczna liczba osób, która została
wskazana we wniosku oraz czy nie występuje rażąca dysproporcja pomiędzy
niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem
majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki
związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki
i posiadane zasoby majątkowe. Podczas
przeprowadzenia wywiadu pracownik
może żądać od wnioskodawcy i innych
członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności
karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego dane dotyczące
posiadanych: ruchomości, nieruchomości i zasobów pieniężnych. Odmowa
złożenia powyższego oświadczenia lub
wykazanie nieprawdziwości danych wykazanych we wniosku stanowi podstawę
do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego. Od
1.07.2021r. ustawodawca za taką podstawą uznaje także niewyrażenie zgody
na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
3. Przekroczenie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu.
Nawet bardzo trudna sytuacja materialna nie uzasadnia przyznania dodatku mieszkaniowego w drodze wyjątku.
Jeśli przyczyną odmowy przyznania
tego świadczenia jest posiadanie lokalu o zbyt dużej powierzchni, organy
administracji nie mogą z tego powodu
przyznać dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy może otrzymać
także najemca części lokalu mieszkalnego, w takim przypadku za powierzchnię użytkową lokalu lub jego części
zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą
z umowy najmu lub podnajmu, oraz
część powierzchni kuchni, łazienki,
korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby
członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób
zajmujących cały lokal. Natomiast za
powierzchnię użytkową lokalu miesz-

kalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo
domowe wynajmującego oraz część
powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy
i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego
do liczby osób zajmujących cały lokal.
4. Warto wiedzieć.
• Po otrzymaniu decyzji o przyznanym
dodatku mieszkaniowym warto ponownie udać się do MOPS i złożyć
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego jeśli dodatkowo osoba,
której dodatek przyznano jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznymi i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
• W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia
10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzająca
dopłaty do czynszu powiększające
dodatki mieszkaniowe. Oznacza to,
iż do dnia 31 marca 2021 r. najemcy
i podnajemcy lokali mieszkalnych,
którzy utracili dochody z powodu
pandemii COVID-19, mogą składać
wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania
dopłaty do czynszu powiększającej
dodatek mieszkaniowy szczegółowo
określają przepisy cytowanej ustawy. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie jest
przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie, przysługuje
wyłącznie najemcy lub podnajemcy
lokalu mieszkalnego. Proponowana
jest m.in. dopłata od czynszu w wysokości do 1500 zł miesięcznie przez
pół roku, na pokrycie do 75 proc.
czynszu.
W kolejnym numerze: Pracownicze Plany
Kapitałowe – podstawowe zasady.

mgr Aleksandra Partyka
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W zdrowym ciele
Z pomocą przychodzi nam Centrum
Rekreacji i Wdzięku działające w obiekcie Miejskiego Ośrodka Rekreacji
i Sportu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113. Aby móc ćwiczyć pod okiem
profesjonalnych trenerek w swoich
mieszkaniach, wystarczy dołączyć do
facebookowej grupy: #MORiS – Centrum Rekreacji i Wdzięku.
Przedstawiamy
zestaw
ćwiczeń,
wzmacniających mięśnie pleców i odciążających kręgosłup. Przed przystąpieniem do ćwiczeń można przygotować
ciężarki lub butelki z wodą. Przyda się
mata i strój sportowy.
Rozgrzewkę zaczynamy marszem
w miejscu. Po chwili dołączamy krążenia ramion. Następnie, naprzemiennie
unosimy prawą rękę do góry, a lewą
opuszczamy. Dalej, aktywizujemy nogi,
wykonując krok odstawno-dostawny.
Dołączamy do tego krążenia rąk. Następnie wracamy do marszu, splatamy
dłonie i kolistymi ruchami rozgrzewamy nadgarstki. Kończymy, robiąc 10
przysiadów.

CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;
32 241 05 28
● sekretariat prezesa i dyrektora
ds. ekonomicznych:
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12
● dyrektor ds. techn. i eksploatacji:
32 241 14 26
ADMINISTRACJE ChSM
● os. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11
tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66
● os. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4
tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
● os. Centrum, ul. Krasickiego 7a
tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
● os. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41
tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13
INNE
● POGOTOWIE AWARYJNE
504 095 977
● Klub ChSM „Pokolenie” ul. Młodzieżowa 29,
tel. 32 241 94 73
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Wiele czynników składa się na zdrowie i długie życie. Jednym z nich niewątpliwie jest aktywność ﬁzyczna, połączona z odpowiednim odżywianiem. Nie powinniśmy zaniedbywać swojego ciała, nawet wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni
pozostać w domach.
Po rozgrzewce rozpoczynamy część
główną, na którą składa się 6 ćwiczeń wykonywanych w 2 lub 3 seriach. Każde ćwiczenie należy wykonywać przez 45 sekund.
Ćwiczenie nr 1
Stoimy na jednej nodze, a drugą robimy koło - 2 rundy, 1 na każdą nogę,
po 45 sekund. Staramy się utrzymywać
górę ciała nieruchomo, a wolną nogą
powoli robimy obszerne, okrężne ruchy,
kierując nogę do przodu i na zewnątrz.
Ćwiczenie nr 2
Teraz poruszamy się dwa razy krokiem
odstawno-dostawnym i robimy przysiad.
Ćwiczenie nr 3
Tutaj przydadzą się ciężarki lub
inne obciążenie. Ręce trzymamy luźno w dole. Zginamy łokcie, podnosząc
ciężarki, a następnie od razu podnosimy
ręce w górę do wyprostu.
Ćwiczenie nr 4
Dalej pracujemy z ciężarkami. Stojąc w półprzysiadzie, rotujemy ciałem
w prawo i w lewo, wyciągając rękę
przed siebie. Stopy przy każdym powtórzeniu skręcamy do środka i dynamicznie rotujemy tułowiem.

INFORMATOR
POGOTOWIA
● ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)
● nocna i świąteczna opieka lekarska
i pielęgniarska SPZOZ Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie pawilon nr 5,
ul. Strzelców Bytomskich 1
- tel. 32 349 91 40 (osoby dorosłe),
32 349 91 38 (dzieci),
● energetyczne i oświetlenia ulic: 991,
32 303 03 03,
● wod.- kan.: 994, 32 241 32 77, 32 770 37 00
● dźwigowe (całodobowe): 601 515 812
● gazowe 992, 32-245-20-50
● Zakład Urządzeń Dzwigowych „Eldźwig”:
32 241 60 58
● Spółdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48,
32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12

Ćwiczenie nr 5
Tutaj używamy jednego ciężarka.
Trzymamy go oburącz wyprostowanymi
rękami, a następnie ściągamy je w dół,
równocześnie unosząc na przemian kolana.
Ćwiczenie nr 6
Kładziemy się na macie z nogami
ugiętymi w kolanach. Robimy półbrzuszki. W połowie ruchu robimy trzy
pulsacyjne powtórzenia.
W następnym numerze opowiemy o zdrowej diecie.

GODZINY PRACY ChSM:

poniedziałek, wtorek, czwartek
od 7.00 do 15.00
środa od 7.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 13.00

GODZINY PRACY KAS:

poniedziałek, wtorek, czwartek
od 7.15 do 14.30
środa
od 7.15 do 16.30
z przerwami: od 11.00 do 11.30 i od 13.00
do 13.30 (kasa Dyrekcji) oraz od 12.30 do
13.00 (kasy administracji osiedli)
piątek
od 7.15 do 12.30
z przerwami od 9.00 do 9.30 i od 11.00
do 11.30

● Straż Pożarna: 998, 32 241 09 77
● Komenda Miejska Policji: 32 771 52 00
● Straż Miejska: 986, 32 241 61 45

www.chsm.com.pl
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DROBNE DROBNE
USŁUGI
• AAA USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solidność,
tel. 502-706-342.
• A HYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ, tel. 799-066-346.
• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych; remonty łazienek,
tel. 32 241-99-81, 601-477-527.
• CHEMIA, MATEMATYKA, 609-313-634.
• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, wykładzin,
solidnie, tel. 606-274-056.
• DRODZY MIESZKAŃCY chcielibyśmy kupić mieszkanie
bezpośrednio od właściciela, bez pośredników. Posiadamy gotówkę na zakup, tel. 730-851-848.
• FOTOWOLTAIKA 602-644-573
• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, montaż JUNKERS,
VAILLANT, TERMET inne tel. 783-367-264.
• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne,
tel. 783-367-264.
• JESTEM EMPATYCZNĄ, sumienną i życzliwą osobą.
Chętnie zaopiekuję się i pomogę w codziennych czynnościach osobie starszej lub niepełnosprawnej na terenie
Chorzowa. tel. 780-069-958
• JUNKERS TERMET NECKAR - naprawa, konserwacja,
wymiana, tel. 733-336-959.

• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja, tel. 32
220-64-27, 531-944-531.

• Kupię bezpośrednio garaż Chorzów Batory Kaliny,
Graniczna tel. 797-299-422

• WYMIANA INSTALACJI elektrycznych, www.voltage-service.eu, tel. 504-494-622.

• Kupię bezpośrednio mieszkanie Chorzów Batory lub
Centrum tel. 797-299-422

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Kupię mieszkanie za gotówkę, tel. 720-899-972.
• Kupię dom w Chorzowie Batorym lub Świętochłowicach – Góra Hugona, tel. 578-602-799.
• Kupię mieszkanie, może być do kapitalnego
remontu za gotówkę. PILNIE. tel. 504- 999-458.
• Kupię mieszkanie bez pośredników, stan do
zamieszkania/odświeżenia/niewielkiego remontu, za
gotówkę, min. 2 pokoje, balkon. Lokalizacja Klimzowiec i okolice. tel. 791-112-456.
• Wynajmę mieszkanie – kawalerka 30 m2. Mieszkanie składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni
i łazienki. Posiada C.O. tel. 519-488-754.
• Wynajmę mieszkanie, parter 46 m2 – umeblowane,
2 pokoje + kuchnia, C.O. w Chorzowie ul. Kopalniana. tel. 604-938-945.
• Kupię mieszkanie z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej. Płacę gotówka. tel. 720-899-972.
• Wynajmę od 01.03.2021 mieszkanie 3-pokojowe,
46 m2, I piętro, balkon, umeblowana kuchnia i łazienka, szafy zabudowane w pokojach i przedpokoju,
ul. Różana – niski blok. tel. 505-278-399.
• Kupię mieszkanie (bez pośredników) w Chorzowie
z C.O miejskim, może być zadłużone lub do remontu.
Płacę gotówką. tel: 508-178-396, 576-903-554

- SOLIDNIE
- DYSKRETNIE
- DOKUMENTACJA

tel. 575-975-571 | 515-190-901

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, ul. Wileńska, kawalerka o pow. 34 m2 w kamienicy, cena: 50.000,• Bytom Bobrek, 2 pokojowe o pow. 48m2,
cena: 125,000,-

Mieszkania do wynajęcia
• Chorzów, ul. Kazimierza, 2 pokojowe 38 m2
1100,- plus media
• Chorzów, os. Ruchu, 2 pokojowe 48 m2
1200,- plus media
• Katowice Ligota, 2 pokojowe 48 m2
1400,- plus media

Działki do sprzedaży
• Działki rekreacyjne przy Szlaku Orlich Gniazd
• Tychy Zwierzyniec, działka b o pow. 900m2, położona przy
kompleksie leśnym, cena 300/m2
• Gliwice/Gierałtowice, działka budowlana o pow. 2215 m2, 90,-/m2

REKLAMA

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

nr 01/2021

Okna PCV,
regulacja, naprawa wymiana
uszczelek, montaż nowych,

tel. 602-314-720

PRZYJMUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY,
DZIAŁKI BUDOWLANE
- Zapewniamy pomoc przy uregulowaniu stanu prawnego nieruchomosci zgłaszanych do sprzedaży oraz kredytu na ich sfinansowanie

www.konkret1.gratka.pl

Ariston, Junkers, Termet, Ferroli, Fondital,

serwis, naprawa, wymiana
podgrzewaczy i kotłów gazowych
tel. 602-449-907, 505-484-434, 32 735-64-57

AUTO SKUP

osobowe, dostawcze, stan obojętny
tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

ZŁOTA RĄCZKA

DROBNE NAPRAWY, DROBNE REMONTY,
MALOWANIE, UKŁADANIE PODŁÓG

tel. 575-975-571

tel. 32 241 33 74

nr 01/2021
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godz. 900-1700
ROK ZAŁOŻENIA 1990
41-500 Chorzów, ul. Wolności 49/1
tel./fax 32 2415-384
tel. kom. 693 858 628
oraz 695 374 350
www.konkret1.gratka.pl
e-mail: konkret15@wp.pl

Biuro Obrotu
Nieruchomościami

kupno, sprzedaż, wynajem mieszkań,
nieruchomości, lokali użytkowych.
Domy, działki w górach.
Regulacja stanów prawnych
nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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REKLAMA

SERWIS RTV

CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22
tel, fax: 32 241-19-02
www.pzmotchorzow.pl

STACJA KONTROLI
POJAZDÓW A,B,T,E
do 3,5 t również zasilane gazem

JAZDY
L NAUKA
Tel. 609 270 690

NAPRAWA
SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

TELEWIZORY - PLAZMA, LCD ●KAMERY
●APARATY CYFROWE ●PILOTY●SAT●DVB

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514

tel. biuro: 32 608 07 14 Dorota: 509 498 648 email: dorota.siudy@gmail.com
REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

www.chsm.com.pl

