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ŻYCIE SPÓŁDZIELNI
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Administracja
W lutym zakończono prace związane z wymianą opraw oświetleniowych
przy windach oraz remontem instalacji
elektrycznej w piwnicach budynku przy
ul. 3-go Maja 115.
Rada Osiedla
Dokonano oceny pracy konserwatorów
osiedlowych w 2020r. Grupa konserwatorów pracowała w składzie 7 osób. Ogółem
wykonanych zostało 2387 zleceń. Najczęściej wykonywane prace to: drobne
roboty murarskie i malarskie, elektryczne (w tym pomiary skuteczności zerowania w mieszkaniach), roboty ślusarskie
łącznie z wykonywaniem balustrad, różnego rodzaju krat i zabezpieczeń, szklarskie, stolarskie (m.in. wykonywane są
tablice ogłoszeń, drzwi do komórek piwnicznych). Od 2020r. konserwatorzy instalatorzy wykonują coroczne przeglądy
instalacji gazowej w mieszkaniach oraz
sporządzają protokoły budynkowe, usuwają drobne awarie na instalacjach wod-kan oraz c.o. Dokonują także wymiany
zaworów oraz wodomierzy. Całokształt
ich działalności konserwatorów został
pozytywnie oceniony przez członków
Rady Osiedla. Zapoznano się także
z zasadami wyboru wykonawców robót remontowych na bieżący rok oraz
przygotowaniem do prowadzenia tych
prac. Większość robót zlecanych jest
w ramach przetargów oraz negocjacji,
a roboty awaryjne w ramach zawartych
umów całorocznych.

CHORZÓW BATORY
Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych przeglądów instalacji gazowej
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oraz przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Specjalistyczna firma przystąpiła do
legalizacji wodomierzy, których cecha legalizacyjna straciła ważność. Rozpoczęto
prześwietlenia i wycinkę drzew na Osiedlu.
Obecnie trwają prace związane
z wyprowadzeniem instalacji gazowej
na klatkę schodową przy ul. Kaliny 89.
Zakończono wymianę systemu rezerwy
zasilania w tablicy głównej budynku
i remont tablicy bezpiecznikowej administracyjnej i wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Brzozowej 25.
Nowa brama wjazdowa przy
ul. Dąbrowskiego 38-42

Nowa instalacja gazowa
w budynku przy ul. Kaliny 89

Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rady Osiedla omówiono zrealizowane zadania z planu remontów oraz wykorzystanie środków z funduszu remontowego za 2020r. Członkowie
zapoznali się z bieżącą informacją dotyczącą przebiegu sezonu grzewczego.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Rada Osiedla
Na lutowym posiedzeniu Rada Osiedla
zapoznała się z informacjami o realizacji
planu remontów za 2020 rok i posiadanych pustostanach na dzień 31.12.2020r.
Ponadto członkowie Rady ocenili pracę
konserwatorów osiedlowych oraz omówili problematykę bieżącą.

CENTRUM
Administracja
W lutym w budynku przy ul. Dąbrowskiego 38-42 dostarczono i zamontowano bramę wjazdową z napędem elektrycznym, z możliwością otwierania
pilotem. Na bieżąco usuwane są zgłaszane awarie. Kontynuowane są przeglądy
kominiarskie i szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach.

Administracja
W lutym 2021r. w zasobach Administracji wykonano prace związane z instalacją
zbiorczych kanałów na instalacje kablowe
w budynkach przy ul. Sportowej 15 i Racławickiej 31-37. Rozpoczęto roboty związane z modernizacją instalacji domofonowej
przy ul. Gałeczki 40 oraz wymianą poziomów kanalizacyjnych przy ul. Ryszki 57.
Przeprowadzane zostały także przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych oraz przeglądy kominiarskie. Na
bieżąco usuwano zgłaszane awarie.
Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w lutym 2021r.
Rada dokonała oceny pracy administracji
oraz konserwatorów osiedlowych. Rozpatrywane były również sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców Osiedla.

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
– DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI

W związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2021r. pracy zawodowej i przejściem na emeryturę przez obecnego Zastępcę
Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji – inż. Piotra Zozgórnika, Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej informuje, że zostanie przeprowadzony nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych
i Eksploatacji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogłoszenie o naborze wraz z regulaminem przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji zostanie opublikowane na stronie internetowej ChSM – www.chsm.com.pl oraz wywieszone w siedzibie
Dyrekcji ChSM przy ul. Kopalnianej 4a i w siedzibach poszczególnych administracji osiedli.

nr 03/2021

Wiadomości Spółdzielcze

strona 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok
Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w 2020 roku pracowała w 16-to osobowym składzie zgodnie
z §45 Statutu ChSM, koordynowana przez Prezydium w składzie:
• przewodnicząca - Grażyna Widera,
• z-ca przewodniczącej - Jerzy Hamróz,
• sekretarz - Danuta Pawtel,
Pracę Rady Nadzorczej wspierały 4 komisje problemowe,
które pracowały w następujących składach:
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
• przewodniczący - Henryk Góralczyk,
• zastępca przewodniczącego - Barbara Kalota,
• członkowie - Bernard Cebula, Jerzy Hamróz,
Karol Kasprzak, Justyna Szatkowska.
Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca - Ewa Lewek,
• zastępca przewodniczącej - Jerzy Hamróz,
• członkowie - Ewa Godek, Barbara Kalota i Irena Kowalik.
Komisja Społeczno-Kulturalna:
• przewodnicząca - Agnieszka Pluta,
• zastępca przewodniczącej - Romuald Brol,
• członkowie - Karol Kasprzak, Irena Kowalik,
Anna Łazikiewicz, Janina Partyka-Pojęta i Grażyna Widera.
Komisja Organizacyjno-Samorządowa:
• przewodniczący - Jerzy Ruch,
• zastępca przewodniczącego - Romuald Brol,
• członkowie - Agnieszka Pluta i Danuta Pawtel.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju posiedzenia częściowo
odbywały się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Rady
Nadzorczej. Podstawę pracy stanowił plan gospodarczy oraz
przyjęte do realizacji zamierzenia na rok 2020. Rada Nadzorcza
realizowała założenia w oparciu o zapisy statutowe, uchwały
Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz merytoryczne opinie i wnioski Rad Osiedli.
Rada Nadzorcza brała pod uwagę opinie i uwagi zgłaszane
przez mieszkańców pisemnie, telefonicznie lub osobiście podczas dyżurów w biurze Rady Nadzorczej.
W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej podjęto 22 uchwały
zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie ChSM.
O swoich pracach, decyzjach i uchwałach Rada Nadzorcza
na bieżąco informowała członków Spółdzielni na łamach
miesięcznika „Wiadomości Spółdzielcze”.
Powołane Komisje problemowe w okresie sprawozdawczym
odbyły 42 posiedzenia.

Do ważniejszych tematów i zagadnień merytorycznych, nad którymi
w roku 2020 pracowała Rada Nadzorcza i jej Komisje Problemowe to:
• przyjęcie planu remontów na 2020 rok,
• ocena działalności gospodarczej za 2019 rok,
• zapoznanie się ze sprawozdaniem i opinią wraz raportem przedstawionym przez niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego ChSM za rok 2019,
• zapoznanie się z informacjami Zarządu na temat przeprowadzanych
przetargów na prowadzenie robót remontowo- modernizacyjnych,
• ocena wykonania planu gospodarczego za poszczególne
kwartały 2020 roku,
• opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą,
• przygotowanie zasobów spółdzielni do okresu zimowego 2020/2021,
• analiza spraw poruszanych przez Członków na Walnym Zgromadzeniu w dniach 21.09. do 24.09.2020,
• uchwalenie planu gospodarczego na 2021 rok,
• uzgadnianie warunków zobowiązania spłaty przez osoby posiadające zaległości w opłatach za lokal. W okresie sprawozdawczym Komisja Organizacyjno-Samorządowa zaprosiła 114
członków Spółdzielni w celu omówienia warunków regulacji
zadłużenia, 29 osób uregulowało zaległości, 7 osób dokonało
spłaty podjętych pisemnych zobowiązanie, do 13 osób Komisja
zaleciła wysłanie wezwań przedsądowych, a wobec 29 osób
komisja zaleciła postępowanie windykacyjne,
• w lutym 2020 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej członkowie
Komisji Rewizyjnej przeprowadzili wycinkową kontrolę Spółdzielni obejmującą I kwartał 2019 roku w zakresie zakupu usług obcych,
• w związku z wprowadzonymi przez Rząd obostrzeniami działalność Klub „Pokolenie” została zawieszona co umożliwiło
przeprowadzenie kompleksowego remontu, niemniej w 2020
roku przeprowadzono półkolonie zimowe oraz podsumowano
Konkurs Na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy.
W związku z przejściem na emeryturę mgr Małgorzaty Aksamskiej Rada
Nadzorcza poprzez nabór dokonała wyboru mgr Bartłomieja Gocka jako
nowego Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomicznych ChSM.
W ramach podejmowania nowych form działalności członkowie
Rady Nadzorczej uczestniczyli w postępowaniach przetargowych
oraz w odbiorach realizowanych robót remontowo-modernizacyjnych. W 7 postępowaniach przetargowych uczestniczyło
2 członków Rady Nadzorczej. Z kolei 5 członków Rady Nadzorczej ChSM brało udział w pracach 8 komisji odbiorowych
robót remontowych i inwestycyjnych.
Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyraża swoje podziękowanie wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej Spółdzielni oraz polepszenia relacji
społecznych i kulturalnych członków.
Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Chorzów, luty 2021r.

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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SPÓŁDZIELCZE PODSUMOWANIA
Sprawozdania z działalności Rad Osiedli za rok 2020
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Rada Osiedla „Żołnierzy Września" wybrana w dniu
10.06.2019r. przez I Część Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na trzyletnią kadencję ukonstytuowała się w następująco:
Przewodniczący Jan Pawletko, Zastępca Przewodniczącego Waldemar Kosior, Sekretarz Gabriela Karpińska,
Członkowie - Danuta Krawczyk, Ryszard Knypczyk,
Danuta Szajek-Kuś, Irena Szmatloch.
W miesiącu lutym 2020r. nagle odeszła nasza koleżanka
Pani Danuta Krawczyk. Żegnając Ją, dziękujemy za wspólną pracę, uśmiech i pogodę ducha.
W związku z tym od miesiąca marca, na podstawie §58 ust.3
Statutu ChSM, powołano na członka Rady Pana Andrzeja Wąsik,
który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.
Rada prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Spółdzielni
i Regulamin Rady Osiedla ChSM. Podstawą bieżącej działalności
jest zatwierdzonym prze Radę Nadzorczą rocznym plan pracy.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 protokołowanych
posiedzeń. W związku z wprowadzonym stanem epidemii część
posiedzeń odbywała się za pomocą zdalnych środków
komunikacji. Do odwołania zawieszone zostały cotygodniowe
dyżury członków Rady oraz wizje z udziałem mieszkańców.
Bieżąca działalność Rady obejmowała między innymi:
• opiniowanie Planu Remontów na 2020r.,
• ocenę jakości pracy firm utrzymujących czystość na osiedlu, tj. P.W. ,,Madex" Sp. z o.o. i ZBU Adam Mikołajczak,
• ocenę przygotowania do sezonu grzewczego 2020/2021,
• ocenę działalności konserwatorów osiedlowych,
• analizę gospodarki lokalami użytkowymi oraz zużycia
i rozliczania wody,
• analizę zalet i wad obowiązującego systemu gospodarowania odpadami.
Członkowie Rady przeprowadzili wizje w terenie, w trakcie
których dokonali oceny:
• realizacji zadań remontowych,
• porządków wiosennych na osiedlu,
• stanu technicznego placów zabaw.
Jak co roku, Rada Osiedla wspólnie z Administracją przeprowadziła na koniec lata przegląd balkonów i ogródków przydomowych w zasobach osiedla ,,Żołnierzy Września". Dla członków
których zieleń została oceniona jako najładniejsza, najbardziej
wypielęgnowana i stanowiąca ozdobę Osiedla, Zarząd Spółdzielni
ufundował nagrody, które dostarczono indywidualnie laureatom.
Rada Osiedla jest bezpośrednim łącznikiem pomiędzy członkami Spółdzielni a Administracją, Radą Nadzorczą i Zarządem
Spółdzielni, ma ona możliwość przekazania powyższym organom opinii i propozycji dotyczących bieżących spraw mieszkańców. Dlatego też członkowie Rady Osiedla „Żołnierzy Września"

zapraszają wszystkich mieszkańców do współpracy, zgłaszania
uwag i propozycji, które pozwolą na dalszą poprawę warunków
zamieszkiwania na naszym Osiedlu.

CHORZÓW BATORY
Rada Osiedla Administracji „Chorzów Batory" w roku 2020
pracowała w następującym składzie:
Przewodniczący Waldemar Kołodziej, Zastępca przewodniczącego Krystyna Mateja, Sekretarz Barbara Paruzel, Członkowie Zenon Ciołek, Roman Herrmann, Andrzej Nowak, Janusz Lewek.
Działanie Rady Osiedla opiera się na Statucie Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenia Rady Osiedla odbywają
się raz w miesiącu. Rada Osiedla współpracuje z Radą Nadzorczą
oraz Zarządem Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na posiedzeniach Członkowie Rady Osiedla obradują
zgodnie z planem pracy i dokonują m.in.:
• oceny bieżącej sytuacji grzewczej na Osiedlu (w tym skargi
związane z niedogrzaniem mieszkań),
• oceny firm utrzymujących czystość w poszczególnych okresach roku,
• analizy realizacji planu remontów za poprzedni rok,
• analizy posiadanych pustostanów,
• analiz zaległości czynszowych,
• oceny stanu przygotowania do Walnego Zgromadzenia,
• przygotowania do konkursu na najlepiej ukwiecony balkon
i ogródek przydomowy,
• oceny przeglądów pod względem bezpieczeństwa
urządzeń zabawowych i sportowych,
• oceny sezonu grzewczego,
• lustracji osiedli,
• analizy wykonania zaleceń wynikających z lustracji osiedli,
• omówienia wniosków z lustracji osiedli,
• rozstrzygnięcia konkursu na najlepiej ukwiecony balkon
i ogródek przydomowy,
• omówienia zgłoszeń do dyskusji z II części Walnego Zgromadzenia,
• oceny działalności gospodarczej za I-sze półrocze oraz
realizacji planu remontów za I-sze półrocze,
• oceny przygotowania osiedli do sezonu grzewczego oraz
zabezpieczenia budynków przed utratą ciepła,
• omówienia i opiniowania planu remontów na kolejny rok,
• analizy skarg i wniosków wpływających do Administracji,
• ustalenia planu pracy Rady Osiedla na kolejny rok,
• oceny pracy Administracji w bieżącym roku.
Na każdym z posiedzeń omawiane są również sprawy bieżące Osiedla,indywidualne wnioski i postulaty mieszkańców, a także przeprowadzane są rozmowy łagodzące spory
sąsiedzkie.Członkowie Rady Osiedla biorą udział w odbiorach prac remontowych, wizjach lokalnych. Rada Osiedla
pełni dyżury w siedzibie Administracji przy ul. Strzybnego
4 w Chorzowie w każdą środę w godzinach 16.00- 17.00.
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CENTRUM
Rada Osiedla „Centrum" składa się z 7 członków i aktualnie
przedstawia się następująco: Przewodniczący Józef Szczepaniak,
Zastępca Przewodniczącego Zdzisław Rejek, Sekretarz Anna
Śliwińska, Członkowie - Genowefa Kucewicz, Henryk Wiewióra,
Stefan Ogos, Andrzej Muszyński.
W roku 2020 Rada Osiedla odbyła 11 posiedzeń, w tym
5 w formie zdalnej, na których były omawiane sprawy
zgodnie z przyjętym planem pracy. Tematyka pracy Rady
Osiedla obejmowała m.in.:
• analizę dewastacji za 2019r.,
• informację o zasiedlonych mieszkaniach z odzysku w 2019 r.
oraz posiadanych pustostanach na dzień 31.12.19r.,
• omówienie zrealizowanych zadań z planu remontów
i analizę wykorzystania funduszu remontowego za 2019r.,
• ocenę pracy konserwatorów osiedlowych,
• omówienie zaktualizowanego planu remontów na 2020r.,
po uwzględnieniu korekty związanej z zamknięciem roku
obrachunkowego 2019r.,
• bieżącą informację dot. przebiegu sezonu grzewczego,
• sprawozdanie z działalności Administracji „ Centrum" za 2019r.,
• stan przygotowania i zaawansowania robót remontowych
do realizacji w roku 2020,
• opracowanie harmonogramu przeglądów wiosennych
budynków i ich otoczenia marzec/kwiecień 2020r.,
• ocenę stanu najstarszych zasobów mieszkalnych
z podziałem na nieruchomości,
• informacje o Walnym Zgromadzeniu,
• kontynuację przeglądów wiosennych budynków i ich
otoczenia,
• omówienie gminnych zasad gospodarowania odpadami
komunalnymi,
• ocenę sezonu grzewczego 2019/2020,
• wykonanie funduszu remontowego za I kwartał 2020r.,
• bieżącą analizę funduszu remontowego na dzień
l7.06.2020r.,
• ocenę firm realizujących prace remontowe w MA-3,
• podsumowanie konkursu na najładniejszy balkon i ogródek
przydomowy,
• analizę zaległości finansowych za lokale,
• bieżącą informację na temat przeprowadzonych prac remontowych,
• informację w sprawie aktualnie prowadzonych prac
remontowych w zasobach Administracji „Centrum",
• informację o przygotowaniu zasobów do okresu zimowego
przede wszystkim pod kątem przygotowania do sezonu
grzewczego 2020/2021 i źródeł ciepła,
• ocenę firm świadczących usługi w zakresie sprzątania,
• analizę kosztów ponoszonych przez spółdzielnię za usuwanie skutków dewastacji mienia spółdzielczego w okresie od
1.01.2020r. – 30.09.2020r.,
• wykonanie planu remontów za III kwartały br., analizę
wykonania i zaawansowania funduszu remontowego,
• omówienie przeglądów jesiennych budynków,
• omówienie potrzeb remontowych oraz założeń do planu
remontów na rok 2021,
• analizę skarg i wniosków wpływających do Administracji
i Rady Nadzorczej,
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• podsumowanie działalności Rady Osiedla za 2020r. wraz
z przyjęciem sprawozdania za 2020r.,
• zaopiniowanie planu remontów na rok 2020.
Na zebraniach omawiane były również sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców, a dotyczące m.in.:
• pism lokatorów lub najemców lokali użytkowych,
• łagodzenia konfliktów pomiędzy mieszkańcami czy właścicielami
lokali użytkowych mieszczących się w budynkach,
• rozwiązywania sporów międzysąsiedzkich,
• wyrażania zgody na umieszczanie reklam, klimatyzacji na
elewacjach budynków.
Członkowie Rady Osiedla pełnili dyżury w styczniu i lutym
2020r. w godzinach 16-17. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa od marca 2020r. zawieszone zostały dyżury organów samorządowych Spółdzielni.
Istotne uwagi, zapytania i skargi mieszkańców dawały podstawę
do dalszych działań czy usunięcia ewentualnych niedociągnięć.
Rada Osiedla „Centrum" w imieniu mieszkańców jak i własnym pragnie podziękować Zarządowi i Radzie Nadzorczej
ChSM oraz wszystkim pracownikom Administracji za wzorowe
gospodarowanie jak i utrzymanie Spółdzielni w dobrym stanie
technicznym i finansowym.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Obecna Rada Osiedla Administracji „Różana - Gałeczki"
wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2019r.
ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący - Romuald Lachowicz, Zastępca Przewodniczącego - Anna Kołodziejczyk, Sekretarz Henryk Wieczorek,
Członkowie - Wanda Zielonka, Romana Korolczuk, Eugeniusz
Mikołajczak, Krzysztof Knas.
W roku 2020 odbyło się 11 posiedzeń, na których omawiano
sprawy zgodnie z przyjętym planem pracy zatwierdzonym
przez Rade Nadzorczą.
Jako organ Spółdzielni reprezentowaliśmy mieszkańców
osiedla „Różana - Gałeczki", współpracowaliśmy z Zarządem w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
i działalnością kulturalno-oświatową. Pełniliśmy rolę opiniotwórczą i doradczą. Byliśmy pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami
a Administracją, Zarządem i Radą Nadzorczą. Na posiedzeniach
omawiane były sprawy bieżące Osiedla, indywidualne wnioski, postulaty mieszkańców (szczególną uwagę poświęcono modernizacji
oświetlenia). Przedmiotem naszej pracy były zagadnienia związane
z remontami i ich finansowaniem oraz utrzymaniem w optymalnych
warunkach zasobów Administracji.
Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie robót:
• dociepleniowych oraz robót z tym związanych,
• remont balkonów,
• naprawa i budowa schodów, chodników, parkingów,
wyposażenie i stan techniczny placów zabaw,
• modernizacje instalacji elektrycznej,
• malowanie klatek schodowych.
Członkowie Rady Osiedla brali udział w przeglądach
zasobów, co stanowiło podstawę do sporządzenia zestawienia
potrzeb remontowych, a następnie sporządzenia planu
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remontów na 2021r.
Członkowie Rady uczestniczyli w odbiorach robót wykonywanych w zasobach administracji, wnosząc swoje uwagi
i zastrzeżenia.
Oceniano firmy pracujące na rzecz utrzymania czystości
naszych zasobów oraz firmy prowadzące roboty awaryjne.
Braliśmy czynny udział w rozwiązywaniu konfliktów
sąsiedzkich.
Co roku prowadzimy szeroko zakrojoną działalność społeczno-kulturalną i sportową.
Niestety z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiczną, której obecnie jesteśmy świadkami całokształt działalności społeczno-kulturalnej w bieżącym roku uległ zawieszeniu. Jako
Członkowie Rady braliśmy udział w przygotowaniach a także
uczestniczyliśmy w Walnym Zgromadzeniu Administracji
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„Różana - Gałeczki" w dniu 24.09.2020r.
Dokonaliśmy wspólnie z Administracją przeglądu balkonów i ogródków
przydomowych w związku z konkursem na najładniejszy balkon
i ogródek przydomowy wszystkim laureatom wręczono dyplomy
i nagrody rzeczowe. Członkowie Rady Osiedla pełnili dyżury w
styczniu i lutym 2020r. W związku z zagrożeniem epidemicznym od
marca dyżury zostały zawieszone.
Pragniemy podziękować wszystkim pracownikom Administracji, w imieniu własnym i mieszkańców, za sprawna
obsługę i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów
zgłaszanych przez Mieszkańców. Dziękujemy Radzie Nadzorczej i Zarządowi ChSM za wsparcie naszych działań na
rzecz mieszkańców.

SPÓŁDZIELCZE PODSUMOWANIA
Sprawozdania z działalności Administracji za rok 2020
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Administracja „Żołnierzy Września” to 98 budynków
a w nich 3461 mieszkań. Zasoby zlokalizowane są w rejonie ulic:
Kopalniana, Lompy, Węglowa, Filarowa, Boczna, Gwarecka,
Wolskiego, Wróblewskiego, Łagiewnicka, Rodziny Oswaldów,
Osiedle Pnioki.
Działalność administracji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Utrzymywanie zasobów w należytym stanie technicznym
2. Wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych
3. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych oraz planów
remontów
4. Zlecanie i nadzorowanie wykonywania remontów
5. Wspólnie z Rada Osiedla, udzielanie pomocy w łagodzeniu
i rozwiązywaniu konfliktów międzysąsiedzkich.
Dla obsługi zasobów Administracja zatrudnia 9 osób na stanowiskach nierobotniczych oraz 5 konserwatorów.
W zakresie utrzymania czystości i porządków zasoby obsługują:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADEX”,
• Zakład Budowlano – Remontowy Adam Mikołajczak,
których praca na bieżąco kontrolowana jest przez Administrację
oraz Radę Osiedla.
Rada po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz rozmowach
z mieszkańcami pozytywnie oceniła efekty pracy tych firm.
W zakresie gospodarki remontowej w 2020r Administracja
wydatkowała łączna kwotę w wysokości 4.865.449 zł.
W ramach tej kwoty wykonano między innymi:
Roboty instalacyjne: wodno–kanalizacyjne na kwotę 67.433 zł.
1. Częściową wymianę pionów i poziomów wodnych budynkach:
ul. Józefa 1, ul. Opolska 14.
2. Remonty przyłączy kanalizacyjnych: ul. Filarowa 6.

3. Montaż dodatkowego wpustu ulicznego: ul. Lompy 12.
4. Renowacja rur spustowych metodą rękawa żywicznego:
ul. Łagiewnicka 102, ul. Mariańska 47.
5. Płukanie instalacji ciepłej wody użytkowej: Osiedle Pnioki.
Roboty instalacyjne: centralnego ogrzewania na kwotę 38.124 zł.
1. Wymiana grzejników na klatkach schodowych: ul. Cieszyńska 4A,
ul. Mariańska 37-39, 41-43, 45-47, 61-63, ul. Żołnierzy
Września 23.
2. Wymiana pionu przy ul. Kingi 14a.
3. Roboty drobne: montaż zaworów regulacyjnych, uzupełnianie
izolacji cieplnych w zasobach.
Roboty instalacyjne gazowe na kwotę 175.642 zł.
1. Modernizacja instalacji, w tym wyprowadzenie pionów
gazowych na klatkę schodową w oparciu o projekt techniczny:
3-go Maja 113.
2. W zasobach usuwane są nieszczelności instalacji zgodnie
z corocznymi przeglądami.
Roboty instalacyjne elektryczne na kwotę 160.087 zł.
1. Modernizacja oświetlenia budynku wraz z wymianą lamp
na system LED z czujnikami ruchu: ul. Wandy 65-69,
ul. Kingi 39-49, ul. Filarowa 4,6, ul. Cieszyńska 18-18b,
ul. Łagiewnicka 105, 104-106, 108-110,112,114,116,118,
ul. Rodziny Oswaldów 24.
2. Remont instalacji w całym budynku: ul. Cieszyńska 4A,
ul. Nowaka 9.
3. Wymiana opraw zewnętrznych: ul. Gwarecka 67, ul. Kingi
12,14-14b, ul. Styczyńskiego 73-79, ul. Wolskiego 17-19,
ul. 3 Maja 115, ul. Głogowska 11.
Roboty elewacyjne na kwotę 1.622.005 zł.
Remonty balkonów wraz z wymianą balustrad oraz częściowym odnowieniem elewacji w budynkach: ul. Lompy 6a-6d,17,
ul. 3 Maja 115, ul. Kopalniana 1-5.
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Roboty dekarsko – blacharskie na kwotę 449.825 zł.
1. Remonty dachów budynków: ul. Mariańska 41-43, 4547, ul. Wolskiego 17-19, ul. Rodziny Oswaldów 15-17,
ul. Głogowska 11.
2. Remonty kominów: ul. Boczna 8, ul. Nowaka 7.
3. Malowanie powierzchni pianki poliuretanowej na dachach
budynków: ul. Kopalniana 2,4.
4. Wymiany włazów dachowych: ul. Kopalniana 13-17,
ul. Wróblewskiego 17-17a, ul. Lompy 10,12.
Roboty malarskie na kwotę 785.188 zł.
Pomalowano klatki schodowe w budynkach: ul. Mariańska 37-39, 41-43, 45-47, 61-63, ul. Żołnierzy Września 23,
ul. Cieszyńska 4A, ul. Wolskiego 13-15, 17-19 wraz z zabudową
instalacji centralnego ogrzewania.
Roboty stolarskie na kwotę 172.451 zł.
1. Dokonano wymiany stolarki okiennej wg wniosków złożonych
w 2019r.
2. Wymieniono drzwi wejściowe do budynków: ul. Nowaka 9,
ul. Łagiewnicka 114,116,118, ul. Wandy 65-69, ul. Powstańców 67
oraz drzwi piwniczne przy ul. Filarowej 6.
Inne budowlane na kwotę 204.239 zł.
1. Remont wejścia do budynku: ul. Boczna 10.
2. Wykonanie i montaż podjazdów dla osób niepełnosprawnych
przy budynkach: ul. Nowaka 9, ul. Żołnierzy Września 23.
3. Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach: ul. Wandy 65-69,
ul. Kingi 19-49
4. Zabezpieczono balkony klatek schodowych przed ptakami
w budynkach: ul. Boczna 6,8,10 oraz wnęki okienne klatek
schodowych w budynkach przy ul. Mariańskiej 37-47.
5. Roboty związane z zaleceniami kominiarskimi oraz roboty
drobne
Zieleń i mała architektura na kwotę 633.832 zł.
1. Prześwietlenia i nasadzenia drzew w zasobach.
2. Remonty chodników przy budynkach: ul. Kingi 19-37.
3. Modernizacja placów zabaw przy budynkach: ul. 3 Maja
113,115,117-117b.
4. Remonty schodów zewnętrznych: ul. Mariańska 63,
ul. Watoły 11, ul. Gwarecka19-25.
5. Montaż szlabanów na wjeździe do budynku: ul. Łagiewnicka
102-118, ul. Watoły 1-11
Roboty związane z remontami bieżącymi i modernizacją dźwigów osobowych na kwotę 296.520 zł.
1. Wymiana 1 szt. dźwigów w budynku przy ul. 3 Maja 115
2. Naprawy bieżące w budynkach: ul. Boczna 6,10, ul. Nowaka 3,
ul. 3 Maja 117a.
Ponadto poniesiono wydatki związane z:
1. Funkcjonowaniem pogotowia awaryjnego
2. Usuwaniem awarii
3. Wykonywaniem drobnych robót wynikających z awarii
i bieżącej eksploatacji
4. Wypłatą odszkodowań.
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CHORZÓW BATORY
Administracja „Chorzów Batory” to 85 budynków, a w nich 3580
mieszkań. Zasoby zlokalizowane są w rejonie ulic: St. Batorego,
Brzozowej, Ks. J. Czempiela, Jubileuszowej, Karpackiej,
Kaliny, Orląt, Granicznej, Kochłowickiej, Farnej, Hutniczej,
Wrocławskiej, Machy, Francuskiej, Konarskiego, Karłowicza,
Zwycięstwa, Żółkiewskiego, Bema, Dyrekcyjnej, Podmiejskiej,
Strzybnego i Karwińskiej. Od roku 2002 Administracja zarządza
Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Gagarina 3-9.
Działalność Administracji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Utrzymywanie zasobów w należytym stanie technicznym.
2. Wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych.
3. Zlecenie i nadzorowanie wykonania remontów oraz robót
konserwacyjnych.
4. Przeprowadzanie okresowych kontroli budynków wynikających
z ustawy Prawo budowlane.
5. Przyjmowanie oraz załatwianie zgłoszeń i wniosków
mieszkańców.
6. Sporządzanie zestawień, planów remontów.
7. Zlecanie i nadzorowanie wykonywania remontów.
8. Rozwiązywanie i łagodzenie konfliktów międzysąsiedzkich
wspólnie z Radą Osiedla.
Działalność tę realizuje dziewięciosobowy zespół pracowników
administracyjno-technicznych oraz sześciu konserwatorów.
Prace w zakresie utrzymania czystości i porządku na Osiedlu
wykonują, na zlecenie ChSM, firmy „Madex” oraz „Bud-Kom”.
Rada Osiedla po przeprowadzonej wizji w terenie oraz rozmowach
z mieszkańcami dobrze oceniła efekty pracy tych firm.
W zakresie gospodarki remontowej w 2020 roku Administracja wydatkowała łączną kwotą w wysokości 4 553 850,94 zł.
W ramach tej kwoty wykonano m.in.:
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne na kwotę 553 708,51 zł.
1. Wymiana poszczególnych pionów wod-kan w budynkach:
ul. Machy 3, ul. Brzozowa 21,25,24,56, ul. St. Batorego 98,
ul. Kaliny 87, ul. Kaliny 89, ul. Kaliny 91, ul. Orląt 1,
ul. Czempiela 41,63, ul. Graniczna 52, ul. Jubileuszowa
30, Podmiejska 23.
2. Wymiana poziomów kanalizacji: ul. Karłowicza 23, ul. Brzozowa 24,
ul. St. Batorego 68.
3. Bezwykopowa naprawa kanalizacji: ul. Graniczna 50-70.
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania na kwotę 211 637,97 zł.
Roboty po sezonie grzewczym. Zamontowano zawory regulacyjne
pod pionami w budynkach przy ul. Kaliny 93-95
Roboty instalacyjne gazowe na kwotę 149 052,45 zł.
Usuwanie nieszczelności instalacji gazowej zgodnie z corocznymi
przeglądami. Wyprowadzono częściowo piony gazowe poza
mieszkania w budynku przy ul. Kaliny 89.
Roboty instalacyjne elektryczne na kwotę 704 496,69 zł.
1. Modernizacja oświetlenia instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz piwnic: ul. Odrowążów 4-4a, ul. Karpacka 36-40c –
1 etap, Jubileuszowa 26-32, ul. Czempiela 41-47, ul. Machy
3, ul. Konarskiego 1, ul. Francuska 1.
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2. Montaż oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego:
ul. Podmiejska 23-25.
3. Montaż monitoringu: ul. Kaliny 62-76, ul. Brzozowa 2,
ul. Kaliny 91, ul. Graniczna 62.
4. Montaż szlabanu wjazdowego: ul. Graniczna 50-70.
Roboty elewacyjne na kwotę 745 191,67 zł.
Wykonano remont balkonów: ul. Brzozowa 8-14,
ul. Graniczna 62-64.
Roboty dekarskie na kwotę 14 585,01 zł.
1. Realizacja zaleceń kominiarskich, naprawa po zimie.
2. Naprawy kominów.
Roboty malarskie na kwotę 505 214,24 zł.
1. Pomalowano klatki schodowe wraz z płytkowaniem podestów:
ul. Odrowążów 4-4a, ul. Karpacka 36-40c, ul. Jubileuszowa 26-32,
ul. Czempiela 41-47, ul. Machy 3, ul. Konarskiego 1,
ul. Francuska 1.
Roboty stolarskie na kwotę 67 497,25 zł.
Dokonano wymiany stolarki okiennej oraz zwrotów wg wniosków
złożonych w 2020 roku.
Piece na kwotę 18 557,80 zł.
1. Wykonano remonty i przebudowę pieców wg zaleceń
kominiarskich.
2. Wykonano realizację zleceń kominiarskich.
3. Dokonano zwrotów za wkłady kominowe kwasoodporne.
Roboty inne budowlane na kwotę 34 623,84 zł.
Wykonane drobne prace ogólnobudowlane w budynkach:
ul. Graniczna 66-71, ul. Żółkiewskiego 9-11, ul. Brzozowa 24,
ul. Jubileuszowa 26-32.
Zieleń i mała architektura na kwotę 1 135 792,60 zł.
1. Prześwietlenie, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów na
Osiedlu.
2. Uzupełnienie ubytków asfaltu na Osiedlu.
3. Wykonano wymianę nawierzchni chodnika: ul. Jubileuszowa 26-32.
4. Zamontowano zamykane wiaty śmietnikowe: ul. Karpacka 28,
ul. Zwycięstwa 3-5.
5. Wykonano nawierzchnie parkingów: ul. Brzozowa 1,
ul. Brzozowa 2, ul. Kaliny 95.
6. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych.
Roboty związane z remontami bieżącymi i modernizacją
dźwigów na kwotę 14 620,02zł.
Ponadto poniesione wydatki związane są z:
1. Funkcjonowaniem pogotowia awaryjnego.
2. Usuwaniem awarii.
3. Wykonywaniem drobnych robót wynikających z awarii
i bieżącej eksploatacji.
W roku 2020 wykonano również kompleksową modernizację
budynku Administracji Osiedla „Chorzów Batory”.
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CENTRUM
Rejon Administracji „Centrum” obejmuje 123 budynki mieszkalne, a w nich 4.041 mieszkań.
Budynki zlokalizowane są w trzech dzielnicach: Centrum,
Chorzów Stary, Chorzów II - w rejonie ulic: Krzyżowej, Grunwaldzkiej, 11 Listopada, Pawła, Pudlerskiej, Rymera, Stabika,
Katowickiej, Miechowickiej, Krakusa, Barskiej, Stalmacha,
Placu Mickiewicza, Kazimierza, Sienkiewicza, Powstańców,
Dąbrowskiego, Kordeckiego, Kopernika, Krasickiego, Krzywej, Poniatowskiego, Kaszubskiej, Karpińskiego, Bogedaina,
Gajowej, Konopnickiej, Kościuszki, Mościckiego, Roosevelta,
Słowiańskiej, Rycerskiej, Karolinki, Majętnego oraz Osiedla IRYS
– ul. Księcia Władysława Opolskiego.
Działalność Administracji obejmuje następujące zagadnienia:
• utrzymywanie zasobów w należytym stanie technicznym
i porządkowym,
• sporządzanie zestawień potrzeb remontowych oraz planów
remontów,
• zlecanie i nadzorowanie wykonania remontów oraz robót
konserwacyjnych,
• przeprowadzanie okresowych kontroli budynków wynikających
z Ustawy Prawo Budowlane,
• przyjmowanie oraz załatwianie zgłoszeń i wniosków mieszkańców,
• przejmowanie i zasiedlanie lokali,
• udzielanie wspólnie z Radą Osiedla pomocy w łagodzeniu
i rozwiązywaniu konfliktów międzysąsiedzkich.
W Administracji „Centrum” na rzecz mieszkańców w 2020r.
pracował dziesięcioosobowy zespół pracowników administracyjno-technicznych oraz sześciu konserwatorów.
Utrzymywaniem porządku i czystości na osiedlach zajmują się
dwie specjalistyczne firmy:
Zakład Budowlano-Usługowy – Adam Mikołajczak z Chorzowa,
Zakład Robót Komunalnych „Bud-Kom” z Czeladzi. Prace firm
kontrolują na bieżąco pracownicy Administracji. Rada Osiedla
Administracji „Centrum” pozytywnie oceniła efekt pracy firm
sprzątających.
W roku 2020 w zasobach Administracji „Centrum” wykonano prace
w ramach funduszu remontowego na kwotę 5.726.185 zł.
W ramach tej kwoty wykonano m.in.
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne na kwotę 354.726 zł.
1. Częściowa wymiana pionów w budynkach: Ks. Wł. Opolskiego 1, 11, Majętnego, Karolinki 2, 4, Krzywa 9, Krasickiego 7,
Rymera 15
2. Wymiana lub renowacja przyłączy, poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Majętnego 8, Majętnego 12, Rycerska 16,
Krzyżowa 16.
3. Renowacja rękawem żywicznym pionów deszczówki wewnętrznej
w budynku przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 5.
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania i c.w.u. na kwotę
214.999 zł.
1. Wymiana poziomów centralnego ogrzewania wraz z remontem
węzłów w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4-18 (I etap w roku
2020)
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2. Wymiana poziomów centralnego ogrzewania wraz z remontem
węzłów w budynku przy ul. Rycerskiej 2-4-6-8.
3. Roboty naprawcze w kotłowni centralnego ogrzewania
w budynku przy ul. Kazimierza 8-10.
4. Roboty na centralnym ogrzewaniu po sezonie grzewczym.
Roboty instalacyjne gazowe na kwotę 146.300 zł.
1. Obejmujące usuwanie nieszczelności i realizację zaleceń
wynikających z okresowych kontroli budynków.
2. Awaryjna naprawa poziomów instalacji gazowej przy
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11.
3. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazowej w budynku
przy ul. Stabika 6, 8, 12, 16.
Roboty instalacyjne elektryczne na kwotę 633.425 zł.
1. Remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych na system
energooszczędny w budynkach: Stabika 6-24, Krasickiego 7,
Dąbrowskiego 38-42, Konopnickiej 15-15a-15b.
2. Wymiana opraw oświetlenia na LED z czujnikami ruchu
w głównych pionach komunikacyjnych w budynkach przy
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1-11.
3. Naprawa instalacji odgromowej w budynku przy ul. Słowiańskiej 18-20-22-24.
4. Naprawa instalacji odgromowej w budynku przy ul. Konopnickiej 11-11a-11b-11c.
Roboty dociepleniowe na kwotę 1.736.004 zł.
Uzupełnienie warstw docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy
ul. Konopnickiej 11,a,b,c – I etap, ul. Słowiańska 18-20-22-24,
ul. Rymera 15-19, 21-25.
Roboty elewacyjne na kwotę 241.933 zł.
1. Remont balkonu przy ul. Grunwaldzkiej 8a/6.
2. Malowanie elewacji i remont balkonów/loggi w budynku
przy ul. Roosevelta 3
Roboty malarskie na kwotę 399.360 zł.
Malowanie klatek schodowych oraz białkowanie piwnic
w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 38-42, Krasickiego 7,
Stabika 6-24, Słowiańska 10-16.
Roboty stolarskie na kwotę 121.929 zł.
Wymiana i zwroty za stolarkę okienną wg wniosków złożonych
w 2019r. + zaległe.
Roboty zduńskie na kwotę 24.758 zł.
Obejmują m.in. wymianę i przebudowę pieców kaflowych
w mieszkaniach.
Inne roboty budowlane na kwotę 149.520 zł.
1. Remont wejść do budynków przy ul. Stabika 6-24.
2. Realizacja zaleceń kominiarskich - zasoby ADM Centum.
3. Montaż profili poręczowych PCV w klatach schodowych
budynków - zasoby ADM Centum.
4. Wymiana drzwi do piwnic i na strychy przy ul. Dąbrowskiego 38-42.
5. Remont schodów i podestów przy ul. Karolinki 5.
6. Montaż wkładu żaroodpornego przy ul. Stalmacha 9
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Zieleń, drogi, elementy małej architektury na kwotę
661.300 zł.
1. Prześwietlenie, wycinka i nasadzenia drzew oraz krzewów
w zasobach Administracji.
2. Naprawa nawierzchni asfaltowych.
3. Likwidacja starych placyków gospodarczych: Konopnickiej 23ab,
Konopnickiej 36,38, Roosevelta 3.
4. Zagospodarowanie terenu za budynkiem, wnętrze osiedla
– Kościuszki 16-30.
5. Remont drogi osiedlowej – Mościckiego 19-19a-19b.
6. Remonty placyków gospodarczych – Konopnickiej 23ab,
Konopnickiej 36,38, Roosevelta 3, Kościuszki 16-30,
Rymera 15-25, Pawła 17, Kazimierza 8-10.
Remonty kapitalne dźwigów na kwotę 462.996 zł.
Wymiana dźwigów osobowych w budynku przy ul. Katowickiej
136-136a-136b.
Remonty bieżące dźwigów osobowych na kwotę 17.671 zł.
Obejmują roboty remontowe po przeglądach technicznych,
awariach i dewastacjach.
Ponadto poniesiono wydatki na awaryjne pogotowie techniczne, roboty drobne i awaryjne na instalacjach gazowych,
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, ogólnobudowlane, blacharsko-dekarskie.
Dziękujemy Radzie Osiedla oraz mieszkańcom za dobrą współpracę, przekazywane nam uwagi, spostrzeżenia i wzajemną
pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wspólne działania
w celu polepszania wizerunku naszego osiedla.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Rejon Administracji „Różana-Gałeczki” obejmuje swoim
zasięgiem 65 budynków, a w nich 4192 mieszkania. W budynkach oraz pawilonach handlowo-usługowych znajduje się
ponad sto lokali użytkowych oraz Klub ChSM „Pokolenie”.
Podstawowym celem działalności administracji jest utrzymywanie podległych jej zasobów w należytym stanie technicznym,
porządkowym i sanitarnym a także podnoszenie estetyki ich
otoczenia oraz sprawna obsługa mieszkańców.
W tym celu na bieżąco wykonywane były:
1. Przeglądy budynków, klatek schodowych, piwnic.
2. Przeglądy terenów przyległych do budynków, placów zabaw,
obiektów małej architektury.
3. Roboty związane z usuwaniem awarii.
4. Roboty konserwacyjne.
5. Roboty remontowe.
6. Załatwiano sprawy bieżące zgłaszane przez mieszkańców.
7. Wykonywano okresowe kontrole budynków wynikające
z Ustawy Prawo Budowlane oraz realizowano wynikające
z nich zalecenia.
8. Dokonywano wizji w mieszkaniach związanych z wnioskami
lokatorów w sprawie przeprowadzenia remontów.

strona 10

Wiadomości Spółdzielcze

Ponadto pracownicy administracji wspólnie z przedstawicielami Rady Osiedla uczestniczyli w rozwiązywaniu i łagodzeniu
konfliktów międzysąsiedzkich.
Utrzymaniem porządku i czystości na Osiedlu zajmowały się
firmy: Frotex - Chorzów, Madex - Chorzów, Domex – Chorzów,
Zakład Remontowo-Budowlany – Chorzów, Bud-Kom - Czeladź,
które swoje prace wykonywały zgodnie z zawartymi umowami
oraz przyjętym harmonogramem i zakresem obowiązków.
Konserwację i remonty dźwigów osobowych wykonywał
Zakład Usługowy „Eldźwig” z Chorzowa (49 dźwigów)
oraz firma OTIS ”(11 dźwigów).
Coroczne kontrole przewodów kominowych wykonywane były przez
pracowników Spółdzielni Pracy Kominiarzy. Okresowe kontrole
szczelności instalacji gazowych oraz pomiary instalacji elektrycznych
wykonywane były przez konserwatorów administracji.
Nadzór i kontrolę prawidłowości wykonywanych prac przez
wymienione firmy sprawowali pracownicy Administracji oraz
inspektorzy nadzoru. Jakość wykonywania prac poddawana
była również ocenie przez Radę Osiedla.
W roku 2020 w zasobach administracji wykonano prace
w ramach funduszu remontowego na kwotę: 5.854.861,07 zł.
W ramach funduszu remontowego wykonano:
Roboty termorenowacyjne na kwotę 683.311,41 zł.
Prace związane z termomodernizacją budynku wraz z remontem balkonów przy ul. Astrów 14
Roboty stolarskie na kwotę 98.440,96 zł.
Wymiana stolarki okiennej oraz zwrot kosztów lokatorom,
którzy wymienili okna we własnym zakresie wg wniosków
złożonych w 2019r.
Roboty malarskie na łączną kwotę 1.419.938,96 zł.
Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Ryszki
57 i Gałeczki 38.
Roboty dekarsko-blacharskie na kwotę 140.343,54 zł.
Przeprowadzono remonty dachów budynków przy ul. Ryszki
19-21, 23, 25, 33, 47, Astrów 14.
Remonty instalacji elektrycznych na łączną kwotę
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218.633,43 zł. obejmujące m.in.:
1. Remont instalacji odgromowych w budynkach przy ul. Astrów 14 i 16.
2. Modernizację oświetlenia klatek schodowych m.in. w budynkach przy ul. Działkowej 7-11b, Racławickiej 7-11,
Szczecińskiej 10, Gałeczki 38.
3. Wymianę SZR w budynkach przy ul. Młodzieżowej 1 i Gałeczki 47.
Prace na instalacjach c.o. i cwu na kwotę 59.379,33zł.
Wymianę grzejników na klatkach schodowych w budynkach
przy ul. Gałeczki 40, 41, 43
Roboty instalacyjne wod.-kan. na łączną kwotę 450.625,09 zł.
Wymieniono 8 pionów wodno-kanalizacyjnych, wymieniono lub
wyremontowano poziomy i przyłącza kanalizacyjne w 7 budynkach
oraz wyremontowano 2 piony kanalizacji deszczowej.
Prace związane z uszczelnianiem instalacji gazowych na
kwotę 26.025,01 zł.
Renowację terenów zielonych, chodników, dróg na kwotę
534.292,35 zł.
Przeprowadzono remonty dróg przy ul. Młodzieżowej 5 i ul. Różanej 8-18, wykonano opaski przy budynkach przy ul. Młodzieżowej
39 i 41 oraz renowację terenu przed budynkiem Ryszki 45,47,49.
Roboty ogólnobudowlane na łączną kwotę 1.747.413,46 zł.
Remonty balkonów i elewacji budynków przy ul. Młodzieżowej 43,
wykonanie płytek ceramicznych na korytarzach w budynkach przy ul.
Ryszki 57, Młodzieżowej 13 i Gałeczki 38, remont elewacji i balkonów
przy ul. Ryszki 59, remont balkonów przy ul. Gałeczki 22 i 28a, wymiana
drzwi wejściowych do budynków przy ul. Młodzieżowej 23 i 25.
Ponadto w zasobach Administracji prowadzone były roboty awaryjne w zakresie ogólnobudowlanym i blacharsko-dekarskim, na
instalacjach wod-kan, c.o., elektrycznych i gazowych. Wykonywano roboty ślusarskie, wycinki, prześwietlenia i nasadzenia drzew,
naprawy nawierzchni asfaltowych. Jako priorytetowe traktowane
są zawsze prace zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców. Realizowano wynikające z przeglądów okresowych budynków zalecenia, naprawy instalacji p.poż., naprawy dźwigów osobowych,
na bieżąco realizowano prace wynikające z zaleceń kominiarskich
oraz usuwano stwierdzone nieszczelności instalacji gazowych. Wykonywano również prace związane z usuwaniem skutków dewastacji elewacji budynków, klatek schodowych, wind, placów zabaw,
placyków gospodarczych oraz innych urządzeń na osiedlach.

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W dniu 24 lutego 2021 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ChSM,
na które zostali zaproszeni przewodniczący Rad Osiedli, w celu przedstawienia sprawozdań za 2020 rok.
Na posiedzeniu zostały również przedstawione sprawozdania z prac Komisji
Problemowych.
Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdania
Rad Osiedli i Komisji Problemowych.
Następnie Przewodnicząca Rady p. Grażyna
Widera przedstawiła sprawozdanie Rady

Nadzorczej za rok 2020, które zostało
przyjęte przez członków Rady.
Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie
następujące uchwały:
- w sprawie powołania Komisji ds. Wyboru Kandydata na Zastępcę Prezesa
Zarządu – Dyrektora Ds. Technicznych
i Eksploatacji
- w sprawie zmiany Regulaminu zasad
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za
lokale zarządzanie przez ChSM.

W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu p. Marek Kopel przedstawił informację z bieżącej działalności Zarządu za
okres od 13.01 do 10.02.2021r. Informacja została przyjęta.
Na zakończenie obrad Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej podziękowała p. Waldemarowi Kosiorowi
za opracowanie nowej szaty graficznej
„Wiadomości Spółdzielczych”.
Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel
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OBY W TĘ WIELKANOC
PORWAŁY WAS
LATAWCE RADOŚCI
PONAD CODZIENNOŚĆ
ZWYCZAJNYCH DNI

Komisja
Społeczno-Kulturalna
Rady Nadzorczej
Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
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Zdrowych
pogodnych
i radosnych
Świąt
Wielkanocnych

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

nr 03/2021

Wiadomości Spółdzielcze

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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Agata Mielnik
,,Tamte czasy’’
Czy pamiętasz może jeszcze te czasy
Jak dzieci bawiły się w klasy
Gdy dzieci skakały wesoło
A wszyscy zbierali się w koło
Gdy pogoda i czas nie przeszkadzały w zabawie
A dzieci bawiły się na łąkach w trawie
Teraz niestety żyjemy w tych czasach
Gdzie zabawy nie ma w lasach
Groziło to mandatem
A teraz naszym zdrowiem
Więc jeśli możesz zostań w domu
A uratujemy wszystkich w koło

Mam na imię Agata, jestem uczennicą 7 klasy.
Jestem aktywną osobą, która ma wiele pasji,
oczywiście staram się je spełniać. Ostatnio zaczęłam
grać na gitarze akustycznej. W wolnych chwilach
lubię ugotować coś dobrego dla moich bliskich.
W miarę możliwości spotkam się z przyjaciółmi
z którymi bardzo lubię spędzać czas. Mieszkam
blisko Parku Śląskiego, dlatego bardzo często
chodzę na spacery z mamą.

wykonanej dowolną techniką artystyczną (np. malarstwo,
rysunek, rzeźba, kolaż itp.).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie
w dniach od 08.03.2021r. do 08.04.2021r.:
1. w formie elektronicznej – fotografię zapisaną w formacie JPG,
w rozdzielczości gwarantującej dobrą jakość wydruku czyli 300
dpi, w wymiarze min. A4 lub zdjęcie pracy plastycznej należy
przesłać na adres e-mail klub@chsm.com.pl (w treści e-maila
należy wpisać imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, mile
widziany komentarz lub tytuł pracy).
2. w formie papierowej - wydrukowaną fotografię w formacie
A4 lub gotową pracę plastyczną należy przynieść do Klubu
ChSM „Pokolenie” od poniedziałku do piątku w godz. 10:0016:00 (na odwrocie prac plastycznej/fotografii proszę wpisać
imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz e-mail autora,
mile widziany komentarz lub tytuł pracy).
3. oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do
zdjęcia i pracy plastycznej oraz zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie zdjęć i prac plastycznych, a także na przeSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fototwarzanie danych osobowych. Oświadczenie powinno
graficznym i plastycznym pt. „Wiosna w Chorzowskiej Spółzostać podpisane odręcznie i dostarczone do Klubu ChSM
dzielni Mieszkaniowej”.
„Pokolenie” w formie papierowej lub elektronicznej na adres
Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży oraz do doroklub@chsm.com.pl (np. skan dokumentu).
słych. Konkurs polega na pokazaniu wiosennej aury w przestrzeni naszej Spółdzielni za sprawą fotografii lub pracy plastycznej Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.chsm.com.pl
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Historia blisko Ciebie
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Dzieje Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
sięgające aż 1908 roku, są ważną częścią
historii miasta. W ramach nowego cyklu, który
zatytułowaliśmy „Historia blisko Ciebie”,
będziemy zamieszczać artykuły o interesujących
miejscach i obiektach w Chorzowie, a także
o ludziach i wydarzeniach z nimi związanych.
Autorami tekstów będą znawcy i miłośnicy
Chorzowa – Roman Herrmann i Adam Lapski.

Literacki spacer po
Klimzowcu

Klimzowiec

W 1965 roku nakładem Drukarni Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie ukazał się pierwszy z trzech tomów dzieła Ślązacy. Opis procesji Dziejowej Ludu Śląskiego przez Ziemię Piastowską i Polskę do Ojczyzny Niebieskiej1. Jego autorem był Juliusz Grządziel – urodzony
w 1896 roku na Klimzowcu działacz katolicki, powstaniec śląski i więzień obozów koncentracyjnych, który po zakończeniu II wojny
światowej zdecydował się pozostać na emigracji. W 2019 roku nakładem wydawnictwa Silesia Progress ukazała się książka pt. 19892
Jej autorem jest Grzegorz Kopaczewski
– urodzony w 1977 roku politolog,
prozaik i publicysta zamieszkały
w Chorzowie. Analiza wzmianek na
temat Klimzowca w obu wymienionych publikacjach dostarcza wielu
ciekawych informacji o bliższej i dalszej historii tej części naszego miasta.
„Sto lat temu była tu osada położona nad małym strumykiem. Młynarz
Jacek Klimza zorientował się, że można strumyk ująć w karby by pędził
koło młyńskie ścierając zboże na mąkę.
Wokół młyna pobudowano kilka chat,
w których mieszkali starzy Klimzowianie”. Wiarygodność tego wspomnienia

spisanego przez Juliusza Grządziela już
na emigracji w latach 60-tych XX wieku potwierdzają inne zachowane źródła
historyczne. Wynika z nich, że w 1860
roku tereny położone miedzy Królewską
Hutą, Hajdukami i Załężem były zasiedlone przez 1200 ludzi zamieszkałych
w 50 budynkach.
„Klimzowiec zaczął się rozbudowywać. Na wzniesionych miejscach powstawały nowe ulice: Młyńska, Średnia,
Szkolna, Górnicza, Barbary i Jadwigi.
Głównymi ulicami były Hajducka i ks.
Gałeczki przez Prusaków ulicą Mencla
nazwana, bo był to malarz, który malował królów pruskich”. W tak lako-

niczny sposób rodowity klimzowianin
scharakteryzował topografię swej rodzimej dzielnicy według stanu z początków
XX wieku. Zmiany jakie nastąpiły w niej
70 lat później w zupełnie innej poetyce
utrwalił Grzegorz Kopaczewski: „Gwałtowny rozwój naszej dzielnicy w latach
siedemdziesiątych wiążę z pojawieniem
się w mieście pogromcy FC Barcelony
Michała Vičana [trener Ruchu Chorzów
w latach 1971-1976 –R. H.]. Śmiałe plany podboju kraju i kontynentu musiały
wpłynąć na podejście ówczesnych architektów, bo i im udzielił się rozmach i odwaga. Mało który w swych projektach
budynków mieszkalnych poprzestawał

1. Grządziel J., Wspomnienia z Klimzowca, Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, Zakłady Azotowe w Chorzowie, Chorzów 1990 (wybór opowiadań z pierwszego tomu Ślązaków…
2. Kopaczewski G., 1989, Silesia Progress, Kotórz Mały 2019.
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już na czterech piętrach i jednej klatce
schodowej”. Dopełnieniem tego opisu
jest fragment, w którym zawarł autor
swoistą syntezę nastrojów społeczności
lokalnej w realiach dekady gierkowskiej: „dzieło budowniczych może i nie
każdą ścianą trzymało pion, za to imponowało skalą. Powstały smukłe budowle
na kilkanaście pięter i ociężałe kolosy
długie na kilkaset metrów. Bloki z wielkiej płyty zostały zasiedlone przez młode pary …”.
Od opisów przemian topograficzno-demograficznych na Klimzowcu nie
mniej interesujące w obu przywołanych
na wstępie publikacjach są fragmenty
dotyczące sposobów spędzania czasu
wolnego przez najmłodszych mieszkańców płci męskiej w tej części miasta.
„Chłopcy grali w klipę. Kawałek drewka okrągłego zaostrzony na obu końcach,
uderzało się lekko deseczką, klipa podskoczyła, wtedy szybkim uderzeniem
należało ją cisnąć w dal. Wygrywał kto
ją najdalej wyrzucił”. Równie rzeczowo
Juliusz Grządziel opisał trzy inne zabawy: 1/ „Pewne urozmaicenie przynosiła
gra w obrączki. Gdy to była obręcz z roweru chłopak pchał ją prętem drucianym,
obręcz z beczki pchano kijem”; 2/ „Inną
zabawą była gra w kulki. Grano albo do
duczki albo karambol. Chłopcy nosili całe
woreczki tych kulek i pysznili się gdy kolegę ograli”; 3/ „Po żniwach bawiono się
puszczaniem latawców zwanych drachami. Chłopak go sobie sam zrobił, obłąg
zawiązał papier mączką podkleił i doczepił ogon dla równowagi”. Bardziej szcze-
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gółowy opis kolejnej zabawy pozwala
przypuszczać, że albo była ona najbardziej popularna wśród chłopców albo też
sam autor odnosił w niej największe sukcesy: „Dużo radości sprawiała chłopcom
gra w lajtki-czyli guziki. Należało guzik
mosiężny z munduru górniczego odciąć, wewnątrz dłutkiem wyklepać, tak,
by uderzenie o mur wydawało dźwięk
dzwoniący i potem guzikiem o mur uderzyć i puścić go w odległość. Drugi gracz
musiał tak celować, by możliwie w tamten guzik uderzyć bowiem im bliżej guzik
do guzika przylegał, tym lepiej gra płaciła. Odległość mierzono szpaną, czyli od
kciuka do końca palca średniego. Jeżeli
nie było szpany gra nic nie kosztowała,
szpana kosztowała lajtkę czyli blaszany
guzik, a odległość na cal kosztowała dwa
guziki”.
Skalę i tempo przemian dokonujących
się w drugiej połowie XX wieku we
wszystkich dziedzinach życia lokalnej
społeczności można zilustrować na różne
sposoby. Ten wybrany przez Grzegorza
Kopaczewskiego jest jednym z ciekawszych i oryginalniejszych: „Próbowaliśmy grać w bejsbol i palanta, ale zasady
sportów z patykiem i piłką były tak mało
zespołowe, że nudziliśmy się po jakichś
pięciu minutach gry i kij został wykorzystany może ze dwa razy”; „Mrówczą
pracą zmienialiśmy hektary jałowej ziemi
w żyzne boiska. Nie mogły nas powstrzymać problemy z zaopatrzeniem w materiały budowlane i akcesoria sportowe,
a tym bardziej przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy. Bramki stawialiśmy z ka-

Najstarszy budynek na Klimzowcu, przy ul. św. Barbary
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mienia, z desek, a na niektórych arenach
i ciągi ławek służyły jako linie boczne
i końcowe boiska. Było nas tak wielu,
a żar do tworzenia futbolowych dzieł tak
palił, że każda ulica, każdy blok i prawie
każda klatka schodowa miała swoje własnymi rękami wystawione estadio”. „I tak
na placu cyklicznie organizowaliśmy Mistrzostwa Europy Par na Ławkach i Mistrzostwa Świata Par na Ławkach. Grało
się dwóch na dwóch, a bramkami były
ławki, a konkretnie niewielka powierzchnia pod siedziskiem. Co oczywiste siadać
nie można było na ławkach, które robiły
za bramki i tych bezpośrednio po ich bokach. Takie rozmieszczenie publiczności
sprzyjało umacnianiu podwórkowego
egalitaryzmu”. Realia gospodarki niedoboru w czasach realnego socjalizmu,
wyżu demograficznego i rozbudzonej
w czasach gierkowskich tęsknoty za
standardami zachodniego świata zawarte
w powyższym fragmencie można uznać
za literacki majstersztyk.
W refleksji nad przemianami utrwalonymi w literackich zapisach Juliusza
Grządziela i Grzegorz Kopaczewskiego
zasadne wydaje się postawienie pytania
o to co nie zmieniło się na Klimzowcu
między 1860 a 1970 rokiem? Odpowiedzią są dwa ostanie cytaty:
1/ „Zarząd kopalni skorzystał z suchego
rowu, skierował weń swoje brudne wody,
a miasto dołączyło się do tego, kierując
do przykopy wody kuchenne i pomyje”.
2/ „A gdy nie było meczu chodziło się
wzdłuż Rawy. Fascynacja rzeką była
wśród chorzowskich dzieciaków powszechna. Kolory, zapachy, konsystencja płynącej cieczy wszystko to było
niezwykle tajemnicze …”.
Wraz z nastaniem wiosny (jeśli trzecia
fala epidemii nie uwięzi nas w domach)
może warto wybrać się na Klimzowiec
na „literacki spacer” i skonfrontować
jej współczesny obraz z opisami Juliusza Grządziela i Grzegorza Kopaczewskiego.
Roman Herrmann
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Dzięki sztuce życie staje się bogatsze

Rozmowa z Anną Chwapińską

- Od jak dawna związana jest Pani
z Klubem ChSM „Pokolenie”?
- Z Klubem ChSM związana jestem już
dwadzieścia lat, a zaangażował mnie
obejmujący wówczas stanowisko kierownika Klubu Ireneusz Warta. Moją
osobę poleciła mu moja przyjaciółka
Urszula Wilk.
- Czy znała Pani Klub zanim
rozpoczęła w nim działalność sekcji
plastycznej (Kocynder, Minus)?
- Klub był mi znany od jego powstania i bardzo blisko związany z moim
„życiem młodzieżowym”. Mieszkałam w jego pobliżu i zaglądałam tutaj
jako nastolatka z grupą swoich znajomych. Koledzy, nazywani „Chłopcy
z Klimzowca”, założyli zespół rockowy
i w Klubie mogli odbywać próby. Jak
pamiętam, to był schyłek Kocyndra, a ja
wykonywałam tam jakieś swoje pierwsze plakaty imprezowe, będąc uczennicą
Liceum Plastycznego. Te czasy wspominam z wielkim sentymentem. W pobliżu, po sąsiedzku na ulicy Barbary działał
drugi podobny Klub i naprawdę były one
chętnie przez młodzież odwiedzane.
- Skąd zamiłowanie do sztuki pięknej?
- Już w przedszkolu moje prace plastyczne chwalono, ale najważniejszą rolę
w wyborze plastycznego kierunku kształcenia odegrała moja wychowawczyni
i nauczycielka wychowania plastycznego
w szkole podstawowej pani Irena Adamik.

To z nią wykonywałam różne szkolne dekoracje, od niej dowiedziałam się
o Liceum Plastycznym, a sama zaprosiła mnie do swojej prywatnej pracowni
plastycznej. Pamiętam poddasze starej
kamienicy na ulicy Pudlerskiej wypełnione
obrazami i ten charakterystyczny dla takich
miejsc zapach terpentyny. Ale chyba najbardziej na moją artystyczną wrażliwość
wpłynęły coroczne wakacje spędzane
u babci na wsi. Ten kontakt z naturą, obrazy
z dzieciństwa…pól obsianych zbożem
okraszone makami i chabrami, łąk i pobliskiego lasu. Niedawno przypadkiem
znalazłam moje rysunki z tamtych czasów i wspomnienia wróciły.

- Czy ma Pani jakiś ulubiony nurt w malarstwie, a może ulubionego artystę?
- Niezmiennie moim ulubionym kierunkiem w malarstwie jest impresjonizm. Malując własne obrazy korzystam
z doświadczeń impresjonistów stosując
paletę barw czystych, kontrasty światła
i cienia, barw ciepłych i zimnych. Claude Monet i jego „Kobieta z parasolką” to
jeden z moich ulubionych obrazów. Bardzo lubię polskie malarstwo przełomu
XIX/XX wieku, a szczególnie obrazy
Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego.
- Czy poza malarstwem jest jakaś
dziedzina, która Panią interesuje?
- Podejmuję różne działania plastyczne,
które są związane z rękodziełem, rzeźbą, rysunkiem i fotografią. Rękodzielnicze
wytwory to biżuteria i aplikacje z filcu,
lalki szyte ręcznie, zdobienie przedmiotów techniką decoupage, kwiaty
z foamiranu. Ostatnio zrobiłam kilka
rzeźb narzutowych z drutu, gliny samoutwardzalnej i gipsu. Rysunki to szybkie
szkice do obrazów, dopracowane portrety
lub martwe natury w wersji studium. Fotografią zainteresowałam się na studiach,
był to przedmiot warsztatowy. W pracy
z młodzieżą licealną prowadziłam kiedyś
kółko fotograficzne. Posiadaliśmy własną
ciemnię fotograficzną, a najprzyjemniejszą czynnością było wywoływanie zdjęć
i chwila kiedy w kuwecie z odczynnikiem
ukazywał się efekt naszej pracy. Fotografuję to co przypadkiem zobaczę będąc na
spacerze, w podróży… ulotne zjawiska
pogodowe, świetlne, kolorystyczne.
- Czy miała Pani swoją wystawę w Klubie Pokolenie? Jaka była jej tematyka?
- Miałam dwie duże wystawy indywidualne, a także zbiorową z grupą

nr 03/2021

aktywnych twórczo nauczycieli plastyki chorzowskich szkół oraz wystawę z grupą uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, w którym pracowałam. Na swoich wystawach prezentowałam prace
malarskie w technice olejnej o tematyce portret, martwa natura, scena rodzajowa. Z sekcją artystyczną „Kolaż”
wystawiałam swoje prace rękodzielnicze.
- Jak wygląda u Pani proces twórczy:
opiera go Pani na tzw. natchnieniu czy
kieruje się Pani jakimś wypracowanym schematem działania?
- Wypracowany sposób działania dotyczy
bardziej strony technicznej wykonania
moich prac, natomiast inspiracje czerpię
z obserwacji otoczenia. Może to być chęć
uchwycenia, wykadrowania ciekawego
fragmentu krajobrazu, oddania charakteru portretowanej postaci, uchwycenia
światła i cieni w martwej naturze.
- A teraz przejdźmy do Pani podopiecznych z sekcji plastycznej: czy
zamiłowania do sztuk plastycznych
można się nauczyć? Jeśli tak, to jak
kieruje Pani swoimi uczniami? Jeśli
nie, to dlaczego?
- Obcowanie ze sztuką w szerokim jej
znaczeniu uczy wrażliwości i dotyka
duchowej sfery człowieka. Nasze życie
dzięki temu staje się bogatsze i piękniejsze. Sztuka jest również lekiem na
trudy życia codziennego i wszechobecny stres. Są osoby, które nie będą nigdy
dobrze rysowały i malowały, ale mogą
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być wrażliwymi odbiorcami sztuki o ile
od najmłodszych lat będą miały z nią
kontakt. Jeśli dziecko przejawia chęć
uczestniczenia w działaniach plastycznych,
to warto je wspierać. Zachętą może być
kupienie nowych kredek, farb, wspólne rodzinne zabawy plastyczne lub
zapisanie na dodatkowe zajęcia i praca
z instruktorem. Ważny jest również kontakt z dziełami sztuki, ich poznawanie
poprzez zwiedzanie zabytkowych obiektów, wyjście do muzeum, galerii.
Nauka obserwacji, wykorzystanie
naturalnej ekspresji dziecka, zapoznanie go
z ciekawymi technikami plastycznymi to
podstawa pracy instruktora plastyki.
- Czy może Pani powiedzieć coś więcej
o grupie „Kolaż” również działającej
w Klubie ChSM „Pokolenie”? A może
będzie inna formuła działania?
- Sekcja artystyczna „Kolaż” obecnie
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przemianowana na „Artis”, skupiała
w Klubie do tej pory głównie miłośników
rękodzieła. Jej członkowie organizowali
wewnętrzne warsztaty z zakresu różnych
technik jak np. robienie biżuterii z drutu,
aplikacji na tkaninie, zdobień w technice
decoupage, ozdób z gliny rzeźbiarskiej,
innych. Obecnie chcemy poszerzyć
formułę naszych spotkań o rozmowy
i prezentacje osób zainteresowanych np.
historią sztuki, fotografią, sztuką dekorowania wnętrz, modą, zdrową żywnością,
technikami relaksacyjnymi. Oczywiście
to otwarta propozycja i jakie tematy
będą podejmowane uzależnione będzie
od osób, które dołączą do grupy. To one
będą te tematy w miarę swojej wiedzy
i zainteresowań prezentować dzieląc się
z innymi.
- Proszę na koniec w trzech słowach
opisać Klub ChSM „Pokolenie”.
- Interesujący, przyjazny, potrzebny.
Rozmawiała: Marzena Warta-Biały
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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.

Powierzchnia /m²/

Położenie

1.

Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5

Adres lokalu

95,00

budynek wielorodzinny - parter

2.

Barska 6

51,50

budynek wielorodzinny - parter

3.

Kochłowicka 15

80,20

budynek wielorodzinny - parter

4.

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. 1-2

administracja MA-3

ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A

tel. 32/ 241 35 97

tel. 32/ 241 41 16

poz. 3-4

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.
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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SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał podjętych przez
Walne Zgromadzenie w dniach 21-24.09.2020r.
Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w dniach 21-24.09.2020r. podjęło uchwały w następujących
sprawach:
• Uchwałę nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.
W dniu 3 października 2020r. wpisana została do
Krajowego Rejestru Sądowego wzmianka o złożeniu
sprawozdania finansowego Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
• Uchwałę nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia nadwyżki
przychodów nad kosztami z pozostałej działalności
gospodarczej Spółdzielni za rok 2019.
Zasilenie poszczególnych działalności
w 2020r. nastąpiło zgodnie z uchwałą.

Spółdzielni

• Uchwałę nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019r.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.
• Uchwałę nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019r.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.
• Uchwałę nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Grzegorzowi Gowarzewskiemu za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r.
z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.
• Uchwałę nr 6/2020 w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Markowi Kopel za okres od 1
lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu,
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.

• Uchwałę nr 7/2020 w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi za
okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.
• Uchwałę nr 8/2020 w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Małgorzacie Aksamskiej
za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.
• Uchwałę nr 9/2020 w sprawie ustalenia najwyższej
sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w 2020/2021r.,
Zobowiązania ChSM realizowane są na bieżąco zgodnie
z w/w uchwałą.
• Uchwałę nr 10/2020 w sprawie przyjęcia kierunków
rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i oświatowo – kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na lata 2020-2021.
Zarząd realizował zadania zgodnie z w/w uchwałą, przy
uwzględnieniu obostrzeń wynikających ze stanu epidemii.
• Uchwałę nr 11/2020 w sprawie wyboru delegata
na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, Zjazd Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach dotychczas się nie odbył.
Zarząd
Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
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Informacja o realizacji
wniosku polustracyjnego
Działając na podstawie uchwały nr 12/2018 Walnego
Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd informuje, iż na bieżąco podejmuje działania
w celu realizacji wystosowanego przez Regionalny
Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach wniosek z lustracji pełnej działalności
ChSM za okres 1.01.2015r.-31.12.2017r. o treści:
„Nadal kontynuować działania związane z analizą
obowiązujących w Spółdzielni regulaminów oraz
Statutu Spółdzielni i w przypadkach koniecznych,
(szczególnie tych wynikających z ustawy z dnia
20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze) dokonać
ich aktualizacji, doprowadzając do pełnej zgodności
z przepisami obowiązujących ustaw.”
W roku 2020 w wyniku przeprowadzonej analizy
wewnętrznych uregulowań oraz w celu doprowadzenia
do pełnej zgodności z przepisami obowiązujących
ustaw, zostały wprowadzone bądź zaktualizowane
następujące akty prawne w Spółdzielni:
• Regulamin
wynagradzania
i
premiowania
członków
Zarządu
Chorzowskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej - Uchwała nr 1/2020 Rady
Nadzorczej z dnia 29.01.2020r.
• Regulamin
organizacyjny
Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej - Uchwała nr 2/2020
Rady Nadzorczej z dnia 04.03.2020r.
• Regulamin Rady Nadzorczej Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej - Uchwała nr 3/2020
Rady Nadzorczej z dnia 22.04.2020r.
• Regulaminy Komisji Problemowych Rady
Nadzorczej - Uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej
z dnia 22.04.2020r.

• Regulamin Konkursu na Najładniejszy Balkon
i Ogródek Przydomowy w ChSM – Uchwała
Zarządu nr 118/2020 z dnia 7.05.2020r.
• Regulamin w sprawie zasad rozliczania
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową - Uchwała nr 8/2020 Rady Nadzorczej z dnia
27.05.2020r.
• Regulamin
gospodarowania
funduszami
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwała nr 15/2020 Rady Nadzorczej z dnia
24.06.2020r.
• Regulamin najmu oraz zasad korzystania
z pomieszczeń dodatkowych w zasobach
zarządzanych przez ChSM – Uchwała Zarządu
nr 148/2020 z dnia 3.07.2020r.
• Regulamin udostępniania dokumentów w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Uchwała
Zarządu nr 150/2020 z dnia 3.07.2020r.
• Regulamin udzielania zamówień na wykonanie
robót budowlanych i usług realizowanych
w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Uchwała Zarządu nr 167/2020 z dnia
23.07.2020r.
• Regulamin Parkingu przy ul. Kopalnianej 4a Uchwała Zarządu nr 214/2020 z dnia 01.10.2020r.

Zarząd
Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
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Nasz felieton

W wielu domostwach epoki PRL panowało dziwne przekonanie, które dało
się streścić prostą rymowanką „Lepszy
kicz, niźli nic”. Najpodlejszy nawet
obraz, kupiony od ulicznego handlarza
w jakimś turystycznym kurorcie, urastał
w oczach nabywcy do rangi arcydzieła
i w jego oczach nadawał prestiżu wnętrzu pokoju gościnnego w M-2. Obiektem westchnień całej masy klienteli nie
były jednak dzieła Nikifora Krynickiego, a kicz nad kiczami – „Jeleń na rykowisku”. Popyt przewyższał podaż, wiec
wielu amatorów malarskich dzieł amatorów musiało zadowolić się jakimś innym
(najczęściej i tak utrzymanym w leśnym
klimacie) widoczkiem w jaskrawych
barwach.
U Marudzewskich, na poczesnym miejscu, przez długie lata wisiała nieudolna,
wykonana przez jakiegoś nadambitnego
anonimowego samouka, monstrualna
podobizna „Dziewczyny z owocami na
tacy” Tycjana. Wytrwała tak do czasu,
aż Marudzewski, na jednej ze ścian chorzowskiego Muzeum wypatrzył przypadkowo profesjonalnie wykonaną kopię
tego słynnego obrazu. W drodze do domu
prowadził w myślach głębokie rozważa-
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Kłopoty z „Tycjanem”
nia dotyczące przyszłości straszliwego
bohomazu, z którym na co dzień obcował
we własnych czterech ścianach. Szczerze
mówiąc, już wcześniej nie bardzo go lubił
(obraz był prezentem od teściowej), teraz
jednak poczuł do niego szczerą odrazę.
Gdy tylko wszedł do mieszkania, swoimi
wątpliwościami podzielił się z żoną.
- Myślisz, że to płótno powinno otrzymać jeszcze jedną szansę i trafić na jakiś
czas do piwnicy, czy też od razu skierować je na śmietnik?
- A ty jak sądzisz? – asekuracyjnie zapytała żona.
- Skłaniam się raczej ku tej drugiej
opcji… - Marudzewski zawiesił głos,
oczekując reakcji.
- A pomyślałeś o tym, że ze względu
na swoje rozmiary, to dzieło będzie musiało być odwiezione w siną dal przez
ekipę zajmującą się wywózką odpadów
wielkogabarytowych? – Marudzewska
miała wyraźnie dobrą zabawę wyrażając
tę wątpliwość.
- Przecież oni poszczególne lokalizacje
zabudowy wielorodzinnej odwiedzają raz
na dwa tygodnie – jęknął jej małżonek.
W ciągu kilku kolejnych minut problem rozwiązał się sam, w sposób zupeł-

nie nieoczywisty. Otóż, gdy Marudzewski ściągnął obraz, okazało się, że oprócz
masywnych haków został po nim wyraźnie tłusty, pełnowymiarowy ślad. By go
usunąć konieczne byłoby przemalowanie
całej ściany. Ponieważ Marudzewscy nie
planowali takiego remontu na najbliższy
czas, ostatecznie do przemalowania poszedł… obraz. Ślad na ścianie, na czas tej
niezwykłej przemiany, trzeba było jakoś
przeboleć.
Po miesiącu intensywnej pracy młodego adepta sztuki, którego Marudzewski
zatrudnił z ogłoszenia, miejsce „Dziewczyny z owocami na tacy” zajęła efektowna kopia jednej z abstrakcji hiszpańskiego malarza Joana Miro. Tego nie
mógłby chyba zepsuć nawet najgorszy
kopista świata. I rzeczywiście dzieło wyszło pięknie. Tylko, że… abstrakcja kompletnie nie pasowała do zdobnej złoconej
ramy po „Tycjanie”. Marudzewski nie
pomyślał o tym w porę i minę miał nietęgą, gdy po raz pierwszy zobaczył gotowy obraz. Szybko pogodził się ze swoim
błędem, a inwestycję w przemalowanie
płótna spisał na straty. Miejsce w ramach
zajęło lustro.
Krzysztof Knas

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Podaruj 1% podatku
Podopiecznemu Fundacji ISKIERKA
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową

KRS 0000248546
Cel szczegółowy:

Piotr LEŚKÓW
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Prawnik radzi

Pracownicze Plany Kapitałowe
– wypłata środków i ich dziedziczenie

Ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych definiuje:
wypłaty i wypłaty transferowe. Zasadnicza
różnica sprowadza się do odbiorcy środków finansowych. Wypłata dokonana jest na wniosek
uczestnika PPK dotyczący wypłaty środków
zgromadzonych w PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w przypadku
spełnienia warunków określonych w ustawie.
Natomiast wypłata transferowa obejmuje m.in.
przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z jednego rachunku PPK na
inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej. Środki zgromadzone na rachunku PPK
nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji mającej na
celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych,
w tym należności budżetu państwa powstałych
z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów.
Wypłaty transferowe:
a) rozwód, unieważnienie małżeństwa,
ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej
w trakcie trwania małżeństwa;
Środki zgormadzone w PPK po rozwodzie
lub unieważnieniu małżeństwa przypadające
byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków,
są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka lub
gdy nie jest on stroną umowy o prowadzenie
PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK,
podlegają zwrotowi w formie pieniężnej albo
są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka
uczestnika PPK rachunek terminowej lokaty
oszczędnościowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka 60
tego roku życia. Zwrot następuje w terminie
3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu,
np. prawomocnego orzeczenia sądu o podziale majątku dorobkowego małżonków, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika
przypadły byłemu małżonkowi. Podobnie ma
miejsce w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub
ograniczenia wspólności ustawowej między
uczestnikiem PPK a jego małżonkiem.
b) śmierć uczestnika PPK – wypłata na
rzecz małżonka bądź osoby uprawnionej;
Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK
pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty

transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE
małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot
małżeńskiej wspólności majątkowej. Na
wniosek małżonka zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, następuje w formie pieniężnej. Wypłata transferowa jest
dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia
przedstawienia przez małżonka odpisu aktu
zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia
o stosunkach majątkowych, które istniały
między nim a zmarłym uczestnikiem PPK,
oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.
Środki zgromadzone na rachunku PPK
zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną
przekazane małżonkowi, przekazywane są
osobom uprawnionym. Wypłata transferowa
lub zwrot odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku małżonka. W terminie
3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku
o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu wraz z :
- odpisem aktu zgonu uczestnika PPK
i dokumentu stwierdzającego tożsamość
osoby uprawnionej,
- odpisem prawomocnego postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich
spadkobierców o sposobie podziału środków
zgromadzonych przez zmarłego uczestnika
PPK lub prawomocnego postanowienia sądu
o dziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.
Wypłaty
Uczestnik PPK może rozporządzać
środkami zgromadzonymi na jego rachunku PPK jedynie na zasadach określonych
w ustawie. Może pisemnie wskazać instytucji finansowej osobę lub więcej osób, które
jako osoby uprawnione mają po jego śmierci
otrzymać, środki zgromadzone na jego rachunku PPK. W przypadku gdy uczestnik
PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK
albo ustało zatrudnienie uczestnika PPK
środki pozostają na rachunku PPK do czasu
wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK:
1. po osiągnięciu przez niego 60 roku życia;
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2. jednorazowo na podstawie umowy zawartej z instytucją finansową, uczestnik może
dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku
PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu
własnego; (wymagane środki pieniężne
przeznaczone na sfinansowanie części
kosztów budowy/przebudowy budynku
mieszkalnego, zapłatę części ceny zakupu
lokalu mieszkalnego, które wnioskujący
o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu.)
3. wypłata środków w ratach po ukończeniu
60 roku życia;
- 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo, chyba że uczestnik
PPK złoży wniosek o wypłatę tej części
środków w ratach,
- 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest
w co najmniej 120 ratach miesięcznych,
w wyjątkowych okolicznościach termin
ten może zostać skrócony.
4. świadczenie małżeńskie, po ukończeniu
60 roku życia;
Uczestnik PPK może złożyć wybranej
instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego
małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą wybraną
instytucją finansową, również osiągnął 60.
rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. Jest ono wypłacane
im wspólnie w co najmniej 120 ratach
miesięcznych. W przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie wypłaca
się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków
zapisanych na rachunku małżeńskim.
5. w przypadku choroby uczestnika, małżonka lub dziecka;
Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na
rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego
uczestnika PPK. Wniosek o wypłatę środków
w wysokości 25% może dotyczyć wypłaty
jednorazowej jak i nastąpić w ratach, konieczne jest dołączenie orzeczenia lub zaświadczenia lekarza medycyny potwierdzającego diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania.
mgr Aleksandra Partyka
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W zdrowym ciele
Ćwiczenia fizyczne są ważną częścią procesu
rekonwalescencji po przebyciu ciężkiej choroby
związanej z zakażeniem COVID-19. Wysiłek
fizyczny pomoże poprawić kondycję, złagodzić
duszności, wzmocnić siłę mięśni, usprawnić równowagę i koordynację ruchową, a także odzyskać
energię, zredukować stres i poprawić nastrój.
Ćwiczenia rozgrzewające
Rozgrzewka przygotowuje organizm do wysiłku i zapobiega kontuzjom. Powinna trwać
około 5 minut, a po jej zakończeniu powinien
pojawić się delikatny brak tchu. Ćwiczenia
mogą być wykonywane zarówno w pozycji
siedzącej, jak i stojącej. Jeśli zdecydujesz się
ćwiczyć w pozycji stojącej, przytrzymaj się
stabilnego przedmiotu w celu asekuracji. Wykonaj od 2 do 4 powtórzeń każdego ćwiczenia.
1. Unoszenie barków
Powoli unoś i opuszczaj barki, kierując je
w stronę uszu.
2. Krążenia barków
Rozpocznij od pozycji z ramionami luźno
opuszczonymi wzdłuż tułowia lub opartymi

CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;
32 241 05 28
●s
 ekretariat prezesa i dyrektora
ds. ekonomicznych:
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12
●d
 yrektor ds. techn. i eksploatacji:
32 241 14 26
ADMINISTRACJE ChSM
●o
 s. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11
tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66
●o
 s. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4
tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
●o
 s. Centrum, ul. Krasickiego 7a
tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
●o
 s. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41
tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13
 OGOTOWIE AWARYJNE
P
504 095 977
Klub ChSM „Pokolenie”
ul. Młodzieżowa 29,
tel. 32 241 94 73
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Przebyłeś COViD-19? Sprawdź jak dojść do siebie
W tym numerze udostępniamy zestaw ćwiczeń opracowany przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO), skierowany do osób, których stan zdrowia w związku z COVID-19 znacznie się pogorszył i były hospitalizowane.
na kolanach. Wykonuj powolne, koliste ruchy barkami w przód, następnie w tył.
3. Skłony w bok
Stań w wyprostowanej pozycji z ramionami opuszczonymi wzdłuż tułowia. Zacznij naprzemiennie
opuszczać jedną rękę wzdłuż tułowia, w kierunku
podłogi, wykonując przy tym skłon w bok.

poświęcony na ćwiczenia sprawnościowe
i staraj się stopniowo go wydłużać. Początkowo możesz nieznacznie wydłużać czas
ćwiczeń, np. o dodatkowe 30 sekund lub 1
minutę aktywności. Prawdopodobnie minie
trochę czasu, zanim uda Ci się powrócić do
natężenia wysiłku fizycznego sprzed choroby.

4. Unoszenie kolan
Naprzemiennie powoli unoś i opuszczaj kolana, nie wyżej niż do poziomu bioder.
5. Zgięcie i wyprost w stawie skokowym
Unieś jedną stopę i wysuwając ją do przodu, dotknij podłogi najpierw palcami, a następnie piętą.
Powtórz ćwiczenie, używając drugiej stopy.
6. Krążenie kostkami
Palcami stopy zakreślaj w powietrzu koła.
Następnie powtórz ćwiczenie drugą stopą.
Ćwiczenia sprawnościowe
Należy dążyć do wykonywania ćwiczeń
sprawnościowych 5 dni w tygodniu przez
20-30 minut. Poniżej prezentujemy przykład ćwiczenia aerobowego. Mierz czas

INFORMATOR
POGOTOWIA
● ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)
●n
 ocna 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
●Z
 akład Urządzeń Dzwigowych „Eldźwig”:
32 241 60 58
●S
 półdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48,
32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12

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.
• 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.
• JUNKERS TERMET NECKAR – czyszczenie, konserwacja, naprawa, wymiana, tel. 733-336-959.
• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja,
tel. 32 220-64-27, 531-944-531.
• WYMIANA INSTALACJI elektrycznych, www.voltage-service.eu, tel. 504-494-622.

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ

- SOLIDNIE
- DYSKRETNIE
- DOKUMENTACJA

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

• Kupię garaż na osiedlu „Gwarecka”. tel. 694-973-842.

• Kupię dom w Chorzowie Batorym lub Świętochłowicach – Góra Hugona, tel. 578-602-799.

• Wynajmę albo sprzedam garaż, ul. Krzywa - Gałeczki, tel. 601-456-236.

• 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.

• Wynajmę albo sprzedam garaż, Krzywa-Gałeczki,
tel. 601-456-236

• Kupię bezpośrednio garaż, Chorzów Batory, ul. Kaliny - Graniczna tel. 797-299-422.
• Kupię bezpośrednio mieszkanie, Chorzów Batory
lub Centrum tel. 797-299-422.
• Wynajmę mieszkanie po remoncie w Chorzowie na
ul. Kopalnianej. Piętro 4/4. 34 m2, 2 pokoje, kuchnia,
C.O. Cicha okolica. Informacje 698-640-541 po
godzinie 16.00. Cena 1200 zł do negocjacji.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, IV p. 44 m2
w centrum Chorzowa, ul. Powstańców, zasoby
ChSM, odrębna własność, okna na wschód i zachód,
mieszkanie z balkonem częściowo zadaszonym,
do mieszkania przynależna komórka lokatorska,
parking ogrodzony zamykany, ogrzewanie C.O. z sieci
miejskiej niski czynsz. Wolne od zaraz. tel. : 504515-584.
• Kupię mieszkanie na osiedlu Pnioki w Chorzowie.
tel. 506-879-133.
• Kupię lub zamienię mieszkanie w okolicy Klimzowca z zasobów ChSM; tel.: 516-163-869.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 36,4 m2 w Chorzowie Batorym na ul. Mickiewicza, po kapitalnym
remoncie, na I piętrze z balkonem, idealne dla starszych osób. Możliwa zamiana na większe, najlepiej

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

tel. 602-314-720

tel. 602-449-907, 505-484-434, 32 735-64-57

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów Centrum, ul. Wolności, 4 pokojowe, o pow. 138 m2,
w zadbanej kamienicy, cena 400.000,• Chorzów, ul. Wileńska, kawalerka o pow. 34 m2 w kamienicy, cena: 50.000,•

Mieszkania do wynajęcia

• Katowice Centrum, kawalerka umeblowana
o pow. 28 m2, cena 1200, plus kaucja i media
• Bytom ul. Akacjowa, 2 pokojowe, umeblowane,
o pow. 43 m2, cena 1200,- plus kaucja i media
• Katowice Ligota, 2 pokojowe 48 m2
1200,- plus media

Działki do sprzedaży
• Jura Krakowsko-Częstochowska (Skarżyce, na szlaku
Orlich Gniazd), działka o pow. 4292 m2, cena 45,-/m2.

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

Ariston, Junkers, Termet, Ferroli, Fondital,

serwis, naprawa, wymiana
podgrzewaczy i kotłów gazowych

w Katowicach. tel. 535-787-267.

• Kupię mieszkanie za gotówkę, tel. 720-899-972.

REKLAMA

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
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AUTO SKUP

www.konkret1.gratka.pl

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

REKLAMA
Wykończenia

Remonty

798 824 847

W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

ZŁOTA RĄCZKA

DROBNE NAPRAWY, DROBNE REMONTY,
MALOWANIE, UKŁADANIE PODŁÓG

tel. 575-975-571

tel. 32 241 33 74
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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

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

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

REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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REKLAMA

SERWIS RTV
NAPRAWA
SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

TELEWIZORY - PLAZMA, LCD ●KAMERY
●APARATY CYFROWE ●PILOTY●SAT●DVB
DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

www.chsm.com.pl

