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Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2020 rok

Nowe podzielniki
Zgodnie z postanowieniem § 48 ust. 3 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia sprawozda-
nie dotyczące działalności i sytuacji ekonomiczno-fi nansowej naszej Spółdzielni za 
2020 rok. Zawarte w sprawozdaniu rocznym dane zostały sporządzone na bazie ana-
liz kwartalnych za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. Sprawozdanie za-
mieszczamy w bieżącym wydaniu „Wiadomości Spółdzielczych” na stronach 4-10.

Zapraszamy do lektury kolejnego od-
cinka cyklu „Historia blisko Ciebie”, 
który opracowują znawcy i miłośnicy 
Chorzowa – Roman Herrmann i Adam 
Lapski. Cykl poświęcony jest prezen-
tacji interesujących miejsc i obiektów 
z terenu naszego miasta, a także ludzi 
i wydarzeń z nimi związanych. Tym 
razem Adam Lapski, w opracowaniu 
zamieszczonym na stronach 16-17, pre-
zentuje osiedle „Różanka” i jego naj-
bliższe otoczenie.

Na lata 2021-2023 zaplanowano sukcesywną 
wymianę wyparkowych podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania w zasobach zarządza-
nych przez Spółdzielnię, na nowoczesne urzą-
dzenia elektroniczne z odczytem radiowym. 
Szerszą informację na temat tego przedsięwzię-
cia zamieszczamy na str. 11.

Informujemy, że sezon grzewczy w zasobach ChSM zostanie zakończony w dniu 17.05.2021r.

REKLAMA

Harmonogram odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania Więcej informacji na str. 12
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z remon-

tem instalacji elektrycznej w piwnicach 
przy ul. Cieszyńskiej 18-18b, wymia-
ną pionu wodno-kanalizacyjnego przy 
ul. Mariańskiej 43 (pion mieszkań 1) 
oraz modernizacją dźwigu osobowego 
przy ul. 3 Maja 115.

Rada Osiedla
Dokonano oceny działalności firm wy-

konujących roboty porządkowe w budyn-
kach oraz na posesjach przylegających do 
budynków. Członkowie Rady pozytyw-
nie ocenili działalność P.W. „MADEX” 
sp. z o.o. oraz Zakładu Budowlano-Usłu-
gowego A.Mikołajczak. Firmy te rzetelnie 
wywiązują się z powierzonych im zadań.

Dokonano oceny wykonania planu 
remontów za 2020 rok. W tym czasie 
Administracja wykonała roboty remon-
towe o łącznej wartości 4.865.449 zł. 
Rada pozytywnie zaopiniowała wyko-
nanie planu zwracając uwagę na wy-
soką jakość wykonywanych robót oraz 
zadowolenie mieszkańców. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokona-

no rocznych przeglądów instalacji ga-
zowej oraz przewodów kominowych 
spalinowych i wentylacyjnych. Firma 
„Metrona” przystąpiła do wymiany le-
galizacyjnej wodomierzy zamontowa-
nych w mieszkaniach w roku 2016.

Firmy sprzątające „Madex” i „Bud-Kom” 
rozpoczęły wiosenne prace porządkowe. 

Wykonano modernizację instalacji 
elektrycznej klatki schodowej i piwnicy 
w budynku przy ul. Orląt 3, remont komi-
nów w budynku Ks. J. Czempiela 59-65, 
prace związane z wyprowadzeniem insta-
lacji gazowej na klatkę schodową przy 
ul. Kaliny 89, oraz prześwietlenie drzew 
w zasobach Administracji.

Rada Osiedla
Na marcowym posiedzeniu członko-

wie Rady Osiedla zapoznali się z ana-
lizą zaległości w opłatach na koniec 
roku 2020 oraz przygotowaniami do 
realizacji planu remontów z 2021 roku. 
Ponadto omówiono sprawy bieżące. 

CENTRUM

Administracja
W marcu br. realizowane były roboty 

związane z remontem instalacji elek-
trycznej w budynku przy ul. Katowickiej 
90. Przeprowadzano roczne przeglądy 
instalacji gazowej oraz przewodów 
kominowych spalinowych i wentyla-
cyjnych. Przeprowadzono wycinkę i 
prześwietlenie drzew, a także krzewów. 

Obecnie trwają roboty związane z ma-
lowaniem klatek schodowych przy ul. 
Konopnickiej 15-15a-15b. 

Rada Osiedla
W marcu br. Rada Osiedla dokona-

ła oceny firm utrzymujących czystość 
w zasobach Administracji. Zapoznała 
się za sprawozdaniem z działalności Ad-
ministracji „Centrum” za 2020 rok oraz 
sprawozdaniem dotyczącym zaległości 
w opłatach za lokale w roku 2020.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W marcu 2021 roku w zasobach Admini-

stracji „Różana Gałeczki” wykonano prace 
związane z wymianą pionu wodno-kanali-
zacyjnego przy ul. Gałeczki 5 oraz przyłącza 
kanalizacji deszczowej przy ul. Anny 19. 
Kontynuowano roboty związane z moder-
nizacją instalacji domofonowej przy ul. Ga-
łeczki 40 oraz wymianą poziomów kanali-
zacyjnych przy ul. Ryszki 57. 

Przeprowadzane były także przeglą-
dy instalacji gazowych, elektrycznych 
oraz przeglądy kominiarskie. Na bieżą-
co usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w marcu 2021 

roku Rada Osiedla „Różana Gałeczki” 
dokonała analizy gospodarki lokalami 
użytkowymi oraz omówiła kwestie zwią-
zane z pustostanami w zasobach Admini-
stracji. Ponadto omówiła sprawy związa-
ne z dewastacjami mienia spółdzielczego 
w zasobach Administracji. Rozpatrywane 
były również sprawy bieżące i wniesione 
przez mieszkańców osiedla. 

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. 
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e-mail: biuro@agencjamedial.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamó-
wionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM,  
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Modernizacja dźwigu osobowego 
przy ul. 3 Maja 115

Remont kominów
przy ul. Czempiela 59 – 65

Remont instalacji elektrycznej
przy ul Katowickiej 90
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W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa związanych z nasileniem rozprzestrzeniania się COVID-19 Chorzowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadza w okresie od 27.03 do 25.04.2021r. następujące działania:

1. Ograniczenie dostępu dla petentów w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli jedynie do stanowisk kasowych.
2. Umieszczenie skrzynek do odbioru korespondencji w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli w pobliżu stanowisk 

kasowych.
3. Wyłączenie możliwości potwierdzania odbioru korespondencji przez Spółdzielnię.
4. W przypadku wystąpienia konieczności wymagającej osobistego załatwienia sprawy w siedzibie Dyrekcji lub Admini-

stracji Osiedla osobisty kontakt z komórką organizacyjną Spółdzielni jest możliwy jedynie po uprzednim potwierdzeniu 
terminu wizyty telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

5. Zawieszenie przeglądów i rutynowych wizji w lokalach mieszkalnych i użytkowych (m.in. przeglądów i rutynowych 
wizji) z wyjątkiem przypadków wyższej konieczności.

Jednocześnie ponownie apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w jednostkach Spółdzielni i rekomenduje 
w celu załatwiania spraw kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni 
www.chsm.com.pl, a także w każdym wydaniu Wiadomości Spółdzielczych oraz w jednostkach ChSM.

Dokonywanie wpłat z tytułu opłat za mieszkania i lokale jest także możliwe poprzez przelewy drogą elektroniczną bądź za 
pośrednictwem poczty, banków lub agencji bankowych.  

UWAGA
Termin obowiązywania powyższych zasad bezpieczeństwa może ulec przedłużeniu – w zależności od dalszych decyzji 

rządowych w sprawie obostrzeń.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z NASILENIEM 

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19
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Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2020 rok

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z 
postanowieniem § 48 ust. 3 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przedstawia sprawozdanie dotyczące działal-
ności i sytuacji ekonomiczno-finansowej naszej Spółdzielni za 
2020 rok. Zawarte w sprawozdaniu rocznym dane zostały spo-
rządzone na bazie analiz kwartalnych za okres od 01.01.2020 
roku do 31.12.2020 roku. Działalność Spółdzielni w okresie 
sprawozdawczym koncentrowała się na realizacji założeń ob-
jętych rocznym planem gospodarczym zatwierdzonym przez 
Radę Nadzorczą ChSM, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa tj. ustawy z dnia 16 września 1982 roku Pra-

wo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 275 z późn.zm.) oraz 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszka-
niowych (tj. Dz.U. z 2020r., poz.1465 z późn.zm).

W 2020 roku w Spółdzielni funkcjonowały następujące wy-
odrębnione komórki obsługujące mieszkańców:
• pion służb organizacyjno-prawnych i członkowskich,
• pion służb ekonomiczno-finansowych,
• pion służb technicznych,
• cztery administracje osiedlowe współpracujące 

z Radami Osiedli,
• Klub ChSM "Pokolenie".

Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi 
osobowe, i tak:

MA-1 - posiada   42 dźwigi osobowe
MA-2 - posiada   49 dźwigów osobowych
MA-3 - posiada   19 dźwigów osobowych
MA-4 - posiada   60 dźwigów osobowych
--------------------------------------

Razem   170 dźwigów osobowych

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku ogółem wynosiło
128  1/4  etatów

w tym:
- pracownicy administracyjno-techniczni:      98  1/4 etatów
- pracownicy na stanowiskach robotniczych:         30 etatów

Średnie wynagrodzenie w Spółdzielni w 2020 roku bez nagród jubile-
uszowych i odpraw emerytalnych wynosiło 6.416,21 zł/et./m-c (brutto).
Pomimo obostrzeń dotyczących organizacji pracy w warunkach 
epidemii Covid-19, Spółdzielnia zapewniła przez cały rok ciągłą 
i sprawną obsługę mieszkańców z zachowaniem niezbędnych środ-
ków ochrony.

Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwanych przez poszczególne administracje:

Adm. Osiedle Liczba
nieruchomości

Ilość mieszkań Powierzchnia – m2 p.u.
Razem

pow. w m2mieszkań pomieszczeń
dodatkowych

lokali
użytkowych garażyosób

I Żołnierzy Września 51 3.461 163.775,1 2.628 4.113 3.451 173.9676.065
II Chorzów Batory 44 3.580 172.830,0 2.585 5.928 1.167 182.5106.320
III Centrum 52 4.041 200.566,5 1.167 8.822 1.044 211.6007.106
IV Różana-Gałeczki 38 4.192 195.399,8 3.686 13.795 3.980 216.8616.884

Razem 185 15.274 732.571,4 10.066 32.658 9.642 784.93826.375

W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Adm. Osiedle
Mieszkania Lokale użytkowe Garaże wbudowane

Razem
pow. lokali
o odrębnej

własn.liczba pow. m2 liczba pow.m2 liczba pow.m2

 I Żołnierzy Września 1.759 85.110 - - 18 508 85.425
 II Chorzów Batory 1.755 85.832 3 336 2 32 86.200
 III Centrum 1.906 96.191 4 684 14 236 97.111
 IV Różana-Gałeczki 1.869 88.814 11 1.289 37 705 90.808

Razem 7.289 355.947 18 2.309 71 1.288 359.544
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I. Majątek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wg 
stanu na dzień 31.12.2020r.

1. Wartość majątku trwałego Spółdzielni brutto wynosiła 
215.544.683,99 zł

na co złożyły się:
• budynki mieszkalne        180.084.369,50 zł
• pozostałe budynki – pawilony, garaże         6.755.762,43 zł 
• infrastruktura           2.051.366,31 zł
• dźwigi                           15.962.520,37 zł
• pozostałe maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i wyposażenie 

                880.854,61 zł
• grunty własne             8.556.814,19 zł
• grunty w wieczystym użytkowaniu           1.252.996,58 zł

2. Liczba członków Spółdzielni na 31.12.2020r. wynosi:  16.171 os. 
w tym:
• członkowie zamieszkali - osoby fizyczne posiadające lokal 

mieszkalny      15.518
• członkowie z tytułu posiadanego garażu  185
• współczłonkowie  396
• członkowie osoby prawne - lokale mieszkalne 15
• członkowie osoby prawne - lokale użytkowe 5
• członkowie osoby fizyczne - lokale użytkowe  52

Wykres 1: Struktura członków ChSM wg stanu na 31.12.2020r

Ilość mieszkań zajmowanych bez tytułu prawnego na dzień 
31.12.2020r. wynosi 7
• osiedle "Żołnierzy Września" 1
• osiedle "Chorzów Batory" 3
• osiedle "Centrum"  1
• osiedle "Różana-Gałeczki" 2

3. Zmiany liczby członków w ciągu roku 2020:
• skreślono z listy członków z tyt. zgonów  (-)  286
• ustanie członkostwa 

z mocy prawa od dnia 09.09.2017r         (-) 3
• nabycie członkostwa z mocy prawa 

z dniem 09.09.2017r.         (+) 3
• nabycie członkostwa z mocy prawa  (+) 340
• przyjęcie w poczet członków Spółdzielni przez Zarząd  (+) 232
• ustanie członkostwa z mocy prawa    (-) 363
• nieskuteczne przyjęcie         (-) 12

Liczba członków Spółdzielni w roku 2020 w stosunku do stanu 
na dzień 31.12.2019r. uległa zmniejszeniu o 89 członków.

4. Obrót mieszkaniami w 2020 roku:
zasiedlono mieszkania  8
w tym:
• odrębna własność 7
• najem   1

5. Ogólna liczba mieszkań na dzień 31.12.2020 wynosi:  15.274
w tym :
• spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego           430
• spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego        7.527
• prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego     7.289
• najem lokalu mieszkalnego            26
• pustostany                2
(Liczba lokali mieszkalnych, dla których ustanowiono odrębną 
własność w 2020r. wynosi 70)

Wykres 2: Struktura mieszkań ChSM wg praw do lokali 
- stan na 31.12.2020r.

Ogólna ilość mieszkań stanowiąca odrębną własność na dzień 
31.12.2020r wynosi:         7.289 mieszkań
w tym:
• Administracja Osiedla "Żołnierzy Września"  1.759 mieszkań
• Administracja Osiedla "Chorzów- Batory" 1.755 mieszkań
• Administracja Osiedla "Centrum" 1.906 mieszkań
• Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 1.869 mieszkań
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Tabela 1: Zestawienie danych o członkach Spółdzielni.
L. p. Treść Stan na 31.12.2019r. Stan na 31.12.2020r. Różnica

1 Członkowie zamieszkali - osoby fizyczne posiadające lokal mieszkalny 15.589 15.518 -71

2 Członkowie z tytułu posiadanego garażu 188 185 -3

3 Współczłonkowie 408 396 -12

4 Członkowie- osoby prawne posiadające lokal mieszkalny 18 15 -3

5 Członkowie- osoby prawne posiadające lokal użytkowy 7 5 -2

6 Członkowie- osoby fizyczne posiadające lokal użytkowy 50 52  2

7 Ogółem członkowie 16.260 16.171 -89

II. Działalność podstawowa Spółdzielni

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, natomiast nie prowadzi działalności handlo-
wej ani produkcyjnej.

Wykres 3: Struktura kosztów poniesionych w roku 2020 w zakresie 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio 
przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieru-
chomości w roku następnym (zgodnie z ustawą o spółdziel-
niach mieszkaniowych). Natomiast wynik netto zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami podlega podziałowi według uchwały 
podjętej przez Walne Zgromadzenie.

Na wysokość kosztów w 2020r. niewątpliwy wpływ miały ob-
ciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede 
wszystkim:
• podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków miesz-

kalnych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali 
użytkowych, pawilonów, budowli) odprowadzany w całości 
do Urzędu Miasta            1.373.294 zł

• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- odprowadzana 
do Urzędu Miasta                125.597 zł

•  podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po 
uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym      8.425.125 zł

• podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych               103.617 zł

• składka ZUS obciążająca Spółdzielnię  1.868.370 zł
-------------

11.896.003 zł
Jak z powyższego wynika podatki, opłaty i składki stano-

wią 12,6 % kosztów ogółem.

Dla 53 nieruchomości mieszkaniowych Spółdzielnia wy-
stąpiła w roku 2019 do Prezydenta Miasta Chorzów z wnio-
skiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności z udzieleniem 60 % bonifikaty. Opłata 
z tego tytułu wniesiona została w tym samym roku do Miasta 
Chorzów jednorazowo w wysokości 822.341,12zł, natomiast 
mieszkańcy tych nieruchomości, po uwzględnieniu opłat od 
stycznia 2019r. do marca 2020r., pozostałą do uregulowa-
nia kwotę wnoszą w 12 miesięcznych ratach począwszy od 
kwietnia 2020r. do marca 2021r. Po uregulowaniu powyż-
szego opłata przekształceniowa w tych nieruchomościach 
nie będzie pobierana.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 
Spółdzielnia poniosła w 2020 roku niezaplanowane koszty 
na zakup dodatkowych środków dezynfekujących dla firm 
świadczących usługi porządkowe w zasobach mieszkanio-
wych oraz na zakup środków ochrony osobistej pracowników 
i na wyposażenie pomieszczeń biurowych w osłony w łącz-
nej kwocie 80.604 zł.

III. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z przyjętymi zasadami rachunkowości to jest: 

• aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione 
zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września1994r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późniejszymi 
zmianami) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytwo-
rzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należ-
ności),

Wykres 4: Struktura kosztów w innych działalnościach w 2020r.
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• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amorty-
zuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki prze-
widziane w przepisach podatkowych,

•  materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen 
ewidencyjnych na poziomie cen nabycia,

• krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach 
nabycia, nie stosując przepisów rozporządzenia o instru-
mentach finansowych, 

• wynik z całokształtu działalności obejmuje:
• przychody i koszty operacyjne w tym przychody i koszty 

z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
• pozostałe przychody i koszty operacyjne,
• przychody i koszty finansowe.

Wynik z eksploatacji stanowiący różnicę między kosztami 
z eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przycho-
dami z tytułu opłat przechodzi poprzez rozliczenia między-
okresowe do rozliczenia w roku następnym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:
• Bilans na dzień 31.12.2020r. z sumą aktywów 

i pasywów                  113.605.978,07 zł
• Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto 

         1.569.949,13 zł
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• Zestawienie zmian w funduszu własnym wykazujące 

zmniejszenie o kwotę       3.780.330,86 zł
• Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększe-

nie stanu środków pieniężnych o kwotę     1.327.765,29 zł
• Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r. przedstawia stan akty-
wów i pasywów w kwocie:     113.605.978,07 zł
wykazując spadek o 2,87% w stosunku do 2019 roku i sta-
nowi podstawową część sporządzonego na podstawie ksiąg 
rachunkowych rocznego sprawozdania finansowego.
Bilans w sposób syntetyczny przedstawia stan posiadania 
oraz źródła finansowania majątku na dzień 31.12.2020r. 

AKTYWA:

Zmniejszenie wartości aktywów spowodowane zostało przede 
wszystkim spadkiem wartości netto rzeczowego majątku trwałego 
o 4.048.546,80zł (w stosunku do 2019r.) z uwagi na przenosze-
nie majątku na odrębną własność oraz obligatoryjnego umorzenia 
środków trwałych. W 2020r. prawo odrębnej własności ustano-
wiono dla 80 lokali (w tym: 70 lokali mieszkalnych, 2 lokale użyt-
kowe oraz 8 garaży).

Stabilny stan środków pieniężnych (aktywów obrotowych), to 
efekt właściwego zarządzania aktywami obrotowymi przez Za-
rząd Spółdzielni.

Inwestycje krótkoterminowe, stanowią najważniejszą pozycję 
w aktywach obrotowych jako zapewniające płynność finansową 
w przyszłych okresach działalności Spółdzielni i przeznaczone są 
na zabezpieczenie zobowiązań krótkoterminowych  i długotermi-
nowych. W tym zakresie nie ma żadnych zagrożeń dla działalności 
Spółdzielni. 

Krótkoterminowe rozliczenia okresowe (czynne) dotyczą kosztów 
2021r., m.in. ubezpieczenia majątkowe, abonament, prenumeraty, 
koszty dotyczące podzielników elektronicznych poniesione w bie-
żącym okresie, a mające dotyczyć następnych okresów. Ogółem 
rozliczenia międzyokresowe (czynne) kosztów na koniec roku ob-
rotowego wynoszą 2.617.845,91 zł z tego:

1. nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji  
i utrzymania nieruchomości:           2.071.149,10 zł

2. nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności społecznej i 
kulturalno-oświatowej:           129.646,08 zł

3. koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobo-
wych na przyszłe okresy sprawozdawcze:        223.265,96 zł

4. koszty poniesione z tytułu montażu podzielników elektronicz-
nych:                           173.406,19 zł

5. pozostałe rozliczenia międzyokresowe:          20.378,58 zł

PASYWA:

Źródłem finansowania aktywów trwałych są fundusze własne. 
Nowe zasady dotyczące członkostwa w spółdzielniach mieszka-
niowych - nabywanie członkostwa z mocy prawa (nowelizacja 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017r., 
obowiązujące od 09.09.2017r.), mają wpływ na wielkość fundu-
szy: udziałowego i zasobowego. 
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 18.986.514,80 zł 
uwzględniają rozliczenia z dostawcami i mieszkańcami, rozlicze-
nie opłat, rozliczenia z tytułu eksploatacji, podatków, rozrachun-
ków publiczno-prawnych, rozliczeń centralnego ogrzewania, cen-
tralnej ciepłej wody, zimnej wody. Zobowiązania wobec jednostek 
j.w. znajdują pełne zabezpieczenie w posiadanych środkach pie-
niężnych.  
W 2020r. na podstawie art. 10a ust.1 ustawy o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych nastąpiło umo-
rzenie ostatnich kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, 
stąd pozycja Bilansu Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek za 
rok 2020 wynosi 0 zł.
Zysk netto osiągnięty z pozostałej działalności w kwocie 
1.569.949,13zł podlega podziałowi w drodze Uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków ChSM. Zysk netto (nadwyżka bilanso-
wa) prezentowany jest w Pasywach Bilansu w pozycji P.A KAPI-
TAŁ WŁASNY – VI ZYSK (STRATA) netto, a także w pozycji  
M Rachunku Zysków i Strat.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (bierne) w wysokości: 
2.194.660,25 zł obejmują:
1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji 

i utrzymania nieruchomości w wysokości : 899.544,30 zł. 
2. Naliczenia z tytułu opłaty przekształceniowej (do rozli-

czenia w momencie wyodrębniania lokalu na odrębną wła-
sność): 1.295.115,95 zł.
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IV. Fundusz na remonty w 2020 roku

Zgromadzone w 2020 roku środki funduszu remontowego 
Spółdzielni w wysokości:         21.995.826 zł
to wpływy uzyskane z następujących tytułów:

• odpisy z eksploatacji zasobów mieszkaniowych;   
            20.829.040 zł

• odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych;              840.480 zł
• wpływy z podziału nadwyżki bilansowej z roku 2019 zgodnie 

z Uchwałą nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia           326.306 zł

Wykonane w 2020r. roboty remontowo-modernizacyjne 
w wysokości          21.000.347 zł
dotyczyły następujących robót:
• docieplono - w tym uzupełniono warstwy izolacyjne ścian 

zewnętrznych - 5 budynków           koszt - 2.419.315 zł
• wykonano remonty i wymianę 4 dźwigów osobowych 

                 koszt - 733.719 zł
• wymieniono stolarkę okienną               koszt - 460.318 zł
• przeprowadzono  remonty kapitalne dachów 17 budynków 

                 koszt - 604.753 zł
• pomalowano klatki schodowe  w 21 budynkach  

              koszt - 3.109.701 zł
• dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów 

wodno- kanalizacyjnych            koszt - 1.426.493 zł
• dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  
                  koszt - 524.140 zł

• wykonano roboty na instalacjach gazowych  
                 koszt - 497.020 zł

• dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej 
na energooszczędne z oświetleniem typu LED klatek scho-
dowych + odgromowej w 56 budynkach   
              koszt - 1.716.643 zł

• wykonano roboty ogólnobudowlane m.in.: elewacje - re-
monty balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek 
schodowych, podłogi,            koszt - 4.796.171 zł

• dokonano renowacji  terenów zielonych, w  tym dróg, 
chodników małej architektury,               koszt - 2.965.217 zł

• awarie i roboty drobne w zakresie robót remontowych 
              koszt - 1.746.857 zł

Wszystkie w/w działania remontowe w zdecydowany sposób 
wpłynęły na poprawę stanu technicznego zasobów, a w części 
także na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zarówno dla 
mieszkańców i Spółdzielni.

Fundusz remontowy w roku 2020 zamknął się nadwyżką  
wpływów nad wydatkami w wysokości (+) 995.479 zł, a po 
uwzględnieniu nadwyżki z roku 2019 tj. kwoty (+) 140.211 
zł, stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2020r. stanowi 
kwotę (+) 1.135.690 zł.

Ponadto na remonty lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni 
w roku 2020 wydatkowano kwotę 847.175 zł, która obciąża i ma 
swoje pokrycie w eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. Rozdział 
środków funduszu remontowego dla poszczególnych administracji 
jest proporcjonalny do wielkości administrowanych zasobów miesz-
kaniowych, zaś wydatkowanie na poszczególne roboty w ramach 
przyznanych środków (m.in.: docieplenia, wymiana stolarki okien-
nej, malowanie) następowało zgodnie z przyjętym  i zatwierdzonym 
planem remontów. Poniesione koszty, w oparciu o faktury, obciążają 
poszczególne nieruchomości, w których wykonano roboty.

Prawidłowy obrót środkami wnoszonymi przez mieszkańców Spółdzielni i najemców oraz racjonalna gospodarka w za-
kresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi pozwala na osiąganie pozytywnych wyników ekonomicznych i finansowych. 
Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Jest ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych w zgodności co do 
formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami i statutem.
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Wykres 5: Remonty w zasobach w 2020 roku

Stan epidemii, który uniemożliwił funkcjonowanie Klubu „Po-
kolenie” w normalnym zakresie, został wykorzystany na przepro-
wadzenie generalnego remontu jego pomieszczeń. Poddane one 
zostały kompleksowej modernizacji - w całym Klubie wykonano 
wymianę instalacji elektrycznej, pomieszczenia zostały wyposa-
żone w nowy energooszczędny system oświetleniowy. Wymienio-
ne zostały wszystkie powierzchnie podłogowe, zmodernizowano 
także schody wewnętrzne, a Klub zyskał nowe oblicze poprzez 
oklejenie folią dekoracyjną okien, jak i przeszkleń wewnętrznych. 
W ramach remontu gruntowną przemianę przeszła również sala 
widowiskowa m.in. poprzez zamontowanie mobilnej sceny z no-
woczesnym systemem oświetleniowym i nagłaśniającym oraz 
zamontowanie profesjonalnego systemu wystawienniczego. Po-
zostałe sale klubowe zostały odświeżone i wyposażone w nowe 
umeblowanie, renowację przeszło także zaplecze socjalne Klubu.

V. Zaległości w opłatach za używanie lokali 

W porównaniu do stanu na koniec roku 2019 zaległości w opła-
tach uległy zwiększeniu o kwotę 93.567 zł, tj. o 2,2 % i na dzień 
31.12.2020r. wynoszą 4.349.004 zł. Zaległości w zasobach 
mieszkaniowych wzrosły o kwotę 213.586 zł, natomiast w loka-
lach usługowych zmniejszyły się o 120.019 zł, co można uznać 
za poziom stabilny, zwłaszcza w okoliczności obowiązującego 
stanu epidemii Covid-19.
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom swoim mieszkańców umożliwia dostęp do tzw. 
Elektronicznego Biura Obsługi Klientów E-BOK, gdzie każdy 
posiadacz lokalu, który otrzymał od Spółdzielni login i hasło 
do logowania się do systemu, może sprawdzić saldo rozliczeń 
swojego lokalu, a także uzyskać informację o poszczególnych 
składnikach tych rozliczeń. Elektroniczne Biuro Obsługi Klien-
ta działa w oparciu o zatwierdzony Regulamin dostępny na stro-
nie www.chsm.com.pl.
Spółdzielnia nie zalega z płatnościami wobec dostawców jak 
i pracowników, Urzędu Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona 
odsetkami za zwłokę, co świadczy o właściwym zarządzaniu fi-
nansami członków Spółdzielni.
Na przestrzeni roku 2020 Komisja Organizacyjno-Samorządo-
wa Rady Nadzorczej zaprosiła 114 osób, w tym 25 ponownie, 
posiadających zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne.  
W wyniku przeprowadzonych rozmów 29 członków uregu-
lowało zadłużenie, 7 dokonało spłaty podjętych zobowiązań 
i ugód, a wobec 29 Komisja zaleciła postępowanie windyka-
cyjne. W wyniku pracy Komisji 5 osób zawarło ugody spłaty 
zadłużenia w opłatach za lokale z przedstawicielami Zarządu 
Spółdzielni, rozpatrzono 1 pismo w sprawie spłaty zadłużenia.   

PODSUMOWANIE

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi właści-
wą gospodarkę ekonomiczno- finansową dzięki prawidłowe-
mu wyznaczaniu poziomu kosztów i wysokości przychodów 
do ich pokrycia. Jednocześnie ma to wpływ na racjonalne go-
spodarowanie środkami finansowymi użytkowników zasobów 
zarządzanych przez Naszą Spółdzielnię. Zarządzając zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielnia podlega ciągłej kontroli, której 
przedmiotem są wszelkie aspekty funkcjonowania Spółdziel-
ni - w tym finansowe, prawne, podatkowe, zasobów ludzkich, 
techniczne, eksploatacyjne, społeczne. Sporządzane analizy 
gospodarcze w okresach kwartalnych przedkładane są Radzie 
Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Co trzy lata Spółdzielnia 
podlega również pełnej kontroli lustracyjnej zgodnie z przepisa-
mi art. 91-93 ustawy Prawo spółdzielcze. Ponadto co roku doko-
nywane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Badanie sprawoz-
dania finansowego przeprowadzone jest pod względem rzetel-
ności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. 

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Chorzów, 12 marca 2020r.

W związku z ograniczeniami związany-
mi z zaostrzoną sytuacją epidemiologicz-
ną i niesprzyjającą aurą pogodową, ter-
min nadsyłania prac w ramach konkursu 
fotograficznego i plastycznego „Wiosna 

w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej” jest przedłużony do 30.04.2021r. 
Szczegóły konkursu na fanpage’u Klubu 
ChSM „Pokolenie” oraz na stronie inter-
netowej www.chsm.com.pl.

UWAGA! KONKURS!
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Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców zamieszkują-
cych w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz realizu-
jąc uchwałę Walnego Zgromadzenia z września 2020r. w spra-
wie przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz 
społecznej i oświatowo – kulturalnej ChSM na lata 2020 – 2021, 
przystępujemy do wymiany wyparkowych podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania na elektroniczne podzielniki z odczytem 
radiowym. Wymiana podzielników przeprowadzona zostanie do 
15 września, sukcesywnie przez 3 kolejne lata (2021 – 2023).

Wyparkowe podzielniki kosztów w wybranych budynkach odczy-
tane zostaną po raz ostatni zgodnie z podanym w „Wiadomościach 
Spółdzielczych” harmonogramem, po czym zostaną zdemontowane, 
a w ich miejsce umieszczone zostaną nowe podzielniki. Odbędzie się 
to podczas jednorazowego wejścia do mieszkania. Za nowe podzielniki, 
w trakcie montażu, nie wnosi się żadnych opłat. Odpłatność za elektro-
niczne podzielniki z odczytem radiowym pobierana będzie wraz z roz-
liczeniem kosztów centralnego ogrzewania począwszy od przyszłego 
okresu rozliczeniowego w formie 10 rocznych rat. Roczna rata wraz 
z kosztem rozliczenia energii cieplnej wyniesie łącznie około 11,00 zł 
za podzielnik. Okres gwarancji na montaż i urządzenie wynosi 120 mie-
sięcy, po czym na skutek wyczerpania baterii nastąpi jej wymiana.

Podczas wymiany podzielników doręczona zostanie ulotka in-
formacyjna.

W danym budynku mogą być stosowane tylko podzielniki kosz-
tów tego samego rodzaju i typu, z jednolitym systemem oceny 
oraz jednolitą charakterystyką wskazywania. Oznacza to, że w bu-
dynku nie można stosować systemu mieszanego – podzielników 
wyparkowych i elektronicznych. Nie zamontowanie w mieszka-
niu podzielników elektronicznych spowoduje rozliczenie kosz-
tów centralnego ogrzewania według zasad określonych dla lokali  
z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów. Zasady rozliczania 
kosztów energii cieplnej określone zostały w Załączniku nr 2 do 
Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarzą-
dzane przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Dla każdego budynku ustalone zostały dwa terminy odczytów 
podzielników wyparkowych i ich wymiany, które podano w har-
monogramie. Trzeci termin wymiany, poza harmonogramem, 

może być dodatkowo płatny w rozliczeniu. Ponadto przypomi-
namy, iż ostatnim dniem dokonania odczytu wyparkowych po-
dzielników kosztów, których stan zostanie uwzględniony w rozli-
czeniu kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2020/2021 jest:
• dla budynków rozliczanych za okres od lipca do czerwca 

– 30 czerwca 2021r.
• dla budynków rozliczanych za okres od października do wrze-

śnia – 30 września 2021r.

W roku 2021 wymiana wyparkowych podzielników kosztów 
na elektroniczne podzielniki z odczytem radiowym przeprowa-
dzona będzie w budynkach:

Administracja Żołnierzy Września
ul. Boczna 6,8,10,12, Kingi 6-6b, 14-14b, 19-49, Łagiewnicka. 
Rodziny Oswaldów, Floriańska 24, 26, Kingi 12, Styczyńskiego 
73 – 79, Lompy 17.

Administracja Chorzów Batory
ul. Czempiela 2,4,6,8,42, Odrowążów 4,4a, Farna 18-20, Wrocław-
ska 15-17, Orląt 3, Karpacka 28, St. Batorego 62-66, 68, 70-80, Kali-
ny 86, Podmiejska 15-25, Mickiewicza 4, Karpacka 21-23, Karpac-
ka 11, Karwińska 1, Karłowicza 23, 25-29, St. Batorego 92-96, 98.

Administracja Centrum
ul. Karolinki 1,2,3,4,5, Majętnego 8-16.

Administracja Różana – Gałeczki 
ul. Działkowa 10-14, Racławicka 7-9-11, 39, Hajducka 17, Górni-
cza 26,28,30,32, Barbary 21ab, Wiosenna 2-24, Astrów 12,14,16, 
Kilińskiego 5, Krzywa 26,28,31,33-43, Różana 1,2,4,8-18,1a, 
Działkowa 7ab, 9ab, 11ab , Głowackiego 5-7, Racławicka 31-37.

Montaż elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym 
umożliwia zdalne, jednoczesne ich odczytanie bez konieczności wejścia 
do mieszkania, co zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom i umożliwia 
uzyskanie kompletnych odczytów wszystkich podzielników w budynku. 
Pozwala również na bieżące kontrolowanie zużycia ciepła.

Irena Kołodziej
Kierownik Działu Ekonomicznego

WYMIANA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CIEPŁA

W dniu 24 marca 2021 odbyło się posie-
dzenie Rady Nadzorczej, na którym wysłu-
chano sprawozdania niezależnego biegłego 
rewidenta p. Jadwigi Deja z badania spra-
wozdania finansowego ChSM za rok 2020.
Z kolei Prezes Zarządu p. Marek Ko-
pel przedstawił sprawozdanie Zarządu 
z działalności ChSM za rok 2020. 
Następnie Rada Nadzorcza podjęła 
uchwały w poniższych sprawach:
• przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej,
• ustalenia wysokości opłat za lokale 

i inne nieruchomości w ChSM,

• wyrażenia opinii Rady Nadzorczej 
w sprawie sprawozdania Zarządu 
z działalności ChSM oraz sprawozda-
nia finansowego za rok 2020,

• przyznania nagród rocznych dla człon-
ków Zarządu,

• ustalenia zasad zaliczania członków 
do poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia, 

• powołania Komisji ds. Wyboru Kandy-
data na Zastępcę Prezesa Zarządu ChSM- 
Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji. 

Ponadto Rada przyjęła do wiadomości analizę 

planu gospodarczego, sprawozdanie finanso-
we z działalności społeczno-kulturalnej oraz 
analizę wykorzystania funduszu remonto-
wego za rok 2020. Rada Nadzorcza przyjęła 
porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz 
zapoznała się z projektami uchwał Walnego 
Zgromadzenia oraz z realizacją wniosku polu-
stracyjnego. Prezes Zarządu przedstawił infor-
mację z bieżącej działalności Zarządu za okres 
od 11.02. do 9.03.2021 oraz poinformował 
o obecnej sytuacji związanej z zachorowania-
mi na COVID-19 wśród pracowników ChSM. 

Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Harmonogram odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania
w budynkach rozliczanych za okres od VII 2020r. do VI 2021r.

ADMINISTRACJA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

ul. 3 Maja 113 – 19 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. 3 Maja 115 – 20 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. 3 Maja 117 (m. 1-17) – 19 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. 3 Maja 117 (m. 18-33) – 20 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. 3 Maja 117a – 19 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. 3 Maja 117b – 20 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. Boczna 6 (m 77-1) – 6 maja (czwartek) godz.9.00-17.00 
(dodatkowo 19 maja, godz.14.00-18.00)
ul. Boczna 6 (m 154-78) – 5 maja (środa) godz.9.00-17.00 
(dodatkowo 19 maja, godz.14.00-18.00)
ul. Boczna 8 (m 77-1) – 24 maja (poniedziałek) godz.9.00-17.00 
(dodatkowo 31 maja, godz.14.00-18.00)
ul. Boczna 8 (m 154-78) - 25 maja (wtorek) godz.9.00-17.00 
(dodatkowo 31 maja, godz.14.00-18.00)
ul. Boczna 10 (m 77-1) - 12 maja (środa) godz.9.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja, godz.14.00-18.00)
ul. Boczna 10 (m 154-78) - 11 maja (wtorek) godz.9.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja, godz.14.00-18.00)
ul. Cieszyńska 18, 18a, 18b – 21 maja (piątek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. Gwarecka 19, 21, 23 – 12 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Gwarecka 25, 53, 55 – 13 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Gwarecka 57, 59, 6  – 17 maja (poniedziałek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Gwarecka 63 – 18 maja (wtorek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Józefa 1, 3 – 18 maja (wtorek) godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Józefa 5 – 17 maja (poniedziałek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Kingi 6 – 4 maja (wtorek) godz.14.00-18.00 
(dodatkowo 20 maja, godz.15.00-17.30)
ul. Kingi 6a – 6 maja (czwartek) godz.14.00-18.00 
(dodatkowo 20 maja, godz.15.00-17.30)
ul. Kingi 6b – 7 maja (piątek) godz.14.00-18.00 
(dodatkowo 20 maja, godz.15.00-17.30)
ul. Kingi 14 – 11 maja (wtorek) godz.14.00-18.00 
(dodatkowo 20 maja, godz.15.00-17.30)
ul. Kingi 14a – 13 maja (czwartek) godz.14.00-18.00 
(dodatkowo 20 maja, godz.15.00-17.30)
ul. Kingi 14b – 14 maja (piątek) godz.14.00-18.00 
(dodatkowo 20 maja, godz.15.00-17.30)

ul. Kingi 19, 21 – 17 maja (poniedziałek) godz.13.00-18.00 
(dodatkowo 1 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 23, 25 – 18 maja (wtorek) godz.13.00-18.00 
(dodatkowo 1 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 27, 29 – 21 maja (piątek) godz.13.00-18.00 
(dodatkowo 1 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 31, 33 – 24 maja (poniedziałek) godz.13.00-18.00 
(dodatkowo 1 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 35, 37 – 25 maja (wtorek) godz.13.00-18.00 
(dodatkowo 2 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 39, 41 – 27 maja (środa) godz.13.00-18.00 
(dodatkowo 2 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 43, 45 – 28 maja (piątek) godz. 13.00-18.00 
(dodatkowo 2 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Kingi 47, 49 – 31 maja (poniedziałek) godz 13.00-18.00 
(dodatkowo 2 czerwca, godz.15.00-18.00)
ul. Lompy 6 a, b, c, d – 24 maja (poniedziałek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. Lompy 8 a, b, c, d – 24 maja (poniedziałek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. Mariańska 37-45 – 17 maja (poniedziałek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Mariańska 47, 61-63 – 14 maja (piątek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Nowaka 3 – 5 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Nowaka 5 – 6 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Nowaka 7 – 7 maja (piątek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Nowaka 9 – 11 maja (wtorek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, godz.16.00-20.00)
ul. Opolska 8,10,12,14,18 – 12 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Opolska 20 – 13 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Wandy 65, 67, 69 – 18 maja (wtorek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Watoły 1, 3, 5, 7 – 13 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, od godz.16.00)
ul. Watoły 9, 11 – 14 maja (piątek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca, godz.16.00-20.00)
ul. Węglowa 3, 5 - 19 maja (środa) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00
ul. Żołnierzy Września 13 – 21 maja (piątek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)
ul. Żołnierzy Września 23 – 20 maja (czwartek) godz.16.00-20.00 
(dodatkowo 8 czerwca, od godz.16.00)

ADMINISTRACJA CHORZÓW BATORY

ul. Batorego 68 – 13 maja (czwartek) godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo 25 maja, godz. 16.30-19.00)
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ul. Batorego 70-74 – 10 maja (poniedziałek) godz. 16.30-19.30 
(dodatkowo 25 maja, godz. 16.30-19.00)
ul. Batorego 76-80 – 12 maja (środa) godz. 16.30-19.30 
(dodatkowo 25 maja, godz. 16.30-19.00)
ul. Brzozowa 1, 3, 4, 5, 7 – 1 czerwca-15 lipca, odczyt radiowy
ul. Czempiela 2 - 27 maja (czwartek) od godz. 15.00
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Czempiela 4, 6, 8 – 28 maja  (piątek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Czempiela 42 – 13 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Farna 18, 18a, b – 26 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż 
ul. Farna 20 – 27 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Gagarina 3, 5 – 13 maja (czwartek) od godz. 16.00
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gagarina 7, 9 – 14 maja (piątek) od godz. 16.00
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Graniczna 62-64 – 7 maja (piątek) godz. 16.15-19.45 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Graniczna 82 – 7 maja (piątek) godz. 15.00-16.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Graniczna 94-98 – 4 maja (wtorek) godz.15.00-16.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Kaliny 66, 66a, 68 – 19 maja (środa) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 87 - 4 maja (wtorek) godz. 17.00-20.00 
ul. Kaliny 89 - 5 maja (środa) godz. 17.00-20.00 
ul. Kaliny 91 (m 1-30) – 17 maja (poniedziałek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 91 (m 31-66) – 18 maja (wtorek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 93 (m. 1-30) – 6 maja (czwartek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 93 (m. 31-66) – 7 maja (piątek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 95 (m. 1-30) – 10 maja (poniedziałek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 95 (m. 31-66) – 12 maja (środa) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 98 (m. 1-30) – 13 maja (czwartek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Kaliny 98 (m, 31-66) – 14 maja (piątek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Karpacka 28 – 13 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca 24 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Karpacka 30, 32 – 10 maja (poniedziałek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Karpacka 34 – 12 maja (środa) od godz. 16.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Karpacka 36, 36a – 4 maja (wtorek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Karpacka 36b, 36c – 5 maja (środa) od godz. 16.00 
(dodatkowo 24 maja, od godz. 16.00)
ul. Karpacka 40, 40a - 6 maja (czwartek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Karpacka 40b, 40c - 7 maja (piątek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)

ul. Kochłowicka 9 – 6 maja (czwartek) godz. 15.00-19.00 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Kochłowicka 11 – 5 maja (środa) godz. 15.00-19.00 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Kochłowicka 15-17 – 4 maja (wtorek) godz.16.15-19.45 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Odrowążów 4, 4a – 20 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Orląt 1 – 1 czerwca-15 lipca,  odczyt radiowy
ul. Orląt 3 – 13 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Strzybnego 5, 5a, 5b – odczyt radiowy
ul. Wrocławska 15, 17 – 27 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 1 czerwca od godz. 16.00) – odczyt + montaż

ADMINISTRACJA CENTRUM

ul. 11 Listopada 37, 37a, 39, 41, 43 – odczyt radiowy
ul. Dąbrowskiego 4-18 – 10 maja (poniedziałek) godz. 16.00-20.30 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Dąbrowskiego 38, 40, 42 – 1 czerwca - 15 lipca - odczyt radiowy
ul. Gajowa 1-7 – 13 maja (czwartek) godz. 16.00-19.30 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Grunwaldzka 1, 3 – 17 maja (poniedziałek) godz.16.00-19.30 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Grunwaldzka 2, 2a. b, 4, 4a, 6a, 8a, 10. 10a, 10b – odczyt radiowy
ul. Grunwaldzka 5 – 17 maja (poniedziałek) godz.18.00-20.00 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Grunwaldzka 6b – 4 maja (wtorek) godz.18.30-19.30 
(dodatkowo 20 maja, godz. 18.00-18.30)
ul. Grunwaldzka 7-9 – 6 maja (czwartek) godz.17.00-19.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Grunwaldzka 11-17 – 5 maja (środa) godz.15.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Karpińskiego 16, 18 – 1 czerwca - 15 lipca -  odczyt radiowy
ul. Kaszubska 17- 21 – 1 czerwca - 15 lipca -  odczyt radiowy
ul. Kazimierza 8-10 – 10 maja (poniedziałek) godz. 16.00-19.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Konopnickiej 11, 11a, 11b, 11 c – 1 czerwca - 15 lipca - odczyt radiowy
ul. Konopnickiej 36, 38 – 11 maja (wtorek) godz. 16.00-19.00 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Kopernika 8 – 14 maja (piątek) godz. 16.00-18.30 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Kościuszki 16-30 – 7 maja (piątek) godz. 15.00-19.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Krzyżowa 8-16 – odczyt radiowy
ul. Krzyżowa 22-24 – 6 maja (czwartek) godz.17.00-19.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Krzyżowa 26-34A – 4 maja (wtorek) godz. 15.00-19.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Mościckiego 19,19A,B – 13 maja (czwartek) godz. 19.00-20.00 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Pawła 2-4,4A – 6 maja (czwartek) godz. 15.00-17.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Pawła 22,22A – 5 maja (środa) godz. 17.00-19.00 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
ul. Poniatowskiego 24-28 – 1 czerwca - 15 lipca - odczyt radiowy
ul. Pudlerska 18 – 6 maja (czwartek) godz.15.00-17.30 
(dodatkowo 21 maja, godz. 15.00-19.30)
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ul. Roosevelta 3 – 11 maja (wtorek) godz. 18.30-20.30 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Rycerska 2-8, 10-16 – 7 maja (piątek) godz. 16.30-19.30 
(dodatkowo 24 maja, godz. 16.30-19.00)
ul. Rycerska 18-24 – 14 maja (piątek) godz. 18.30-20.30 
(dodatkowo 27 maja, godz. 16.30-20.30)
ul. Słowiańska 2-8 – 4 maja (wtorek) godz. 16.30-18.00 
(dodatkowo 24 maja, godz. 16.30-19.00)
ul. Słowiańska 10-16, 18-24 – 5 maja (środa) godz. 16.30- 19:30
(dodatkowo 24 maja, godz. 16.30-19.00)
ul. Słowiańska 26-32, 34-40 – 6 maja (czwartek) godz.16.30-19.30 
(dodatkowo 24 maja, godz. 16.30-19.00)
ul. Stabika 6-24 – 1 czerwca - 15 lipca - odczyt radiowy

ADMINISTRACJA RÓŻANA-GAŁECZKI

ul. Anny 17-19 – 5 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Astrów 12 – 10 maja (poniedziałek) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 20 maja godz.14.00-18.00) 
ul. Astrów 14 – 11 maja (wtorek) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 20 maja godz.14.00-18.00) 
ul. Astrów 16 – 12 maja (środa) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja godz.14.00-18.00) 
ul. Barbary 2l, 21 a, b – 10 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Działkowa 10, 10 a – 17 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Działkowa 10 b, 12 – 18 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Działkowa 14 – 19 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Gałeczki 5, 7, 9 – 17 maja (poniedziałek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00) 
ul. Gałeczki 11, 13, 15 – 18 maja (wtorek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00) 
ul. Gałeczki 36 – 4 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 38 (m. 1 – 50) – 5 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 38 (m 51-100) – 6 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 38 (m 101-140) – 7 maja (piątek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 38 (m 141-171) – 10 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 40 (m 1-50) – 4 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 40 (m 51-100) – 5 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 40 (m 101-149) – 6 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 40 (m 150-197) – 7 maja (piątek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 41 – 10 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 43 – 11 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)

ul. Gałeczki 45 (m 1-50) – 11 maja (wtorek) od godz. 15.00) 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 45 (m 51-100) – 12 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 45 (m 101-150) – 14 maja (piątek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 45 (m 151-181) – 17 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 47 (m 1-50) – 12 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 47 (m 51-100) – 14 maja (piątek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 47 (m 101-150) – 17 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Gałeczki 47 (m 151-196) – 18 maja (wtorek) od godz. 15.00
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Górnicza 26-28 – 24 maja (poniedziałek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Górnicza 30-32 –  25 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Hajducka 17 – 26 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Krzywa 26 (m. 1-18) – 18 maja (wtorek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 8 czerwca godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 26 (m. 19-36) – 19 maja (środa) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 8 czerwca godz.15.00-18.00) 
ul. Krzywa 26 (m. 37-55) – 20 maja (czwartek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 8 czerwca godz.15.00-18.00) 
ul. Krzywa 28 (m. 1-18) – 26 maja (środa) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 9 czerwca godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 28 (m. 19-36) – 27 maja (czwartek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 9 czerwca godz.15.00-18.00) 
ul. Krzywa 28 (m. 37-55) – 28 maja (piątek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 9 czerwca godz.15.00-18.00) 
ul. Krzywa 31 (m. 1-14) – 31 maja (poniedziałek) godz. 12.00-17.00
(dodatkowo 10 czerwca godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 31 (m. 15-28) – 1 czerwca (wtorek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 10 czerwca godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 31 (m. 29-44) – 2 czerwca (środa) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 10 czerwca godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 33 – 5 maja (środa) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 35 – 6 maja (czwartek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 37 – 7 maja (piątek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 21 maja godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 39 – 11 maja (wtorek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 25 maja godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 41 – 12 maja (środa) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 25 maja godz.15.00-18.00)
ul. Krzywa 43 – 14 maja (piątek) godz. 12.00-17.00 
(dodatkowo 25 maja godz.15.00-18.00)
ul. Łąkowa 6, 8, 10 – 4 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Łąkowa 12 – 5 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 24 maja od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 1 – 5 maja (środa) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00)
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ul. Młodzieżowa 5 – 6 maja (czwartek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00)
ul. Młodzieżowa 9 – 7 maja (piątek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00)
ul. Młodzieżowa 13 – 10 maja (poniedziałek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00)
ul. Młodzieżowa 15 – 11 maja (wtorek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 23 – 10 maja (poniedziałek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz.16.00)
ul. Młodzieżowa 25 – 11 maja (wtorek) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 35 – 12 maja (środa) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 37 – 12 maja (środa) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 39 – 12 maja (środa) godz. 15.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 41 – 14 maja (piątek) godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Młodzieżowa 43 – 14 maja (piątek) godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo 7 czerwca od godz. 16.00)
ul. Racławicka 7, 9 – 11 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Racławicka 11, 39 – 12 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Różana 1 – 5 maja (środa) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 17 maja godz. 14.00-18.00)
ul. Różana 2 – 6 maja (czwartek) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 17 maja godz. 14.00-18.00)
ul. Różana 4 – 7 maja (piątek) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 18 maja godz. 14.00-18.00)

ul. Różana 8, 10, 12, 14, 16, 18 – 14 maja (piątek) godz. 9.00-17.00 
(dodatkowo 19 maja godz. 14.00-18.00)
ul. Ryszki 11-49 – 1 czerwca – 15 lipca - odczyt radiowy
ul. Ryszki 57-59 – 1 czerwca – 15 lipca - odczyt radiowy
ul. Szczecińska 10, Dom Aktora, m. 1-56 – 17 maja
(poniedziałek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Szczecińska 10, m.57- 169 – 18 maja (wtorek) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Szczecińska 10, m. 170 - 224 – 19 maja (środa) od godz. 16.00 
(dodatkowo 25 maja od godz. 16.00)
ul. Wiosenna 2, 4, 6 – 18 maja (wtorek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Wiosenna 8, 10, 12 – 19 maja (środa) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Wiosenna 14, 16, 18 – 20 maja (czwartek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż
ul. Wiosenna 20, 22, 24 – 21 maja (piątek) od godz. 15.00 
(dodatkowo 31 maja od godz. 16.00) – odczyt + montaż

PAWILONY WOLNOSTOJĄCE

ul. Batorego 64 – 10 czerwca (czwartek)
ul. Boczna 12 – 18 maja (wtorek)
ul. Filarowa 3 – 7 czerwca (poniedziałek)
ul. Graniczna 90 – 8 czerwca (wtorek)
ul. Kaliny 86 – 1 czerwca (czwartek)
ul. Kilińskiego 5 – 26 maja (środa)
ul. Młodzieżowa 31 – 7 czerwca (poniedziałek)
ul. Opolska 2, 4 – 8 czerwca (wtorek)
ul. Różana 1a – 17 maja (poniedziałek)

REKLAMA
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Osiedle Różanka leży w granicach 
administracji „Różana-Gałeczki” Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
pomiędzy ulicami Gałeczki, Kilińskiego, 
Krzywa i Katowicka. Wzniesiono je w la-
tach 1971-1975 według projektów Janusza 
Grzegorzka i Andrzeja Trybusa. Nazwa 
osiedla związana jest przede wszystkim 
z położonym od strony południowej Par-
kiem Róż, zwanym potocznie „Różo-
kiem”, założonym w latach 1926-1930, 
na powierzchni ponad 10 hektarów. Jego 
nazwa pochodzi oczywiście od dużej ilo-
ści nasadzonych na jego terenie różanych 
krzewów, tworzących od północnej strony 
parku tzw. ogród różany. W tej części nie 
brak również rabatów z bylinami, aza-
liami i innymi barwnymi roślinami se-
zonowymi. Centralnym punktem parku, 
dzielącym go na dwie oddzielne części 
kompozycyjne, jest nowoczesny plac za-

baw dla dzieci, wykonany w 2017 roku. 
Przed placem zabaw stoi pomnik - rzeźba 
autorstwa Andrzeja Szczepańca, przedsta-
wiająca Matkę z Dzieckiem. Monument 
odsłonięto 1 czerwca 1979 roku - z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka, a zara-
zem w Międzynarodowym Roku Dziecka. 

Na terenie Parku Róż znajdują się dwa 
stawy: Duży i Mały Leopold. Zbiorniki są 
pozostałością dawnej kopalni piaskowej 
(stąd wzięła się nazwa pobliskiej ulicy Pia-
skowej). Większy staw ma umieszczoną 
na samym środku fontannę, która ma nie 
tylko walory estetyczne, ale służy również 
natlenieniu wody. W czasie rewitalizacji 
większego stawu, w latach 1997-2000 na 
jego środku wykonano wysepkę lęgową 
dla żyjącego w parku ptactwa. Upodobały 

Różanka – już sama nazwa zachęca do relaksu i wiosennego spaceru. Wyruszamy więc 
alejkami jednego z najbardziej rozpoznawalnych osiedli Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, by podziwiać przyrodę i przybliżyć historię tego miejsca. 

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.

Historia blisko Ciebie

Zrewitalizowane stawy w Parku Róż

Osiedle
pachnące różami

Matka z Dzieckiem, rzeźba autorstwa
Andrzeja Szczepańca
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ją sobie przede wszystkim kaczki krzy-
żówki, łyski, kurki wodne, a także nieme 
łabędzie. Obecnie trwa końcowy etap ko-
lejnej rewitalizacji stawów, rozpoczętej 
w październiku 2019 roku. Obecnie stawy 
porastają pałki wodne wąskolistne i szero-
kolistne, trzcina pospolita, rdesty ziemno-
wodne, grążele żółte oraz grzybienie białe 
i różowe (tzw. lilie wodne). 

Warto wspomnieć, że obok mniejsze-
go stawu, od strony ul. Gałeczki, Ryszki 
i Astrów, do końca lat 80. XX wieku zlo-
kalizowane były Pracownicze Ogrody 
Działkowe „Różanka”, a po ich przeciw-
nej stronie znajdowało się duże gospo-
darstwo ogrodnicze.

Wokół parku, od strony ulicy Żwirki i Wi-
gury oraz ulicy Urbanowicza, wzniesiono 
w okresie międzywojennym modernistycz-
ny budynek dawnej szkoły handlowej, 
dzisiaj Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego (tzw. Ekonomik), a także 
ciekawe modernistyczne osiedle domków 
mieszkalnych typu willowego z ogrodami.

Niezwykle interesującym miejscem jest 
także Park pod kasztanami, zlokalizowany 
pomiędzy ulicami Kilińskiego i Krzywą. 
Nie brakuje tu pięknych krzewów, traw-
ników i alejek, jednak największą przy-
rodniczą ciekawostką jest skupisko aż 
trzydziestu białych kasztanowców, wśród 
których są drzewa o obwodzie przekra-
czającym 300 cm. Od czerwca 2006 roku 
są one prawnie chronionym pomnikiem 
przyrody. Możemy tu również zobaczyć 
kilka młodych drzewek czerwonego kasz-
tanowca, jednak większa ich liczba rośnie 
wzdłuż ulicy gen. H. Dąbrowskiego. 

Obok walorów przyrodniczych i rekre-
acyjnych, warto zwrócić uwagę na zna-
czenie historyczne tego miejsca. W poło-
wie XIX wieku Chorzowska Żydowska 

Gmina Wyznaniowa założyła na terenie 
dzisiejszego Parku pod kasztanami swój 
cmentarz. W Chorzowie zachowało się 
niewiele historycznych pamiątek i miejsc 
związanych z żydowskimi mieszkańca-
mi naszego miasta. Synagoga, która stała 
pomiędzy dzisiejszymi ulicami Wolności 
i Kazimierza Wielkiego, została spalona 
jesienią 1939 roku, a wiosną 1940 roku 
– rozebrana. Większość chorzowskich 
Żydów zginęła podczas II wojny świato-
wej, a chorzowska gmina nie odrodziła się 
po wojnie na nowo. Żydowski cmentarz 
zamknięto w 1958 roku. Ekshumowane 
zwłoki przeniesiono na cmentarz żydow-
ski w Bytomiu, a cmentarz w Chorzowie 
zlikwidowano wiosną 1973 roku. Decy-
zja o likwidacji nekropolii związana była 
m.in. z planami wybudowania na tym tere-
nie szkoły, która ostatecznie powstała przy 
ul. Ryszki. Obecnie o tym, że w Parku pod 
ksztanami był kiedyś cmentarz, świadczy 
jedynie zachowany fragment cmentarne-
go muru oraz pomnik autorstwa Gerarda 
Grzywaczyka, z wyrytym fragmentem 
modlitwy w języku aramejskim i jej pol-
skim tłumaczeniem. Pomnik odsłonięto 
uroczyście 25 października 2006 roku 
z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. Juliusza Ligonia i Katowic-
kiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Żydów w Polsce. 

Na naszą uwagę zasługują jeszcze 
dwa historyczne obiekty, które są usy-
tuowane w okolicy Parku Róż i Osiedla 
„Różanka”. Są to zabudowania budyn-
ków szpitalnych, wzniesionych w 1904 
roku oraz monumentalna bryła ceglane-
go kościoła pw. św. Antoniego z Padwy, 
wzniesionego w latach 1930-1934. 

Adam Lapski 
Przewodnik turystyczny, 

Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośni-
ków Chorzowa im. Juliusza Ligonia Widok na kościół pw. św. Antoniego z Padwy

Dwie macewy, rzeźba autorstwa Gerarda 
Grzywaczyka, upamiętniająca dawny cmen-
tarz żydowski w Chorzowie

Pracownicze Ogrody Działkowe „Różanka” istniały aż do lat 80. XX wieku
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Termin realizacji: do 30.07.2021r.

Specyfikacja warunków zamówienia zostanie przekazana elektronicznie zainteresowanej stronie po przesłaniu wniosku na adres 
e-mail: tp@chsm.com.pl 
Szczegółowych informacji udziela Dział Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji -ul. Lompy 11, pok. nr 9, 
tel. 32 2414-271-3 w. 381, 383.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta na wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych przy ul. RODZINY OSWALDÓW 22-24 
i ul. LOMPY 10 w Chorzowie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wszystkie warunki podane w specyfikacji warunków zamówienia, 
w tym wniesienie wadium w wysokości 3200,00 zł. (wpłata przelewem na konto ChSM w BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 
0000 2002 0022 8445 – wymagane zaksięgowanie wadium na koncie ChSM w dniu otwarcia przetargu)

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podziału lokalizacyjnego 
przedmiotu przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem danych osobowych jest 
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się 
kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.com.pl . Treść klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do przetargu, 
w tym  informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania dostępna jest w zakładce 
"Polityka prywatności" na stronie www.chsm.com.pl .

Termin składania ofert upływa: 28.04.2021r. do godz.16.30

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.04.2021r. o godz. 800 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 28.
Z uwagi na pandemię COVID 19 otwarcie ofert nastapi bez udzialu oferentów, szczegóły zawarte w specyfikacji. 

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU

DACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY
ul. RODZINY OSWALDÓW 22-24 ul. LOMPY 10 W CHORZOWIE  

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej informuje, że na po-
siedzeniu w dniu 24 marca 2021r. 
Rada Nadzorcza zapoznała się i przy-
jęła sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta z badania finan-
sowego za rok obrotowy 2020. Po 
przyjęciu sprawozdania, Rada Nad-
zorcza ChSM Uchwałą Nr 5/R/2021 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie 

sprawozdania Zarządu z działalności 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za rok 2020 oraz sprawozda-
nia finansowego Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za 2020r.
Sprawozdanie finansowe Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
rok 2020r. oraz sprawozdanie nie-
zależnego biegłego rewidenta będą 
dostępne dla członków Spółdzielni 

od dnia 10.05.2021r. na stronie in-
ternetowej Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej www.chsm.com.
pl po zalogowaniu się do E-BOKa, 
a także zostaną wyłożone w siedzi-
bie Zarządu Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Chorzowie, przy 
ul. Kopalnianej 4a w terminie 21 dni 
przed terminem Walnego Zgroma-
dzenia ChSM. 

INFORMACJA W SPRAWIE BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CHSM ZA 2020 ROK



nr 04/2021 Wiadomości Spółdzielcze strona 19

- Mówi się o Panu jako o człowieku 
wielu umiejętności i pasji, a jak zdefi-
niowałby siebie pan?
- Nauczyciel, trochę artysta, a przede 
wszystkim człowiek, który kocha życie.

- Jak przebiegał proces pana działalno-
ści: od nauczyciela do artysty, czy raczej 
odwrotnie? Jak to się wszystko zaczęło?
- Myślę, że to cały czas współgrało 
i toczyło się równolegle. A zaczęło się 
na początku lat dziewięćdziesiątych od 
współpracy z miesięcznikiem „Hajdu-
czanin” i Jackiem Kurkiem.

- Czy zatem sztuka i pasje wpływa-
ją na to, jakim jest pan pedagogiem? 
Czy łączy się to jakoś ze sobą w pań-
skim życiu, czy kompletnie pan to 
rozgranicza?
- Sztuka, pasje, a także moja działal-
ność społeczna na pewno mają wpływ 
na to, jakim jestem pedagogiem. Nie da 
się już tego rozgraniczyć.

- Pejzaż, akty, portrety, martwa na-
tura, animalistyka… - to spora część 
wszystkich gatunków malarskich ja-
kie realizuje pan w swojej twórczości, 
czy jest jakiś szczególny, który jest 
bliski pańskiej artystycznej duszy?
- Maluję przede wszystkim sercem, 
więc nie ma znaczenia co maluję. Waż-
ne, co mnie w danym momencie zain-
spiruje, co pobudzi moją wyobraźnię. 
To przelewam na płótno czy papier.

- Który nurt malarski lub twórczość jakie-
go artysty najbardziej do pana przema-
wia i wpływa na pana własne działanie?
- Nie mam ulubionego nurtu malarskie-
go, inspiruje mnie wielu malarzy. Na 
pewno bardzo cenię malarstwo Edwar-
da Hoopera (amerykański malarz, 
grafik, przedstawiciel kierunku reali-
stycznego w malarstwie – przyp. red.), 
a z polskich artystów bardzo inspiruje 
mnie Aleksander Żywiecki (przedsta-
wiciel współczesnego nurtu malarstwa 
realistycznego w Polsce – przyp. red.).

- Artysta doskonali się przez całe swo-
je życie, jakie pan stosuje metody? 
Ciągła praktyka czy może coś innego?

- Zdecydowanie ciągła praktyka i po-
szukiwanie nowych środków wyrazu.

- Jest Pan bardzo związany z Chorzo-
wem, czy jest jakieś szczególne dla 
pana miejsce na mapie tego miasta?
- Czuję się szczególnie związany 
z dzielnicą Chorzów Batory, poprzez 
moje pochodzenie i wykonywaną tu od 
trzydziestu lat pracę zawodową. Jed-
nym z moich ulubionych miejsc w mie-
ście jest także Park Śląski, bez którego 
nie wyobrażam sobie rekreacji i spę-
dzania wolnego czasu.

- Klub ChSM „Pokolenie” wielokrotnie 
organizował wystawy Grupy „Krajcok 
12”, w których brał pan udział...
- Miałem w tym Klubie także indywi-
dualną wystawę malarstwa. 

- Teraz pytanie, które dla artysty jest 
tak samo trudne, jak dla rodzica, któ-
rego pytają: które dziecko jest Twoim 
ulubieńcem, ale być może jest obraz, 
który jest dla Pana wyjątkowy?
- Wszystkie moje obrazy są ulubione 
i wyjątkowe, a tak na poważnie gdy 
kończę malować obraz, to w zasadzie 
on mnie przestaje interesować i zaczy-
nam myśleć już o następnym, więc tak 
naprawdę nie mam ulubionych obrazów 
wśród własnych prac.

- Jaką rolę w pana życiu artystycz-
nym odgrywa muzyka?
- Jest nieodłącznym elementem mojego 
życia. Towarzyszy mi praktycznie za-
wsze, nie tylko wtedy, gdy maluję. 

- Co pan toleruje, a czego zdecydowa-
nie nie? 
- Toleruję wszelkie odmienności, a zde-
cydowanie nie toleruję braku tolerancji.

- Proszę opisać w trzech słowach 
Klub ChSM „Pokolenie”.
- Miejsce przyjazne ludziom..

Rozmawiała: Marzena Warta-Biały

Maluję przede wszystkim sercem
Rozmowa z Adamem Lempą
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Kącik poetyckiWychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznego grona 
Spółdzielców będących miłośnikami poezji, zapraszamy 
Państwa do lektury i współtworzenia „Kącika poetyckiego” 
na łamach „Wiadomości Spółdzielczych”.

Zapomniałem..
na próżno szukam w pamięci 
dotyku twojego kiedyś znanego 
i słów 
szeptanych namiętnie 
…
zapomniałam
… że zapomnieć można
porannego uśmiechu
pocałunków...
… przypomnij proszę
mi siebie…

w oczekiwaniu na... jutro 

kwarantanna … na dziś?  
jak długo ?... na zawsze? 
niepewność… czy łaskawsze w niej dni? 

kwarantanna … dobra? … samotna?

ze szczęścia odejściem?  
bez żadnych pożegnań

kwarantanna ?

…czy będzie jakieś POTEM…

Uchodzę, uchodzę w cień...
 … 
nie.. nie pozwolę
sam nie odejdziesz  
pójdę za tobą wszędzie
przed przeciwnościami uchronię
miłością swą nakarmię
z ciemności wyprowadzę
...
już nie będziesz sam
będziemy razem 

Kubek 
gorącej czekolady
rozgrzewał…  

przysiadłam 
na skalnej półce 
targana porywami
wiatru historii

to przejdzie…

nasze wciąż niecierpliwe dłonie 
podawały sobie
z ust do ust
namiętną słodycz … 
chcesz jeszcze ?

zostawmy coś na później…

Kręgi na wodzie Kwarantanna

Aż do końca
Postój na grani

Członkowie Grupy Artystycznej Sztuka Bez Barier 14 z siedzibą w MDK Batory w Chorzowie wraz z przyjaciółmi w wyniku 
odizolowania człowieka od człowieka w ramach akcji  #Zostań w Domu z Poezją wspólnie napisali 50 poetyckich utworów. 
Każdy z członków grupy również posiada autorski dorobek twórczy w dziedzinie: poezji, malarstwa, grafiki, fotografii, muzyki.

Obecnie nie ma możliwości spotkań autorskich, ani spotkań z przyjaciółmi.  To jednak nie jest powodem, aby siedzieć bezczyn-
nie, ulegając tęsknocie i smutkowi. Wspólne przedsięwzięcie, takie jak to właśnie, udawadniają, że chcieć to móc i dają moż-
liwość wiary we wzajemne porozumienie twórcze. Janina Partyka-Pojęta, Jolanta Drosdzol, Arleta Skurska, Grażyna Widera, 
Jacek Laskowski, Stanisław Łakomy, Iwona Bernatowicz, Grażyna Brzozowska-Wilk, Rafał Huczek, Marek Broda to współau-
torzy prezentowanych wierszy wydanych w 2020r. w tomiku pt. RAZEM. 
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Tyle było
światów i podróży... 
pierwszy… drugi… trzeci
zawsze z Tobą
po co pytasz
dlaczego…

czasami chcę zniknąć
być z sobą
niekiedy bardzo mi tego brakuje
by potem znów 
wylądować na cztery łapy
dwie moje i dwie twoje

uwielbiam ciała
… niebieskie 
oczy uważne
odnajduję 
ich błysk
czy to twoje
czy pas Oriona
na południowym niebie

 nie wiem już…

Jak koty Pas Oriona
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Lucjan Czerny, to brzmi zbyt ofi cjalnie. 
Po prostu Lucek, nasz chłopak z Katowic, 
Chorzowa, Zabrza... ze Śląska. Przepięk-
nie mówił i gryfnie godoł. Człowiek wielu 
talentów: wokalista, muzyk, tancerz, aktor, 
konferansjer, scenarzysta, autor tekstów, 
producent, manager, społecznik.
Jednak przede wszystkim Lucek to nie-
przeciętna, niezwykła osobowość arty-
styczna, uzupełniona genetycznym kodem 
życzliwości, szacunku i miłości do ludzi.
Był wspaniałym kompanem rozmów na 
każdy temat. Miał swoje poglądy, ale nigdy 
nie narzucał ich innym. Uwielbiał  „pięknie 
się różnić”. Ciepło wyrażał się o przyjacio-
łach, o wrogach wspominał w tak spolegli-
wej, wręcz poetyckiej narracji, że zawsze 
miałem dylemat o kim On mówi o wrogu 
czy przyjacielu. W branży w której niena-
wiść i zwykła ludzka podłość nie stanowi 
problemu był zawsze Człowiekiem.

Naczelnik Urzędu Stanu Cywilne-
go ratuje nasze dusze i ciała... czyli 
pierwsze spotkanie

Był rok 1984, mój zespół Daily Jazz 
Combo wraz z młodym obiecującym 
jazzmanem Włodkiem Pawlikiem, który 
dokładnie za 30 lat w roku 2014 zdobę-
dzie nagrodę Grammy w kategorii „Best 
Large Jazz Ensemble Album” świętowa-
liśmy „zdobycie Dunkierki”. Jazz Festi-
wal w tym pięknym Francuskim mieście 
w kategorii traditional i modern był 
nasz- zgarnęliśmy wszystkie nagrody... 
no  prawie wszystkie.
Jest końcówka pofestiwalowej trasy kon-
certowej. Niemcy (jeszcze RFN) - FARM-
HOUSE JAZZCLUB w Harsewinkel. 
W atmosferze nieuniknionej przyszłej sła-
wy i kariery, nabrzmiałego jak baranie jaja 
„ego” i buzującej „wody sodowej”, w prze-
strzeni wypełnionej oparami piwa i podej-
rzanie słodkiego dymu, pojawiła się o s o 
b a, która była totalnym zaprzeczeniem, 

czy wręcz dysonansem scenografi cznym 
rzeczywistości. Chuda postać odziana jak 
naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego: śnież-
nobiała koszula, granatowy krawat ze złotą 
szpilką, marynarka, czarne spodnie w kant, 
lustrzane czarne lakierki, całość uzupełniał 
złoty sygnet. Boguś Kobiela, nasz basi-
sta wypalił: „Kuźwa ktoś umarł”, w tym 
momencie  o s o b a  przemówiła czystą, 
piękną polszczyzną o nienagannej dykcji: 
„Panowie to nie śmierć, a życie stoi przed 
Wami. To ja Lucjan Czerny zwany Luc-
kiem przybywam  napoić Wasze skołatane 
dusze i obolałe ciała ambrozją życia z na-
dzieją na lepsze jutro i słodki poranek”. Na-
sze szczęki na szczęście nie zdążyły opaść 
do poziomu podłogi, bo w tym momencie 
zza pleców „Chuderlaka” ukazała się ko-
bieca postać o obfi tych kształtach, skrom-
nie odziana w stylu bawarskim, trzymająca 
w każdej z dwóch posiadanych dłoni po 
cztery litrowe kufl e pełne złotego, pieniące-
go się napoju. Z wdziękiem pilota Luftwaf-
fe zameldowała: „Achtung, bier fahren”, po 
czym zrzuciwszy ładunek ośmiu piw, odda-
liła się z gracją blond Heinkla 111. Misję za-
kończyła czymś co zabrzmiało jak „bitte”, 
choć tu zdania były podzielone. Nie wiem 
dlaczego tę sympatyczną skądinąd kobietę 
skojarzyliśmy z lotnictwem. Podejrzewam, 
że to wpływ „słodkiego dymu”- odlot?
Potem już było normalnie- jam session do 
białego poranka, który niestety nie był jak 
obiecał Lucek w swoim „entree” słodki. 
Ale pozostała przyjaźń, która trwała 47 lat.

Efekt Czernego
Śmierć Lucka zbiegła się w czasie ze 
śmiercią Jego wielkiego przyjaciela 
Krzysztofa Krawczyka.
Stała się rzecz magiczna w wymiarze 
duchowym. Chociaż rozsądek podpo-
wiada, że to przypadek, to do końca nie 
wierzę, że na ustalenie terminów pogrze-
bów Lucek nie miał wpływu.
Lucjan uwielbiał improwizacje i hap-

peningi sceniczne. Nigdy do końca nie 
było wiadomo co zmieni w ustalonym 
już scenariuszu. Uważał, że w swojej 
pracy nie chce być rzemieślnikiem, na-
wet doskonałym. Mówił: „Precyzja po-
zbawia emocji, która jest niezbędna do 
kreowania dzieła, którym powinno się 
stać każde wydarzenie artystyczne. Dla 
mnie jako managera największą satys-
fakcją jest wykreowanie nowych moż-
liwości wyrazu artystycznego moich 
podopiecznych o których oni do tej pory 
nie mieli pojęcia. Ja te możliwości uwal-
niam”.

Powyższą teorię zweryfi kowałem z au-
topsji na koncercie Krzysztofa Krawczy-
ka gdzie mój zespół Daily Jazz Combo 
był supportem.
Z różnych powodów technicznych 
występ gwiazdy wieczoru Krzysztofa 
Krawczyka był zagrożony.
Alternatywa była następująca: Krzysztof 
wykona swój recital a capella, albo orga-
nizator odwołuje koncert. 
I tu wkracza Lucek, który swoją teorię 
„kreatywnego uwalniania nowych moż-
liwości” skutecznie wcielił w życie. Sam 
proces „wcielania” trwał ok. 20-30 mi-
nut. Do dzisiaj nie wiem jak On to zro-
bił. Jakich użył negocjacji, manipulacji, 
argumentacji i Bóg wie jeszcze czego
Ale fi nał był taki, Krawczyk zaśpiewał 
swój repertuar w stylu dixilandowym przy 
akompaniamencie Daily Jazz Combo, co 
„wykreowało nowe możliwości wyrazu 
artystycznego” wszystkich artystów wy-
stępujących w tym dniu na scenie.

Jeszcze tylko dodam, że takie nagłe, 
nieprzewidziane zmiany ustalonego już 
scenariusza w naszym środowisku mu-
zycznym były określane jako: EFEKT 
CZERNEGO lub CASUS LUCKA

CODA
Lucku, znajomość z Tobą była przyjem-
nością i zaszczytem.
Zniknąłeś nam z oczu ale pozostałeś 
w sercach.
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim”.
Pozostaniesz z nami w Twoich tekstach, 
monologach, skeczach, piosenkach i ro-
lach fi lmowych.

Lucku patrz tam jako, aże patrz !

Ireneusz Warta
Fot. Marcin Bulanda

Lucek
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T E K S T  P Ł A T N Y

Lider z marzeniami
Nazywam siebie liderem, bo jestem 
osobą konsekwentną w działaniu i sku-
teczną w realizacji zamierzonych celów. 
Potrafię inicjować działania i wytrwać 
w ich urzeczywistnianiu. Od 20 lat or-
ganizuję autorsko wystawy i spotkania 
w Galerii Spełnionych Marzeń. Nieba-
wem odbędzie się jubileuszowa, sześć-
dziesiąta wystawa. Inicjuję projekty 
w Budżecie Obywatelskim Chorzowa. 
Te, które udało się dotąd zrealizować – 
cykliczne plenerowe zajęcia z dziećmi 
pod hasłem „Aktywne Lato w Chorzo-
wie II” oraz „Chorzowski Festiwal Fil-
mów Europejskich im. Kazimierza Kut-
za – przyniosły radość chorzowianom. 
Na jesień roku 2021 planuję kontynu-
ację Festiwalu w internetowej wersji 
on-line. 
Organizuję spotkania Klubów Obywa-
telskich w Chorzowie, w których brali 
udział parlamentarzyści, samorządow-
cy i inni znaczący przedstawiciele ży-
cia publicznego naszego kraju. 
Powstają nowe, metropolitalne linie 
autobusowe. Już wkrótce autobusy li-
nii 820 (Katowice-Bytom-Tarnowskie 
Góry) oraz 830 (Katowice-Bytom) 
zastąpi linia autobusowa M3. W roku 
2015, po moich staraniach, na trasie 
autobusów 820 i 830 udało się na stałe 
wprowadzić dodatkowe przystanki na 
terenie Chorzowa - Chorzów Nowa” 
i „Chorzów Katowicka-Stabika”. Przy 
opracowaniu trasy linii M3 zostały one 
usunięte, ale moja interwencja przy-
niosła pozytywny skutek – przystanki 
przywrócono, dodając ponadto trzy 
przystanki nocne.
Jako radny pełniący funkcję przewod-
niczącego Komisji Kultury i Sportu 
Rady Miasta zwróciłem się do Pre-

zydenta Chorzowa Andrzeja Kotali 
z propozycją otwarcia Domu Kultu-
ry w Chorzowie II, w budynku przy 
ul. 11 Listopada 21. Plan zakłada, 
że w budynku, obok Domu Kultury, 
utrzymana zostanie działalność Szkoły 
Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy, 
co pozwoli na pełne i racjonalne wy-
korzystanie potencjału nieruchomości. 
Utworzenie Domu Kultury w dziel-
nicy, z którą łączą mnie szczególne 
więzi, będzie spełnieniem mojego ma-
rzenia, które od dawna miałem w pro-
gramie wyborczym.
Otwarcie w Chorzowie II Domu Kul-
tury z prawdziwego zdarzenia pozwoli 
na prowadzenie edukacji kulturalnej 
i wychowania przez sztukę, szczególnie 
dzieci i młodzieży, a także pozwoli na 
integrację lokalnego środowiska i wy-
równywanie szans. Pomysł zyskał już 
wstępną akceptację Prezydenta Miasta. 

Najważniejszy jest człowiek…
Mojej aktywności od lat towarzyszą 
hasła „Najważniejszy jest człowiek” 
i „Każdy ma prawo do szczęścia”.
W polityce i w życiu publicznym najbar-
dziej cenię przejrzystość i prawdę. Chciał-
bym aby uczestniczyli w nim ludzie, dla 
których ważne są takie cechy jak:
Odpowiedzialność - za to co się mówi i robi
Kompetencja - ciągłe poszerzanie wiedzy 
Niezależność  - postępowanie zgodnie 
z własnym sumieniem
Brak populizmu - postępowanie racjo-
nalne, „nie pod publiczkę”
Praca w zespole - spory rujnują
Rozwaga - poważne podejście do każ-
dej sprawy
Szacunek do innych - na równe trakto-
wanie zasługuje każdy człowiek

Głoszenie idei - do których się jest 
osobiście przekonanym
Inicjowanie działań - których organi-
zacji się podejmują i realizują

Motywacja
Jestem wysoko zmotywowany do pod-
noszenia własnych kwalifikacji i dzia-
łania. Biorę udział w realizacji pro-
jektów politycznych i obywatelskich. 
Obecnie jestem w trakcie rekrutacji 
do 29 edycji Szkoły Liderów Politycz-
nych w Warszawie. W obecnym trud-
nym okresie epidemicznym życie pisze 
nowe, zaskakujące scenariusze, czego 
doświadczamy każdego dnia… Staram 
się ciągle utrzymywać aktywność, na 
tyle, na ile jest to możliwe w realiach 
licznych obostrzeń i ograniczeń. 
W audycji radiowej w przeddzień 
Świąt Wielkanocnych, znakomita wo-
kalistka, Urszula Dudziak wypowie-
działa znamienne zdanie: „Dobra myśl 
powoduje dobre uczynki”. Biorąc tę 
myśl bezpośrednio do siebie, rzucam 
hasło w przestrzeń publiczną Chorzo-
wa: Każdy może zrobić coś dobrego 
dla innych, nie oczekując nic w za-
mian. Zrób to i podaj tę myśl dalej!

Każdy może zrobić coś 
dobrego dla innych…

Krzysztof Łazikiewicz 
Radny Rady Miasta Chorzów VIII kadencji (2018 – 2023), Przewodniczący Ko-
misji Kultury i Sportu Rady Miasta Chorzów, członek Rady Społecznej Zespo-
łu Szpitali Miejskich w Chorzowie, Przewodniczący Zgromadzenia Samorzą-
dowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
podsumowuje półmetek kadencji Rady Miasta.
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Scrooge, główny bohater „Opowieści wi-
gilijnej” Karola Dickensa przeżywa m.in. 
wizytę ducha minionych świąt Bożego 
Narodzenia. Marudzewski, zwykły, staty-
styczny emeryt z chorzowskiego bloko-
wiska poczuł w tym roku ducha minio-
nej Wielkanocy. W Wielki Czwartek, tuż 
przed godziną 22.00 na całej ulicy nagle… 
zgasło światło. Lodówka, wypełniona po 
brzegi świątecznymi rarytasami do prze-
chowywania w warunkach chłodniczych 
w mgnieniu oka zamieniła się w zwykłą 
kuchenną szafkę…
- Jak w PRL-u! – międlił pod nosem. - 
Dokładnie jak w PRL-u! W lodówce le-
żał kawałek szynki, zdobyty z trudem, po 
odstaniu kilku godzin w długiej kolejce, 
jakieś sery, jajka i zajączek z masy czeko-
ladopodobnej, którego niska temperatura 
chroniła przed roztopieniem, ale jednocze-
śnie wzmagała jego podejrzaną szarawą 
barwę… Wszystko elegancko poukładane 
i nagle „pstryk”, gasło światło. Jeśli awaria 
trwała zbyt długo, wszystkie dobra diabli 
brali – kontynuował. 
W półmroku rozpraszanym światełkiem 
latarek odżyły wspomnienia – szynka kon-
serwowa w puszce, której do otwarcia opa-
kowania nie trzeba było przechowywać 

w lodówce, biała kiełbasa, sałatka jarzyno-
wa i jajka z domowym majonezem, a wresz-
cie kubańskie pomarańcze – cierpkie, włók-
niste, z potwornie grubą, zieloną skórką.
- Pomarańcze z Kuby były paskudne 
i brzydkie, a mimo to nie brakowało ich 
amatorów – wspominała Marudzewska. 
- Trudno się dziwić, skoro były jedyne na 
rynku i trafi ały się wyłącznie na święta. 
Sami zawsze mieliśmy kilka sztuk na sza-
fi e. Przed Bożym Narodzeniem dojrzewa-
ły tam rozłożone na gazecie obok równie 
zielonych bananów – odparł jej małżonek. 
– A wiesz, że podobno kubańskie poma-
rańcze wciąż pojawiają się w polskich 
sklepach? Współcześni spece od marketin-
gu ochrzcili je mianem słodkich grejpfru-
tów. Rzeczywiście nie wiedzą co sprzeda-
ją, czy tylko próbują „ocieplić wizerunek” 
dawnego wątpliwego rarytasu?  – zastana-
wiał się kończąc wątek.
Marudzewski rozmyślał też o tym, jak na-
sza cywilizacja jest uzależniona od energii 
elektrycznej: pralka, suszarka, elektryczna 
szczoteczka do zębów, telewizor, kompu-
ter, kuchenka elektryczna, zmywarka, boj-
ler, żarówki, windy, domofony - można tak 
wyliczać bez końca. Strach pomyśleć, co 
by było, gdyby prąd nagle przestał płynąć 

w naszych instalacjach i miał już do nich 
nigdy nie wrócić…
Tym razem, na szczęście wrócił. W go-
dzinie duchów, znienacka rozświetliły się 
pokojowe żyrandole, lodówka podjęła 
pracę (strat w zapasach chłodzonych to-
warów nie odnotowano), a duch minionej 
Wielkanocy gdzieś zniknął. Można było 
spokojnie kłaść się do snu. Święta (kolejne 
w realiach społecznej izolacji związanej 
z pandemią) były o dzień bliżej. Zdaniem 
Marudzewskiego świąteczna izolacja ma 
swoje złe i dobre strony. Jedna ze złych 
to brak spotkań rodzinno-towarzyskich 
w większym gronie. A dobra? Brak spo-
tkań rodzinno-towarzyskich w większym 
gronie. Dzięki temu nikt nie zauważył, 
że chociaż odwiedził wiele sklepów, nie 
udało mu się kupić najzwyklejszych barw-
ników do jajek (tego dobra nie brakowało 
chyba nawet w PRL-u…?). Postawił na 
naturę. Wielkanoc 2021 zapamięta jako 
tę, w czasie której na stole królowały jajka 
w białych i brązowych skorupkach…
Niedługo po świętach zaczął snuć plany na 
majówkę. W połowie kwietnia okazało się, 
że nie ma co liczyć na realizację zamierzeń. 
Majówka za miastem się nie odbędzie…

Krzysztof Knas

Duch minionej Wielkanocy

Krzyżówka z hasłem

Nasz felieton

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Cel szczegółowy:
Piotr LEŚKÓW

Podaruj 1% podatku
Podopiecznemu Fundacji ISKIERKA

na rzecz dzieci z chorobą nowotworową

KRS 0000248546
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Spadek otwiera się już z chwi-
lą śmierci spadkodawcy, natomiast 
w myśl art. 925 kodeksu cywilnego 
(dalej: kc) spadkobierca nabywa spa-
dek z chwilą otwarcia spadku. Postano-
wienie sądu powszechnego wywołuje 
skutek ex tunc (wstecz), bowiem naby-
cie spadku następuje z mocy samego 
prawa z chwilą śmierci spadkodawcy, 
a postanowienie sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku jedynie okoliczność tę 
potwierdza. 

W pierwszej kolejności powołane są 
z ustawy do spadku dzieci spadkodaw-
cy oraz jego małżonek. Co do zasady 
dziedziczą oni w częściach równych. 
Jednakże część przypadająca małżon-
kowi nie może być mniejsza niż jedna 
czwarta całości spadku.  W przypadku 
braku zstępnych spadkodawcy powo-
łani są do spadku z ustawy jego małżo-
nek i rodzice.

Udział spadkowy każdego z rodzi-
ców, które dziedziczy w zbiegu z mał-
żonkiem spadkodawcy, wynosi jedną 
czwartą całości spadku.

Udział spadkowy małżonka, który 
dziedziczy w zbiegu z rodzicami, ro-
dzeństwem i zstępnymi rodzeństwa 
spadkodawcy, wynosi połowę spadku. 
W braku zstępnych spadkodawcy, jego 
rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, 
cały spadek przypada małżonkowi 
spadkodawcy.

Małżonek i inne osoby bliskie spad-
kodawcy, które mieszkały z nim do 
dnia jego śmierci, są uprawnione do 
korzystania w ciągu trzech miesię-
cy od otwarcia spadku z mieszkania 
i urządzenia domowego w zakresie do-
tychczasowym. Spadkodawca w tym 
zakresie nie może rozporządzić ina-
czej, bowiem wszelkie postanowie-
nia wyłączające lub ograniczające to 
uprawnienie są nieważne.

Powyższe nie ogranicza uprawnień 
małżonka i innych osób bliskich spad-
kodawcy, które wynikają z najmu lo-
kali lub ze spółdzielczego prawa do 
lokalu.

W przypadku nabycia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu miesz-
kalnego do majątku wspólnego małżon-
ków, a następnie ustania tej wspólności 
wskutek śmierci jednego z nich, należy 
rozpoznać dwie daty i części jego na-
bycia: pierwsza co do bezudziałowego 
prawa nabytego wspólnie w częściach 
ułamkowych powstałych w wyniku usta-
nia współudziałowości ustawowej i dru-
ga co do nabycia w drodze spadkobrania 
tak powstałego udziału w tym prawie 
wchodzącego w skład spadku. Podob-
nie należy rozpoznać koszty podatkowe 
związane z nabyciem tego prawa. (Wy-
rok WSA Gliwice z dnia 3.03.2015r. 
sygn. akt I SA/GI 879/14)

Małżonek dziedziczący z ustawy 
w zbiegu z innymi spadkobiercami, 
wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, 
którzy mieszkali z nim razem w chwi-
li jego śmierci, może żądać ze spadku 
ponad swój udział spadkowy przed-
miotów urządzenia domowego, z któ-
rych za życia spadkodawcy korzystał 
wspólnie z nim lub wyłącznie sam. 
Uprawnienie to nie przysługuje mał-
żonkowi, jeżeli wspólne pożycie mał-
żonków ustało za życia spadkodawcy.

Małżonek jest wyłączony od dzie-
dziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił 
o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego 
winy, a żądanie to było uzasadnione.

Wyłączenie małżonka od dziedzi-
czenia następuje na mocy orzeczenia 
sądu. Wyłączenia może żądać każdy 
z pozostałych spadkobierców ustawo-
wych powołanych do dziedziczenia 
w zbiegu z małżonkiem. Termin do 
wytoczenia powództwa wynosi sześć 
miesięcy od dnia, w którym spadko-
bierca dowiedział się o otwarciu spad-
ku, nie więcej jednak niż jeden rok od 
otwarcia spadku.

Na temat współwiny małżonka za 
rozkład pożycia a wyłączenie go od 
dziedziczenia wypowiedział się Sąd 
Apelacyjny w Katowicach w dniu 
21.03.2019r. sygn.. akt V ACa 748/17 
stwierdzając, iż powyższe zagadnienie 
należy rozpatrywać z uwzględnieniem 
określonych w Kodeksie rodzinnym 

i opiekuńczym zasad orzekania o wi-
nie za rozkład pożycia oraz użytych 
w tych przepisach definicji winy.

Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego sąd orzeka-
jąc rozwód orzeka także, czy i który 
z małżonków ponosi winę rozkładu po-
życia. Poza sytuacją zgodnego żądania 
zaniechania orzekania o winie, która 
wyłącza możliwość wyłączenia mał-
żonka od dziedziczenia, możliwe jest 
orzeczenie rozwodu z winy wyłącznej 
jednego z małżonków lub z winy obu 
małżonków. Ustawodawca posługu-
je się pojęciem „uznany za wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia” w art. 60 § 
1 i 2 kro dotyczącym orzeczenia o ali-
mentach w sprawie o rozwód. Wykładni 
art. 940 § 1 kc należy zatem dokonywać 
z uwzględnieniem określonych w ko-
deksie rodzinnym i opiekuńczym zasad 
orzekania o winie za rozkład pożycia 
i użytych w powyższych przepisach 
definicji winy, w tym winy wyłącznej. 
W rozumieniu tych przepisów winnym 
za rozkład pożycia jest zarówno mał-
żonek wyłącznie winny za rozkład po-
życia, jak i małżonek, któremu można 
przypisać współwinę za ten rozkład. 
Oznacza to, że także w sytuacji gdy 
spadkodawca wystąpił o orzeczenie 
rozwodu lub separacji z wyłącznej winy 
drugiego małżonka, a żądanie to jest 
uzasadnione winą obu małżonków, to 
na podstawie art. 940 § 1 kc małżonek 
podlega wyłączeniu od dziedziczenia 
na żądanie spadkobierców.

Po stronie testatora może zacho-
dzić wola i świadomość dokonywania 
czynności prawnej na wypadek śmier-
ci, jeszcze za życia małżonka. O woli 
testowania może świadczyć zarówno 
sama treść oświadczenia woli i użyte 
do jej wyrażenia sformułowania, jak 
również okoliczności złożenia tego 
oświadczenia. Tym samym dopusz-
czalny jest za akt ostatniej woli za jaki 
zostanie zatem uznane np.: rozrządze-
nie ograniczające się do wyłączenia od 
dziedziczenia jednego (kilku) spad-
kobiercy ustawowego (tzw. testament 
negatywny) i pozostawienia w kręgu 
spadkobierców wyłącznie małżonka.

mgr Aleksandra Partyka

Prawnik radzi Dziedziczenie po śmierci małżonka



nr 04/2021 Wiadomości Spółdzielcze strona 27

Rehabilitacja po przebyciu COVID-19 - cd

Każde ćwiczenie można wykonywać w trzech 
seriach po 10 powtórzeń, dbając jednocześnie 
o krótki odpoczynek pomiędzy poszczególny-
mi seriami. Jeśli będzie to za trudne można za-
cząć od mniejszej liczby powtórzeń w każdej 
serii i stopniowo zwiększaj liczbę powtórzeń, 
dochodząc do 10. W miarę coraz sprawniej-
szego wykonywania ćwiczeń można zwięk-
szać obciążenia. Jako ciężarki możesz wyko-
rzystać puszki konserw lub butelki z wodą. 

Przykłady ćwiczeń wzmacniających ra-
miona.
1. Unoszenie przedramion

• Ramiona opuść luźno wzdłuż tułowia, trzy-
mając w rękach ciężarki w taki sposób, aby 
wnętrza dłoni skierowane były do przodu.

• Górna część ramion, od łokcia w górę, po-
winna pozostać nieruchoma. Spokojnie unoś 
przedramiona (zginając je w stawie łokcio-
wym), podnosząc jednocześnie ciężarki.

• Ćwiczenie możesz wykonywać w pozy-
cji siedzącej lub stojącej.
Rozwinięcie ćwiczenia:

• Stopniowo zwiększaj obciążenie, któ-
rego używasz podczas wykonywania 
ćwiczenia.

2. Pompki przy ścianie
• Stań w odległości około 30 cm od ściany 

i ułóż dłonie płasko na ścianie, na wyso-
kości barków, tak aby palce skierowane 
były ku górze.

• Dbając o wyprostowaną pozycję ciała 
podczas ćwiczenia, powoli zbliżaj tu-
łów do ściany poprzez zgięcie ramion w 
stawach łokciowych. Następnie powoli 
zacznij odpychać się od ściany do mo-
mentu, w którym ręce powrócą do pozy-
cji wyprostowanej.
Rozwinięcie ćwiczenia:

• Stań w większej odległości od ściany.
3. Unoszenie ramion do boku

• W każdej dłoni trzymaj ciężarek, a ra-

miona opuść luźno wzdłuż tułowia, 
tak aby wnętrza dłoni skierowane były 
w stronę tułowia.

• Zacznij unosić oba ramiona do boku, na 
wysokość barków (ale nie wyżej), na-
stępnie powoli je opuszczaj, powracając 
do pozycji początkowej.

• Ćwiczenie możesz wykonywać zarówno 
w pozycji siedzącej, jak i stojącej.
Rozwinięcie ćwiczenia: 

• Stopniowo zwiększaj wysokość, na któ-
rą unosisz ramiona, ale nie podnoś ra-
mion powyżej poziomu barków.

• Stopniowo zwiększaj obciążenie, któ-
rego używasz podczas wykonywania 
ćwiczenia. 

W ostatnim numerze przygotowaliśmy wstęp do ćwiczeń, które mogą być pomocne przy 
rehabilitacji po przebyciu COVID-19. Teraz udostępniamy dalszy etap ćwiczeń rekomen-
dowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

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

POGOTOWIE AWARYJNE
504 095 977

Klub ChSM „Pokolenie” 
ul. Młodzieżowa 29,
tel. 32 241 94 73

INFORMATORINFORMATOR
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

● 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

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

W zdrowym cieleW zdrowym ciele
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REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

REKLAMA

Spośród wielu zajęć, które odbywają się 
w Klubie ChSM „Pokolenie”, Teatr Ma-
łych Form jest tym, którego początki się-
gają ponad 20 lat wstecz. Klub zawsze 
był nastawiony na to by właśnie najmłodsi 
mieszkańcy mieli możliwość obcowania 
z kulturą nie tylko jako odbiorcy, ale przede 
wszystkim jako twórcy- a formy teatralne 
są najlepszym narzędziem do wzbogacania 
dziecięcej wyobraźni i ekspresji.

Przez wiele lat opiekunem i instruktorem 
zajęć w ramach Teatru Małych Form była 
pani Barbara Michalik, która swoim cie-
płem i ogromnym entuzjazmem teatralnym, 
„zarażała” swoich podopiecznych, na tyle 
skutecznie, że albo sami oni potem prowa-
dzili zajęcia ze swoimi młodszymi kolega-
mi lub zawodowo związali się ze sceną.
Teatr to nie tylko scena, widownia i kurty-
na, to przede wszystkim emocje, interak-

cje, kontakt z drugim człowiekiem. Nasi 
młodzi aktorzy poprzez ćwiczenia i przy-
gotowania do poszczególnych spektakli 
uczą się współpracy, nabierają odwagi 
i pewności siebie, a przede wszystkim są 
współtwórcami kultury lokalnej.
Mamy nadzieję, że już wkrótce wszystko 
wróci do normy i będziemy mogli rozpo-
cząć kolejny sezon zajęć Teatru Małych 
Form na naszej nowej klubowej scenie.

„Teatr Małych Form”
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USŁUGI
• AAA USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solidność, 
tel. 502-706-342.

• A HYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ, tel. 799-066-346.

• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazo-
wych (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. Posiada-
my 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, konserwa-
cja, naprawa, wymiana, tel. 733-336-959.

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

• REMONTY MIESZKAŃ, gładzie, malowanie, tapety, 
wymiana okien i drzwi itp. tel. 517-338-599

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

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Kupię mieszkanie, może być do remontu. Chorzów 
i okolice. 720-899-972.

• Kupię mieszkanie, gotówka, tel. 660-476-276.

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

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

• Wynajmę mieszkanie po remoncie w Chorzowie na 
Kopalnianej. Piętro 4/4. 34 m2, 2 pokoje + kuchnia, 
C.O. Cicha okolica. tel. 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 miej-
skiej, niski czynsz. Wolne od zaraz. 
tel. : 504-515-584.

• Kupię mieszkanie na osiedlu Pnioki w Chorzowie. 
tel. 506-879-133.

• Kupię lub zamienię mieszkanie w okolicy Klimzow-
ca z zasobów ChSM; tel.: 516-163-869. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 36,4 m2 w Cho-
rzowie Batorym na ul. Mickiewicza, po kapitalnym 
remoncie, na I piętrze z balkonem, idealne dla star-
szych osób. Możliwa zamiana na większe, najlepiej 
w Katowicach. tel. 535-787-267.

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

• 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 mieszkanie z zasobów ChSM - 3 pokoje + kuch-
nia,+ balkon, Chorzów Amelung i okolice, Tel. 503 08 77 53

REKLAMA

DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

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

tel. 602-314-720 

Ariston, Junkers, Termet, Ferroli, Fondital,
serwis, naprawa, wymiana  

podgrzewaczy i kotłów gazowych

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

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE 
- SOLIDNIE

- DYSKRETNIE
- DOKUMENTACJA

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

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny

tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

ZŁOTA RĄCZKA
DROBNE NAPRAWY, DROBNE REMONTY, 

MALOWANIE, UKŁADANIE PODŁÓG

tel. 575-975-571

RemontyWykończenia

798 824 847

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 kamie-
nicy, 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

 PRZYJMUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY,

DZIAŁKI BUDOWLANE 

- Zapewniamy pomoc przy uregulowaniu stanu prawnego nierucho-
mosci zgłaszanych do sprzedaży oraz kredytu na ich sfinansowanie

www.konkret1.gratka.pl
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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: 18,74 zł netto/m2/m-c,
działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 11,02 zł netto/m2/m-c,

pozostała działalność gospodarcza: 12,66 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. Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5 95,00 budynek wielorodzinny - parter

2. Barska 6 51,50 budynek wielorodzinny - parter

3. P. Stalmacha 7 83,10 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:

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.

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

REKLAMA

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje, że dysponować będzie 
następującym lokalem użytkowym do wynajęcia:

Lokal użytkowy położony w Chorzowie 
przy ul. 3-go Maja 117.
Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2, usytuowany jest w kondy-
gnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elek-
tryczną, wodociągową i kanalizacyjną (bez możliwości podłączenia WC), 
z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.   
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu: 8,94 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu można dokonywać od 06.04.2021 r. do 20.04.2021 r., 
w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontak-
cie z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11, 
tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spół-
dzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 20.04.2021 r., 
do godz. 15.00.

Oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: zimnej 
wody, opłaty przekształceniowej.  

W odniesieniu do ww. lokalu użytkowego zastosowanie znajduje § 5 
Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Dział Członkowsko-Miesz-
kaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 302, 304, 305.

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

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

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

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH tel. 32 241 33 74



strona 32 Wiadomości Spółdzielcze nr 04/2021

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
www.chsm.com.pl

SERWIS RTVSERWIS RTV
NAPRAWA NAPRAWA 

SPRZĘTU RTVSPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTENMONTAŻ ANTEN

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

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514

REKLAMA


