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Zmodernizowane boisko przy ul. Podmiejskiej
W 2019r. w ramach 7 edycji Budżetu Obywatelskiego
Miasta Chorzów w głosowaniu mieszkańców, spośród
wielu propozycji, uznanie znalazł projekt zgłoszony przez
Kierownika Administracji Osiedla „Chorzów Batory” Łukasza
Kołodzieja, dotyczący wykonania przy ul. Podmiejskiej 15-25
nowoczesnego, oświetlonego i bezpiecznego wielofunkcyjnego
boiska sportowego dla dzieci i młodzieży. W dniu 31 maja
2021r. w miejscu starego i wyeksploatowanego boiska oddano
do użytkowania nowoczesny obiekt sportowy z nawierzchni
syntetycznej, zamontowano bramki do gry w piłkę nożną
oraz zabudowano kosze do gry w koszykówkę. Boisko
zabezpieczone zostało piłkochwytami oraz wykonano
energooszczędne oświetlenie LED. Przez wiele następnych
lat, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Chorzów,
mieszkańcom służyć będzie zmodernizowane i bezpieczne
wielofunkcyjne boisko sportowe.

Wiosna w „Pokoleniu”!
Fot.: Marcin Bulanda

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzno-plastyczny „Wiosna
w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Spotkanie
z laureatami zorganizowano 1 czerwca br. w klubie ChSM
„Pokolenie”. Fotograficzną relację z tego wydarzenia
zamieszczamy wewnątrz numeru. Nagrodzone prace można
oglądać na klubowej wystawie pokonkursowej oraz na fanpage
Klubu pod adresem www.facebook.com/KlubChSMPokolenie/

Harmonogram odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania

Więcej informacji na str. 3-5

REKLAMA

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

29
LAT

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

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

WULKANIZACJA

OPONY

SPRZEDAŻ
SERWIS
KLIMATYZACJA

odgrzybianie
ozonowe

Czynne pon - pt 800 - 1800 sob 800 - 1500

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

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

strona 2

ŻYCIE SPÓŁDZIELNI
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Administracja
Zakończono prace związane z wymianą tablicy głównej i wewnętrznej linii
zasilającej (WLZ) przy ul. Nowaka 9 oraz
modernizacją instalacji elektrycznej w piwnicy przy ul. Watoły 1-3. Ponadto na bieżąco wykonywane są drobne prace dekarskie,
instalacyjne oraz ogólnobudowlane.

ul. Nowaka 9

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w maju dokonano oceny
realizacji zadań remontowych za pierwszy
kwartał br. Pomimo trwającej w tym okresie
pandemii oraz ograniczeniach w realizacji
robót remontowych Członkowie Rady
pozytywnie ocenili jakość wykonywanych
prac. Pozytywnie ocenione zostało także
przygotowanie placów zabaw.

CHORZÓW BATORY
Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych przeglądów instalacji gazowej
oraz przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Specjalistyczna
firma prowadzi wymianę wodomierzy in-

Wiadomości Spółdzielcze
dywidualnych w mieszkaniach.
Dokonano zgodnie z harmonogramem
odczytów podzielników kosztów ciepła
w mieszkaniach.
Rozpoczęto prace związane z wymianą
instalacji elektrycznej w klatkach
schodowych i piwnicach budynku
mieszkalnego przy ul. Granicznej 104 - 110.
Zakończono prace związane z wymianą
instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Czempiela 42.
Rada Osiedla
Na majowym posiedzeniu Rady Osiedla
Chorzów Batory omówiono wnioski
z przeglądu osiedla i problematykę
bieżącą oraz zapoznano się z protokołami
przeglądów pod względem bezpieczeństwa
urządzeń zabawowych i sportowych.

CENTRUM
Administracja
W maju zakończono roboty związane
z malowaniem klatek schodowych, piwnic
i strychów w budynku przy ul. Konopnickiej
15-15a-15b wraz z montażem nowych
nakładek
profili
poręczowych
na
balustradach schodowych. W budynku
przy ul. 11 Listopada 43 wykonano
renowację pionów kanalizacji deszczowych.
W budynkach przy ul. Karolinki 1 i 5
wymieniono piony wodno–kanalizacyjne.
Przy szlabanach wjazdowych do budynków

ul. Konopnickiej 15

nr 06/2021
przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 3, 7, 11 wykonano
i zamontowano instalację sterownika SOS.
W piwnicy budynku przy ul. Słowiańskiej 18 zostały wymienione poziomy
kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzono
renowację przyłącza. Kontynuowano roczne
przeglądy szczelności instalacji gazowych.
Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rady Osiedla omówiono
gminne zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zapoznano się z oceną
sezonu grzewczego 2020/2021 oraz z oceną
stanu technicznego zasobów Administracji.
Rozpatrywane były sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
W maju 2021r. w zasobach administracji „Różana Gałeczki” zakończono prace
związane z wymianą przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Ryszki 57 oraz z modernizacją
instalacji domofonowej przy ul. Gałeczki 40.
Wykonywane były okresowe kontrole
szczelności instalacji gazowych pokazowych,
a także przeglądy kominiarskie, przeglądy
instalacji elektrycznych i odgromowych oraz
realizacja wynikających z nich zaleceń. Na
bieżąco usuwano zgłaszane awarie.
Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w maju 2021r.
Rada Osiedla „Różana Gałeczki” zapoznała się z wykonaniem planu remontów
administracji za I kwartał br. Omówiła także kwestie związane z przebiegiem sezonu
grzewczego 2020/21.
Ponadto rozpatrywane były sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców osiedla.

Nowa sekretarz Rady Nadzorczej
Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021r.
uchwałą 15/R/2021 Rada Nadzorcza powołała
w skład Prezydium Rady Panią Justynę
Szatkowską, powierzając jednocześnie
pełnienie funkcji Sekretarza Rady.
Pani Justyna Szatkowska jest
członkiem Spółdzielni zamieszkałym
w rejonie administracyjnym „Różana-

Gałeczki”, od lipca 2017r. pełniła
funkcję członka Rady Osiedla „RóżanaGałeczki”. Od lutego 2019r. Pani
Szatkowska pełni natomiast mandat
członka Rady Nadzorczej Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, w której jest
także członkiem Komisji Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi.

Nabór na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ChSM rozstrzygnięty

W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021r., podjęła uchwałę
nr 12/R/2021, o wyborze Pana Łukasza Kołodzieja na funkcję Członka Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji. Pan Łukasz Kołodziej obejmie obowiązki od dnia 1.09.2021r., zastępując
Pana Piotra Zozgórnika, kończącego pracę w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z przejściem na emeryturę.

nr 06/2021
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Harmonogram odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania
w budynkach rozliczanych za okres od X.2020r. do IX.2021r.
ADMINISTRACJA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
ul. Cieszyńska 4a, 8, 10, 12, 14 - 10 września 2021r. (piątek),
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Cieszyńska 14a - 13 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Filarowa 4 - 9 września 2021 r. (czwartek), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Floriańska 24 – 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 9.00-17.00
(dodatkowo: 15 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Floriańska 26 – 7 września 2021r. (wtorek), godz. 9.00-17.00
(dodatkowo: 15 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Głogowska 11 - 13 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 37, 39, 41 - 1 września 2021r. (środa),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 43, 45, 47 - 2 września 2021r. (czwartek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 49, 51 - 8 września 2021r. (środa), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 65 - 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 67 (m.44-23) - 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 67 (m.22-1) - 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 69 - 7 września 2021r. (wtorek), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Gwarecka 71 - 8 września 2021r. (środa), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Kingi 12 – 23 sierpnia 2021r. (poniedziałek), godz. 14.0018.00 (dodatkowo: 9 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Kopalniana 1, 3, 5 – 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Kopalniana 7, 9, 11 – 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Kopalniana 13, 15, 17 – 8 września 2021r. (środa),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Kopalniana 2, 4, 6 - 9 września 2021r. (piątek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Lompy 10, 12 - 9 września 2021r. (piątek), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)

ul. Lompy 17 - 1 września godz. 18.30-20.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Łagiewnicka 101, 105 - 24 sierpnia 2021r. (wtorek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 9 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Łagiewnicka 102, 104 - 25 sierpnia 2021r. (środa),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 9 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Łagiewnicka 106, 108, 110 - 26 sierpnia 2021r. (czwartek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 9 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Łagiewnicka 112, 116 - 27 sierpnia 2021r. (piątek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 9 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Łagiewnicka 118 - 31 sierpnia 2021r. (wtorek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 9 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 3, 5 – 8 września 2021r. (środa),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 7, 9 - 10 września 2021r. (piątek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 11, 13 - 3 września 2021r. (piątek),
godz. 14.00-18.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 15, 17 - 6 września 2021r.
(poniedziałek), godz. 14.00-18.00 (dodatkowo: 16 września,
godz. 15.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 19, 21 - 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 14.00-18.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 47, 49 - 10 września 2021r. (piątek),
godz. 14.00-18.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 51 - 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 2, 4 - 1 września 2021r. (środa), godz.
13.00-17.00 (dodatkowo: 14 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 8, 10, 12 - 2 września 2021r.
(czwartek), godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 14 września,
godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 18, 22 - 3 września 2021r. (piątek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 14 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Rodziny Oswaldów 24 - 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 13.00-17.00 (dodatkowo: 16 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Styczyńskiego 73 – 24 sierpnia 2021r. (wtorek),
godz. 14.00-18.00
(dodatkowo: 9 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Styczyńskiego 75 – 25 sierpnia 2021r. (środa), godz. 14.00-18.00
(dodatkowo: 9 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Styczyńskiego 77 – 26 sierpnia 2021r. (czwartek),
godz. 14.00-18.00
(dodatkowo: 9 września, godz. 15.00-18.00)
ul. Styczyńskiego 79 – 27 sierpnia 2021r. (piątek),
godz. 14.00-18.00
(dodatkowo: 9 września, godz. 15.00-18.00)

ADMINISTRACJA CHORZÓW BATORY
ul. S. Batorego 92 - 8 września 2021r. (środa), godz. 9.00-17.00
(dodatkowo: 16 września, godz. 14.00-18.00)
ul. S. Batorego 94 - 2 września 2021r. (czwartek), godz. 9.00-17.00
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(dodatkowo: 16 września, godz. 14.00-18.00)
ul. S. Batorego 96 - 3 września 2021r. (piątek), godz. 9.00-17.00
(dodatkowo: 17 września, godz. 14.00-18.00)
ul. S. Batorego 98 - 9 września 2021r. (czwartek), godz. 9.00-17.00
(dodatkowo: 17 września, godz. 14.00-18.00)
ul. Brzozowa 2 -30 – odczyt radiowy
ul. Brzozowa 21, 23, 25 - 3 września 2021r. (piątek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Brzozowa 52–58 – odczyt radiowy
ul. Czempiela 33, 35, 37, 39 – 2 września 2021r. (czwartek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 41, 43, 45, 47 - 8 września 2021r. (środa), od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 48, 50 - 3 września 2021r. (piątek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 51, 53, 55, 57 - 9 września 2021r. (czwartek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 59, 61, 63, 65 - 10 września 2021r. (piątek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Farna 2, 2a, 4, 4a – 2 września 2021r. (czwartek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Francuska 6 – odczyt radiowy
ul. Graniczna 50, 52, 54, 56, 58, 60 - 1 września 2021r.
(środa) godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Graniczna 66, 68, 70, 72, 100, 102 - 2 września 2021r.
(czwartek), godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 22 września,
od godz. 16.00)
ul. Hutnicza 17, 19 - 3 września 2021r. (piątek), od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Jubileuszowa 26, 28, 30 - 7 września 2021r. (wtorek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Jubileuszowa 32, 34, 36 - 8 września 2021r. (środa),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Jubileuszowa 38, 40 – 9 września 2021r. (czwartek),
od godz. 16.00
(dodatkowo: 14 września, od godz. 16.00)
ul. Kaliny 70-72 – odczyt radiowy
ul. Karłowicza 23 - 27 sierpnia 2021r. (piątek), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Karłowicza 25, 27, 29 - 26 sierpnia 2021r. (czwartek),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Karpacka 11, 21, 23 – 25 sierpnia 2021. (środa),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Karwińska 1 – 25 sierpnia 2021. (środa), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Konarskiego 1 – odczyt radiowy
ul. Machy 3 – odczyt radiowy
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ul. Mickiewicza 4 – 27 sierpnia 2021r. (piątek), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Podmiejska 15, 17, 19 – 23 sierpnia 2021. (poniedziałek),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Podmiejska 21, 23, 25 – 24 sierpnia 2021r. (wtorek),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 7 września, od godz. 16.00)
ul. Żółkiewskiego 9, 11 – odczyt radiowy

ADMINISTRACJA CENTRUM
ul. Karolinki 1 – 23 sierpnia 2021r. (poniedziałek),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Karolinki 2 - 24 sierpnia 2021r. (wtorek), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Karolinki 3 – 25 sierpnia 2021r. (środa), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Karolinki 4 - 26 sierpnia 2021r. (czwartek), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Karolinki 5 – 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Katowicka 61 a,b.c – 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.30-19.00
(dodatakowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Katowicka 71,73,73a – 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.30-19.00
(dodatakowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Katowicka 121,121a - 1 września 2021r.(środa),
godz. 16.30-18.00
(dodatkowo: 20 września, od godz. 16.30)
ul. Katowicka 136 a,b - 3 września 2021r. (piątek),
godz. 14.30-19.30
(dodatkowo: 20 września, godz. 14.30-19.30
ul. Konopnickiej 15, 15A, 15B - 14 września 2021r. (wtorek),
godz. 16.30-18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 16.00-20.30)
ul. Konopnickiej 17, 17A, 17B - 14 września 2021r. (wtorek),
godz. 18.00-19.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 16.00-20.30)
ul. Konopnickiej 21, 21A, 21B - 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 16.30-19.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Konopnickiej 23, 23A, 23B - 7 września 2021r. (wtorek),
godz. 16.30-19.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B - 8 września 2021r. (środa),
godz. 16.30-19.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Konopnickiej 27, 27A, 27B - 8 września 2021r. (środa),
godz. 16.30-19.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Krakusa 12 -16 – odczyt radiowy
ul. Krasickiego 7 – 2 września 2021r. (czwartek), godz. 16.30-18.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
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ul. Krzywa 9 – 2 września 2021r. (czwartek), godz. 16.30-18.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Majętnego 8 – 31 sierpnia 2021r. (wtorek) od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 10 - 1 września 2021r. (środa) od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 12 - 2 września 2021r. (czwartek) od godz.
16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 14 - 6 września 2021r. (poniedziałek) od godz.
16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 16 - 7 września 2021r. (wtorek) od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 18 - 8 września 2021r. (środa), od godz. 16.00
(odczyt + montaż)
(dodatkowo: 13 września, od godz. 16.00)
ul. Miechowicka 2, 4 - 1 września 2021r. (środa), godz. 16.3018.30
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 1-90) – 6 września 2021r.
(poniedziałek), godz. 14.30-19.30
(dodatkowo: 20 września, 14.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 91-180) - 7 września 2021r.
(wtorek), godz. 14.30-19.30
(dodatkowo: 20 września, 14.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 3 (m. 1-90) - 10 września 2021r.
(piątek), godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 3 (m. 91-180) - 13 września 2021r.
(poniedziałek), godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 1-90) – 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek), godz. 14.30-19.30 (dodatkowo: 20 września,
14.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 91-180) - 31 sierpnia 2021r.
(wtorek), godz. 14.30-19.30
(dodatkowo: 20 września, 14.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 (m. 1-90) – 3 września 2021r. (piątek), godz. 16.30-20.30 (dodatkowo: 20 września, 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 (m. 91-180) – 6 września 2021r.
(poniedziałek), godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 20 września, 16.00-20.30)
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ul. Ks. Wł. Opolskiego 9 (m. 1-90) – 7 września 2021r.
(wtorek), godz. 16.30-20.30 (dodatkowo: 20 września, 16.0020.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 9 (m. 91-180) – 8 września 2021r.
(środa), godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 20 września, 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 1-90) – 1 września 2021r. (środa), godz. 14.30-19.30 (dodatkowo: 20 września, 14.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 91-180) – 2 września 2021r.
(czwartek), godz. 14.30-19.30
(dodatkowo: 20 września, 14.30-19.30)
ul. Poniatowskiego 17, 19 - 2 września 2021r. (czwartek),
godz. 18.00-19.00
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.30-19.30)
ul. Powstańców 20, 20A - 6 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 19.00-19.30
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.00-19.30)
ul. Powstańców 54, 67 - 13 września 2021r. (poniedziałek),
godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)

ADMINISTRACJA RÓŻANA-GAŁECZKI
ul. Działkowa 7, 7a, 7b – 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek),
od godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 6 września, od godz. 16.00)
ul. Działkowa 9, 9a, 9b - – 31 sierpnia 2021r. (wtorek), od
godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 6 września, od godz. 16.00)
ul. Działkowa 11, 11a, 11b - 1 września 2021r. (środa), od
godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 6 września, od godz. 16.00)
ul. Głowackiego 1-3 – odczyt radiowy
ul. Głowackiego 5-7 - 1 września 2021r. (środa), od godz.
16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 6 września, od godz. 16.00)
ul. Racławicka 31, 33 – 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek), od
godz. 16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 6 września, od godz. 16.00)
ul. Racławicka 35, 37 – 31 sierpnia 2021r. (wtorek), od godz.
16.00 (odczyt + montaż)
(dodatkowo: 6 września, od godz. 16.00)
Dokładne godziny rozpoczęcia odczytów zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych budynkach.

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
19 maja 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej
ChSM. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła następujące
uchwały:
• Uchwałę w sprawie odwołania Członka Zarządu Zastępcy
Prezesa Zarządu ChSM p. Piotra Zozgórnika,
• Uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu Zastępcy
Prezesa Zarządu ChSM p. Łukasza Kołodzieja,
• Uchwałę w sprawie odwołania ze składu Prezydium RN ChSM
p. Danuty Pawtel,
• Uchwałę w sprawie powołania do składu Prezydium RN ChSM

z powierzeniem funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej p. Justyny
Szatkowskiej.
Serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę i pełnione
funkcje p. Piotrowi Zozgórnikowi i p. Danucie Pawtel. Gratulujemy
i życzymy sukcesów p. Łukaszowi Kołodziejowi.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości analizę wysokości odpisu
remontowego oraz informację o wykonaniu Planu Gospodarczego
ChSM za I kwartał. Prezes Zarządu p. Marek Kopel przedstawił
informacje z bieżącej działalności Zarządu.
Sekretarz RN ChSM, Justyna Szatkowska
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Historia blisko Ciebie
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Dzieje Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
sięgające aż 1908 roku, są ważną częścią
historii miasta. W ramach nowego cyklu, który
zatytułowaliśmy „Historia blisko Ciebie”,
zamieszczamy
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.

Czuwaj! 100-lecie harcerstwa
w Chorzowie

W 2021 roku chorzowscy harcerze świętują jubileusz 100-lecia. To dobra okazja, by wyruszyć na spacer i zapoznać się
z historią spod znaku lilijki.
Przyjmuje się umownie, że pierwsza
drużyna harcerska na ziemiach wchodzących
w skład dzisiejszego Chorzowa powstała 21
stycznia 1921 roku. To właśnie tego dnia
wykonana została fotografia 31 skautów
z ówczesnej Królewskiej Huty.
Pierwsze działania drużyny harcerskiej
skupiały się wokół pomocniczej służby

Zdjęcie królewskohuckich skautów z 1921 roku

przy marcowej akcji plebiscytowej
i III Powstaniu Śląskim. W chwili
przyłączenia części Górnego Śląska do
Polski w czerwcu 1922 r. w Królewskiej
Hucie działały już prężnie dwie drużyny
harcerskie: męska im. Bolesława
Chrobrego i żeńska im. Królowej Jadwigi.
Podobnie było w Wielkich Hajdukach,

gdzie powstały drużyny: męska im. Józefa
Poniatowskiego oraz żeńska im. Marii
Konopnickiej. Natomiast w ówczesnym
Chorzowie (Starym) działała męska
drużyna im. Henryka Dąbrowskiego,
w skład której wchodził zastęp dziewcząt.
Warto wspomnieć, że chorzowski Związek
w okresie międzywojennym należał do
najsilniejszych ośrodków harcerskich
dawnego województwa śląskiego.
Wychowanie harcerskie skupiało się
przede wszystkim na normach moralnych,
wywodzących się z uniwersalnych,
kulturowych i etycznych wartości
chrześcijańskich. W wychowaniu tym
nie brakowało również silnych akcentów
patriotycznych, za które w okresie
hitlerowskiego terroru wielu chorzowskich
harcerzy zapłaciło życiem. W pamięci
następnych pokoleń zachowają się jako
„Obrońcy Chorzowa”, ku czci których
3 czerwca 1988 roku wzniesiono pomnik
na terenie Klimzowca, u zbiegu ul. ks.
Jana Gałeczki i Józefa Ryszki. Autorem
monumentu jest artysta rzeźbiarz Gerard
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Publikacje poświęcone historii chorzowskiego harcerstwa

Grzywaczyk. Na wysokim, kwadratowym
cokole ustawiona została rzeźba z brązu,
przedstawiająca postać młodego harcerza,
trafionego śmiercionośną wrogą kulą.
Na cokole widnieje napis „Bohaterskim
obrońcom Chorzowa” oraz „1939-1945”.
Pod cokołem umieszczono pięć tablic
z ułożonymi alfabetycznie nazwiskami
94 bohaterskich obrońców miasta oraz
tablicę z Krzyżem Harcerskim oraz
napisem „CZUWAJ”. W ramiona krzyża
wpleciony jest wieniec z liści laurowych symbolizujący zwycięstwo oraz liści dębu
- oznaczających siłę i męstwo. W centrum
krzyża umieszczona jest lilijka - symbol
podążania za dobrem.
Otoczenie architektoniczne zaprojektowali Krystian Lasek i Bogdan Skurowski.
Wokół placyku wznoszą się okazałe bloki
mieszkalne. Pierwszy z nich to tzw. łamaniec, charakterystyczny budynek wybudowany w 1982 roku. Blok stanowi
jeden zespół mieszkalny, składający się

Pomnik harcerza

z kilkunastu połączonych ze sobą budynków, mających różną wysokość (od 3
do 9 kondygnacji), w których mieści się
301 mieszkań. Część powierzchni parterowych budynków przeznaczona została
na lokale użytkowe, w tym na miejskie
przedszkole. Dodatkowe powierzchnie
użytkowe (m.in. na sklepy i bibliotekę)
uzyskano poprzez dodatkowe parterowe
obiekty wzniesione na przeciwległych
krańcach budynków. Przy ul. Ryszki, od
strony Kanału Sueskiego i ul. Hajduckiej,
wzniesiono jeszcze dwa 13 piętrowe bloki
mieszkalne. Nie bez znaczenia dla naszej
harcerskiej historii jest patron ulicy Józef
Ryszka (14 II 1920 - 7 XI 1943) - harcerz
z chorzowskiej XIII Drużyny im. Stefana
Rogozińskiego, poeta, działacz konspiracyjny. Działał również w ruchu oświatowo-teatralnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i w Oddziałach
Młodzieży Powstańczej. W kampanii
wrześniowej 1939 roku Józef Ryszka początkowo włączył się do walki o Chorzów,
ale szybko wraz z rodziną musiał opuścić
miasto. Jesienią 1939 roku został przymusowo wywieziony na roboty do Niemiec.
W drugiej połowie 1940 roku udaje mu
się zbiec z obozu pracy i przedostać się
do Radomia, skąd pod koniec 1942 roku
przenosi się do Warszawy, gdzie włączył
się w działalność konspiracyjną. W 1943
roku został aresztowany przez gestapo
w ulicznej łapance, osadzony na Pawiaku,
a kilka dni później rozstrzelany. Nieznana
jest dokładna data i miejsce egzekucji oraz
pochówku.
Wracamy do ulicy ks. J. Gałeczki,
gdzie po obu stronach ulicy stoją kolejne
dwa ciekawe budynki mieszkalne
ChSM, zwane potocznie „falowcami”.
Zaprojektowane zostały przez inż. arch.
Krystiana Laska. Budynki składają się
z połączonych ze sobą 16 segmentów
o różnej wysokości, które tworzą dwa
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Krzyż harcerski z lat międzywojennych

kompleksy: dłuższy o długości 480 metrów
i krótszy o długości 380 metrów. Całość
swym wyglądem przypomina opadającą
lekko falę, w kierunku południowym
ulicy. W blokach znajduje się łącznie
830 mieszkań. Powierzchnia parterowa
budynków przeznaczona została na cele
handlowo-usługowe.
***
Pomnik harcerza to nie jedyne
miejsce
poświęcone
chorzowskim
harcerzom. Na narożnym budynku od
strony ul. Żeromskiego wmurowana
została w 1946 roku pamiątkowa tablica
ku czci bohaterskiej śmierci trzech
harcerzy. Zginęli oni 3 września 1939
roku w zorganizowanej przez okupanta
hitlerowskiego zasadzce na skrzyżowaniu
ulic Wolności i Żeromskiego (dawniej
św. Jacka). Byli to: siedemnastoletni Jerzy
Marzec oraz dwudziestoletni Marian
Mój i Henryk Pięta. W akcji brała udział
harcerka Irena Salamonówna, która
uszła z życiem, odnosząc jedynie lekkie
obrażenia. Wiemy dzisiaj, że umieszczona
na pomniku lista chorzowskich bohaterów
jest niekompletna. Przyczyny tego stanu
rzeczy są różne, jednak niech żywa
pozostanie w nas pamięć o niezliczonej,
bezimiennej rzeszy bohaterów.
Ponadto, na terenie Parku Śląskiego,
przy alei Harcerskiej, znajduje się oddany
do użytku w 1964 roku Ośrodek Harcerski
Śląskiej Chorągwi ZHP. Warto dodać, że
w Chorzowie Starym usytuowana jest
ulica Harcerska.
Siedziba
chorzowskiego
hufca
im. Bohaterów Chorzowa mieści się
w budynku przy Placu Hutników,
niedaleko tężni solankowej.
Adam Lapski
Przewodnik turystyczny,
Przewodniczący Stowarzyszenia
Miłośników Chorzowa
im. Juliusza Ligonia
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Uzdolnienia trzeba pielęgnować
niezależnie od wieku
Wywiad z Andrzejem Sodowskim

- Panie Andrzeju, jest Pan doceniany
i znany w naszym mieście przede
wszystkim z pracy społecznej.
- Tak. Podjąłem się jej z przyjemnością,
zwłaszcza od czasu przejścia na
emeryturę, spełniając także przy okazji
moje oczekiwania.
Władze Chorzowa stwarzają warunki
osobom chętnym do bycia aktywnym.
Angażuję się w pracy społecznej
dla własnej satysfakcji i na pożytek
innym. Z tej racji byłem w ostatnich
latach
pięciokrotnie
nominowany
w
Plebiscycie
Aktywny
60+,
a Marszałek Województwa przyznał mi
tytuł Ambasadora Srebrnego Pokolenia
województwa śląskiego 2017.
- Prowadzi Pan bardzo ożywioną
działalność plastyczną, nie tylko
w Chorzowie, proszę powiedzieć na
czym ona polega.
- W roku 2012 zainicjowałem
utworzenie
Chorzowskiej
Grupy
Plastycznej Krajcok’12. Było to niejako
wskrzeszenie
plastycznego
ruchu
amatorskiego, który ma w Chorzowie
bardzo bogate tradycje. Prezydent
Miasta w roku 2013 uhonorował
nasze inicjatywy przyznając mi, jako
Liderowi Grupy, Medal im. Teodora
Kalidego w dziedzinie Kultury.
Funkcję Lidera pełnię do dziś. Na
dziesięciolecie istnienia opracowuję

Monografię Grupy, która w marcu
2022 roku wraz z wystawą rocznicową
w Chorzowskim Centrum Kultury,
wzbogaci nasz Jubileusz.
Działalność rzeczywiście prowadzimy
na terenie całego województwa.
Nasi twórcy zdobyli wiele nagród
i wyróżnień, Grupa zaś zyskała
uznanie w środowisku twórców
nieprofesjonalnych. Reprezentujemy
Miasto Chorzów.
W Chorzowie występujemy często.
Klub Pokolenie jest bardzo przyjaznym
dla nas miejscem, ważnym przecież na
mapie kulturalnej miasta. Prowadzona
jest tutaj ożywiona działalność w wielu
dziedzinach, w różnych grupach
wiekowych. Mieszkańcy to doceniają.
W Galerii Spełnionych Marzeń kierowanej
przez Krzysztofa Łazikiewicza Grupa
prezentowała się na trzech wystawach
zbiorowych (11.05.2012, 28.09.2018
i 14.02.2020), naszym członkom
zorganizowano wystawy indywidualne,
a ja swoje prace wystawiałem dwukrotnie
(8.04.2011 i 10.10.2014). Niedawno,
w kwietniu, Galeria Wieże KWK Polska
wystawiła moje obrazy w systemie
online. Zapraszam do obejrzenia.
- Ma Pan wykształcenie techniczne,
a tyle różnorodnych zainteresowań.
Czy jest coś czym szczególnie się Pan
zajmuje w tym specyficznym czasie?

Andrzej Sodowski, Chorzowianin, emeryt,
członek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z ponad 40-letnim stażem.

- Niestety nastąpiło spowolnienie,
a wręcz zahamowanie planowanych
działań i to we wszystkich dziedzinach
naszego życia. Bronię się przed
niebytem jak wszyscy, próbując
coś pożytecznego zrobić. Mogłem
się wreszcie zająć sprawami stale
odkładanymi na później.
Sądzę, że każdy człowiek posiada
uzdolnienia, które trzeba najpierw
ujawnić, a potem je pielęgnować, i to
niezależnie od wieku. Moją pasją jest
oczywiście malarstwo, jako wartość
dodana, zawsze także uznawany byłem
za osobę posiadającą łatwą rękę do
pisania.
Dla przykładu uznałem, że czas już
na
podsumowania.
Postanowiłem
sporządzić na własne potrzeby krótkie
opracowanie ilustrujące pierwszy etap
mojego życia do roku 1970, z opisem
ówczesnych wydarzeń w mieście
w tle. Oczywiście jak je zapamiętałem.
Dotyczy on okresu dzieciństwa
i dorastania spędzonego na ulicy
Truchana, w miejscu zamieszkania.
Nadto, zainspirowany organizacją
Muzeum Hutnictwa, kończę właśnie
malowanie
kopii znanego obrazu
autorstwa Adolpha von Menzla z roku
1870 w skali 1:1. przedstawiającego
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walcownię
Huty
Królewskiej.
Odczytuję go, jako hołd złożony pracy,
ludzkiemu wysiłkowi, a także jako
wizytówkę przemysłu, który niestety
już nie istnieje.
Posiadam pochodzenie robotnicze
i te klimaty są mi bardzo bliskie.
Z racji zapewne wieku, coraz częściej
przeglądam
sentymentalnie
stare
widokówki. Zawsze nasz region był
w moim życiu ważny. Dlatego jestem
członkiem Stowarzyszenia Barwy
Śląska w Rudzie Śląskiej, które
kultywuje tradycje śląskości. Mam
także zaszczyt należeć do Związku
Górnośląskiego,
którego
Koło
Klimzowiec ma siedzibę właśnie tu
w Klubie Pokolenie.
- Reprezentuje Pan środowisko
senioralne w mieście. Na czym polega
Pana zaangażowanie?
- W Chorzowskiej Radzie Seniorów
jestem członkiem od samego początku,
tj. roku 2016, pełniąc w I kadencji
funkcję Sekretarza, a w II i obecnej III,
funkcję jej Przewodniczącego.
Społeczność senioralna stanowi w Chorzowie znaczący odsetek mieszkańców.
Dla niej skomponowałem i opatrzyłem
tekstem utwór muzyczny „Chwytaj
dzień, Seniorze”, nazwany Hymnem
Seniorów. Mam nadzieję, że kiedy wrócimy do normalności utwór się spopula-
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ryzuje. Prawykonanie odbyło się w lipcu
2020 roku na otwarcie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Napisałem
także teksty do znanych piosenek na zasadzie karaoke. Może kiedyś uda się wystąpić w Klubie Pokolenie z autorskim
koncertem, w ramach jakiejś imprezy
senioralnej.
- Co Pan sądzi o działalności Klubu
ChSM „Pokolenie”?
- Z Klubem związany jestem właściwie
od
początku
jego
działalności.
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Korzystałem z bardzo bogatej oferty
kulturalno-społecznej kierowanej do
szerokiej rzeszy społeczeństwa, nie
tylko spółdzielców naszego miasta.
Zawsze podziwiałem jej różnorodność.
Od wielu lat doszły też zajęcia dla
seniorów, w których udział bardzo
sobie cenię i za to serdecznie dziękuję
Kierownictwu Klubu.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Marzena Warta-Biały
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznego grona
Spółdzielców będących miłośnikami poezji, zapraszamy
Państwa do lektury i współtworzenia „Kącika poetyckiego”
na łamach „Wiadomości Spółdzielczych”.

TOLUŚ

Gdybyśmy nie tracili osób, które lubimy
i szanujemy nie wiedzielibyśmy ile dla
nas znaczą...
Prawie dwudziestoletnia tzw. rezydentura
Tolusia w Klubie ChSM „Pokolenie” to przede
wszystkim niekończące się rozmowy, dyskusje,
rozważania ale i sprzeczki… na temat.
Mimo wielu różnic światopoglądowych,
społecznych, religijnych nigdy nie było
to - tak modne w dzisiejszych czasach
- „okładanie się nahajkami”. Myślę, że
każdy z nas słuchał drugiego -przynajmniej
się starał. Na koniec przeważnie
pozostawaliśmy przy swoim, jednak
każdy z nas czuł się wzbogacony o wiedzę
drugiego, co pozwalało nam uniknąć
postaw skrajnych-ortodoksyjnych, które
jak przypuszczam dla nas obu były nie do
zaakceptowania.
Rozmawialiśmy, wręcz sprzeczaliśmy
się w wielu tematach m.in. w sprawach
twórczości profesjonalnej i amatorskiej,
religii i Opatrzności, której „palec wskazując
na Ciebie może sprawić, że staniesz się
gwiazdą lub zwykłym dupkiem”.
Rozważaliśmy gdzie nas ten Palec przesunął w stronę gwiazd, czy tylko pstryknął w głowę,
a gwiazdki w oczach to tylko efekt upadku?
Wiadomo, że dyscyplinowanie rzeczywistości to domena artystów. Toluś nim był!
Potrafił kilkaset, ba!, tysiąc wypowiedzianych słów skompresować do rozmiarów
poetyckiej ballady, która w swej treści
zawierała wszystkie uczucia i emocje przynależne istocie ludzkiej, a w Jego przypadku
- poecie.
„… nie jestem religijnym ortodoksem,
jednakże od Wiary się nie odżegnuję.
Doprawdy rzadko się zdarza, by rasowy poeta
liryczny był ateistą, co najwyżej deklaruje się
jako agnostyk. Uważam dlatego, że Biblia
jest najpiękniejszą książką świata. Ta ballada,
nieco po staroświecku obrazowana, powstała
właśnie z biblijnej inspiracji.”
„…Dobro i zło są ściśle ze sobą powiązane,
jedno nie może istnieć bez drugiego. To
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sprawia, że z naszego życia nawet w blasku
najwyższej chwały nie znikną cienie. Istnieje
jednak taki cień szczególny, który snuje się za

każdym z nas. Nie widzimy go i nie odczuwamy
żadnymi innymi zmysłami jego obecności. Ten
niezniszczalny cień to nasze szczęście.”

Andrzej Skupiński (Toluś)
W cienistej dolinie
W cienistej dolinie zła się nie ulęknę,
Za rękę prowadzi mnie ktoś
A imię to jego ukryte i piękne,
Choć znany ogólnie to gość.
Cóż, uszy me ranią cymbały grzmiące,
Gdy perły rzucone przed wieprze,
To niby perfumy rozlane na łące
I dawać idiocie na lepsze.
W cienistej dolinie piach mi myli kroki
W potokach wyschniętych na żwir.
Ni siać, ni zbierać, zapadać się w mroki,
Cień tkany w żałobny kir
Nie daje osłony i złudnej ochłody
Jak okład lodowy na serce.
Jak ślubną obrączkę uronić do wody,
Jak gnój na z Lewantu kobiercu.
W cienistej dolinie smród mi płuca zwiera,
Zatruwa mi duszę na wskroś
I wściekłość gwałtownym przypływem się wzbiera,
Nadzieję mi mrozi na kość.
Choć światła kropelkę, choć kosmyk promienia,
By z cienia wynurzyć się wreszcie,
Na oddech niespieszny, na ulgę sumienia,
Wisienkę położyć na cieście.
Pan moim pasterzem i swym pastorałem
Zagania mi troski na stos.
Niech strawi je ogień płomiennym zapałem,
Niech w dym się obrócą i w proch.
W cienistej dolinie niech stóp moich ślady
Przesłanie zapiszą dla młodzi,
Że cienie i blaski to oczka szarady,
To sak zarzucony z łodzi.
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„…Profesjonalizm to tylko nieustanne potykanie się o błędy.
Wieczna improwizacja, przybieranie przeróżnych masek i nieustanna walka z opornym tworzywem
- oto piekło zawodowca. Amator zaś w tym piekle nie nadąża za bruderszaftami.”

Andrzej Skupiński (Toluś)
Zawód miłosny
Poecie wciąż tak chodzi i tupie po głowie,
Czy on jeszcze amator, czy już zawodowiec.
Czy Arystotelesa, Horacego, Homera,
Należy znać z widzenia, czy nimi się wspierać?!
Czy rymy słać skrzydlate, czy rzucać przed wieprze,
Czy pisać je na wodzie czy miotać w powietrze,
Czy wciąż nad te poziomy, czy nieco nad glebą,
Czy głowę chłodzić w chmurach, czy gnać za potrzebą?!
A Wena na wczasach, hen w górach, wysoko,
Popija chivasa, chyba ma to głęboko...
Zebrał i komentarzem opatrzył
Ireneusz Warta

Andrzej „Toluś” Skupiński (1952-2018)
Rys. Adam Lempa

Czy jest możliwe żeby w 45 minut
przenieść się do Francji, Hiszpanii
albo Brazylii i wrócić z powrotem
do Chorzowa? Oczywiście, dzięki
zajęciom tanecznym dla najmłodszych
mieszkańców Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Nie od dziś wiadomo, że
dziecięca wyobraźnia i kreatywność nie
zna granic, a jeśli do tego wszystkiego
dodamy muzykę wtedy dzieje się
prawdziwa magia. „Podróże z tańcem”
to zajęcia, podczas których oprócz
umiejętności tanecznych i ruchowych,
Pani Natalia poprzez muzykę przybliża
dzieciom
bogactwo
kulturowe
najdalszych zakątków świata.
Mamy nadzieję, że już od września
sala widowiskowa w Klubie ChSM
„Pokolenie” będzie znowu przepełniona
śmiechem i dobrą zabawą.
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Regulamin Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek
Przydomowy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§1
1. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie
przy ul. Kopalnianej 4a.
2. Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej.
§2
Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia
i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
• balkony
• ogródki przydomowe
§3
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez Chorzowską
Spółdzielnię Mieszkaniową.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub właściwej administracji Osiedla bądź przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do dnia 14 sierpnia.
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników w związku
z udziałem w konkursie.
§4
1. Typowania propozycji laureatów konkursu dokonuje zespół w składzie:
• przedstawiciel Rady Osiedla,
• pracownik administracji osiedla.
2. Typowanie propozycji laureatów konkursu odbywa się poprzez przeprowadzenie wizytacji w okresie letnim. Przy dokonywaniu oceny jest brana pod uwagę estetyka balkonu lub ogródka przydomowego oraz aranżacja i wypielęgnowanie zieleni.
§5
Administracje Osiedli są zobowiązane do przedłożenia propozycji laureatów w Dziale Organizacji i Kadr
w terminie do dnia 31 sierpnia, celem przedłożenia Komisji Konkursowej. Przedłożenie propozycji obejmuje
przedłożenie danych laureatów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) wraz z dokumentacją fotograficzną.
§6
1. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie:
• dwóch delegowanych przez Komisję Społeczno-Kulturalną Rady Nadzorczej jej przedstawicieli,
• pracownik Działu Organizacji i Kadr.
2. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• kompozycja, aranżacja i zagospodarowanie otoczenia,
• różnorodność nasadzeń, wkomponowanie ich w otoczenie, stan i dekoracyjność ukwiecenia,
• utrzymanie pod względem porządkowym,
• oryginalność.
§7
1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
b) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni,
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c) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.
2. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
§8
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku,
a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
2. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM na rozstrzygnięcie konkursu.
§9
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę
lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.
Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KARTA ZGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu na Najładniejszy
Balkon i Ogródek Przydomowy

udziału w konkursie „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”*
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres opiekuna balkonu lub ogródka
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
Nr telefonu do kontaktu .............................................................
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:*
• najładniejszy balkon
• najładniejszy ogródek przydomowy
Oświadczam, że:
• zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję określone w nim zasady
• wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych zwartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej dla
celów dla jakich karta została złożona.
...........................................................................................			...................................................................................................
Data i podpis osoby zgłaszającej				

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Data i podpis opiekuna balkonu lub ogródka

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 fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,:
Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalniana 4a, kod pocztowy 41-500 Chorzów.
Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: ido@chsm.com.pl lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i RODO w celu realizacji Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy.
W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osoba upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony
interes.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa konkursie.
Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
* zakreślić właściwą kategorię

strona 14

Nasz felieton

Przed pandemią wszystko było zwyczajne, proste i oczywiste. Weźmy przykład
pierwszy z brzegu, jak choćby sąsiedzkie
kibicowanie rozgrywkom turnieju piłkarskiego. Toż to żaden problem! Kiedyś w modzie była opcja „prywatkowa”,
w której gospodarz zapewniał dostęp do
telewizora i miejsce na kanapie w swoim
salonie, a goście dostarczali odpowiednio „kibicowski” catering, obejmujący
stosowne napoje i przekąski.
Jakiś czas temu pojawiła się opcja druga
– spotkania w publicznych strefach kibica,
gwarantujących widzom wszystko, czego
trzeba do przeżycia sportowych emocji,
bez zaprzątania sobie głowy kwestiami
organizacyjno-logistycznymi.
W wyniku pandemii obydwa warianty
raczej nie wchodziły w rachubę. Nie dość,
że rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2020 przesunięto
o rok, to jeszcze trudno było planować
cokolwiek ze stuprocentową pewnością,
stąpając po grząskim gruncie znoszenia
obostrzeń pandemicznych w Polsce. Niemal do ostatniej chwili wydawało się,
że z sąsiedzkiego kibicowania nie wyjdzie nic. Marudzewski, Wesołowski i ich
sąsiedzi z ciężkimi sercami zaczęli się już
godzić z myślą samotnego oglądania kolejnych transmisji, gdy nagle pojawiło się
światełko w tunelu…
Kto dokładnie wyszedł z tym pomysłem,
trudno ustalić, bo wszyscy zainteresowani powitali ideę z jednakowym entuzjaREKLAMA
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Blokowy klub kibica
zmem. Sąsiedzkie kibicowanie zejdzie
do podziemia, a konkretnie - do piwnicy
bloku! Pomysł był genialny w swej prostocie i nawiązujący do dawno wygasłej
myśli nieoficjalnych młodzieżowych
„klubów” piwnicznych. Szybko omówiono szczegóły.
- O miejsce siedzące na widowni każdy
z kibiców dba we własnym zakresie, starając się, by nie ograniczać widoczności
pozostałym – postulował Wesołowski.
- Proponuję sprawiedliwą zrzutkę na catering: po 10 złotych na przekąski i 10 złotych na napoje od osoby na dzień meczowy
– zaproponował Pieniążek. Uwzględniając
wniosek Marudzewskiego kwotę na przekąski zmniejszono ostatecznie o połowę.
Zakup napojów w okazyjnych cenach
zaproponował Młody Leber. Niestety,
podjąwszy pierwszą kwotę zrzutki przeznaczonej na ten cel, wyparował niczym
alkohol w wysokiej temperaturze, skutkiem czego odpowiedzialne zadanie, wraz
z ponownie zgromadzoną sumą składkową, trzeba było powierzyć komuś godniejszemu zaufania.
Telewizor (po kolejnej zrzutce) zakupiono
w pobliskim komisie, lodówkę turystyczną do chłodzenia napojów wypożyczył
Wesołowski.
Kiedy już wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik, a blokowy klub kibica zachwycał wyglądem i praktycznością
zastosowanych rozwiązań, okazało się, że
nie spełni swojej podstawowej funkcji. Tę-

gie głowy pomyślały o wszystkim, oprócz
tego, że – ze względu na brak gniazdka elektrycznego - w piwnicy nie będzie
gdzie podłączyć telewizora…
Tymczasem zaczynał się pierwszy mecz
i było już za późno na cokolwiek, zwłaszcza zaś na wracanie do mieszkań. Wszyscy
sąsiedzi, na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, wiedzieli, że czujności
i łączności ze stadionem nie można tracić
od pierwszych sekund gry. Każda chwila
nieuwagi skutkuje bowiem ryzykiem przeoczenia kluczowej bramki… Dlatego w akcie desperacji blokowi kibice zdecydowali
się na wysłuchanie radiowej relacji z wykorzystaniem telefonu Wesołowskiego. Ze
słuchowiskiem Włochy-Turcja wytrzymali
do samobójczej bramki Meriha Demirala.
Gdy piłka wpadła do siatki, a oni siedzieli
skupieni wokół wirtualnego radioodbiornika, wszyscy poczuli się jak przegrana drużyna. Morale spadło i zespół rozpierzchł się
do mieszkań – resztę meczu trzeba było po
prostu zobaczyć… Blokowy klub kibica
został rozwiązany. Postawiono na indywidualne oglądanie telewizyjnych transmisji.
Z żonami nad uchem było to trochę trudne,
ale zabrakło chęci i sił, by wymyślać coś
doskonalszego.
Tylko Młodemu Lebrowi było wszystko
jedno. Obudził się nad ranem z bólem
głowy i zupełnym brakiem orientacji co
do aktualnego dnia tygodnia. Zresztą, dla
niego zawsze była niedziela…
Krzysztof Knas
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W zdrowym ciele
Pierwsze z ćwiczeń to pompka + power
nogi. To forma rozciągania i wzmacniania
(mięśnie nóg, tułowia).
1. Przyjmij pozycję podpartą, dłonie pod
barkami, stopy złączone, ciało w jednej
linii. Jest to pozycja deski (wysokiej).
2. Wykonaj wdech i unieś prawą nogę.
3. Z wydechem odłóż prawą nogę.
4. Wykonaj to samo na lewą nogę.
5. Zrób 3 serie po 10 powtórzeń.
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Wracamy do formy!

W poprzednich odcinkach naszego cyklu skupiliśmy się na ćwiczeniach dedykowanych
dla osób po COViD-19. Teraz mamy propozycję dla dzieci i młodzieży, które ostatnie
miesiące spędziły na nauce zdalnej w domu. Wykonując te trzy proste ćwiczenia, można
łatwo pomóc sobie w szybkim powrocie do formy.
Ważne! Nie przesuwaj ciężaru ciała na
jedną stronę, staraj się, aby pozycja była
symetryczna, napięte mięśnie brzucha,
napięte pośladki. Nie opuszczaj bioder,
ciało przez cały czas powinno pozostawać
w jednej linii. Głowa jest przedłużeniem
kręgosłupa. Nie blokuj łokci.
Druga pozycja
ogólnorozwojowe
ćwiczenie.

to
i

pajacyki, czyli
wytrzymałościowe

1. Przyjmij pozycje stojącą. Nogi złączone,
ramiona wzdłuż tułowia.
2. Wykonaj podskokiem przejście do
rozkroku z jednoczesnym uniesieniem
ramion nad głowę.
3. Podskokiem wróć do pozycji wyjściowej.
4. Zrób 3 serie po 12 powtórzeń.
Ważne! Łącz nogi po przeskoku z rozkroku.
Pamiętaj o równomiernym oddechu.
Wykonaj ćwiczenie w umiarkowanym

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

tempie.
Jeżeli
chcesz
zwiększyć
intensywność, zwiększ tempo wykonywania
ćwiczenia. Ćwiczenie to możesz wykonać
z niewielkim obciążeniem (np. małe butelki
wody lub ciężarki w obu dłoniach).
Na koniec prawdziwy „wycisk” - bieg
bokserski, czyli ćwiczenie łączące wszystkie
poprzednie aspekty - ogólnorozwojowe,
wzmacniające i wytrzymałościowe.
1. Przyjmij pozycję stojącą.
2. Wykonaj dynamiczny bieg z jednoczesna
naprzemianstronną pracą ramion boksując
w przód.
3. Wykonaj 3 serie po 30 sek.
Ważne! Unoś stopy wysoko nad podłożem,
dłonie zaciśnięte w pięści.
Opracowano na podstawie projektu
„Akademia
Zdrowia”
Narodowego
Funduszu Zdrowia.

GODZINY PRACY ChSM:

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

GODZINY PRACY KAS:

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

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

www.chsm.com.pl
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Jubileuszowe „Fragmenty”
- Niedługo po ukończeniu studiów miała tu jedną ze swoich pierwszych wystaw indywidualnych, a teraz za jej sprawą Galeria
Spełnionych Marzeń wchodzi na światowe salony sztuki, bo przecież Kaja Renkas, znakomita artystka z Chorzowa, przez
lata prezentowała swoje prace w wielu miejscach na naszym globie. Tym bardziej cieszę się, że przyjęła moje zaproszenie
i zgodziła się uświetnić jubileusz dwudziestolecia działalności GSM – mówi Krzysztof Łazikiewicz, organizator i kurator
wszystkich spotkań odbywających się pod szyldem Galerii w Klubie „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
w gościnnych progach „Pokolenia”,
Krzysztof Łazikiewicz podziękował
Zarządowi Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i kierownikowi Klubu
za lata życzliwego podejścia do
inicjatyw Galerii Spełnionych Marzeń.
Wspominał też pierwszą wystawę GSM:
- 3 marca 2001 roku swoje prace z dziedziny
malarstwa sztalugowego zaprezentował
mój niepełnosprawny przyjaciel, Marian
Rosik, którego od siedmiu lat nie ma już
wśród nas – powiedział.
Plakaty Kai Renkas będą zdobić ściany

Kaja Renkas i Krzysztof Łazikiewicz

sali widowiskowej Klubu ChSM
„Pokolenie” (ul. Młodzieżowa 29) do
końca września. Wystawę „Fragmenty”
można oglądać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.00 do 20.00. Wstęp
wolny. Zwiedzających, do odwołania,
obowiązują zasady reżimu sanitarnego.
KrzyK

Zdjęcia: Adrian Ślązok

Otwarta 28 maja 2021 roku wystawa
„Fragmenty”
to
sześćdziesiąta
pozycja w obejmującym dwie dekady
kalendarium wydarzeń w Galerii
Spełnionych Marzeń. Wernisaż odbył
się jeszcze w warunkach epidemicznych
obostrzeń sanitarnych, z bardzo
ograniczoną liczebnie publicznością
i bez jubileuszowego toastu, a mimo
to w znakomitej atmosferze. Po
długich miesiącach lockdownu życia
kulturalnego, powrót do żywego
kontaktu ze sztuką, nawet w tak
kameralnych warunkach, powitano
z entuzjazmem.
Pozytywne wrażenie na uczestnikach
wernisażu wywarły wyremontowane
wnętrza Klubu ChSM „Pokolenie”. Kaja
Renkas podkreślała, że biorąc pod uwagę
lokalizację wystawy, wybrała na nią
swoje plakaty związane z Chorzowem
i odbywającymi się tu wydarzeniami.
Ekspozycję dopełniło kilka najnowszych
prac z dorobku twórczego artystki.
– Klubowa sala widowiskowa zyskała walor
profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej,
co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na
poziom podejmowanych tu inicjatyw.
Prezentacja i oglądanie prac plastycznych
w takich warunkach to dodatkowa
przyjemność – zauważyła Kaja Renkas.
Zapraszając na kolejne spotkania

nr 06/2021
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Wiosna zawitała do Klubu ChSM „Pokolenie”!
Wiosna zawitała do Klubu ChSM
„Pokolenie”!
Przez wiele miesięcy wszystkim
wydawało się, że zima w tym
roku nie odpuści i wiosna będzie
przepełniona szarością. Tymczasem

uczestnicy konkursu fotograficznego
i plastycznego „Wiosna w Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej” swoimi
dziełami odczarowali tą smutną
aurę. Dzięki kolorowym rysunkom,
malarskim dziełom czy wspaniale
uchwyconym zdjęciom tegoroczna
wiosna zyskała wiele barw i pięknego
oblicza. 1 czerwca w Klubie ChSM
„Pokolenie” odbyło się podsumowanie
konkursu wraz z wręczeniem nagród
i wyróżnień oraz wystawą prac.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za
uczestnictwo i gratulujemy wszystkim
Laureatom.
Zdjęcia: Marcin Bulanda
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DROBNE DROBNE
USŁUGI
• AAA USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solidność,
tel. 502-706-342.
• A HYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ, tel. 799-066-346.
• AUTO KUPIĘ, tel. 509-954-191.
• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych; remonty łazienek,
tel. 32 241-99-81, 601-477-527.
• CHEMIA, MATEMATYKA, 609-313-634.
• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, wykładzin,
solidnie, tel. 606-274-056.
• DRODZY MIESZKAŃCY chcielibyśmy kupić mieszkanie
bezpośrednio od właściciela, bez pośredników. Posiadamy gotówkę na zakup, tel. 730-851-848.
• FOTOWOLTAIKA tel. 602-644-573.
• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, montaż JUNKERS,
VAILLANT, TERMET inne tel. 783-367-264.
• GAZOWNIK - USŁUGI. Piecyki gazowe JUNKERS
TERMET sprzedaż montaż instalacje tel. 882-444-992
www.piecyki.eu
• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne,
tel. 783-367-264.
• JUNKERS TERMET NECKAR – czyszczenie, konserwacja, naprawa, wymiana, tel. 733-336-959.

• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja,
tel. 32 220-64-27, 531-944-531.
• WYMIANA INSTALACJI elektrycznych,
www.voltage-service.eu, tel. 504-494-622.

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Wynajmę garaż - Chorzów, osiedle Różanka. Koszt
300 zł miesięcznie. tel. 664-512-441.
• Kupię mieszkanie, może być do remontu. Chorzów
i okolice. 720-899-972.

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

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

tel. 602-314-720

• Sprzedam przytulne i ciepłe mieszkanie 2 pokojowe w Chorzowie na ul. Karpackiej, częściowo odnowione, blok ocieplony, C.O., IV p., tel. 504-434-445.
• Sprzedam mieszkanie z zasobów ChSM, Chorzów,
ul. Ks. Wł. Opolskiego, 60,5 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, ubikacja, balkon, piwnica, komórka,
1 piętro. Bez pośredników, 250,000 zł,
płatne gotówką. Kontakt: bokertov@poczta.fm
• Wynajmę mieszkanie w zasobach ChSM w Chorzowie Centrum, piętro 1/3, 59 m kw, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, c.o., balkon, tel. 606 893 528

• 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.
• Kupię mieszkanie z zasobów ChSM - 3 pokoje + kuchnia
+ balkon. Chorzów Amelung i okolice. tel. 503-087-753.
• Kupię mieszkanie (bez pośrednika) do 40 m2,
z C.O. miejskim, okolice Parku Redena lub centrum
miasta. tel. 665-208-322.
• Kupię bezpośrednio mieszkanie, Chorzów Batory
lub centrum, tel. 797-299-422.
• Kupię bezpośrednio garaż, Chorzów Batory,
tel. 797-299-422.
• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie o pow. 47 m2
w Chorzowie Batorym. Budynek IV piętrowy, a mieszkanie usytuowane jest na III piętrze. C.O. miejskie.
Bardzo dobra lokalizacja z pełną infrastrukturą. Cicha
i spokojna okolica, dużo zieleni. tel. 509-804-184.
• Sprzedam M-3 w centrum Chorzowa, ul. Dąbrowskiego, 38 m2, III piętro, C.O. Atrakcyjna lokalizacja.
Możliwość parkowania pod estakadą. Mieszkanie
dostępne od października. tel.: 790-215-900.

REKLAMA

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

Mieszkania do wynajęcia
• Katowice Centrum, kawalerka umeblowana
o pow. 28 m2, cena 1200, plus kaucja i media

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

• Katowice Ligota, 2 pokojowe 48 m2
1200,- plus media

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

www.konkret1.gratka.pl

Wykończenia
798 824 847

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

Remonty

nr 06/2021
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OFERTA PRACY

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni osobę na stanowisko administratora w Administracji Osiedla
„Chorzów Batory”.
Do obowiązków na w/w stanowisku należy m.in:
• prowadzenie bieżącego przeglądu Osiedla, współpraca z dozorcami i firmami utrzymującymi czystość,
• przyjmowanie i realizacja zgłaszanych przez mieszkańców uwag, problemów i usterek,
• bieżące załatwianie korespondencji oraz jej dostarczanie,
• bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczących lokali,
• udział w wizjach lokalnych m.in. z mieszkańcami, firmami, Urzędem Miasta, Sanepidem,
• bieżąca współpraca z działami ChSM, obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Wymagania: preferowane wykształcenie wyższe, komunikatywność, umiejętności nawiązywania kontaktów
i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, samodzielność, dokładność,
umiejętność pracy w zespole.
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny od dnia 01.08.2021r.
		
wynagrodzenie 3.200 zł./m-c + premia.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mailowy kadry@chsm.com.pl
bądź osobiście w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.
Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Termin przyjmowania ofert: 30.06.2021r.
Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko administratora
w Administracji Osiedla „Chorzów Batory” prowadzonego przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą
w Chorzowie (41-500), ul. Kopalniana 4A, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.
Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej
na stronie internetowej www.chsm.com.pl

REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło:

1

2
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4
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10

11

12

13
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Zasady współżycia społecznego w spółdzielni mieszkaniowej

W przepisach prawa oraz w życiu
codziennym możemy spotkać się
ze zwrotem „zasady współżycia
społecznego”. Powyższe określenie
nie jest jednoznaczne i za każdym
razem,
aby
dokonać
oceny
postępowania pod kątem zgodności
z zasadami współżycia społecznego
musimy
uwzględnić
element
aksjologiczny,
uwzględniający
zapatrywania moralne społeczeństwa,
czy chociażby jego ogółu. W doktrynie
powszechnie akceptowany jest pogląd,
zgodnie z którym zasady współżycia
społecznego
odsyłają
do
ocen
moralnych o dostatecznym stopniu
utrwalenia w społeczeństwie.
Zgodnie
z
Wyrokiem
Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie - I Wydział
Cywilny z dnia 26 kwietnia 2019 r.
sygn. akt I ACa 12/19 : „Przepisy
odsyłające do zasad współżycia
społecznego postrzegać należy jako
odwołanie się do idei słuszności
w prawie i do wartości powszechnie
uznawanych
w
społeczeństwie
jako obowiązujące w stosunkach
interpersonalnych. Poprzez zasady
współżycia
społecznego
należy
rozumieć zatem podstawowe zasady
etycznego i uczciwego postępowania.”
Przykładem
zasad
współżycia
społecznego są różnego rodzaju
regulaminy,
które
obowiązują
w spółdzielni mieszkaniowej. Są one
wewnętrznym regulatorem pewnego
spokoju społecznego mieszkańców.
Regulamin używania lokali oraz
porządku domowego obowiązujący
w
Chorzowskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą
Rady Nadzorczej ChSM nr 20/R/2018
z dnia 28.11.2018r. (dostępny na
stronie internetowej) zawiera szereg
przykładów norm jakimi powinien
kierować się mieszkaniec spółdzielni,
aby nie wykraczały one poza zasady
współżycia społecznego.
Obowiązek dbania o relacje międzysąsiedzkie dotyczy wszystkich użytkowników lokali: członków Spółdzielni,
najemców, właścicieli i innych osób posiadających tytuł prawny do lokalu oraz
osób z nimi zamieszkujących. Zachowania wykraczające poza normy zacho-

wania wskazane w Regulaminie mogą
zostać postrzegane jako naruszające
zasady współżycia społecznego.
Przykłady
zasad
współżycia
społecznego zawarte w Regulaminie
obowiązującym w ChSM:
- obowiązek zachowania ciszy nocnej
w godzinach od 22ºº do 6ºº obowiązuje
w budynkach i na osiedlach cisza
nocna;
- zabrania się w godzinach od 20ºº
do 8ºº, a także w niedziele i dni
świąteczne, prowadzenia w lokalu prac
zakłócających spokój (np. wiercenie,
przybijanie gwoździ, piłowanie itp.).;
- zabrania się spożywania alkoholu
i innych środków odurzających
w pomieszczeniach ogólnego użytku
w budynkach Spółdzielni i w ich
otoczeniu;
- obowiązuje całkowity zakaz palenia
w klatkach schodowych, piwnicach,
windach i innych pomieszczeniach
ogólnego użytku w budynkach
Spółdzielni. Zakaz dotyczy także
używania papierosów elektronicznych.
Przypadki nieprzestrzegania Regulaminu mogą być przedmiotem interwencji Rady Osiedla, mogą być także
podstawą interwencji służb porządkowych (straż miejska, Policja). Rażące i
uporczywe przypadki naruszeń Regulaminu mogą być podstawą wystąpienia
do sądu z żądaniem orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu lub sprzedaży lokalu
w drodze licytacji.
Tak jak w wyroku SA w Katowicach
w dniu 30.03.2017r. sygn. akt I ACa
1031/16 „możliwość żądania przez
zarząd spółdzielni mieszkaniowej
sprzedaży lokalu w drodze licytacji
na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego o egzekucji
z nieruchomości powstaje w razie
obiektywnego zaistnienia opisanych
w tych normach przesłanek, nie jest
natomiast uzależniona od możliwości
przypisania osobie, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu i która bądź długotrwale
zalega z zapłatą należnych opłat,
bądź wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko obowiązującemu

porządkowi domowemu albo przez
swoje
niewłaściwe
zachowanie
czyni korzystanie z innych lokali lub
nieruchomości wspólnej uciążliwym,
winy w jakiejkolwiek jej postaci.
Niemożność przypisania takiej osobie
winy każe jednak zawsze rozważyć
czy
uwzględnienie
powództwa
o zezwolenie na sprzedaż lokalu nie
sprzeciwiają się zasady współżycia
społecznego.”
Naruszające zasady współżycia
społecznego są zachowania zakwalifikowane jako wykraczające w sposób
rażący i uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
i czyniące korzystanie z innych lokali
i nieruchomości wspólnej uciążliwym
do których należy wielokrotnie i rażące naruszanie szeregu postanowień
obowiązującego regulaminu porządku
domowego, postępowania skrajnie
niewłaściwe i naruszające podstawowe reguły współżycia międzyludzkiego oraz normy etyczne i obyczajowe.
Przykładami takich nagannych zachowań niewątpliwie jest: wyzywanie
innych, naruszanie ich nietykalności
cielesnej, niszczenie mienia, zakłócanie spokoju czy załatwianie potrzeb
fizjologicznych w miejscach publicznych.
Takie zachowanie w zasadzie uniemożliwia wykorzystywanie pozostałych lokali i części wspólnej budynku zgodnie z przeznaczeniem, a więc
w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Jeśli nie ma charakteru incydentalnego i trwa od dłuższego czasu,
a wszelkie próby wpłynięcia na takie
osoby są bezskuteczne, cechuje się ono
zatem uporczywością.
Co prawda dochodzi do kolizji dwóch
chronionych dóbr: prawa własności
i prawa do życia w spokoju oraz
do korzystania w sposób swobodny
i niezakłócony mieszkania, jednak
prawo własności, wobec obiektywnego
naruszania obowiązujących norm
współżycia, musi ustąpić przed
prawem ich otoczenia do spokoju.
mgr Aleksandra Partyka
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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.

Barska 6

51,50

budynek wielorodzinny - parter

2.

P. Stalmacha 7

83,10

budynek wielorodzinny - parter

3.

Kochłowicka 15

80,20

budynek wielorodzinny - parter

4.

St. Batorego 13

116,30

budynek wielorodzinny - parter

5.

J. Ryszki 45

6,00

budynek wielorodzinny - parter

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

poz. 1-2

administracja MA-3

ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A

tel. 32/ 241 35 97

tel. 32/ 241 41 16

poz. 3-4

administracja MA-2

ul. Ks. A. Strzybnego 4

tel. 32/ 246 12 84

tel. 32/ 246 46 12

poz. 5

administracja MA-4

ul. Ks. J. Gałeczki 41

tel. 32/ 241 95 62

tel. 32/ 241 98 13

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. 302, 304, 305.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje, że dysponuje
następującym lokalem użytkowym do wynajęcia:
Lokal użytkowy położony w Chorzowie
przy ul. Św. Pawła 4.
Lokal o powierzchni użytkowej 27,80 m2, usytuowany jest na parterze
budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od
strony ulicy.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna:
18,74 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.

Oględzin lokalu można dokonywać od 14.06.2021 r. do 28.06.2021 r.,
wgodzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A,
tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 28.06.2021 r., do
godz. 15.00.
Oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: opłaty
przekształceniowej oraz w zależności od wyposażenia lokalu: opłaty za
media.
W odniesieniu do ww. lokalu użytkowego zastosowanie znajduje § 5
Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 302, 304, 305.

GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.
Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”, ul. Katowicka 105, tel. 32 2413-374, fax. 32 2413-474,
e-mail: biuro@agencjamedial.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM,
ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Nakład: 7.500 egz.
Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: biuro@cuddruk.pl.
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godz. 900-1700
ROK ZAŁOŻENIA 1990
41-500 Chorzów, ul. Wolności 49/1
tel./fax 32 2415-384
tel. kom. 693 858 628
oraz 695 374 350
www.konkret1.gratka.pl
e-mail: konkret15@wp.pl

Biuro Obrotu
Nieruchomościami

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

Zarządzanie nieruchomościami

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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REKLAMA

SERWIS RTV
NAPRAWA
SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

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

TEL. 609-645-514

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

www.chsm.com.pl

