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a Nowy Rok w zdrowiu, spokoju i pomyślności!
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Rada Nadzorcza

i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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ŻYCIE SPÓŁDZIELNI

ul. 3-go Maja 115
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
w budynkach przy ul. 3-go Maja 113,
Kopalnianej 7-11 i Cieszyńskiej 8-14a.
Wykonano również renowację jednej
z dwóch przeznaczonych do remontu
deszczowych rur spustowych w budynku
przy ul. Nowaka 3.
W nocy z 23 na 24 listopada 2021r.
podpalony został przez nieznanych
sprawców
placyk
gospodarczy
zlokalizowany przy budynku Nowaka 5
na osiedlu Pnioki. Sprawa została
zgłoszona na Policję celem ustalenia
i schwytania sprawcy zdarzenia.
ul. Boczna 8

Administracja
W bieżącym miesiącu zakończono
prace związane z remontami dachów
w budynkach: Rodziny Oswaldów 6
i 18, modernizacją instalacji gazowej
w budynku przy ul. 3-go Maja 115,
wykonaniem pochylni dla osób
niepełnosprawnych w budynku przy
ul. Bocznej 8 oraz remontem instalacji
elektrycznej w budynku przy ul. Józefa 1.
W toku są prace termomodernizacyjne

Dewastacje przy ul. Nowaka 5

Rada Osiedla
W związku z pandemią koronawirusa
posiedzenie Rady Osiedla odbyło się za
pomocą komunikacji środków zdalnych.
Przyjęto planu pracy Rady na rok 2022,
a także omówiono projekt sprawozdania
z działalności Rady Osiedla za rok 2021.
Sprawozdanie zostanie zatwierdzone na
grudniowym posiedzeniu Rady Osiedla.

CHORZÓW BATORY
ul. Brzozowej 21-23 oraz prace malarskie
w budynkach mieszkalnych przy
ul. Granicznej 104-110.
Rozpoczęto
prace
związane
z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Granicznej 82. Trwają prace
modernizacyjne placu zabaw przy
ul. St. Batorego 92-96.
Zakończono remont instalacji elektrycznej
w budynku przy ul. Kaliny 62.

ul. St. Batorego 68

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych
przeglądów
instalacji
gazowej oraz przewodów kominowych
spalinowych i wentylacyjnych, jak
również badań skuteczności zerowania
i
pomiarów
oporności
izolacji
w mieszkaniach. Kontynuowano prace
związane z remontem balkonów przy

ul. St. Batorego 92-96

ul. Kaliny 98

Przy ul. St. Batorego 68 i Kaliny 98
postawiono nowe wiaty śmietnikowe.
Rada Osiedla
Na listopadowym posiedzeniu Rada
Osiedla ustaliła i zaakceptowała Plan
pracy Rady Osiedla na rok 2022 oraz
omówiła sprawy bieżące.
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CENTRUM
ul. Dąbrowskiego 4-6

24a wykonano dodatkowy wpust deszczowy z podłączeniem do kanalizacji
deszczowej. W budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4-6, 8-10, 16-18 zakończono malowanie klatek schodowych wraz
z robotami towarzyszącymi.

ul. Dąbrowskiego 16-18

Administracja
W listopadzie br. w zasobach Administracji „Centrum” zakończono częściową wymianę pionów wodnych w budynku przy ul. Stalmacha 13 oraz pionów
wodno-kanalizacyjnych w budynku przy
ul. Kopernika 8. Na terenie podwórka
nieruchomości przy ul. Bogedaina 24-

ul. Dąbrowskiego 8-10

Rada Osiedla
W listopadzie br. Rada Osiedla „Centrum” wybrała nowego Przewodniczącego w osobie p. Zdzisława Rejka. Rada
omówiła wykonanie planu remontów za
III kwartał br. oraz analizowała potrzeby remontowe Administracji „Centrum”
na kolejne 4 lata. Opracowano i przyjęto
plan pracy Rady Osiedla na 2022 rok.
Omawiano również sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
W listopadzie 2021r. w zasobach
Administracji
„Różana
Gałeczki”
zakończono prace związane z remontem
tarasu przy ul. Gałeczki 36, malowaniem
klatki schodowej przy ul. Sportowej 15
wraz z wymianą drzwi wejściowych do
tego budynku. Wykonano modernizację
instalacji
domofonowej
przy
ul. Gałeczki 43 oraz dokonano wymiany
pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku
przy ul. Gałeczki 36. Wymieniono układy
Samoczynnego Załączania Rezerwy
(SZR) w budynkach przy ul. Ryszki

ul. Młodzieżowa 9 - tablica rozdzielcza

47-49, Gałeczki 47, Różanej 1, 2
oraz Młodzieżowej 5 i 13 oraz tablice
rozdzielcze przy ul. Młodzieżowej 5, 9
i Gałeczki 47.
Kontynuowano
prace
związane
z malowaniem klatek schodowych
w budynkach przy ul. Gałeczki 40
i Racławickiej 31-37, remontem
balkonów i elewacji budynku przy
ul. Gałeczki 9, montażem zbiorczych
kanałów
na
instalacje
kablowe
w budynkach przy ul. Działkowej 7-11b.
Przeprowadzane
były
kontrole
szczelności
instalacji
gazowych,
przeglądy kominiarskie i przeglądy
instalacji elektrycznych oraz realizowano
wynikające z nich zalecenia. Na bieżąco
usuwano zgłaszane awarie.
Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w listopadzie
2021r. Rada Osiedla „Różana Gałeczki”
omówiła i zatwierdziła plan pracy
Rady na rok 2022, dokonała także
analizy wykonania planu remontów
Administracji za trzy kwartały br.

ul. Sportowa 15

oraz pozytywnie zaopiniowała plan
remontów na rok 2022.
Rozpatrywane były sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców osiedla.
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Plan Gospodarczy Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na rok 2022
Plan Gospodarczy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na rok 2022 opracowany został w oparciu o „Założenia do
planu gospodarczego ChSM na rok 2022” przyjęte przez
Zarząd Spółdzielni w dniu 14.10.2021r. uchwałą nr 220/2021.
Plan sporządzony został w zgodności z postanowieniami
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r.
z późniejszymi zmianami, Statutu Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i uregulowaniami wewnątrzspółdzielczymi
dotyczącymi rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale
zarządzane przez Spółdzielnię.
Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu Planu Gospodarczego
na rok 2022 kierował się zasadą, aby ponoszone koszty
eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne
uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni.
Prowadząc odpowiedzialne zarządzanie należytą uwagę
zwraca się na utrzymanie zasobów w stanie nie pogorszonym,
zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom
i polepszanie komfortu zamieszkiwania. Prawidłowe określenie
poziomu kosztów oraz źródeł i wysokości przychodów do
ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno
– finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym
gospodarowaniu
środkami
użytkowników
zasobów
zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Plan Gospodarczy Spółdzielni na rok 2022 odnosi się do
każdej działalności Spółdzielni. Ustalono przewidywany wynik
na koniec roku 2021 oraz planowane wielkości kosztowe do
poniesienia w roku 2022. Przy opracowaniu planu na rok 2022
przyjęto inflację na poziomie 5,0 %, uwzględniono wzrost
minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022r. o 7,5 % oraz
przewidywany wzrost cen wynikających z taryf za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków, energię cieplną oraz dostawę gazu.
Przeprowadzono analizę poniesionych kosztów i uzyskanych
wpływów w okresie III kwartałów 2021r., wyników
przewidywanych do uzyskania w każdej działalności za rok
2021 z uwzględnieniem pozostałości środków z lat ubiegłych
oraz planowanej nadwyżki bilansowej.
Na rok 2022 przyjęto plan kosztów do poniesienia w łącznej
wysokości				
106.019.500 zł,
z czego przypada na:
- koszty eksploatacji i gospodarki zasobami
mieszkaniowymi			
62.172.900 zł
- koszty dostawy mediów		
43.174.000 zł
- pozostała działalność – społeczna i oświatowo – kulturalna
					
672.600 zł
Na pokrycie kosztów w roku 2022 planuje się uzyskać
wpływy z naliczenia opłat w wysokości 106.103.346 zł.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi zasilona zostanie
ze środków pozostałych z lat poprzednich oraz planowanej

nadwyżki bilansowej za rok 2021 w kwocie około 799 tys.
zł. Koszty poniesione w zakresie dostawy mediów rozliczone
zostaną indywidualnie z użytkownikami w ustalonych okresach
rozliczeniowych.
I. KOSZTY
W zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości
wysokość zaplanowanych kosztów do poniesienia w roku 2022
wyniesie ogółem 48.105.700 zł, na które składają się:
A. koszty zależne od Spółdzielni i związane z realizacją
obowiązków ustawowych – m. in. dostarczanie energii
elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic
i posesji, sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych,
różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami,
opłaty abonamentowe za dostawę wody i odprowadzenie
ścieków, koszty konserwacji zasobów oraz wynikające
z ustawy Prawo Budowlane przeglądy – badanie szczelności
instalacji gazowej, pomiary skuteczności zerowania,
przegląd pionów ppoż. a także usługi kominiarskie, polisy
ubezpieczeniowe zasobów oraz koszty administrowania
i zarządzania. Koszty te w roku 2022 zaplanowano
w wysokości 20.578.400 zł.
B. koszty niezależne od Spółdzielni
– ponoszone na rzecz Miasta Chorzów, tj. podatek od
nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
oraz opłaty przekształceniowe za grunty zabudowane na
cele mieszkaniowe. Opłata przekształceniowa ustalona jest
indywidualnie dla każdej nieruchomości zgodnie z kosztami
ponoszonymi z tego tytułu. Koszty niezależne w roku 2022
zaplanowano w kwocie 1.496.300 zł.
C. Koszty remontów zrealizowane z funduszu remontowego
Środki na planowane remonty zasobów mieszkaniowych wysokości 			
23.650.000 zł,
pozyskane zostaną z wpływów, na które składają się:
- odpisy z zasobów mieszkaniowych
22.059.500 zł
- odpis z dźwigów osobowych
840.500 zł
- planowana pozostałość środków z roku 2021 750.000 zł
Koszty remontów lokali użytkowych wyniosą 796.700 zł.
Gospodarowanie środkami funduszu remontowego
prowadzone jest na podstawie Regulaminu funduszu
remontowego zasobów mieszkaniowych ChSM i planu
remontów.
D. Konserwacje
- konserwacje zasobów i przeglądy wynikające z prawa budowlanego wykonywane są w zasobach Spółdzielni przez
konserwatorów osiedlowych w oparciu o przepisy prawa
budowlanego i na podstawie opracowanego harmonogramu.
Koszty konserwacji i przeglądów na rok 2022 zaplanowano
w wysokości 3.174.800 zł.
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II. PRZYCHODY
W zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości
zaplanowano przychody w kwocie 47.306.400 zł oraz
799.300 zł z pozostałości środków z roku 2021.
A. Wysokość stawek opłaty za eksploatację i utrzymanie
nieruchomości
Miesięczna stawka kalkulacyjna opłaty eksploatacyjnej
i utrzymania nieruchomości w roku 2022 wynosi 2,54 zł/m2. Po
uwzględnieniu pożytków z działalności gospodarczej stawka
eksploatacyjna dla członków Spółdzielni posiadających status
mieszkania lokatorskiego i własnościowego kształtuje się
w wysokości 2,44 zł/m2 i stanowi wzrost od 6,6 % do 9,4%
w stosunku do poprzednich stawek ustalonych dla 4 grup
nieruchomości.
Realizując wniosek polustracyjny Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
przeprowadzono analizę stanu i dynamiki wyników
finansowych na eksploatacji poszczególnych nieruchomości
w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię według stanu na
dzień 31.12.2020r., na podstawie których ustalono:
- w przypadku nieruchomości, w której uzyskano nadpłatę
w wysokości równej lub większej niż 30,00 zł/m2 – obniża się
miesięczną stawkę opłaty eksploatacyjnej o 0,10 zł/m2 (dot. 23
nieruchomości)
- w przypadku nieruchomości, w której osiągnięto deficyt
w wysokości równej lub większej niż 30,00 zł/m2 i powyżej
– podwyższa się miesięczną stawkę opłaty eksploatacyjnej
o 0,10 zł/m2 (dot. 20 nieruchomości).
B. Wysokość odpisu na fundusz remontowy
Odpis na fundusz remontowy w roku 2021 wynosił 2.33 zł/
m2. Jego wysokość nie była zmieniana od lutego 2010 roku tj.
przez 11 lat. Przez te lata ceny usług i materiałów budowlanych
uległy znacznemu wzrostowi. Łączny wskaźnik inflacji za
ostatnie 11 lat, razem z prognozowaną inflacją za rok 2021,
przekroczył 21%.
Aby zachować dobry stan techniczny zasobów
mieszkaniowych niezbędne jest zwiększenie w 2022 roku
odpisu na fundusz remontowy do kwoty 2.50 zł/m2 tj. o 7,3%.
Jednocześnie wykonując kolejny wniosek polustracyjny
wykonana została analiza stanu funduszu remontowego na
poszczególnych nieruchomościach oraz planowanych prac
remontowych na tych nieruchomościach.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono :
- 20 nieruchomości dla których odpisy znacznie przekraczały
ponoszone koszty. Dla tych nieruchomości obniżono odpis na
fundusz remontowy do kwoty 2,25 zł/m2;
-11 nieruchomości, dla których odpisy były za niskie
w stosunku do ponoszonych kosztów. Dla tych nieruchomości
niezbędnym odpisem dla zapewnienia zwrotu kwot funduszu
remontowego wykorzystanego z innych nieruchomości jest
kwota 2,75 zł/m2.
Zróżnicowanie stawek funduszu remontowego dotyczy
nieruchomości o nadpłacie lub deficycie stanu funduszu
przekraczającym 6-krotność rocznego odpisu.
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C. Opłaty niezależne
podatek od nieruchomości – bez zmian na poziomie roku 2021.
D. W zakresie opłaty przekształceniowej
- dla 51 nieruchomości mieszkaniowych Spółdzielnia
wniosła w roku 2021 do Miasta Chorzów opłatę jednorazową
z tytułu przekształcenia prawa do gruntu przy zastosowaniu
60% bonifikaty – pozostała do uregulowania opłata z tego
tytułu przez mieszkańców tych nieruchomości wnoszona
będzie w miesięcznych ratach od 1 kwietnia 2022 r. do dnia
31.03.2023r., po czym zaprzestane zostanie jej naliczanie,
- w pozostałych nieruchomościach mieszkaniowych opłata
przekształceniowa została w pełni uregulowana i nie jest pobierana.
III. Pozostałe działalności w zakresie utrzymania zasobów
A. Wywóz odpadów komunalnych
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach od dnia 1 lipca 2013r. nałożyła na gminę
obowiązek gospodarowania odpadami. Wysokość opłaty
za wywóz odpadów komunalnych jest niezależna od
Spółdzielni, ustalona zostaje przez Radę Miasta w drodze
uchwały, a Spółdzielnia pobiera ustaloną opłatę od
użytkowników i pośredniczy w przekazywaniu jej do Urzędu
Miasta. Od marca 2020r. miesięczna opłata za selektywne
gromadzenie i zbieranie odpadów wynosi 26,90 zł/osobę.
W przypadku zmiany wysokości opłaty zostanie ona
bezpośrednio przeniesiona na mieszkańców. Spółdzielnia,
jako zarządca nieruchomości, składa deklaracje, iż na terenie
zasobów zbieranie odpadów komunalnych odbywać się
będzie w sposób selektywny. Ponadto, od czerwca 2020r.
Spółdzielnia zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Techniki
Sanitarnej ALBA na wywóz odpadów z pawilonów.
B. Sprzątanie klatek schodowych
Opłata za usługę mycia klatek schodowych pobierana jest
od lokalu mieszkalnego bądź lokalu użytkowego, do którego
wejście prowadzi przez klatkę schodową. Mając na uwadze
wzrost minimalnego wynagrodzenia i inflację, co wpłynie na
wysokość kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia tej usługi
za pośrednictwem Spółdzielni, od kwietnia 2022r. stawka za
usługę wzrasta o 5,5 % i wyniesie 26,14 zł od lokalu miesięcznie.
C. Dźwigi osobowe
Opłata za eksploatację dźwigów osobowych naliczana
jest od lokalu mieszkalnego lub użytkowego i od kwietnia
2022r. wyniesie 15,00 zł miesięcznie. Odpis na fundusz
remontowy dźwigów osobowych naliczany od powierzchni
lokali pozostanie na dotychczasowym poziomie 0,25 zł/m2.
Zachowane zostanie również zróżnicowanie opłat zgodnie
z Regulaminem w sprawie zasad rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości
opłat za lokale zarządzane przez ChSM.
D. Pakiet podstawowy TV kablowej
W roku 2022 na dotychczasowym poziomie pozostają miesięczne stawki opłat za:
- pakiet podstawowy TV kablowej dostarczanej przez TELPOL – 6,05 zł/mieszkanie,
- pakiet podstawowy TV kablowej dostarczanej przez UPC
– 7,00 zł/mieszkanie.
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Są to opłaty niezależne od Spółdzielni i zostają bezpośrednio
przeniesione na odbiorców.
E. Domofony
Stawka dla lokali mieszkalnych i użytkowych korzystających
z domofonów obejmująca konserwację i modernizację
instalacji domofonowej ustalona zostaje w wysokości jak
w roku 2021 – 2,65 zł miesięcznie od lokalu.
IV. Dostawa mediów
A. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
Koszty poniesione na zakup wody i odprowadzanie
ścieków rozliczone zostaną na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych i w oparciu o obowiązujące uregulowania
Spółdzielni według taryfy Chorzowsko – Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na podstawie
decyzji nr GL.RET.070.7.2.38.2019. z dnia 9 marca 2020r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie od dnia 17.03.2022r. wzrośnie cena wody
i odprowadzania ścieków z 16,49 zł/m3 na 16,74 zł/m3, tj.
o 0,25 zł/m3, co stanowi wzrost o 1,5%.
B. Energia cieplna
W oparciu o przeprowadzoną analizę rocznych rozliczeń
kosztów centralnego ogrzewania, prognozowanych
podwyżek taryf za energię cieplną oraz zwiększone zużycie
ciepła przy temperaturach zewnętrznych charakterystycznych
dla typowej zimy dla 240 budynków wprowadzono
podwyżkę opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie od
listopada i grudnia 2021r. Opłaty zaliczkowe za centralne
ogrzewanie w mieszkaniach kształtują się w wysokości od
2,00 zł/m2 do 4,70 zł/m2, natomiast w lokalach użytkowych
ustalone są na podstawie rzeczywistych kosztów
poniesionych w poszczególnych lokalach z uwzględnieniem
wzrostu cen. Mając na uwadze niestabilną sytuację na rynku
energetycznym możliwe są podwyżki opłat zaliczkowych za
centralne ogrzewanie na przestrzeni roku 2022.
Wniesione opłaty zaliczkowe rozliczone zostaną
z użytkownikami w dwóch okresach rozliczeniowych
ustalonych dla poszczególnych budynków tj. na dzień 30
czerwca i 30 września roku planowanego.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne
wprowadza się rozliczanie kosztów stałych dostawy energii
cieplnej na przygotowanie centralnej ciepłej wody od liczby
lokali – mieszkalnych i użytkowych.
C. Zbiorcze gazomierze
Stawki opłat zaliczkowych za zużycie gazu dotyczą budynków,
w których zamontowane są zbiorcze gazomierze tj. na osiedlu
Pnioki, przy ul. Krzyżowej 22 - 34a, Grunwaldzkiej 1 - 17
i ul. Ryszki 57,59. W związku z zapowiadaną podwyżką cen
gazu opłata zaliczkowa podwyższona została o 20% w stosunku
do obecnej i ustalona indywidualnie dla każdego budynku od
1 kwietnia 2022r. Rozliczenie kosztów gazu i wniesionych
zaliczek odbywa się na koniec roku kalendarzowego.
V. Pozostała działalność
Koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej
prowadzonej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin w roku
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2022 wyniosą 672.600 zł. Na pokrycie kosztów planowane są
wpływy z naliczeń od członków Spółdzielni (obecnie 0,06 zł/
m2, od kwietnia 2022r. 0,03 zł/m2), z najmu lokali użytkowych
(1,10 zł/m2) oraz z prowadzonej działalności w Klubie a także
z planowanej pozostałości z roku 2021w łącznej kwocie
730.600 zł. Rok 2022 szacuje się zamknąć nadwyżką około
58 tys. zł.
V. Pozostałe ustalenia
Na rok 2022 planuje się poziom
środków na
wynagrodzenia dla pracowników uwzględniający
waloryzację w wysokości w jakiej ustalono założenia
do projektu budżetu państwa dotyczące wynagrodzeń
w sektorze przedsiębiorstw.
2. Koszty ogólne Spółdzielni planuje się na kwotę 9.272.400 zł –
wzrost o 6,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania
roku 2021. W zakresie podziału kosztów ogólnych
obciążających działalności Spółdzielni przyjmuje się
klucz podziału jak w roku 2021, a mianowicie:
- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości – 98,4%,
- eksploatacja dźwigów osobowych – 1,6 %.
3. Na opłaty miesięczne za garaże wolnostojące i wbudowane
składają się stawki eksploatacyjne pobierane od m2 garażu
oraz rzeczywiste koszty związane z opłatą za wieczyste
użytkowanie gruntów lub z opłatą przekształceniową.
Stawka za garaże skalkulowana została oddzielnie dla
garaży wolnostojących, posadowionych w pawilonach
i
wbudowanych
w
budynkach
mieszkalnych
z uwzględnieniem tytułu prawnego do garażu. Dla garaży
wbudowanych pobiera się odpis na fundusz remontowy
w wysokości ustalonej dla nieruchomości.
4. Stawki kalkulacyjne za eksploatację i utrzymanie
nieruchomości dla lokali użytkowych ustalone zostały
w oparciu o założenia przyjęte do opracowania Planu
Gospodarczego i wysokości kosztów przewidywanych
do poniesienia w roku planowym. Stawka kalkulacyjna
za najem wzrasta o 7,3 % w stosunku do obecnie
obowiązującej. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
dla pawilonów lub opłata przekształceniowa dla lokali
użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych
ustalona została indywidualnie. Podwyższone zostały
również
opłaty za dzierżawę terenów i reklamę.
Zróżnicowane pozostają stawki uwzględniające położenie
lokali (np. piwnica) oraz rodzaj prowadzonej działalności.
1.

VI. Działalność inwestycyjna
W zakresie działalności inwestycyjnej kontynuowana będzie
realizacja:
- budowa dwóch kompleksów garaży wolnostojących pod
wynajem przy ul. Kaliny 86,
- 3 garaże wraz z drogą dojazdową oraz przy ul. Brzozowej 25
10 garaży plus droga dojazdowa wraz ze zjazdem w drogę
publiczną – zaangażowanie wolnych środków z funduszu
zasobowego, wybudowanie garaży pozwoli na uzyskiwanie
korzyści z najmu,
- dobudowy zewnętrznego dźwigu osobowego do budynku
mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 - w ramach poprawy
dostępności dla mieszkańców, sfinansowanej z kredytu w ramach
Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Podsumowanie
Na wysokość kosztów ponoszonych w ciągu roku wpływ mają zarówno koszty zależne, których kształtowanie się należy do decyzji
zarządcy, jak i koszty niezależne od Spółdzielni a wynikające z przepisów prawa czy też zmian taryf za dostawę mediów. Na
dany rok przyjęte są konkretne zadania do realizacji, które wynikają zarówno z przyjętego planu remontów, jak i związane są
z bieżącą eksploatacją zasobów. Prowadząc odpowiedzialne zarządzanie należytą uwagę zwraca się na utrzymanie zasobów w
stanie nie pogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom i zwiększając komfort zamieszkiwania. Sytuacja
na rynku w zakresie zakupu towarów i usług wskazująca tendencje wzrostu cen i taryf spowodowała konieczność opracowania
Planu Gospodarczego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2022 przy ich uwzględnieniu. Skutkiem tego jest dokonanie
podwyżek stawek opłat dla mieszkańców i użytkowników zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię od kwietnia 2022 r.
Zarząd ChSM

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
O UTRZYMANIU ZAOSTRZONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19
W związku z utrzymującą się dużą
liczbą zakażeń COVID-19, Chorzowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa kontynuuje zaostrzone zasady bezpieczeństwa w postaci:
1. Ograniczenia dostępu dla petentów
w budynkach Dyrekcji i Administracji
Osiedli poza stanowiskami kasowymi.
2. Umieszczenia skrzynek do odbioru
korespondencji w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli w pobliżu
stanowisk kasowych.
3. Wyłączenia możliwości potwierdza-

nia odbioru korespondencji przez
Spółdzielnię.
4. W przypadku wystąpienia konieczności wymagającej osobistego załatwienia
sprawy w siedzibie Dyrekcji lub Administracji Osiedla osobisty kontakt z komórką organizacyjną Spółdzielni jest
możliwy jedynie po uprzednim potwierdzeniu terminu wizyty telefonicznie lub
za pomocą poczty elektronicznej.
Jednocześnie ponownie apelujemy
o ograniczenie do minimum osobistych

wizyt w jednostkach Spółdzielni i rekomendujemy 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.

Wigilia dniem wolnym w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy Wigilia 24.12.2021r. (piątek) będzie w Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej dniem wolnym od pracy.
W tym dniu będzie natomiast pracować Pogotowie Awaryjne, które pod numerem telefonu 504-095-977 przyjmować będzie
zgłoszenia dotyczące ewentualnych usterek i awarii.

Czas pracy kas Spółdzielni w dniu 31.12.2021r.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji zmianie ulegnie czas pracy kas w Dyrekcji
i Administracjach Osiedlowych ChSM w dniu 31.12.2021r., które będą pracować w następujących godzinach:
Kasa w Dyrekcji Spółdzielni będzie czynna w godz. 7.15-12.00, z przerwą w godz. 9.15-9.30.
Kasy w Administracjach Osiedlowych będą pracować w godz. 7.15-10.00.

Zmiany organizacji pracy Spółdzielni w dniach 5.01.2022r. i 7.01.2022r.
Informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy:
• w dniu 5.01.2022r. (środa) biura Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą pracować w godzinach: 7.00 – 15.00
• dzień 7.01.2022r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
w tym dniu będzie natomiast pracować Pogotowie Awaryjne, które pod numerem telefonu 504-095-97
przyjmować będzie zgłoszenia dotyczące ewentualnych usterek i awarii.
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Zaproszenie na spektakl
pt. „PRZYCISK”
Klub ChSM „Pokolenie” oraz Teatr
„Reduta Śląska” ma zaszczyt zaprosić
na spektakl pt. „PRZYCISK”, który
odbędzie się 20 stycznia 2022 roku
(czwartek) o godz. 18:00.
Wstęp
na
spektakl
bezpłatny,
ilość miejsc ograniczona - wejście
tylko z zaproszeniami, dostępnymi
w Klubie ChSM „Pokolenie”. Szczegółowe informacje
dotyczące odbioru zaproszeń udzielane są pod numerami
tel. 32 2419 473 oraz 504 095 976.

Wiadomości Spółdzielcze

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.

Miasto i muzeum
Muzeum jest instytucją gromadzącą i przechowującą zbiory z różnych dziedzin. Do jego zadań należy także konserwowanie
dóbr kultury, ich naukowe opracowywanie, inwentaryzacja i udostępnianie na wystawach stałych i czasowych.
Zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy funkcjonowania
instytucji kultury oraz opieki nad zabytkami. Muzeum w Chorzowie uzyskało osobowość prawną na podstawie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej i w 1992 roku
zostało wpisane do Rejestru Instytucji
Kultury Urzędu Miasta. Jednak miejskie

Pierwszą muzealną ekspozycję w Chorzowie
otwarto w 1935 roku w Szkole Podstawowej nr 5
(obecnie działa tu Zespół Szkół Budowlanych)

tradycje działalności muzealniczej sięgają czasów XX-lecia miedzywojennego. To wtedy zaczęto tworzyć pierwszą
kolekcję, której trzon stanowiły zbiory historyczno-etnograficzne Łukasza
i Stanisława Wallisów, które przechowywano w ratuszu. 13 grudnia 1935
roku w budynku Szkoły Podstawowej
nr 5 przy ul. Dąbrowskiego 53 (w którym aktualnie funkcjonuje Zespół Szkół
Budowlanych) otwarto ekspozycję części zbiorów. Podzielono ją na następujące działy: etnograficzny, historyczny
(w nim szczególną rolę odgrywały pamiątki plebiscytowe), numizmatyczny,
mineralogiczny i przemysłowy. Przez
lata okupacji działalność muzeum
z oczywistych przyczyn została zawieszona, część zbiorów uległa zniszczeniu,
część rozproszeniu, a część przetrwała
wojenne lata w miejskim archiwum. Po
zakończeniu II wojny światowej instytucja ta wznowiła działalność w budynku
przy ul. Sienkiewicza 3, by od stycznia

Od 1959 roku zbiory chorzowskiego Muzeum
znajdują się w budynku przy ul. Powstańców 25

1959 roku kontynuować ją w budynku
przy ul. Powstańców 25.
Między miastem a muzeum, niejako
z zasady, panuje specyficzny sojusz i synergia. Wszak muzeum jest instytucją
dopełniającą wiedzę o mieście stanowiącą
jednocześnie naturalne zaplecze dla miejskich wydarzeń kulturalnych i podnoszącą jego atrakcyjność turystyczną. Wśród
współczesnych historyków sztuki i urba-

Fot. Paweł Mikołajczyk
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W 2021 w Chorzowie otwarto Muzeum Hutnictwa

Fot. Paweł Mikołajczyk

nistów nie brak jest takich, którzy każde
miasto postrzegają jako swoiste muzeum.
Ich zdaniem zabudowa i ukształtowanie
przestrzeni są najpełniejszą ilustracją
miejskiej historii. Najbardziej radykalni
przedstawiciele tego środowiska postulują nawet nadanie statusu muzeum całej przestrzeni miejskiej (a przynajmniej
centrum wielkich miast). Dzięki takiemu
zabiegowi formalnemu wszystkie obiekty
miejskie stałyby się artefaktami objętymi
ochroną prawną.
Oczekiwania wobec muzeów są coraz
większe. Niektóre z nich, aby wytrzymać konkurencję z galeriami handlowymi i multipleksami, uzupełniają swą
ofertę o przestrzenie gastronomiczne,
rozrywkowe i audiowizualne ulegając tym samym pokusie preferowania
działań o charakterze komercyjnym.
W wielkich miastach część muzeów
wpadła w swego rodzaju pułapkę i chcąc
być niemal wyłącznie miejscem debat
społeczno-politycznych, zaniedbała realizację swej głównej misji. Nie ulega
jednak wątpliwości, że muzea muszą

Muzeum Hutnictwa

stać się możliwie nowoczesnymi instytucjami kultury reagującymi na zmiany
świadomości i postaw, jakie zachodzą
w społeczeństwach. Dlatego też coraz
częściej muzeum jest dziś postrzegane
jako miejsce kultury inspirujące poczucie tożsamości.
Taką właśnie funkcję ma ambicje spełniać
otwarte 27 listopada br. Muzeum Hutnictwa
przy ul. Metalowców 4a w Chorzowie. Jego
zaczątkiem była wybudowana w 1895
roku hala elektrowni Huty Królewskiej,
którą miasto Chorzów zakupiło w 2010
roku od Banku Handlowego w Warszawie. Walory architektoniczne budynku
przesądziły o tym, że szybko odstąpiono
od pierwotnego pomysłu jego wyburzenia i sprzedania terenu po nim. Zdecydowano zaadaptować obiekt na muzeum
hutnictwa - placówkę dotąd nieobecną
na muzealnej mapie regionu i kraju.
Prace adaptacyjne rozpoczęto w
2018 roku. Ich koszt oszacowano na
36. 987.559 zł, z czego 15.042.816 zł
zdołano pozyskać z funduszy unijnych.

W ciągu 2 lat powstał kompleks na obszarze 2,5 tys. m2, na którym zgromadzono eksponaty związane z historią
metalurgii i produkcją stali (niektóre z
nich zdołano w ostatniej chwili uratować
przed zezłomowaniem lub dewastacją).
Wystawa stała, którą opatrzono tytułem
Królestwo żelaza, zajmuje powierzchnię
752 m2 i podzielona jest na dwie części:
strefę pracy i strefę życia. W pierwszej
z nich zwiedzający mogą poznać przebieg różnych procesów technologicznych i zobaczyć 211 eksponatów, w tym
7 wielkich maszyn hutniczych. Pomocne
w zgłębianiu technicznych szczegółów
mają być także prezentacje multimedialne i filmowe. Wśród nich na szczególną
uwagę zasługuje 8. minutowy film o historii i roli żelaza w tworzeniu świata,
w jakim funkcjonujemy współcześnie.
W drugiej oprócz eksponatów ofiarowanych w większości przez byłych pracowników hut i ich rodziny istotną rolę
odgrywają filmy z wypowiedziami osób
na różne sposoby związanych z hutnictwem. Poza działaniami dokumentacyjnymi nowe muzeum ma także ambicje
upowszechniać wiedzę o hutnictwie
i wspierać kształtowanie kompetencji technicznych wśród młodych ludzi
i stworzyć model współpracy z placówkami oświatowymi.
Muzeum Hutnictwa jest otwarte we
wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem
poniedziałku). W związku z aktualną
sytuacją pandemiczną na terenie obiektu
obowiązują limity zwiedzających i dlatego warto przed wybraniem się do tego
nowego miejsca na mapie kulturalnej
miasta upewnić się co do możliwości jej
zwiedzenia w planowanym terminie.
Roman Herrmann
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RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W dniu 24 listopada 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ChSM, na którym Rada podjęła następujące Uchwały:
• w sprawie wprowadzenia zmian do
Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
wysokości opłat za lokale zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnię
Mieszkaniową;
• w sprawie uchwalenia Planu Gospo-

darczego ChSM na 2022 rok;
• w sprawie ustalenia wysokości
opłat za lokale i inne nieruchomości
w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
• w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
• w sprawie zmiany Uchwały
nr 20/R/2020 Rady Nadzorczej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia Członka Zarządu ChSM
W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu p. Marek Kopel przedstawił informację z bieżącej działalności Zarządu.
W sprawach organizacyjno-samorządowych omówiono wnioski mieszkańców naszej Spółdzielni.
Sekretarz RN ChSM,
Justyna Szatkowska

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w wieku 64 lat zmarła nasza Koleżanka

Maria Brol
nazywana przez nas Jolą
Pracowała w Spółdzielni 11 lat, emeryturą cieszyła się 28 miesięcy.
W naszej pamięci Jola pozostanie jako osoba z oddaniem pracująca na rzecz naszej spółdzielczej społeczności. W dziale opłat obsługiwała mieszkańców z rejonu administracji osiedla
„Różana – Gałeczki”. W pracy zawsze dociekliwa i sumienna, z empatią udzielała informacji
i wyjaśnień. Dla nas była koleżanką życzliwą i lojalną, wyrażającą swoje opinie.
Zostawiając nas Jolu w głębokiej żałobie, podążyłaś na spotkanie ze swoimi Bliskimi.
Będzie nam Ciebie brakowało, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Koleżanki i koledzy z ChSM

Wieczór wspomnień Urszuli Wilk
empatii i zawsze gotową do pomocy.
Urszula na zawsze pozostanie
w naszych sercach i pamięci.
Irena Czarnota

Fot. Anna Chwapińska

„Wieczór wspomnień o zmarłej rok temu
Urszuli Wilk, naszej kochanej koleżanki,
odbył się 26.11.2021r. w Klubie ChSM
„Pokolenie”, z którym Urszula była
związana od wielu lat. Współorganizowała
cykliczne wystawy poplenerowe dzieci
chorzowskich szkół, wystawy prac
nauczycieli plastyki. Była członkinią
Grupy Artystycznej „ARTIS”.
Jej pasją były podróże. Zdjęcia
z tych wypraw prezentowała na kilku
wystawach. Podczas wspomnianego
spotkania również mogliśmy je
ponownie podziwiać. Tego wieczoru
przybyło wielu gości związanych
z Ulą, przyjaciele, koleżanki i koledzy
z pracy oraz ukochany syn. Wszyscy
oni wspominali Urszulkę jako przede
wszystkim serdeczną koleżankę, pełną
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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

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 administracją:
MA-3

ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A

tel. 32/ 241 35 97

tel. 32/ 241 41 16

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 dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 117B.
Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2, usytuowany jest na parterze
budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.12.2021 r. do
17.12.2021 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie 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 Spółdzielni
przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.12.2021 r., do godz. 13.00.
2. Lokal użytkowy nr 3 położony w Chorzowie przy ul. ks. J. Gałeczki 36.
Lokal o powierzchni użytkowej 117,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku
mieszkalno-usługowego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.02.2022 r. do
18.02.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy
ul. ks. J. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 18.02.2022 r., do godz. 13.00.
3. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Św. Pawła 4A.
Lokal o powierzchni użytkowej 11,70 m2, sytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.03.2022 r. do 17.03.2022 r.,
w godzinach 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 17.03.2022 r., do godz. 15.00.
4. Lokal użytkowy nr 4 położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7.
Lokal o powierzchni użytkowej 74,00 m2,usytuowany jest na parterze bu-

dynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.04.2022 r. do
19.04.2022 r., w godzinach 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 19.04.2022 r., do godz. 15.00.
5. Lokal użytkowy nr 5 położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7.
Lokal o powierzchni użytkowej 95,00 m2,usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.04.2022 r. do
19.04.2022 r., w godzinach 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 19.04.2022 r., do godz. 15.00
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, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.
W odniesieniu do ww. lokali użytkowych 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.
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W mdłym blasku świecy
chunków. – Gaś to światło! Ty wiesz ile
za chwilę będzie kosztował prąd?!
- Nie przesadzaj! Mamy żarówki energooszczędne – Marudzewska zamiast
światła, próbowała zgasić małżonka.
Niestety – bez powodzenia.
- Energooszczędne… energooszczędne
– międlił Marudzewski pod nosem. – To
mit i slogan reklamowy. Jak niby mają
oszczędzać energię, skoro grosza przy
nich nie oszczędzamy – marudził. Wstał
od stołu, zgasił światło i w drodze powrotnej na miejsce, okutał się kocem. Herbata
w kubku całkiem mu już wystygła.
Żona, widząc, że nic logicznego nie
wskóra, zamknęła się w drugim pokoju
i włączyła serial, zupełnie nie myśląc
o cyferkach na liczniku poboru energii
elektrycznej.
Tym razem do Marudzewskiego duch
minionych świąt wrócił w cenach towarów i widoku kolejek pod sklepami.
Duch przyszłych świąt objawił się natomiast w medialnej informacji, że Polacy
stopniowo odwracają się od barbarzyńskiej tradycji kupowania na święta żywego karpia. Jak wynika z niedawnego

Dni, jak krople wody, upływały jeden
po drugim. Czas od najdłuższego do
najkrótszego dnia w roku gnał jak oszalały. Ledwo co była Wielkanoc, a tu już
trzeba się szykować do Bożego Narodzenia… Wydaje się, że jeszcze wczoraj
kwadrans po szesnastej to była pełnia
słonecznego dnia, dziś ta sama godzina to już niemal środek ciemnej nocy.
Ebenezer Marudzewski z zafrasowaną
miną siedział przy stole. Pochylał się
nad gładką i białą niczym tafla lodowiska kartką. Z ołówkiem w dłoni, w pocie
czoła, wypisywał promocyjne ceny produktów z gazetek reklamowych, dystrybuowanych przez pobliskie sieci handlowe. Miał przed sobą kilka banknotów
w – powiedzmy - „średnich” nominałach
i kupkę bilonu – takoż z nie najniższego
przedziału wartości nominalnej. Notując nowe ceny, raz po raz przekładał te
środki płatnicze ze strony lewej na prawą, potem znów z powrotem. W mdłym
blasku świecy wyglądał jak prawdziwy
Scrooge. Nagle stała się jasność.
- Zwariowałaś?! – krzyknął Marudzewski, niespodziewanie oderwany od ra-

badania opinii społecznej, niemal sześćdziesiąt procent respondentów popiera
wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb w sklepach. Markety zaś coraz
częściej rezygnują z takiej oferty, pod
naciskiem organizacji działających na
rzecz zwierząt.
Nad tradycyjną śląską wigilią – niczym
miecz Damoklesa – wisi natomiast od lat
całkowity zakaz uprawy maku (do makówek) i konopii (podstawy wigilijnej
zupy siemieniotki) na potrzeby własne.
Kto wie czy i te towary niebawem nie
znikną ze sklepowych półek?
Na osiedlowej piekarni (jak co roku)
Marudzewski znów zobaczył wielki
napis „Mielimy mak” i uśmiechnął się
w duszy. Ta tradycja, szczęśliwie, trwa.
Chyba, że sprzedawca niezbyt sprawnie posługuje się polszczyzną w piśmie
i chciał ogłosić światu „Mieliśmy mak”?
Tylko co kogo obchodzi, co miał, jeśli
już nie ma…? To rozważanie nieodmiennie wracało do niego co roku, jak refren
popularnej kolędy.
Krzysztof Knas

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło:
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Prawnik radzi
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2268) obowiązani do wnoszenia opłaty
za pobyt w domu pomocy społecznej są
w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku
osób małoletnich przedstawiciel
ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została
skierowana do domu pomocy
społecznej
- przy czym osoby i gmina określone
w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia
opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi
pełną odpłatność.
Organ ustalając w drodze decyzji opłatę
za pobyt mieszkańca domu pomocy
społecznej ma powinność określenia
kręgu osób zobowiązanych do pokrycia
pozostałej części opłaty, jak i ustalenia
warunków finansowo-majątkowych tychże
osób, pozwalających na stwierdzenie,
czy w świetle ww. wymogów, są one
wystarczające do obciążenia tych osób
stosownymi opłatami.
Ustawodawca w art. 64 ustawy
przewidział
możliwość
zwolnienia
fakultatywnego od ponoszenia opłat
przez osoby do tego zobowiązane. Osoby
wnoszące opłatę lub obowiązane do
wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca
domu w domu pomocy społecznej
można zwolnić z tej opłaty częściowo
lub całkowicie, na ich wniosek, po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych
członków rodziny w domu pomocy
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej
placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności,
zwłaszcza
długotrwała
choroba,
bezrobocie,
niepełnosprawność,
śmierć członka rodziny, straty
materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń
losowych;
3) małżonkowie,
zstępni,
wstępni
utrzymują się z jednego świadczenia
lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia
opłaty jest w ciąży lub samotnie
wychowuje dziecko;
5) osoba obowiązana do wnoszenia opła-
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Propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej dotyczące
odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
ty lub jej rodzic przebywała w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka
lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu
o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
osobie kierowanej do domu pomocy
społecznej lub mieszkańcowi domu;
6) osoba obowiązana do wnoszenia
opłaty przedstawi wyrok sądu
oddalający powództwo o alimenty
na rzecz osoby kierowanej do domu
pomocy społecznej lub mieszkańca
domu.
W projekcie zmian do w/w ustawy
przewidziano zmiany, które rozszerzają
katalog zwolnień, bowiem dodano pkt.
7) „osoba obowiązana do wnoszenia
opłaty wykaże, w szczególności na
podstawie dokumentów dołączonych
do wniosku, rażące naruszenie przez
osobę kierowaną do domu pomocy
społecznej lub mieszkańca domu
obowiązku
alimentacyjnego
lub
innych obowiązków rodzinnych
względem osoby obowiązanej do
wnoszenia opłaty.”
Zgodnie z przyjętymi w doktrynie
poglądami do kategorii obowiązków
rodzinnych można zaliczyć zarówno
obowiązki wynikające z przepisów
prawa (np. obowiązki alimentacji),
jak i powinności czysto społeczne lub
moralne. Przepisy kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego wymieniają szereg
obowiązków:
wzajemny
szacunek,
wspieranie się rodziców i dzieci, troska
o fizyczny i duchowy rozwój dziecka,
obowiązek
przygotowania
dziecka
do pracy dla dobra społeczeństwa
odpowiednio do jego uzdolnień.
Sposób udowodnienia powyższych
okoliczności wymaga przedstawienia
wszelkich dokumentów, oświadczeń,
korespondencji. Jak przyjmuje się
w orzecznictwie wywiad środowiskowy
jest
najważniejszym
dowodem
w postępowaniu administracyjnym
w sprawie przyznania świadczeń
z pomocy społecznej. Ta obligatoryjna
forma
prowadzenia
postępowania
wyjaśniającego wymaga od strony
szczególnej aktywności, z uwagi bowiem
na charakter ustaleń odnoszących się do
strefy ściśle osobistej trudno ją zastąpić

innymi środkami dowodowymi (wyrok
WSA w Białymstoku z dnia 10.01.12r.
sygn akt II SA/Bk 659/11 ).
Jednocześnie w zakresie przesłanek
obligatoryjnie wyłączających obowiązek
odpłatności za pobyt członka rodziny
w DPS ustawodawca proponuje się
rozszerzyć katalog podstaw zwolnienia
z opłaty o wszystkie przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
(obecnie są to tylko przestępstwa
z użyciem przemocy), a także wskazać,
że mogą to być przestępstwa popełnione
zarówno na szkodę osoby obowiązanej
do wnoszenia opłaty, jej małoletniego
rodzeństwa lub jej rodzica (takie obecnie
przewiduje przepis), ale również te,
w których pokrzywdzonym jest dziecko
tej osoby lub pełnoletnie, lecz nieporadne
ze względu na wiek, stan psychiczny lub
fizyczny rodzeństwo.
Zmieniony przepis art. 64a ustawy
otrzyma nową treść: „Osobę obowiązaną
do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca
domu w domu pomocy społecznej zwalnia
się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek,
pod warunkiem że przedstawi prawomocne
orzeczenie sądu o pozbawieniu tego
mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą
osobą i oświadczy, że władza rodzicielska
nie została przywrócona lub prawomocne
orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca
za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego popełnione na
szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia
opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub
pełnoletniego nieporadnego ze względu
na wiek, stan psychiczny lub fizyczny
rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że
skazanie uległo zatarciu.”
Najważniejszym
przepisem
jest
zastosowanie zmian do spraw wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy stosuje
się przepisy ustawy zmienianej, co
niewątpliwie pozwoli wielu osobom
płacącym uchronić się od odpłatności za
osoby, z którymi nie łączy ich żadna więź
wskazując nowo wprowadzone przesłanki
zwolnienia. Na stronie KPRM można
wyczytać, iż projekt po konsultacjach został
przyjęty przez rząd 19 października 2021 r. ,
a kolejnego dnia skierowany do Sejmu.
radca prawny
Aleksandra Partyka

strona 16

Wiadomości Spółdzielcze

nr 12/2021

i
k
c
y
t
e
o
p
k
i
c
Ką

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

Zenon Dytko
o pięknej aptekarce
jeszcze nie do końca wie
kim jest mężczyzna i kobieta
brunetka czarnobrewa piwne oczy
zadowolona uśmiechnięta szczęśliwa
jeszcze nikt nie popsuł jej życia
nikt jej nie zniewolił
nie sprawił że zniknął jej uśmiech
niech kwitnie na jej twarzy jeszcze długo
kiedyś jednak ktoś ją upoluje
i już nie będzie wolna jak ptak
przybędzie obowiązków kłopotów i trosk
oby założyła rodzinę która da jej spokój i szczęście!

o "ja"
teraz już wiem
dlaczego innym tak ciężko
ze mną wytrzymać
i mnie ciężko
ze sobą być
sam na sam
moje "ja" boli
chyba nie tylko mnie
Zenon Dytko, listopad 2020 rok

Zenon Dytko, listopad 2020 rok

kraina umarłych
dziś śniło mi się że z ojcem i matką wylądowaliśmy
rakietą kosmiczną na innej planecie byliśmy na ulicach
tego miasta ze snu ludzie byli w jednakowych czarnych
ubraniach z szarymi twarzami my dziwiliśmy się dlaczego
oni tacy smutni milczący bez życia i chcieliśmy im pomóc
moi rodzice i ja byliśmy ubrani w jaskrawe żywe kolory
mówię ojcu - co będzie jak staniemy się tacy jak oni ojciec mówi - bez obawy mamy rakietę kosmiczną ja - a jak zniszczą - ojciec - jest dobrze ukryta w krzakach
postanowiliśmy zostać w tej krainie umarłych ale żywi
w tej sprawie udaliśmy się do gabinetu psychiatry
na tej planecie ja wypytywałem panią psychiatrę czy jest szansa by ci ludzie ożyli? była jakaś rozmowa
która była pokrzepiająca dla nas i skończyła się
jakimś błyskiem nadziei na przyszłość
Zenon Dytko, czerwiec 2021 rok

Zenon Dytko
Mieszkaniec Chorzowa. Wydał 8 tomików
poetyckich. Jego wiersze często emitowane są na
Antenie Polskiego Radia Katowice. Obecny też
w Teatrze Polskiego Radia w Programie 1.
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sadza
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przegrany

dziś miałem drobne nieporozumienie rodzinne
no i w nocy przyśnił mi się koszmar a mianowicie
przyśniło mi się że czepiał się mojego ciała rzep
którego musiałem ciągle odrywać od siebie
ludzie nazywali go "sadzą"co w ich języku znaczy
"nieusuwalnego pecha" przez całe życie musiałem
nosić ten stygmat jak tylko oderwałem "sadzę"
od siebie zawiał wiatr i znów go miałem na sobie
a były ciągłe przeciągi tak już musiałem do końca
życia zmagać z tą sadzą jak powiedziała do mnie
kiedyś na jawie pewna bliska ( zbyt bliska ) osoba:
"taka jestem teraz brudna" i ja jestem od pewnego
momentu taki brudny nigdy zresztą nie chciałem
być świętym ( nie chciałem cierpieć)

kobiety bezwarunkowo kochają siebie i świat
mężczyźni nie kochają siebie i nie są kochani
przez kobiety kobiety są narcyzami nawet jeśli
mówią o innych mówią wyłącznie o sobie nie potrafią
wyjść poza siebie tak spotkałem kobiety genialne
lecz swojej wiedzy nie potrafiły użyć do pomocy innym
tylko do tego by precyzyjnie zabijać męską duszę
tak zostałem pokonany przez kobiety nawet jednej
nie potrafiłbym zatrzymać przy sobie nie mam jednej
rzeczy której nie mogliby mi zabrać inni tak jestem kaleką
społeczeństwo nie pozwoliło mi na założenie rodziny
tak jestem z góry na przegranej pozycji nie dla mnie
szczęście

Zenon Dytko, lipiec 2021 rok

Zenon Dytko, sierpień 2021 rok

tylko: J.S.Bach
gdy słucham J.S.Bacha czuję się
spełniony jako człowiek nie muszę
chcieć więcej Jan Sebastian zastąpił mi
idola młodości: L.van Beethovena i choć
już nie jestem młody to wciąż trochę
porywczy to jednak szukam stabilizacji
i spokoju więc co? tylko: J.S.Bach!
jeszcze nie otwiera się przede mną
wieczność - ale... kto to wie?
może powoli pora na mnie! pora umierać?
może nie! może jeszcze czas by zrozumieć
trochę więcej? a może zrozumieć się nie da?
czym jest życie? tajemnicą.

herbatka
mam pić herbatkę ziołową. aronię z jarzębiną.
zapobiegawczo - czyli w granicach 60 roku życia.
zapobiega nadciśnieniu. chroni przed zawałem
serca i udarem mózgu. podobno poprawia też
sprawność intelektu. chroni przed postępującą
miażdżycą. czyżby już przyszedł ten czas życia?
tak. już przyszedł. ale to jeszcze nie koniec? nie.
każdy chce żyć. dobrze żyć. źle mało kto.
Zenon Dytko, październik 2021 rok

Zenon Dytko, wrzesień 2021 rok

REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH
tel. 32 241 33 74

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-500 Chorzów ul. Kopalniana 4a

telefony: 32 241 42 71 -

202

- 26a
ul. Gałeczki 26

ul. Brzozowa 1

ul. Ryszki 59

Galeria Spełnionych Marzeń

Półkolonie Letnie 2021
w Klubie ChSM „Pokolenie”

Letnia Spartakiada Dzieci i Młodzieży

ul. Katowicka 136ab

3, 32 241
52 08, 32 241 05 28
REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY / RE-

KLAMA

22

fax: 32 241 60 12

e-mail: sekretariat@chsm.com.pl

www.chsm.com.pl

ul. Konopnickiej 11-11a-1
1b-11c

Widok na osiedle
administracji „Różana-Gałeczki”

Zmodernizowane boisko
przy ul. Podmiejskiej

ul. Rodziny Oswaldów

ul. Cieszyńska 8-14a

CODA w Klubie ChSM „Pokolenie”

Święty Mikołaj w Klubie ChSM „Pokolenie”
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XXIII Gala Budownictwa

W Teatrze Rozrywki w dniu 19 listopada
2021r. odbyła się XXIII Gala Budownictwa, na której Prezes Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej - Marek Kopel został wyróżniony tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”
za profesjonalne i wysoce efektywne
zarządzanie działalnością kierowanej
Spółdzielni oraz za osobisty wkład w
rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

Odznaczenie kulturalne
Janina Partyka-Pojęta, członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 20 listopada 2021r. otrzymała podczas uroczystości Grodziskiej Jesieni
Kulturalnej w Grodzisku Wielkopolskim
od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej
przyznawaną od 1969r. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Autorka kilkunastu tomików poetyckich. Prezentuje swoją
twórczość malarską na licznych autorskich
i zbiorowych wystawach, w tym prezentowanych także w Klubie Pokolenie ChSM.
Działa aktywnie w dziedzinie kultury na
terenie Miasta Chorzowa, organizując m.in.

cykliczne wieczorki poetycko-muzyczne
w MDK Batory w Chorzowie i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach, Filia w Chorzowie. Sylwetkę
i twórczość Pani Janiny przybliżymy
w styczniowym wydaniu gazetki.

REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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Zielone piękno

Administracja Żołnierzy Września
Prezentujemy laureatów tegorocznej edycji Konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy z rejonu administracyjnego Żołnierzy Września. W następnym numerze rejon administracyjny Chorzów Batory.
Fotograficzne wspomnienie ciepłych dni zostanie z nami aż do kolejnej wiosny.

Teresa Czekaj – 1 miejsce (balkon)

Irena Klaputek – 1 miejsce (ogródek przydomowy)

Ilona Białas – 2 miejsce (balkon)

Gabriela Nowak – 2 miejsce (ogródek przydomowy)

Sabina Palusińska – 3 miejsce (balkon)

Aleksandra Kandzia – 3 miejsce (ogródek przydomowy)

Barbara Chruścińska
– wyróżnienie (balkon)

Zofia Szczech –
wyróżnienie (balkon)

Agnieszka Malcher
– wyróżnienie (ogródek przydomowy)

Zdzisława Niewiadomska
– wyróżnienie (ogródek przydomowy)
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Magia zaklęta w ilustracjach

Zdjęcia: Adrian Ślązok
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Prace chorzowskiej ilustratorki, Anny Liwii Strutyńskiej (AneeDoveART) można oglądać w sali widowiskowej Klubu
„Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Młodzieżowej 29. Wernisaż, w ramach Galerii Spełnionych
Marzeń, odbył się 10 grudnia br. Wieczór ubogacił recital skrzypcowy w wykonaniu Miłosza Nosiadka.

- To już nasze 62 spotkanie. Galeria
Spełnionych Marzeń istnieje od 21 lat, co
jest możliwe dzięki przychylności władz
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– mówił podczas wernisażu Krzysztof
Łazikiewicz, organizator i kurator
wszystkich wystaw GSM.
- Wśród wystawianych prac, które można
tu zobaczyć, tylko trzy są oryginalnymi

akwarelami. Reszta to wysokiej jakości
wydruki kolekcjonerskie, najczęściej
jest bowiem tak, że oryginały zostają
sprzedane niemal od razu po powstaniu
– wyjaśniała autorka. Jak dodała,
najwcześniejsze z prezentowanych
ilustracji pochodzą z roku 2017.
Anna Liwia Strutyńska akwareli uczyła
się od najlepszych w tym artystycznym
fachu. Jest fascynatką ruchu społecznoartystycznego
Urban
Sketching,
który polega na tworzeniu na żywo
w szkicowniku miejskich ilustracji,
nie tylko przy okazji podróży, ale też
załatwiania zwyczajnych, codziennych
spraw na mieście. Wypracowała
charakterystyczny styl. Jej prace emanują
feerią barw, mocą pozytywnej energii
i niesamowitą wyobraźnią, stanowiąc
przy tym odbicie niecodziennego punktu

Wernisaż przyciągnął wielu gości. Przybyłych przywitali Krzysztof Łazikiewicz, organizator i kurator
wszystkich wystaw Galerii Spełnionych Marzeń oraz bohaterka wieczoru - Anna Liwia Strutyńska.

widzenia na obiekty i miejsca, które
mogą spowszednieć, gdy w codziennej
rutynie mijamy je setki razy…
Wernisaż przyciągnął wielu gości.
Wystawę w dniu otwarcia zobaczyła
m.in. Grażyna Widera, Przewodnicząca
Rady
Nadzorczej
Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
(KrzyK)

www.aneedoveart.com
e-mail: aneedoveart@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/aneedoveart
Instagram: www.instagram.com/
aneedove_illustration oraz
www.instagram.com/aneedove.art
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240 tysięcy książek tradycyjnych, 2200 audiobooków, kilkanaście tytułów
czasopism, kilkanaście tysięcy książek elektronicznych, książkomat – to
oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
to instytucja kultury, która od wielu lat
niezmiennie służy mieszkańcom Miasta.
Początki chorzowskiej biblioteki sięgają
roku 1945. Aktualnie w strukturze MBP
znajduje się dziewięć filii bibliotecznych
oraz Wypożyczalnia Centralna, Czytelnia
Naukowa i Czasopism.
Oferta
biblioteki
obejmuje
wypożyczanie literatury beletrystycznej
i popularnonaukowej dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych,
czasopism, audiobooków oraz ebooków.
Poza usługą wypożyczania, biblioteka
jest organizatorem szeregu działań
edukacyjnych
i
animacyjnych
skierowanych dla mieszkańców miasta.
W zasobach lokalowych Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują
się dwie filie biblioteczne: Filia nr 2
w lokalizacji ul. J. Ryszki 11a oraz filia
nr 14 przy ul. Opolskiej 4.
Od
początku
istnienia
instytucja
spełnia podstawowe zadanie, jakim jest
upowszechnianie
czytelnictwa
wśród
najszerszych rzesz społeczeństwa, wyrabianie
nawyków czytania i zainteresowań książką
oraz ogólnie pojętą literaturą.
Poza najpopularniejszą formą działalności
– wypożyczania księgozbioru na zewnątrz,
Biblioteka udostępnia także kody do
serwisu ebooków i audiobooków Legimi,
Ebookpoint BIBLIOoraz IBUK Libra.
W Czytelni naukowej znajdującej się
w siedzibie instytucji (ul. J. Sobieskiego
8), znajduje się stanowisko komputerowe
z cyfrową wypożyczalnią ACADEMICA,
która pozwala na skorzystanie na miejscu
ze zbiorów Biblioteki Narodowej, także
z najnowszych publikacji chronionych
prawem autorskim.
W Czytelni dostępne są także archiwalne
roczniki
wybranych
czasopism
humanistycznych,
społecznych,
politycznych, regionalnych i lokalnych

z ubiegłych lat, w tym czasopism
wydawanych w Chorzowie. Dla
osób zainteresowanych informacją
o
Chorzowie
prowadzona
jest
elektroniczna baza danych materiałów
wydanych na temat Chorzowa.
Nowością w ofercie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chorzowie jest uruchomiony
w połowie października 2021 roku
książkomat. To urządzenie pozwalające
na samoobsługowy odbiór i zwrot
wypożyczonych z biblioteki książek. Został
on usytuowany na tarasie wejściowym do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
przy ul. Głównej 21. Urządzenie jest
intuicyjne, proste w obsłudze i w pełni
zintegrowane z systemem bibliotecznym,

dostępne całodobowo.
To idealne rozwiązanie dla osób
zabieganych, dla których godziny
otwarcia biblioteki są niewystarczające.
Książkomat obsługiwany jest przez jedną
z największych naszych agend - filię
nr 2 z siedzibą przy ul. Ryszki 11a. Do
dyspozycji Czytelników udostępnionych
jest ok. 30.000 tytułów, w tym szeroki
przekrój tematyczny i literaturę dla
każdego przedziału wiekowego.
Wszelkie
informacje
dotyczące
działalności MBP w Chorzowie dostępne
są na stronie internetowej https://
biblioteka.chorzow.pl/ oraz w mediach
społecznościowych Facebook https://
www.facebook.com/BibliotekaChorzow/.

Harmonogram pracy w grudniu 2021
Wypożyczalni centralna
Czytelnia naukowa i czasopism

ul. J. Sobieskiego 8

tel. 789 325 479
tel. 789 325 415

Godziny otwarcia: pon. 9:00-15:00 | wt.- pt. 9:00-19:00
Filia nr 2

ul. Ryszki 11 a

tel. 789 325 529

Filia nr 5
Filia nr 6
Filia nr 9
Filia nr 18

Pl. Mickiewicza 4

tel. 789 325 674

ul. Gwarecka 4

tel. 789 325 790

Filia nr 19

ul. Kilińskiego 2

tel. 789 325 853
tel. 789 325 854

ul. Hankego 6

tel. 789 325 715

ul. Prusa 7

tel. 789 325 742

Godziny otwarcia: pon.- wt. 9:00-15:00 | śr.- pt. 11:30-19:00
Filia nr 3

ul. Kasprowicza 2

Filia nr 4

Pl. Waryńskiego 4

tel. 789 325 670

Filia nr 14

ul. Opolska 4

tel. 789 325 745

tel. 789 325 639

Godziny otwarcia: pon.- wt. 9:00-15:00 | śr.- pt. 10:30-18:00
UWAGA! W dniu 24 grudnia 2021 r. wszystkie agendy MBP w Chorzowie będą zamknięte.
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Ryszarda Paw

Po prawie 40 latach pobytu w Ameryce
pani Helena wróciła do Polski. Była to
przełomowa decyzja w jej życiu, podobna
do tej, gdy przed wielu laty jako nastolatka
wraz ze swym starszym bratem opuszczała
biedną kresową wioskę udając się pociągiem
do Gdyni. A tam z Dworca Morskiego
parowcem do kraju wielkiej nadziei.
Po przybyciu do celu znalazła pracę
jako służąca w polskiej, inteligenckiej
rodzinie. Zajęta praniem, sprzątaniem,
pracami w kuchni i dodatkowo opieką
nad dziećmi nie miała czasu na ułożenie
swojego osobistego życia. Pozostała
w stanie wolnym.
Z upływem czasu, wywiązując się należycie
ze swych obowiązków, zaczęła być
traktowana przez pracodawców jak członek
rodziny. Przez cały czas, mimo zawieruchy
wojennej i późniejszych zmian granic
oraz politycznej rzeczywistości, w kraju
utrzymywała kontakt z rodziną. Swoich
najbliższych wspomagała materialnie
przesyłając paczki oraz z chwilą powstania
takiej możliwości – pieniądze.
Tego wsparcia najbardziej doświadczała
jej najmłodsza siostra, a po jej
śmierci siostrzenica, która w dużym
stopniu za cioteczne dolary postawiła
okazały dom. Warto przypomnieć,
że w latach sześćdziesiątych banknot
dwudziestodolarowy miał w naszym
kraju wartość dobrego miesięcznego
zarobku. Po śmierci swoich pracodawców
postanowiła wrócić do Polski i zamieszkać
u siostrzenicy, w przygotowanym dla niej
pokoju, by resztę życia spędzić z rodziną.
Siostrzenica była bardzo zadowolona
z przyjazdu bogatej cioci. Miała nadzieję,
że cioteczne dolary wspomagać będą
jej materialne potrzeby, a w przyszłości
staną się pożądanym spadkiem.
Po urządzeniu się w nowym miejscu,
pani Helena postanowiła rozeznać
miejscowe środowisko. Jako osoba
otwarta z wielkiego świata szybko
nawiązywała sąsiedzkie kontakty.
Od poznanych osób dowiedziała się, że
w dużym śląskim mieście zamieszkuje ze
swoją rodziną córka jej nieżyjącej kuzynki.
Przekazano jej, że jest to prosta, niezbyt
zamożna rodzina i dlatego siostrzenica nie
utrzymuje z nimi żadnego kontaktu.
Ciekawość pani Heleny spowodowała,
że postanowiła odnaleźć swoją dalszą
krewniaczkę. Po uzyskaniu informacji
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Wigilijna wieczerza

o miejscu jej zamieszkania, wybrała się
pod wskazany adres. Było to wielkie
zaskoczenie dla obu pań, gdy spotkały
się w drzwiach mieszkania w jednym
z naszych spółdzielczych domów.
Pani Helena zobaczyła uśmiechniętą,
miłą twarz pani domu, która po
wstępnym wyjaśnieniu przez gościa celu
wizyty zaprosiła swoją nowopoznaną
egzotyczną ciocię do środka.
Od pierwszej chwili pobytu w tym
mieszkaniu pani Helena poznała dziwne
uczucie ciepła i serdeczności. Mimo
skromnego wyposażenia, panował tu ład
i porządek. W tej pierwszej rozmowie
dowiedziała się, że Janka – bo tak miała
na imię ta młoda kobieta ma czterech
chłopców w wieku szkolnym, a mąż
Tadeusz pracuje jako robotnik w pobliskiej
fabryce, a ona z racji licznych obowiązków
domowych nie pracuje zawodowo.
W trakcie rozmowy, odwiedzająca
dowiedziała się też, że w jej rysach
twarzy i zachowaniu, Janka widzi
pewne podobieństwo do swojej zmarłej
matki. Janina zaproponowała, by ciocia
Helena w miarę możliwości i chęci
odwiedzała ten dom pod warunkiem,
że nie będzie się to wiązało z żadnymi
wydatkami. Chodzi o to, by siostrzenica
cioci nie miała pretensji o materialne jej
wykorzystywanie.
To był początek tworzenia się nowej,
niezwykłej więzi rodzinnej. Nowa
ciocia szybko została polubiona przez
chłopców, którzy chętnie słuchali
opowieści o dzieciństwie i młodości
pani Heleny spędzonych we wschodniej,
galicyjskiej wiosce i tych za oceanem.
Najstarszy – licealista, chętnie korzystał
z pomocy przy nauce angielskiego.
W czasie jednej z kolejnych wizyt ciocia
zwierzyła się Jance ze swych osobistych
doznań związanych z pobytem w jej
domu, którego niezwykłość polega na
tym, że tu się nie mówi o pieniądzach,
tylko o normalnych ludzkich sprawach.
„W tym domu jestem wysłuchiwana,
zrozumiana, doceniona. Tutaj jestem
pożyteczna. U siostrzenicy nikt się mną
nie interesuje. Tam jestem w cieniu ich
domowego życia. Jedyną rzeczą, która
jest dla nich najważniejsza to moje konto
w banku.”
Mijały
dni
i
miesiące
nowej
rzeczywistości pani Heleny. Nadszedł

czas przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia. Miały być święta, które
po tak wielu latach będzie przeżywać
w kraju, wśród swoich, z którymi miała
zasiąść przy wigilijnym stole oraz
spędzić świąteczne dni.
Były
to
trudne
czasy,
okres
przedświąteczny
wypełniony
był
staraniami o wszystko, co potrzebne
było do świąt.
Janina wraz z mężem bardzo zabiegali
o duchowe i materialne przygotowanie
rodziny, by te piękne święta były
radosne. Wiele wysiłku włożyli w to,
by w wigilijny wieczór na stole nie
brakowało niczego nakazanego przez
tradycje, a pod choinką skromne
prezenty dla wszystkich.
Po pierwszej gwiazdce, zauważonej
przez
najbardziej
niecierpliwego,
najmłodszego, rodzina zasiadła do stołu.
Rozpoczęła się wigilijna ceremonia.
W pewnej chwili odezwał się dzwonek.
Przy drzwiach, po otwarciu których
ukazała się ciocia Helena. Od razu
zapytała, czy to puste miejsce przy stole
jest wolne i czy może je zająć.
- Ależ naturalnie! - usłyszała niemal
chóralną, rodzinną odpowiedź.
Po jego zajęciu wyjaśniła, że jej
marzeniem było zasiadanie przy stole
na normalnej, tradycyjnej wigilijnej
wieczerzy. Takiej, jaką pamięta
z dzieciństwa i młodości.
Z racji częstego bytowania w tym
domu jest przekonana, że ta dzisiejsza
taką będzie. Bo tam u siostrzenicy
dzieją się dziwne rzeczy. Na stole są
egzotyczne potrawy nie mające nic
wspólnego z tradycją. Przy stole obok
rodziny zasiadają obcy ludzie, którzy
rozmawiają o interesach, układach
i dobrach materialnych.
- Ja tam zaczęłam czuć się jak intruz!
Z resztą, oni zajęci swoimi sprawami, może
nawet nie zauważyli mojego odejścia.
Po tych słowach pani Heleny
kontynuowano ceremonię wigilijnej
wieczerzy.
Były opłatkowe życzenia, spożywanie
tradycyjnych potraw, śpiew kolęd, a to
wszystko przeplatane rozmowami. Była
to wielka wspólna świąteczna radość.
Takiej radości wszystkim życzę,
Ryszard Pawlik
Felieton z roku 2015
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Terminy rocznych przeglądów przewodów kominowych i instalacji gazowej
ADMINISTRACJA „ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA”
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Adres
Cieszyńska
Cieszyńska
Cieszyńska
Głogowska
Pomorska
3-go Maja
3-go Maja
3-go Maja
Józefa
Józefa
Nowaka
Nowaka
Nowaka
Nowaka
Mariańska
Mariańska
Mariańska
Mariańska
Opolska
Opolska
Opolska
Watoły
Watoły
Watoły
Wróblewskiego
Wróblewskiego
Wróblewskiego
Wróblewskiego
Wolskiego
Wolskiego
Wolskiego
Wolskiego
Boczna
Boczna
Boczna
Powstańców
Powstańców
Floriańska
Floriańska
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Łagiewnicka
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów

nr Domu
4a
8-14a
18-18b
11
2,4
113
115
117-117b
1
3-5
3
5
7
9
37 - 39
41 - 43
45 - 47
61-63
8-10
12-14
18-20
1-3
5-7
9-11
11-11a
13-13a
15-15a
17-17a
13-15
17-19
18-20
22-24
6
8
10
54
67
24
26
1
3
5
101
102
104-106
105
108-110
112
114
116
118
2
4
6

Ilość mieszkań
25
54
45
20
30
44
44
87
54
16
66
65
66
60
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
24
24
24
24
154
154
154
18
12
89
89
25
25
25
9
6
12
6
12
6
6
6
6
6
6
6

2022 rok
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Rodz. Oswaldów
Filarowa
Filarowa
Kopalniana
Kopalniana
Kopalniana
Kopalniana
Kopalniana
Kopalniana
Wandy
Styczyńskiego
Żołnierzy Września
Żołnierzy Września
Kingi
Kingi
Kingi
Kingi
Kingi
Kingi
Lompy
Lompy
Lompy
Lompy
Lompy
Gwarecka
Gwarecka
Gwarecka
Gwarecka
Gwarecka
Gwarecka
Gwarecka
Boczna

8-10
12
14-16
18
20
22
24
47
49-51
3-5
7-9
11-13
15-17
19-21
4
6
2
4
6
1-5
7-11
13-17
65-69
73-79
13
23
6-6b
12
14-14b
19-27
29-37
39-49
10
12
17
6a-6d
8a-8d
19-25
37-51
53-63
65
67
69
71
12 - pawilon

12
6
12
9
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
20
20
20
20
20
43
45
45
40
59
44
44
35
15
39
50
50
60
24
24
24
60
60
100
200
150
44
44
44
44
-

kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
październik
październik
październik
październik
październik
październik
październik
październik

ADMINISTRACJA „CHORZÓW BATORY”
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres
Czempiela
Czempiela
Czempiela
Kaliny
Kaliny
Kaliny
Podmiejska

nr Domu
42
48
50
70-72
74-76
62
15-25

Ilość mieszkań
25
25
25
80
80
55
88

2022 rok
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty

nr 12/2021
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Mickiewicza
4
20
Odrowążów
4-4a
20
Orląt
1
15
Orląt
3
20
Farna
2-4a
48
Hutnicza
17-19
20
Wrocławska
15-17
24
Karpacka
36-40a
153
Karpacka
40b-40c
53
Karpacka
30-34
83
Karpacka
21-23
22
Graniczna
50-60
60
Graniczna
66-72
39
Graniczna
94-102
40
Graniczna
104-110
32
Graniczna
62-64
46
Graniczna
82
20
Kochłowicka
15-17
40
Kochłowicka
9
44
Kochłowicka
11
44
Karpacka
28
10
Czempiela
2
49
Czempiela
6-8
68
Farna
18-20
48
Gagarina
3-9 – wspólnota
60
Brzozowa
1
44
Brzozowa
5
66
Brzozowa
2
44
Brzozowa
4
44
Brzozowa
7
66
Brzozowa
3
66
Brzozowa
6
44
St. Batorego
68
66
St. Batorego
62-64 - pawilon
Brzozowa
23A - pawilon
Kaliny
86 - pawilon
Karłowicza – Prosta
pawilon
Graniczna
84-90 – pawilon
Czempiela
4 – pawilon
Zwycięstwa
3-5
23
Zwycięstwa
3a-5a
18
Żółkiewskiego
9-11
30
Machy
3		
Francuska
6
33
Konarskiego
1		
Czempiela
33-39
60
Czempiela
41-47
60
Kaliny
87
66
Kaliny
89
66
Kaliny
91
66
Kaliny
93
66
Kaliny
95
66
Kaliny
98
66
Kaliny
66-68
45
Czempiela
59-65
60
Czempiela
51-57
60
Brzozowa
21-23
61
Brzozowa
25
31
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marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

St. Batorego
St. Batorego
Karłowicza
Karłowicza
Jubileuszowa
Jubileuszowa
Farna
Farna
Farna
Farna
Farna
Farna
St. Batorego
Brzozowa
Brzozowa
Brzozowa
St. Batorego
Dyrekcyjna
Dyrekcyjna
Bema
Bema
Karpacka
Karpacka
Karwińska
Karwińska
Karwińska
Karwińska
Karwińska
Strzybnego

strona 27
98
92-96
23
25-29
26-32
34-40
9
9a
11
13
15
17
70-80
52-58
8-20
22-30
13
2
4
2
4
9
11
1
3
3a
5
5a
5-5b

48
73
25
45
55
55
7
8
12
8
7
12
90
60
105
75
14
13
16
10
18
8
9
8
8
9
12
14
43

wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
październik
październik
październik
październik
październik
październik
październik
październik
październik
październik
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad

W lipcu, sierpniu i grudniu przeglądy w mieszkaniach nieudostępnionych
w pierwszym terminie.

ADMINISTRACJA „CENTRUM”
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adres
Karolinki
Majętnego
Rycerska
Pawła
Pawła
Pudlerska
Pawła
Rymera
Rymera
Pawła
Miechowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Kazimierza
Słowiańska
Konopnickiej
Konopnickiej
Roosevelta
Mościckiego
Poniatowskiego
Stabika

nr Domu
1-5
8-18
2-24
2
4-4a
18
22,22a
15-19
21-25
17
2, 4
61a,b,c
71-73a
121,a
136,a,b
8, 10
2-40
36
38
3
19,a,b
17, 19
6-12; 14-24

Ilość mieszkań
125
148
180
8
18
10
29
45
41
6
30
31
36
16
96
79
300
29
30
30
18
24
163

2022 rok
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty

strona 28
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Grunwaldzka
Grunwaldzka
Krzyżowa
Krzyżowa
11 Listopada
Poniatowskiego
Karpińskiego
Kaszubska
Bogedaina
Konopnickiej
Konopnickiej
Konopnickiej
Konopnickiej
Konopnickiej
Konopnickiej
Konopnickiej
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Powstańców
Rostka
Sienkiewicza
Kościuszki
Kopernika
Krasickiego
Krzywa
Katowicka
Barska
Stalmacha
Pl. Mickiewicza
Krakusa
Krakusa
Kordeckiego
Ks. Wł. Opolskiego
Ks. Wł. Opolskiego
Ks. Wł. Opolskiego
Ks. Wł. Opolskiego
Ks. Wł. Opolskiego
Ks. Wł. Opolskiego
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2-10b
1-17
8-16
22-34a
37-43
24-28
16, 18
17-21
24, 24a
11,a,b,c
15,a,b
17,a,b
21,a,b
23,a,b
25,a,b
27,a,b
4-12
16, 18
38-42
62,a,b,c
64-68
20, 20a
4
12, 14
16-30
8
7
9
90
2-8
7-15
1, 2
12
16
5-7a
1
3
5
7
9
11

77
87
42
71
43
42
28
42
19
50
36
36
40
36
35
35
68
30
39
37
36
16
9
25
110
30
30
30
11
30
73
16
41
43
41
180
168
168
180
180
180

marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
maj
maj
maj
maj
maj
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
2 razy w roku
2 razy w roku
2 razy w roku
2 razy w roku
2 razy w roku
2 razy w roku

W czerwcu, lipcu przeglądy w mieszkaniach nieudostępnionych
w pierwszym terminie.

ADMINISTRACJA „RÓŻANA – GAŁECZKI”
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adres
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Długa
Działkowa

nr Domu
36
38
40
5
7
9
11
13
15
14-18
7,7a,7b

Ilość mieszkań
36
171
196
25
25
25
25
25
25
35
35

2022 rok
styczeń
styczeń
styczeń
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Działkowa
Działkowa
Działkowa
Działkowa
Działkowa
Sportowa
Ryszki
Racławicka
Głowackiego
Głowackiego
Sportowa
Sportowa
Racławicka
Racławicka
Trzyniecka
Sportowa
Wiosenna
Szczecińska
Barbary
Górnicza
Górnicza
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Łąkowa
Anny
Ryszki
Ryszki
Astrów
Astrów
Astrów
Hajducka
Krzywa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młodzieżowa
Różana
Różana
Różana
Różana
Krzywa
Krzywa
Krzywa
Gałeczki
Gałeczki
Gałeczki
Anny
Różana
Kilińskiego
Młodzieżowa

nr 12/2021
9,9a,9b
35
11,11a,11b
35
10 a,b
45
12
20
14
20
13
60
11-51
301
7-9-11
45
1-3
24
5-7
24
6-8
24
10
20
39
25
31-37
70
5-5a
24
15
20
2-24
240
10
280
21,21a,21b
28
26-28
16
30-32
18
41
36
43
56
45
181
47
196
23
25
25
25
35
25
37
25
39
24
41
25
43
25
6-12
52
17-19
28
57
149
59
148
12
44
14
44
16
43
17
22
33-43
90
1
110
5
110
9
110
13
65
15
66
1
55
2
54
4
44
8-18
90
26
55
28
55
31
44
22-22a
28
24-26-28
48
24,26,28
dot. tylko kominiarzy
2 – pawilon
1a – pawilon
5- pawilon
29, 31, 33 – pawilony
-

luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
luty
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
październik
październik
październik
październik
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GRUPA ARTYSTYCZNA „ARTIS” zaprasza na wystawę!
Grupa Artystyczna „Artis” 2 grudnia br.
miała swoją wystawę i równocześnie
zadbała o to, by w Klubie ChSM
„Pokolenie” zapanowała już świąteczna
atmosfera. Prezentowane prace malarskie,
rysunek, rzeźba i rękodzieło artystyczne
stanowiły inspirację na prezenty z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy wystawy byli zachwyceni
różnorodnością prac i ich kunsztem
wykonania. Bardzo cieszy fakt, że wiele
tych prac powstała podczas czwartkowych
spotkań Grupy w naszym Klubie. Następna
wystawa będzie miała miejsce 7 kwietnia
2022r., tuż przed Świętami Wielkiej Nocy.

Harcerskie serca i artystyczne dusze
Klub ChSM „Pokolenie” od wielu
lat przyjaźni się z Grupą Harcerską
„DINOZAURY”, która zrzesza nie tylko
miłośników harcerskich wartości, ale przede
wszystkim przyjaciół, którzy dzielą się swoimi
pasjami i umiejętnościami z innymi. W środę
17 listopada br. odbył się niezwykły wernisaż,
podczas którego członkowie tej grupy
zaprezentowali się od artystycznej strony.
Rodzeństwo Pani Bożena i Pan Czesław
Polańscy znaleźli wspólną pasję w fotografii,
zatrzymując w kadrze najpiękniejsze pejzaże,
ale także perełki architektoniczne, różnych
miejsc w Polsce i okolicy. Pan Bogdan
Przybyłka, zaprezentował swoje abstrakcyjne
dzieła malarskie oraz rękodzieło, które
zachwycało pomysłowością i pięknym
wykonaniem. Całe wydarzenie odbywało
się w otoczeniu zaprzyjaźnionych Harcerzy,
bliskich oraz przyjaciół, zatem atmosfera była
wyjątkowo ciepła i przyjemna.
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Prawdą jest, że Święty Mikołaj ŚWIETNY jest!

Kolejny raz do Klubu ChSM „Pokolenie”
6 grudnia br. zawitał wspaniały gość czyli
Święty Mikołaj. Na szczęście w tym roku
spotkanie mogło odbyć się osobiście,
w otoczeniu najgrzeczniejszych dzieci
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jak zwykle było kolorowo, tanecznie
i bardzo wesoło. Choć za oknem
zima zapanowała na dobre, to w sali

widowiskowej była gorąca atmosfera,
którą dodatkowo rozkręciły dwa
ziomki Karaluchy Opa i Epa z Teatru
„Reduta Śląska”. Oczywiście Mikołaj
rozdał
wszystkim
upominki
na
pamiątkę wspólnego świętowania tego
wyjątkowego dnia i potwierdził, że na
100% zawita do nas w przyszłym roku.
Ho! Ho! Ho!

CALLANETICS
Już od stycznia rozpoczną się nowe
postanowienia: mniej słodyczy, więcej
ruchu, chęć przygotowania sylwetki
i kondycji do wakacji. Zatem nie pozostaje
nic innego jak zabrać się za realizację tych
planów. We wtorki i w środy o godz. 18:00
w Klubie ChSM „Pokolenie” odbywają się
zajęcia CALLANETICS. Choć dla wielu

ta nazwa jest znana, to nie bardzo wiadomo
czym różni się od innych zajęć.. Są to
treningi, które nie męczą i nie powodują
zadyszki równocześnie angażując wszystkie
partie mięśni, poprzez wykonywanie
odpowiednio dobranych ćwiczeń. Teoria
już opanowana, czas teraz sprawdzić to
w praktyce- serdecznie zapraszamy.
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VIII TURNIEJ SZACHOWY
o puchar Klubu ChSM „Pokolenie”
W dniu 20 listopada br. odbył się VIII
Turniej Szachowy o puchar Klubu ChSM
Pokolenie w którym po raz kolejny nagrody
wręczał Przewodniczący Rady Miasta
Chorzowa Pan Waldemar Kołodziej. Jak
zwykle to sportowe wydarzenie cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem, a szachy

ponownie połączyły ze sobą różne
pokolenia-najmłodszy gracz miał 4 lata,
a najstarszy 88 lat. Przebieg turnieju były
niezwykle emocjonujący choć zawodnicy
wykazywali się niezwykłym skupieniem
oraz opanowaniem. Ostatecznie pierwsze
miejsce zdobył Arkadiusz Hopek, który

startował w grupie OPEN, drugie miejsce
zajął Władysław Piciński startujący z grupy
do 12 lat, na trzecim miejscu uplasował
się Szymon Sikora, również z grupy
kategorii OPEN. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom, wyróżnionym i wszystkim
pozostałym uczestnikom.

Skatowe emocje
W Klubie „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej 11 listopada 2021 roku zorganizowano
Turniej Skata o Puchar Prezesa Zarządu ChSM. Rozgrywki
toczyły się zgodnie z Regulaminem Międzynarodowych
Przepisów Gry w Skata – rozegrano dwie serie po 48 rozdań.
Lista startowa obejmowała 66 zawodników. Rywalizację
wygrał Sebastian Grzyb z klubu Amicus Katowice i to
on odebrał Puchar Prezesa Zarządu ChSM. Trofeum dla
najlepszego spółdzielcy wywalczył Andrzej Korus z klubu
Feniks Chorzów. Najwyżej notowany reprezentant klubu
ChSM Chorzów – Zbigniew Wątroba, zajął 16 miejsce.
Kierownikiem zawodów był Jan Maroński, sędziował
Zbigniew Goworek.

Najlepszy Spółdzielca rozgrywek, mieszkający w zasobach ChSM, to Andrzej Korus.

Zdjęcia: Marcin Bulanda

Zdobywca Pucharu Prezesa Zarządu ChSM Sebastian Grzyb. Z lewej
kierownik Klubu „Pokolenie” Ireneusz Warta, z prawej sędzia turnieju
Zbigniew Goworek.
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Informacje Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie

NIE! DLA PRZEMOCY DOMOWEJ

Aby zapobiec problemowi przemocy w rodzinie, potrzebne jest nie tylko jego dostrzeżenie. Także podjęcie właściwych działań przez same
ofiary. Nie bójcie się powiadamiać o swojej sytuacji. Istnieją instytucje, organizacje oraz rozwiązania prawne, które są w stanie wam pomóc!
Miejscem, do którego należy się zgłosić
w pierwszej kolejności, jest najbliższy
komisariat policji. Można również
wezwać policjantów na miejsce zdarzenia,
jeśli do aktu przemocy doszło w domu.
Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny
numer 997 lub 112. Policja zawsze
przyjmuje takie zgłoszenie i niezwłocznie
przyjeżdża. Zapewniamy, że czasem już
samo przesłuchanie wpływa na agresora
dyscyplinująco. Policjanci mogą także
założyć ofierze przemocy tzw. niebieską
kartę. Dokumentuje ona zgłoszoną
sytuację, opisuje działania, jakie podjęto,
zawiera telefony i adresy instytucji,
do których zawsze można zwrócić się
o pomoc. Dokument nie powoduje
wprawdzie wszczęcia postępowania
karnego przeciwko sprawcy, ale może być
użyty jako dowód w sprawie, jeśli tylko
REKLAMA

ofiara złoży doniesienie o popełnieniu
przestępstwa. Wypisanie niebieskiej karty
obliguje też policjanta, by odwiedził
rodzinę i przeprowadził wywiad
środowiskowy. Policja monitoruje później
sytuację takiej rodziny. Miejscem, do
którego należy się obowiązkowo zgłosić,
jest też gabinet lekarski. Jeśli doszło do
pobicia, wykonana przez lekarza obdukcja
będzie kolejnym dowodem dla sądu.
Policjanci apelują :
Nie toleruj ! Przemoc w rodzinie
nie jest sprawą prywatną, jest
przestępstwem ściganym przez prawo.
Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie
osób bliskich jest przestępstwem, takim
samym, jak przemoc wobec obcych.
Zareaguj ! Przemoc domowa rzadko
jest incydentem jednorazowym. Jeżeli

wobec sprawcy nie podejmie się
natychmiastowych, stanowczych działań przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest
wzywana w ekstremalnych sytuacjach,
czasami zbyt późno, gdy ofiara nie
mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy
z zewnątrz, targa się na własne życie.
Powiadom ! Jeżeli wiesz, że osobie
z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie
czekaj ! Powiadom Policję, Straż Miejską
lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pamiętaj ! Aby skutecznie przeciwstawić
się agresji, należy przełamać strach
i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba,
która padła ofiarą przemocy może liczyć na
wsparcie policjantów oraz innych placówek
świadczących pomoc. Ważne, aby na
przemoc domową reagowali także sąsiedzi
oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim
podmiotom skutecznie działać. Bierne
przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie
zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć
tragedii. Mundurowi z troską podchodzą do
Państwa problemów. W tych działaniach
korzystamy z procedury „Niebieskie Karty”,
a w przypadku gdy potwierdzimy, że
przemoc ta jest zjawiskiem powtarzającym
się, wówczas prowadzimy postępowanie
dotyczące przestępstwa znęcania się nad
rodziną. Co ważne, każda wiadomość
o przemocy przekazana mundurowym
zostanie
dokładnie
sprawdzona
i zweryfikowana. Mowa tu o sytuacjach,
w których sąsiad, znajomy czy osoba bliska
zasygnalizuje, że komuś dzieje się krzywda.
W przypadku znęcania i przemocy
domowej nie ma znaczenia, czy ofiara
i sprawca pozostają spokrewnieni. W świetle
uregulowań kodeksowych osobą najbliższą
jest nie tylko członek rodziny, ale także
np. konkubina/konkubent. A co dzieje
się w przypadku, gdy potwierdzi się fakt
znęcania nad bliskimi? Sprawcy nie pozostają
bezkarni. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.
Oprawcy mogą trafić za kratki nawet na 5 lat.
Prokurator oprócz przedstawienia zarzutów
może orzec odpowiednie środki karne.
żródło: KGP
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DROBNE DROBNE
USŁUGI
• AAA USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solidność, tel. 502-706-342.
• A HYDRAULIK, ELEKTRYK, 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.

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 72 m w Chorzowie przy ul. Nowaka, os. Pnioki, na 2 piętrze
z dwoma balkonami. Możliwa zamiana na mniejsze
(M-2) w Chorzowie, os. Pnioki. tel. 725-197-131.
2

• Kupię mieszkanie, może być do remontu, spłacę
zadłużenie. tel. 501-170-578.
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• Kupię garaż, ul. Młodzieżowa, tel. 693-570-949.
• Poszukuję pokoju lub mieszkania w zamian za
opiekę na terenie Chorzowa, tel. 32 241-47-46.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 62 m2 w Chorzowie
przy ul. Karwińskiej, III piętro. Kontakt 606-822-632

• Kupię każdą nieruchomość, mieszkanie, dom,
działkę, garaż, udział. tel. 501-170-578.
• Wynajmę mieszkanie 29 m2 w Chorzowie przy
ul. 3 Maja. Mieszkanie z C.O. składa się z przedpokoju (przesuwna szafa), kuchni (meble, piec gazowy),
łazienki (Junkers, wanna, umywalka, ubikacja) oraz
pustego pokoju. tel. 504-641-156 lub 517-405-458.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 46 m2 w Chorzowie (Klimzowiec) IV piętro/IV. tel. 695-618-390
(8.00-14.00) lub 695-618-420 (15.00-21.00).
• Wynajmę mieszkanie na Górze Redena, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ubikacja, C.O. na korzystnych
warunkach. tel. 502-557-763.

• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne,
tel. 783-367-264.

• Wynajmę mieszkanie - Chorzów, ul. Różana 1,
blisko Parku Róż i Parku Śląskiego, w pełni urządzone
z AGD i TV. Po remoncie. Mieszkanie na VI piętrze
z widokiem na panoramę Chorzowa. Dwa pokoje.
Powierzchnia użytkowa 36,80 m2. Dostępne od
grudnia 2021 lub stycznia 2022 roku. Najlepiej dla
spokojnego singla lub pary (małżeństwo). Cena
1.000 zł + kaucja. tel.: 667-514-354.

• JUNKERS TERMET NECKAR – naprawa, konserwacja,
wymiana, tel. 733-336-959.

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

•

• KAMIENIARSTWO, tel. 602-644-573.

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

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

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Chorzowie
przy ul. Świętej Kingi, pow. 48 m2, II piętro, M-4,
3 pokoje + kuchnia, C.O., gaz, mieszkanie do
odświeżenia. Sprzedam lub zamienię na mniejsze na
parterze. tel. 509-311-025.

• Katowice Ligota, 2 pokojowe, umeblowane,
pow. 38 m2, cena 1200,- plus kaucja i media

• 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

• KUPIĘ MIESZKANIE, może być do remontu. Chorzów
i okolice. tel. 720-899-972.
• KUPIĘ UDZIAŁY w każdej nieruchomości. tel. 535-787-267.
• PIECE GAZOWE - naprawa, tel. 601-477-527.
• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja,
tel. 32 220-64-27, 531-944-531.
• WYMIANA INSTALACJI elektrycznych, www.voltage-service.eu, tel. 504-494-622.

• Zamienię garaż murowany, własnościowy (kanał
i światło) w centrum Chorzowa, ul. Kościuszki 6B na
podobny, w dzielnicy Klimzowiec, tel. 728-498-513.

798 824 847

Remonty

• Chorzów, ul. Cieszyńska, 2 pokojowe, pow. 42,3 m2,
cena 195,000,• Chorzów, os. Pnioki, kawalerka, pow 33 m2, cena 168.000,• Chorzów, ul. Wileńska, 1 pokojowe, 34 m2,
do remontu, cena 50.000,-

Mieszkania do wynajęcia

Dom do sprzedaży
• Tworóg, pow. ok. 220 m2, pow. mieszkalna 113 m2, do
wykończenia, działka 805 m2, przy kompleksie leśnym,
cena 320.000,-

PRZYJMUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY,
DZIAŁKI BUDOWLANE

REKLAMA

Wykończenia

Mieszkania do sprzedaży

AUTO SKUP

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

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

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

www.konkret1.gratka.pl
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CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;
32 241 05 28
●s
 ekretariat prezesa i dyrektora
ds. ekonomicznych:
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12
●d
 yrektor ds. techn. i eksploatacji:
32 241 14 26
ADMINISTRACJE ChSM
●o
 s. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11
tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66
●o
 s. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4
tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
●o
 s. Centrum, ul. Krasickiego 7a
tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
●o
 s. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41
tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13
 OGOTOWIE AWARYJNE
P
504 095 977
Klub ChSM „Pokolenie”
ul. Młodzieżowa 29,
tel. 32 241 94 73
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INFORMATOR
POGOTOWIA
● ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)
●n
 ocna i świąteczna opieka lekarska
i pielęgniarska SPZOZ Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie pawilon nr 5,
ul. Strzelców Bytomskich 1
- tel. 32 349 91 40 (osoby dorosłe),
32 349 91 38 (dzieci),
● energetyczne i oświetlenia ulic: 991,
32 303 03 03,
● wod.- kan.: 994, 32 241 32 77, 32 770 37 00
● dźwigowe (całodobowe): 601 515 812
● gazowe 992, 32-245-20-50
●Z
 akład Urządzeń Dzwigowych „Eldźwig”:
32 241 60 58
●S
 półdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48,
32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12
● Straż Pożarna: 998, 32 241 09 77
● Komenda Miejska Policji: 32 771 52 00
● Straż Miejska: 986, 32 241 61 45
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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
*z uwzględnieniem ograniczeń, o których
mowa w informacji zamieszczonej na str. 7

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 oraz
• od 13.00 do 13.30 (kasa Dyrekcji)
• 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

www.chsm.com.pl
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W zdrowym ciele

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2030 roku depresja
będzie najczęściej występującą chorobą
na świecie. Depresja to stan długotrwałego obniżenia nastroju, któremu towarzyszy poczucie smutku, brak chęci do
działania oraz negatywne postrzeganie
rzeczywistości. Depresja jest chorobą ciała i ducha, może dotknąć osoby
w każdym wieku bez względu na płeć
czy status społeczny. Chorują na nią co-
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Nie dajmy się depresji

Wszystkie badania naukowe wskazują na to, że prawidłowa i stosowana
konsekwentnie dieta ma wpływ na poprawę naszego nastroju. Odpowiednie
odżywianie ma znaczenie profilaktyczne, ale jest także pomocne w radzeniu sobie
ze stresem, napięciem czy objawami groźnej choroby, którą jest depresja.
raz młodsze osoby, nawet dzieci.
Udowodniono, że zbilansowana, racjonalna dieta może znacząco zmniejszyć
ryzyko pojawienia się zaburzeń nastroju. Prawidłowe odżywianie wpływa
bowiem na poziom serotoniny, zwanej
hormonem szczęścia. Niekorzystnie na
nastrój działa dieta uboga w witaminy
i składniki mineralne oraz kwasy tłuszczowe omega-3, a obfitująca w cukier
i tłuszcze trans.
Jak już informowaliśmy, Narodowy
Fundusz Zdrowia rekomenduje tzw. dietę DASH, mającą udowodnione korzyści
prozdrowotne, które możemy zaobserwować już po kilku tygodniach. Wśród
głównych planów żywienionych jest
DASH DEPRESJA - dieta poprawia-

jąca nastrój i niwelująca apatię, bogata
w kwasy tłuszczowe omega-3, kwas foliowy, witaminę B12, cynk, selen i żelazo. Łatwe w przygotowywaniu, ciekawe
i urozmaicone posiłki to wspaniała terapia w redukcji napięć i stresów. Stanowi
doskonały element profilaktyki zdrowotnej, zapewniając dobrostan zarówno
psychiczny, jak i fizyczny. Zastosowanie odpowiedniego sposobu żywienia
wzmacniającego układ nerwowy może
wspierać psychoterapię i farmakologię
stosowane w leczeniu depresji.
Ponownie zachęcamy do zarejestrowania się na stronie diety.nfz.gov.pl, gdzie
możemy dopasować dla siebie odpowiedni plan żywieniowy.
Źródło: diety.nfz.gov.pl
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tel. 32 241 33 74

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

tel. 602-314-720

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
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REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SERWIS RTV
NAPRAWA
SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

SPÓŁDZIELCZYCH

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

tel. 32 241 33 74

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514
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