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Informacja o nowej stawce za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 27.01.2022r. Rada Miasta Chorzów podjęła Uchwałę 
Nr XLV/752/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2022r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny ulegnie zmianie i wynosić będzie: 

28,90 zł od osoby

Po opublikowaniu uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, Spółdzielnia doręczy nowy wymiar opłat za mieszka-
nie obowiązujący od marca 2022r. z uwzględnieniem nowej, wyższej stawki za gospodarowanie odpadami, która to opłata jest 

niezależna od Spółdzielni.

W trosce o zdrowie mieszkańców, zmniejszenie ilości zachorowań, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego na XL sesji 
Sejmiku w dniu 24 stycznia 2022 roku przyjęli jednogłośnie uchwałę – apel zachęcający do szczepień. Oto treść tego apelu:

Apel do Mieszkańców Województwa Śląskiego
Wobec nasilania się pandemii COVID-19 w całym kraju, codziennie tysięcy zachorowań i setek zgonów z tego powodu oraz 
narastającego przeciążenia systemu ochrony zdrowia, my Radni Województwa Śląskiego apelujemy do wszystkich mieszkańców 
Województwa Śląskiego, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko COVID-19, aby bezzwłocznie to uczynili.

Szczepienia są naukowo potwierdzonym, najlepszym i bezpiecznym sposobem zapobiegania ciężkiemu przebiegowi COVID-19 
oraz hospitalizacjom i zgonom z jego powodu.

Wobec narastania odsetka zakażeń szczególnie zakaźnym wariantem Omikron, apelujemy również do wszystkich już zaszczepio-
nych dwoma dawkami o przyjęcie dawki przypominającej szczepionki, kiedy tylko będzie to ze względów medycznych wskazane, 
co jest niezbędne dla jak najlepszej ochrony przed tym wariantem koronawirusa.
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Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych spalino-
wych i wentylacyjnych.

Kontynuowane są prace związane z re-

montem balkonów przy ul. Brzozowej 
21-23 i zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Granicznej 82 oraz prace malarskie 
w budynkach mieszkalnych przy ul. Gra-
nicznej 104-110. Trwa modernizacja 
instalacji elektrycznej w budynku przy 
ul. Czempiela 48. Zakończono moderniza-
cję placu zabaw przy ul. St. Batorego 92-96.

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu 

członkowie Rady Osiedla „Chorzów 
Batory” zapoznali się z bieżącą sytuacją 
grzewczą na Osiedlu, ocenili firmy 
utrzymujące czystość w okresie zimy 
oraz omówili problematykę bieżącą.

Administracja
W styczniu rozpoczęto przeprowadzanie 

przeglądów rocznych instalacji gazowych 
i przewodów kominowych oraz pięciolet-
nich przeglądów instalacji elektrycznej.

W bieżącym roku przeglądy gazowe 
i elektryczne wykonywane będą przez 
konserwatorów osiedlowych. Ewentual-
ne uwagi i spostrzeżenia należy kierować 
bezpośrednio do administracji. Prosimy 
mieszkańców o dotrzymywanie ogłoszo-
nych terminów i rzetelne wykonywanie 

zaleceń pokontrolnych.
Zakończono prace związane z remon-

tem instalacji odgromowej w budynkach 
przy ul. Rodziny Oswaldów 6 i 18. Prace 
remontowe w budynku przy ul. Kopalnia-
nej 7-9-11 zostały przerwane z uwagi na 
niekorzystne warunki zimowe. Pozostały 
do wykonania prace wykończeniowe oraz 
uporządkowanie terenu. Aktualny termin 
zakończenia to 30 marca 2022 roku.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rada pozytywnie 

zaopiniowała Plan Remontów na 
2022 rok i dokonała oceny utrzymania 
zasobów w okresie zimowym. W ocenie 
Rady, firmy które świadczą dla ChSM 
usługi sprzątania dobrze wywiązują się 
z powierzonych prac. Członkowie Rady 
zachęcają mieszkańców do zgłaszania na 
bieżąco zauważonych nieprawidłowości. 
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Administracja
W budynku przy ul. Bogedaina 24-

24a rozpoczęto prace związane z re-
montem instalacji oświetlenia klatek 
schodowych, piwnic, strychów. Prze-
prowadzane były przeglądy szczelno-
ści instalacji gazowych oraz przeglą-
dy kominiarskie. Na bieżąco usuwano 
zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rady Osiedla zapo-
znano się z analizą dewastacji w roku 
2021. Przedstawiono informację o za-
siedlonych lokalach mieszkalnych 
i użytkowych w 2021 roku oraz ocenę 
pracy konserwatorów osiedlowych. 
Omówiono również sprawy bieżące.

Administracja
W styczniu 2022 roku w zasobach 

Administracji „Różana Gałeczki” 
rozpoczęto prace związane z kafel-
kowaniem korytarzy w budynku przy 
ul. Młodzieżowej 15 oraz remontem 
wiatrołapu przy ul. Barbary 21a. Kon-
tynuowano prace malarskie w budynku 
przy ul. Gałeczki 41 i 43. 

Przeprowadzane były kontrole 
szczelności instalacji gazowych, prze-
glądy kominiarskie i przeglądy insta-
lacji elektrycznych oraz realizowano 
wynikające z nich zalecenia. Na bieżą-
co usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w styczniu  

2022 roku Rada Osiedla „Różana 
Gałeczki” dokonała oceny pracy 
Administracji i konserwatorów 
osiedlowych. Ponadto oceniono 
działalność firm sprzątających 
świadczących usługi w zasobach 
Administracji. Rozpatrywane były  
także sprawy bieżące i wniesione przez 
mieszkańców osiedla.ul. Gałeczki 41 ul. Gałeczki 41

CENTRUM

RÓŻANA-GAŁECZKI

 ul. Bogedaina 24-24a  ul. Bogedaina 24-24a

ul. Gałeczki 41
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Jeśli jednak przyjąć, że miasto  jest 
efektem działań kreatywnych pokoleń 
mieszkańców i stwarza przestrzeń do 
działań twórczych jego współczesnym 
mieszkańcom, to może być traktowa-
ne jako dzieło sztuki. Potwierdzeniem 
tego jest Lista Światowego Dziedzictwa 
UNESCO (Organizacji Narodów Zjed-
noczonych do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury), na której miasta stanowią po-
nad 30% ogółu umieszczonych na niej 
obiektów.

Marzenia o życiu w pięknym niczym 
dzieło sztuki mieście towarzyszyły lu-
dziom już w czasach średniowiecza. 
Wtedy wyobrażano sobie takie miasto 
jako materializację tego co w traktacie 
Civitas Dei opisał św. Augustyn z Hip-
pony. Tęsknoty te odżyły w epoce rene-
sansu, gdy ówcześni architekci-urbani-
ści próbowali osiągnąć efekt harmonii 
i doskonałości miasta poprzez zastoso-
wanie matematycznych reguł. Po okre-
sie żywiołowej urbanizacji związanej 

z narodzinami i rozwojem kapitalizmu 
(kiedy to kierowano się wyłącznie kry-
teriami technokratycznymi) od połowy 
XIX wieku odżyło w miastach zainte-
resowanie ich walorami estetycznymi. 
Potwierdzeniem tego był City Beautiful - 
ówczesny prąd  w planowaniu miejskim 
i architekturze, który cechowała dba-
łość o upiększanie przestrzeni miejskiej 
w trosce o stworzenie harmonijnego oto-
czenia dla mieszkańców. U progu XX 
wieku marzeniem o idealnym i pięknym 

Miasto pojmowane jako miejsce życia określonej społeczności oraz podmiot decyzji podejmowanych przez różne instytucje pod 
wieloma względami różni się od dzieła sztuki. Dla większości mieszkańców walory estetyczne są mniej istotne od jego funkcjonalności 
i użyteczności. Ponadto ocenie w kategoriach estetycznych poddawane są konkretne miejsca w przestrzeni miejskiej, a nie jej 
całość. Nadal też wielu zwolenników ma twierdzenie, że sztuka ma być czymś  służebnym w realizacji przedsięwzięć na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców.

Dzieje Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
sięgające aż 1908 roku, są ważną częścią historii 
miasta. W ramach 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.

Historia blisko Ciebie

Miasto – dzieło sztuki
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mieście była wizja „szklanych domów”, 
w Polsce kojarzona głównie z powieścią 
Stefana Żeromskiego Przedwiośnie. Na-
tomiast od 1960 roku zaczęto używać 
pojęcia „krajobraz miejski” (townsca-
pe), w którym kategorie miasta i sztuki 
znalazły swą syntezę. 

Sztuka obecna na różne sposoby 
w przestrzeni miejskiej nie jest dedy-
kowana wyłącznie odbiorcom o wy-
robionych gustach estetycznych. Jej 
odbiorcami są w większości przypad-
kowi widzowie, którzy poszczególnym 
obiektom artystycznym przyglądają się 
niejako „przy okazji” podczas prze-
mieszczania się lub wykonywania typo-
wo użytkowych czynności. Mimo starań 
włodarzy miast oraz samych twórców, 
nie sposób stworzyć jednego dzieła 
sztuki, które w swej formie i treści tra-
fiałoby w gust tak wielkiej liczby oby-
wateli-odbiorców (począwszy od mod-
nych ostatnimi czasy murali i ławeczek, 
aż po „tradycyjne” pomniki). Dlatego, 
aby miasto mogło być traktowane jako 
dzieło sztuki, trzeba dostrzegać wartości 
kulturowe zarówno w jego substancji 
materialnej, jak i w aktywności twórczej 
ludzi z nim związanych.

X X X

W przypadku Chorzowa (w jego 
współczesnych granicach) elementy 
sztuki i artyzmu były obecne już na eta-
pie planowania inwestycji założyciel-
skiej, czyli Huty Królewskiej. Projekt 
obiektów produkcyjnych nowego zakła-
du powstał w 1797 roku. Jego autorstwo 
przypisuje się Johnowi Baildonowi i Jo-
hanowi Weddingowi. Zakład miał skła-
dać się z 4 wielkich pieców w kształcie 

ściętego stożka połączonych pomostami 
z wieżami ładowniczymi. Projekt ten, 
jako jedyny obiekt z terenu dzisiejszej 
Polski, został uwzględniony w wydaw-
nictwie Baukunst  uznawanym za „Bi-
blię architekta”. Już podczas realizacji 
całej inwestycji w latach 1798-1802 
naniesiono w projekcie zmiany dodając 
neogotyckie dekoracje. Prostota, za-
chowane proporcje, symetria i dyskret-
ne elementy ozdobne to walory,  które 
przesądziły o zaliczeniu „obiektu zało-
życielskiego miasta” do europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. Potwierdze-
niem walorów artystycznych obiektów 
Huty Królewskiej była duża liczba ry-
sunków tego zakładu zamieszczanych 
zarówno w wydawnictwach zwartych, 
jak i drukach ulotnych oraz tytułach pra-
sowych. W wielu tego typu wydawnic-
twach podkolorowywano sam rysunek 
farbami akwarelowymi, zaś ich autora-
mi byli w większości rysownicy zatrud-
nieni w hucie, która w ten sposób dbała 
o „materiały promocyjne”. Najbardziej 
znany w dziejach miasta rzeźbiarz The-
odor Kalide w 1819 roku zaprojektował 
plakietkę żeliwną z widokiem obiektów 
produkcyjnych Huty Królewskiej. Jej 
odlewy sprzedawały się w dużej ilości 
przez dłuższy czas.

Po okresie fascynacji tym co można 
było podziwiać z zewnątrz nastał czas 
zaciekawienia tym co działo się w środ-
ku oglądanych obiektów. W efekcie tego 
zaciekawienia i zafascynowania powstał 
obraz Adolpha Menzla Walcownia żela-
za, znany też pod tytułem Nowocześni 
cyklopi. Nowatorstwo tego obrazu za-
wierało się w realistycznym (a nie jak do-
tąd alegorycznym) przedstawieniu pracy 
fizycznej. Historycy sztuki zgadzają się 

co do tego, że żaden z późniejszych ma-
larskich wizerunków Królewskiej Huty/
Chorzowa nie wzbudził już zaintereso-
wania na skalę europejską.

Artystyczne aspiracje towarzyszyły 
nowożytnym dziejom miasta od jego za-
rania i przetrwały oraz rozwinęły się w 
kolejnych pokoleniach jego mieszkań-
ców stając się ważnym elementem jego 
tożsamości. Od lat 70. XX wieku śro-
dowisko miejscowych artystów plasty-
ków wystawiało swe prace w Muzeum 
w Chorzowie. W 1998 roku przedsta-
wiciele tego środowiska założyli Sto-
warzyszenie Chorzowskich Artystów 
Plastyków, które w 2000 roku dopro-
wadziło do powstania Miejskiej Galerii 
Sztuki MM (wówczas w hallu nieczyn-
nego Teatru Miejskiego). W Chorzow-
skim Centrum Kultury, gdzie obecnie 
działa Galeria MM, działa także Galeria 
Antresola, a od niedawna funkcjonuje 
także „Galeria w Bramie”. Od 2005 roku 
w Muzeum „Górnośląski Park Etnogra-
ficzny w Chorzowie” organizowane są 
pikniki malarskie „Sielskie Klimaty”, 
zaś od 2021 roku twórczo rozwija się 
Grupa Plastyczna „Krajcok 12” skupia-
jąca artystów nieprofesjonalnych. Swoje 
miejsce w świecie miejskiej sztuki za-
znaczyła już Galeria Sztuki Muzycznej 
i Obrazu.

Znaczący wkład w rozwój sztuki 
w środowisku lokalnym od lat wnosi 
też Galeria Spełnionych Marzeń funk-
cjonująca w Klubie Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” przy 
ul. Młodzieżowej – gdzie w kwietniu 
otwarta zostanie już 63 wystawa.

Dopóki daleko jeszcze do wiosennych 
porządków i sezonu działkowego warto za-
interesować się ofertą chorzowskich galerii 
pamiętając podczas ich odwiedzin, że ży-
jemy w mieście-dziele sztuki gdzie walory 
artystyczne obecne są od samego zarania.

Roman Herrmann  

Jesienna Wystawa Stowarzyszenia Chorzow-
skich Artystów Plastyków w Miejskiej Galerii 
Sztuki MM. Na zdjęciu obrazy Piotra Pilawy.

Kaja Renkas i Krzysztof Łazikiewicz. Galeria Spełnionych Marzeń 
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- Wszystko ma swój początek, 
zatem jakie są początki Pana jako 
modelarza?
- Swoją dojrzałość modelarską 
zawdzięczam m.in. studium 
nauczycielskiemu, dwuletniemu 
studium na uniwersytecie Śląskim 
kierunek wychowanie techniczne 
jak i uzyskaniu stopnia specjalizacji 
na „IKN”, było tego 19 lat. 
Z takim bagażnikiem wiedzy jak 
i praktycznych ćwiczeń (ukończyłem 
kurs radiowo-telewizyjny w Zabrzu) 
w latach siedemdziesiątych XX wieku  
przystąpiłem do ich przekazywania 
młodszym.

- Czy jest coś takiego jak specjalizacje 
modelarskie?
- Jestem modelarzem redukcyjnym 
z ukierunkowaniem na karton 
i drewno np. takie jak balsa, które 
jest specyficznym gatunkiem drzewa 
z Ameryki Południowej. Jest to 
odpowiedni materiał do budowania 
własnych modeli.

- Określa się Pan jako nauczyciel od 
„wychowania technicznego”, jednak 
wśród Pańskich uczniów był Pan 
postrzegany jako człowiek z pasją, 
pedagog z powołaniem. 
- Prowadząc zajęcia nigdy nie 
wystawiłem uczniowi oceny 
niedostatecznej. Owo budowanie 
„anielskiej” cierpliwości jest i było 
w sprzeczności z końcowym efektem.

- Aktualnie popularne są modele 
plastykowe, co Pan o nich sądzi, czy 
są one odpowiednie do rozpoczęcia 
pasji modelarskiej? 
- Modele z tworzywa odbierają 
możliwość ingerowania w projekt, 
a już nieporozumieniem jest ich 
malowanie pędzlem, jednak aerograf 
z kompresorem (urządzenie służące 
do profesjonalnego malowania modeli 
– przyp. red.) to koszt około 500 zł. 
- zależy od typu, więc dość spora 
inwestycja jak na początek.

- Faktycznie, jako oglądająca 
modele, uważam, że odpowiedni 
sposób pomalowania modelu, 
dodaje autentyczności projektu. Pan 
w swojej modelarskiej działalności 
ukierunkował się na projekty 
marynistyczne, militarne, dlaczego?
- Do dziś zastanawiam się nad wyborem 
mojej modelarskiej pasji np. Galeon 
„Waza” budowałem przez 3 miesiące po 
5 godzin dziennie, być może odpowiedź 
to: 
- dziecinne zauroczenie techniką 
wojenną,
- złość, a nawet wściekłość, dlaczego 
ich sprzęt był lepszy i czy stale musimy 
przegrywać?

- Czy istnieje jakiś kodeks dla 
modelarzy?
- Precyzja wykonywanych modeli 

Od 2016 roku zdecydowany emeryt, ale jeszcze mnie nosi!
- mówi Józef Osadnik, modelarz, grafik, nauczyciel przedmiotu określanego kiedyś jako „wychowanie techniczne”. 

Żaglowiec HMS Fly z 1775 roku. Sporo problemów przysporzyło skomplikowane ożaglowanie.

Spirit of Mississippi z XIX wieku. Model drewnia-
nego „przewoźnika” po rzece. - 40 istot żywych: 
36 ludzików, 3 muły i jeden pies, to moja koncep-
cja – mówi Józef Osadnik.  (Listopad 2018)

Modele samolotów z I i II wojny światowej. Prace 
z czasu zajęć w modelarniach Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Lompy i Miejskiego Domu 
Kultury „Batory”.
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to również precyzja wszelkich prac 
domowych. Czyli warto podjąć 
tak szalenie trudną decyzję bycia 
majsterkowiczem.

- Wojenny los Brata, miał dla Pana 
charakter traumatyczny, niestety 
jednak wpisywał się w doświadczenia 
wielu rodzin podczas II wojny 
światowej, szczególnie na Górnym 
Śląsku. Był rok 1944, w przeddzień 
Wigilii do mieszkania wszedł 
„Szupok” informując rodziców 
o śmierci syna Ryszarda, mówiąc, 
że poniósł śmierć za wielką Rzeszę 
i Adolfa Hitlera. Niewyobrażalna 

trauma i ból pozostających przy 
życiu. Jako szesnastoletni Ślązak 
został wcielony o Wehrmachtu, zginął 
mając 18 lat. Silna więź z Bratem 
umożliwiła jednak wasze pożegnanie 
po wielu latach… 
- Był 1 sierpnia 1989 roku, „maluchem” 
dojechałem do granicy z DDR-em. 
Już za mną trasa Chorzów Batory 
- Zgorzelec, jak również ogrom 
problemów z uzyskaniem wizy do 
RFN-u. A celem moim był Bittburg. 
Po przekroczeniu granicy dojechałem 
do Kassel.  Po kilku godzinach pojawił 
się Klaus, który wraz z Janiną gościli 
mnie przez miesiąc. Klaus swoim 

„japońcem” dowoził mnie do Bittburga. 
Na cmentarzu zobaczyłem nagrobek 
mojego brata, przez kilka minut nie 
mogłem opanować drżenia. 

- Pana Brat miał także wpływ na 
Pańskie zamilowanie do muzyki?
- Brat pozostawił po sobie wspaniałe 
skrzypce, które opanowałem w liceum 
pedagogicznym. W kolejce stanął 
klarnet i gitara. Jako klarnecista 
w przeglądzie amatorskich zespołów 
marynarki wojennej, zająłem 
z zespołem II miejsce w 1963 roku.

- Ma Pan na swoim koncie wystawę 
w naszym Klubie w 2008 roku.
- Dzięki Ryśkowi Pawlikowi można 
było oglądać moje grafiki, było ich 
ponad 40 oraz kilka modeli okrętów 
wojennych.

- Czy w najbliższym czasie, planuje 
Pan jakąś wystawę swoich prac?
- Mój czas prezentacji minął, będę 
jednak kibicował wszystkim takim jak 
ja, którzy z pozostałości po papierze 
toaletowym - kartonowych rolek, 
wykonują np. szachy grunwaldzkie.

- A co Pan sądzi o działalności Klubu 
ChSM „Pokolenie”?
- Co do „Pokolenia”, to jego istnienie 
jest absolutną zasługą Kierownika. 
Żaden chorzowski Dom Kultury 
nie posiada tak skromnej obsady 
personalnej przy tak rozległej 
i wielowarstwowej działalności jak 
Klub ChSM „Pokolenie”. Pozostaje 
tylko życzyć sobie kontynuacji 
działalności tej placówki.

Rozmawiała:
Marzena Warta-Biały

Galeon „Waza” z 1628 roku - oryginał do obejrzenia w Sztokholmie. Praca nad drewnianą 
repliką pochłonęła 3 miesiące (wrzesień 2017).

Klarnecista. Część zespołu na weselu na wsi kaszubskiej. W przeglądzie amatorskich zespołów 
marynarki wojennej zespół zajął II miejsce w 1963 roku.

Nad grobem Brata
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Urszula i Stanisław Kowalczyk – 1 miejsce (balkon)

Helena i Jan Gabriel – 2 miejsce (balkon)

Jan Usarek – 3 miejsce (balkon)

Marian Buk – 1 miejsce (ogródek przydomowy)

Danuta i Andrzej Kopała
Ewa i Jan Kuliberda
– 2 miejsce (ogródek przydomowy) 

Grażyna Hanusek – 3 miejsce (ogródek przydomowy)

Zielone piękno
Administracja Centrum

Prezentujemy laureatów ubiegłorocznej edycji Konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy  
z rejonu administracyjnego Centrum. W następnym numerze rejon administracyjny Różana-Gałeczki. 
Fotograficzne wspomnienie ciepłych dni zostanie z nami aż do kolejnej wiosny. 
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REKLAMA

REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH   |   tel. 32 241 33 74

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych  
w art. 61 przedstawia sytuacje kiedy 
członek spółdzielni lub właściciel 
lokalu znajdującego się w budynku 
spółdzielczym, niebędący członkiem 
spółdzielni, jest zobowiązany udostępnić 
lokal spółdzielni mieszkaniowej w celu 
usunięcia awarii lub w celu dokonania 
przeglądu. 

Ustawodawca przewidział, iż w razie 
awarii wywołującej szkodę lub 
zagrażającej bezpośrednio powstaniem 
szkody osoba korzystająca z lokalu jest 
obowiązana niezwłocznie udostępnić 
lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli 
osoba ta jest nieobecna lub odmawia 
udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma 
prawo wejść do lokalu w obecności 
funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga 
to pomocy straży pożarnej - także przy 
jej udziale. Przykładowo do takich awarii 
należy: wyciek wody z pralki, pęknięcie 
przewodów wodociągowych, gazowych, 
zwarcie instalacji elektrycznej. 
Spółdzielnia uzyskuje legitymację do 
wejścia do lokalu także, kiedy powinna  
dokonać jakichkolwiek zabezpieczeń 
mających zapobiec awarii.

Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło 
pod nieobecność pełnoletniej osoby 
korzystającej z lokalu, spółdzielnia 
jest obowiązana zabezpieczyć lokal 
i znajdujące się w nim rzeczy, do 
czasu przybycia pełnoletniej osoby. 
Zabezpieczenie może polegać na 
wstawieniu tymczasowych drzwi do 
lokalu, wymianie zamka w drzwiach 
wejściowych, czy na poczekaniu 
pracownika spółdzielni na przybycie 
pełnoletniego lokatora, oczywiście 
jeśli ma ono nastąpić niezwłocznie. 
Powyższe czynności z otwarcia lokalu 
wraz z opisem jego zabezpieczenia 
powinny zostać zaprotokołowane przez 
pracownika spółdzielni lub osobę 
biorącą udział w otwarciu lokalu.

Odmienne zasady dotyczą wykonania 
przeglądów okresowych. Tym razem 

spółdzielnia jest zobowiązana we 
wcześniejszym terminie powiadomić 
osobę korzystającą z lokalu, która powinna 
także udostępnić spółdzielni lokal w celu:
1. dokonania okresowego, a w szcze-

gólnie uzasadnionych wypadkach 
również doraźnego przeglądu stanu 
wyposażenia technicznego lokalu 
oraz ustalenia zakresu niezbędnych 
prac i ich wykonania,

2. zastępczego wykonania przez 
spółdzielnię prac obciążających 
członka spółdzielni albo osobę 
niebędącą członkiem spółdzielni, 
której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, 
albo właściciela lokalu niebędącego 
członkiem spółdzielni.

Zgodnie z powyższym przepisem 
powiadomienie może nastąpić zarówno 
w formie pisemnej, jak i ustnej. 
Spółdzielnia wykonując powyższy 
obowiązek informację o terminach 
wykonania przeglądów, a także 
o terminach dodatkowych wywiesza na 
klatkach schodowych, a także w inny 
sposób przyjęty w danej administracji. 

Należy w tym miejscu wskazać, iż 
obiekt budowlany należy użytkować 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska 
oraz utrzymywać w należytym 
stanie technicznym i estetycznym, 
nie dopuszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej. 
Artykuł 62 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. wskazuje, iż obiekty budowlane 
powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli:
1. okresowej, co najmniej raz w roku, 

polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego:
a) elementów budynku, budow-

li  instalacji narażonych na szko-
dliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytko-
wania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, 
polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; kontrolą tą powinno 
być objęte również badanie instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności 
izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów.

Jeżeli osoba korzystająca z lokalu 
odmawia udostępnienia mieszkania, 
spółdzielnia mieszkaniowa może 
wystąpić na drogę sądową z powództwem 
o nakazanie danej osobie udostępnienia 
spółdzielni lokalu mieszkalnego w celu 
wykonania przeglądów okresowych. 
Powyższe postępowanie wiąże się także 
z powstaniem dodatkowych kosztów po 
stronie lokatora.

Jeżeli wskutek uniemożliwienia 
spółdzielni wykonania określonych 
robót w celu zapobieżenia ewentualnym 
szkodom, taka szkoda powstanie, 
czy to po stronie spółdzielni czy też 
innych lokatorów zamieszkujących 
w obiekcie, to osoba która nie 
udostępniła lokalu, zarówno członek 
spółdzielni lub właściciel lokalu 
niebędącego członkiem spółdzielni 
zobowiązani są do jej naprawienia w 
pełnej wysokości.

Obowiązki członka spółdzielni 
w zakresie udostępnienia lokalu 
zostały powtórzone w § 6 pkt. 9 i § 
7 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

radca prawny
Aleksandra Partyka

Prawnik radzi Udostępnienie lokalu
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REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

W historii sztuki wielokrotnie wyko-
rzystywany był motyw tak zwanego „pal-
ca Bożego”, który przede wszystkim miał 
oznaczać moc sprawczą, tchnącą życie, 
dającą początek, wskazującą wybrańca. 
Człowiek przypisując sobie boskość, od-
wrócił ten porządek i jego „palec boży”, 
wciska przycisk, który decyduje o życiu 
i śmierci, ma moc dzielenia na silnych 
i słabych, daje tylko możliwość szybsze-
go lub późniejszego końca, wskazuje wy-
brańca ostateczności.

Wszystkie te egzystencjalne dylema-
ty, które najmocniej wybrzmiewają wła-
śnie w naszych współczesnych czasach, 
zostały na nowo pobudzone wśród pu-
bliczności, która 20 stycznia 2022r. mia-
ła możliwość uczestniczyć w spektaklu 
„Przycisk”, dzięki gościnnemu występo-
wi Teatru Reduta Śląska. Wiedząc jak po-
zytywny wydźwięk miało to wydarzenie 
na naszych odbiorców, jesteśmy bardzo 
wdzięczni całemu zespołowi i liczymy, że 
rozpoczęcie roku teatralnym akcentem, 
zwiastuje zaprezentowanie kolejnych, 
równie interesujących i oryginalnych 
spektakli na naszej Klubowej scenie.

Tekst: Marzena Warta-Biały
Zdjęcia: Marcin Bulanda

Spektakl „PRZYCISK” 

Teatru Reduta Śląska
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
oferuje lokal użytkowy 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.

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją:

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.

MA-3 ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A  tel. 32/ 241 35 97 tel.  32/ 241 41 16

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie 
informuje, że dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:

1. 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 telefo-
nicznym 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.

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Św. Pawła 4A.
Lokal o powierzchni użytkowej 11,70 m2, sytuowany jest na parterze bu-
dynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną 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 kon-
takcie 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.

3. 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-kana-
lizacyjną 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 telefo-
nicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasic-
kiego 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.

4. Lokal użytkowy nr 5 położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7.
Lokal o powierzchni użytkowej 95,00 m2,usytuowany jest na parterze bu-
dynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną 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 telefo-
nicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasic-
kiego 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 prowa-
dzonej 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 eksplo-
atacyjnej 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 Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Miesz-
kaniowy,  tel.32/241 52 08, wew. 302, 304, 305.
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Ostatnie miesiące były rekordowe pod 
względem liczby zaobserwowanych 
prób oszustwa przez e-mail, SMS czy 
komunikator. Ten wzrost zbiega się 
z pandemią koronawirusa i związanym 
z nią ograniczeniem kontaktów osobistych 
oraz przeniesieniem do internetu wielu 
codziennych aktywności. Większość 
ataków, z którymi możemy się zetknąć, 
stanowią proste sztuczki opierające się na 
powtarzalnych schematach i niewymagające 
dużych nakładów pracy. Ale jest ich wiele, 
więc przeciętny użytkownik naprawdę 
musi zachowywać czujność, by nie dać się 
złapać…

OSZUŚCI NA PLATFORMIE OLX

Najbardziej popularną kampanią phi-
shingową, która pojawiła się w czasie 
pandemii COVID-19, jest oszustwo wo-
bec użytkowników serwisu ogłoszenio-
wego OLX.

Chociaż scenariusz ataku z biegiem czasu jest 
modyfikowany, schemat, według którego 
działają atakujący, pozostaje niezmienny od 
niemal roku.

1. Przestępcy kontaktują się w sprawie 
zakupu przedmiotów wystawionych na 
sprzedaż, wykorzystując komunikator 
WhatsApp.

2. Proponują sfinalizowanie transakcji 
z wykorzystaniem usługi płatności, 
świadczoną przez portal. Jeśli sprzedawca 
się zgodzi, wysyłają spreparowany link, 
który swoją szatą graficzną, co prawda, 
przypomina OLX, ale zawiera fałszywy 
formularz płatności.

3. Na fałszywej stronie ofiara jest nakłaniana 
do podania szczegółowych danych karty 
płatniczej w celu rzekomego odebrania 
opłaty za wystawiony przedmiot (Uwaga! 
Serwis OLX świadczy usługę płatności, ale 
nigdy nie prosi o dane karty płatniczej ani 
dane logowania do konta bankowego).

4. Atak kończy się kradzieżą danych 
karty kredytowej i wyłudzeniem środków 
finansowych nieświadomego użytkownika.

FAŁSZYWE WIADOMOŚCI SMS

Kto z nas nie dostał nigdy SMS-a z informacją, 
że minął termin zapłaty jakiejś należności lub 
z innego rodzaju przypomnieniem? Takie 
wiadomości to wygodna i szybka forma 
komunikacji z zapominalskim klientem. 
Niestety przestępcy o tym wiedzą i tworzą 
fałszywe ponaglenia, celując w roztargnione 
osoby, które uwierzą, że rzeczywiście mają 
nieuregulowane rachunki.

Oszust wysyła swój SMS do jak największej 
liczby losowych numerów. W wiadomości 
umieszcza link do fałszywej strony płatności. 
Podobnie jak w przypadku omówionego 
wcześniej oszustwa, celem tego ataku jest 
wyłudzenie pieniędzy. Fałszywe SMS-y 
informują np. o konieczności dopłaty do 
szczepionki lub zachęcają do zarejestrowania 
się (odpłatnie) na szczepienie. Pojawiają 
się również wiadomości, których treść 
nie jest związana z pandemią, np. dotyczą 
uregulowania należności za energię 
elektryczną, wyrównania niedopłaty podatku 
lub mandatu karnego.

Kwota określona w wiadomości jest zwykle 
niewielka. Przestępcy liczą na to, że odbiorca 
nie będzie drobiazgowo weryfikował, 
czy należność jest zasadna. Czekają na 
osoby, które będą skłonne zapłacić „dla 
świętego spokoju”. Niestety podanie danych 
logowania na fałszywej stronie płatności 
może doprowadzić do utraty dużo większej 
sumy niż wymieniona w wiadomości.

SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE 
UKRYTE POD AKCEPTACJĄ 

REGULAMINU

Kampanie phishingowe mogą się 
rozprzestrzeniać również za pomocą 
wiadomości e-mail. Przykładem tego 
są fałszywe maile, które obserwujemy 
od prawie roku. Nadawcy podszywają 

się pod operatorów polskich serwisów 
pocztowych – Onet, Interia, O2 i Wirtualna 
Polska. Zależnie od wariantu oszustwa, 
w treści wiadomości pojawia się informacja 
o konieczności zatwierdzenia nowej polityki 
prywatności lub powiadomienie o tym, 
że konto zostało zablokowane z powodu 
naruszenia regulaminu przez użytkownika. 
W obu przypadkach ofiara jest namawiana 
do przejścia na wskazaną stronę w celu 
zdjęcia blokady konta. Jeśli otworzymy 
stronę w przeglądarce internetowej na 
komputerze, nasze urządzenie może zostać 
zainfekowane wirusem wykradającym 
poufne dane. Wejście na stronę przy użyciu 
telefonu z systemem Android wyświetla 
inną zawartość. Użytkownicy telefonów 
są nakłaniani do pobrania aplikacji, 
która ma rzekomo być wymagana do 
dokończenia procesu weryfikacji. Aplikacja 
ta w rzeczywistości jest szkodliwym 
oprogramowaniem wykradającym dane 
bankowe.

URZĄDZENIA MOBILNE POD 
OSTRZAŁEM FLUBOTA

Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost 
popularności zakupów online. To z kolei 
zachęciło atakujących do wykorzystania 
wizerunku firm kurierskich. Atak polega na 
zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym 
szkodliwego oprogramowania Flubot. Swoją 
nazwę (z ang. flu – grypa) zawdzięcza 
błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się. Atak 
jest skierowany w użytkowników urządzeń 
z systemem Android.

Fałszywa aplikacja uzyskuje dostęp 
do listy kontaktów z zainfekowanego 
urządzenia i uprawnienia, które pozwalają 
jej na wysyłanie i odbieranie SMS-ów. 
Dodatkowo Flubot jest zagrożeniem, które 
potrafi wykradać dane logowania do różnych 
serwisów, w tym bankowości mobilnej.

Smartfon jest trudniejszym celem dla 
przestępców niż laptop czy komputer 
stacjonarny. Systemy operacyjne nie 
pozwalają zainfekować urządzenia 

TOP 5 NAJCZĘSTSZYCH TECHNIK PHISHINGOWYCH
Phishing to rodzaj oszustwa, który polega na podawaniu się za inną osobę, podszywaniu się pod firmę lub instytucję w celu 
wyłudzenia poufnych informacji, danych logowania, danych karty kredytowej, konta bankowego lub używanych haseł. Liczba 
oszustw tego rodzaju nieprzerwanie rośnie od 2015 roku, najlepiej ukazują to statystki prowadzone przez zespół CERT Polska.

Informacje Policji Śląskiej
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REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

REKLAMA

mobilnego złośliwym oprogramowaniem 
w sposób automatyczny – bez udziału 
użytkownika. Dlatego przestępcy starają się 
nakłonić nas, abyśmy sami zainstalowali 
wirusa, którego nam podrzucają. Ta sztuczka 
nie uda się w przypadku systemu iOS. 
Na urządzenia Apple’a w ogóle nie da się 
zainstalować aplikacji pochodzących spoza 
oficjalnego sklepu. Istnieje taka możliwość 
dla systemu Android, który jest otwarty 
dla oprogramowania z różnych źródeł. 
Podstawowym środkiem ostrożności 
powinno więc być instalowanie tylko 
aplikacji pobranych z oficjalnego sklepu 
Google Play.

FACEBOOK I FAŁSZYWE 
ARTYKUŁY

Stresujące, groźne, sensacyjne newsy łatwo 
się rozchodzą, zwłaszcza na portalach 
społecznościowych i w komunikatorach. 
Dlatego pandemia i termin COVID-19 
są wykorzystywane do rozprowadzania 
wiadomości phishingowych. Niestety 
w takim przypadku link do „portalu 
informacyjnego” przychodzi od „znajomej 
osoby”, więc łatwiej jest dać się nabrać. 
Oszuści działają przez cudze konta 
społecznościowe, do których hasło udało 
im się uzyskać w następujący sposób, czyli: 
wysyłają w komunikatorze lub publikują 
na profilu link do sensacyjnego newsa. 
Kto kliknie w ten link, zobaczy formularz 
logowania do Facebooka. Dawniej fałszywe 
wiadomości zawierały emocjonalny 
przekaz, np. informowały o rzekomym 
gwałcie na młodej osobie lub znęcaniu się 
nad zwierzętami. Przestępcy jednak bardzo 
łatwo modyfikują swoje plany działania, 
wykorzystali więc pandemię i zaczęli tworzyć 
artykuły ściśle związane z COVID-19. 
Fałszywe wiadomości dotyczące zgonu po 
szczepionce przeciw COVID lub informacje 
o śmierci spowodowanej koronawirusem 
mają zachęcać do wprowadzenia danych 
logowania w celu zapoznania się z treścią 
informacji.

To fałszywy formularz, więc jeśli podamy 
tam swoje dane logowania, to przestępca 
będzie mógł się zalogować na nasze konto 
i z niego wysyłać podobne wiadomości 
do naszych znajomych i w ten sposób 
przejmować ich konta. Po co komu tyle 
cudzych kont na Facebooku? Po to, żeby 
oszukać jak najwięcej osób i wzbogacić się 
ich kosztem.

Mając możliwość wysłania wiadomości do 
setek „znajomych”, złodziej wysyła krótki 
komunikat, np.: Hej, masz może BLIK-a? 
Podasz mi kod? Potrzebuję pożyczyć 500 zł 
– oddam najpóźniej w przyszłym tygodniu.

Gdy dopytujemy, co się stało, rozmówca 
przedstawia sprawę jako pilną i kryzysową. 
Czasem chodzi o zepsuty samochód i opłatę 
za holowanie, czasem ktoś został okradziony 
w podróży przez kieszonkowców… 
Nieszczęścia chodzą po ludziach. Komuś 
znajomemu przecież pomożemy w trudnej 
sytuacji. Przestępcy liczą na to, że nie 
sprawdzimy, czy na koncie przyjaciela na 
pewno to właśnie on jest zalogowany. Kod 
BLIK można zrealizować wszędzie – np. 
w bankomacie na drugim końcu Polski. 
Wypłaconej gotówki ofiary nie odzyskują.

JAK SIĘ BRONIĆ?

Najlepszą linią obrony w przypadku 
kampanii phishingowych są zawsze 
ostrożność oraz uwaga. Za każdym 
razem należy weryfikować nazwę strony 
internetowej, na której podaje się wrażliwe 
dane, czy nazwę domeny, z której otrzymano 
ważną wiadomość mailową. Każdy błąd, 
nawet drobna literówka, mogą świadczyć 
o oszustwie. Bardzo istotne jest również 
używanie unikalnych i odpowiednio 
skomplikowanych haseł w każdym 
z serwisów (w szczególności podczas 
korzystania z kont pocztowych, za pomocą 
których można resetować hasła w innych 
serwisach). Pomocne w tym zakresie są 
menedżery haseł. Wszelkie podejrzenia 
należy weryfikować, kontaktując się 

z rzekomym nadawcą za pomocą innego 
kanału niż ten, przez który dotarła 
wiadomość.

Należy również pamiętać o odpowiednim 
dbaniu o inne kwestie związane z naszą 
obecnością w internecie. CERT Polska 
przygotował krótki poradnik dotyczący 
najważniejszych zasad bezpiecznego 
korzystania z poczty elektronicznej oraz 
mediów społecznościowych. Poradnik 
można znaleźć pod adresem: https://
www.cert .pl/uploads/docs/CERT_
Polska_Bezpieczna_poczta_i_konta_
spolecznosciowe.pdf.

Ponadto od marca 2020 r. CERT Polska 
wraz z operatorami telekomunikacyjnymi 
publikuje listę ostrzeżeń przed 
niebezpiecznymi adresami internetowymi. 
Zgodnie z założeniami na listę ostrzeżeń 
trafiają domeny internetowe, które za 
podstawowy cel swojego działania mają 
wprowadzenie w błąd użytkowników 
internetu. Operatorzy zobowiązali się 
m.in. do blokowania dostępu do stron 
internetowych, wykorzystujących nazwy 
domen internetowych opublikowanych na 
liście ostrzeżeń, a także do przekazywania do 
NASK-u informacji o takich stronach.

W 2020 r. aż 58 proc. domen znajdujących 
się na liście ostrzeżeń CERT Polska było 
powiązanych z fałszywymi panelami 
logowania do portalu Facebook. W tym roku 
CERT obserwuje ciągły wzrost szkodliwych 
domen wykorzystujących wizerunek 
platformy OLX – w 2020 r. zarejestrował 
570 takich incydentów. Dla porównania – 
rok wcześniej było ich jedynie pięć.

W 2021 r. stanowią one prawie 30 proc. 
domen wpisanych na listę ostrzegającą przed 
niebezpiecznymi domenami.

Więcej informacji
na stronie internetowej

https://slaska.policja.gov.pl/
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USŁUGI

• AAA USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solid-
ność, tel. 502-706-342.

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

• AUTO KUPIĘ, tel. 509-954-191.

• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazo-
wych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych; remonty łazienek, 
tel. 32 241-99-81, 601-477-527.

• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, wykładzin, 
solidnie, tel. 606-274-056.

• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, montaż JUNKERS, 
VAILLANT, TERMET inne tel. 783-367-264.

• HYDRAULIKA tel. 783-367-264.

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

• KAMIENIARSTWO, tel. 602-644-573.

• 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.

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Kupię bezpośrednio garaż Chorzów Batory,  
tel. 797-299-422.

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

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Chorzowie 
przy ul. Świętej Kingi, pow. 48 m2, 2 piętro, M-4, 
3 pokoje + kuchnia, C.O., gaz, mieszkanie do 
odświeżenia. Sprzedam lub zamienię na mniejsze na 
parterze. tel. 509-311-025.

• Kupię garaż w okolicach Amelung, Św. Kingi,  
ul. Składowej. tel. 784-485-650.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 55 m2 w Cho-
rzowie przy ul. Katowicka, na 2 piętrze z dwoma 
balkonami. tel. 605-073-866.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 47,6 m2 w Cho-
rzowie, na Osiedlu Irys (4 piętro). Mieszkanie do 
remontu, adaptacji. tel. 605-452-606.

• Sprzedam mieszkanie 33,60 m2 - 2 pokoje, 
kuchnia z oknem po generalnym remoncie (wymiana 
wszystkich instalacji, panele, gładzie, kafelki) blisko 
Amelungu. tel. 733-156-955.

• Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie, 35 m2, C.O. 
w Chorzowie, ul. M. Konopnickiej. Mieszkanie po 
generalnym remoncie. Do wynajęcia od zaraz, kuchnia 
wyposażona, mieszkanie słoneczne, pokoje bez ume-
blowania. tel. 517-761-819.

• Zamienię mieszkanie (nie jest własnościowe), 60 m2. 
trzy pokoje, 3/3 piętro, dwa balkony, w Chorzowie Bato-
rym na mieszkanie na Klimzowcu. tel.: 693-118-864.

• Kupię prywatnie mieszkanie 3 pokojowe na Klim-
zowcu. tel. 693-118-864.DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny

tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓWtel. biuro: 32 608 07 14   Dorota: 509 498 648  email: dorota.siudy@gmail.com

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, os. Pnioki, kawalerka, pow 33 m2, cena 178.000,-

• Chorzów Centrum, mieszkanie 2 pokojowe 48m2,  
cena 225.000,-

• Chorzów II, mieszkanie 2 pokojowe 47m2, cena 219.000,-

Mieszkania do wynajęcia
• Chorzów os. Ruchu, kawalerka 30m2, czynsz 1300,  

plus kaucja i media
• Chorzów os. Ruchu, mieszkanie 2 pokojowe 47m2,  

czynsz 1350, plus kaucja i media
• Katowice Ligota, 2 pokojowe, umeblowane, 

pow. 38 m2, cena 1300,- plus kaucja i media

• Orzesze, dom 190m2, czynsz 4900, plus kaucja i media.

 PRZYJMUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY,

DZIAŁKI BUDOWLANE 

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

www.facebook.com/konkretchorzow/

REKLAMA

41-500 Chorzów,
ul. Wolności 49/1

tel./fax 32 2415-384
tel. kom. 695 374 350 oraz 506 657 877

godz. 1000-1700 
www.facebook.com/konkretchorzow/

e-mail: celinarej@gmail.com
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Sprawy potoczyły się według przewidywal-
nego scenariusza. Kiedy tylko ekipa remon-
towa zwinęła swój majdan z korytarzy i kla-
tek schodowych bloku, a oczom wszystkich 
- w pełnej krasie - ukazał się widok świeżo 
malowanych ścian i odnowionych poręczy, 
narzekania na niewygody powodowane trwa-
jącą modernizacją ucichły jak ucięte siekierą. 
Z miejsca zastąpił je chór głosów pełnych 
zachwytu. Tylko Marudzewski nie miał 
głowy do podziwiania zmian. Nie wiadomo 
jak i kiedy złapał z żoną wirusa, który przy 
dziennych statystykach przewyższających 
rekordy z dwóch ostatnich lat jest właśnie 
w odwrocie. Tak czy siak Marudzewscy zo-
stali na tydzień uziemieni w areszcie izolacji. 
Aplikacja „Kwarantanna domowa” upo-
mniała się o selfi e z miejsca odosobnienia 
tylko dwukrotnie – pierwszego dnia działa-
nia. Więcej się nie odezwała, a Marudzewski 
już trzeciego dnia ironizował, że na pierw-
szych fotografi ach wypadł tak paskudnie, że 
nawet aplikacja nie chce go więcej oglądać. 
Automat komunikujący nowe zadania do 
wykonania konsekwentnie nie dzwonił. Za-
dzwonił za to ktoś z niezidentyfi kowanego 
numeru. Marudzewski, który w zwykłych 
okolicznościach ignoruje podobne połą-
czenia, tym razem zdecydował się odebrać. 

Spodziewał się policyjnej kontroli dotyczą-
cej przestrzegania zasad izolacji. 
- Słucham, kto mówi? – zacharczał do 
słuchawki.
- Sąsiad… Znaczy, Wesołowski. Dzień 
dobry! – usłyszał w odpowiedzi.
- Taaak? – zdziwił się Marudzewski.
- Dzwonię z troski… Gdybyście państwo 
czegoś potrzebowali, proszę się nie krępo-
wać. Numer, który się panu wyświetlił to 
moja nowa komórka. Starą trafi ł szlag. Pro-
szę zaktualizować dane i swobodnie dzwo-
nić w potrzebie – ciągnął Wesołowski.
- Nie bardzo rozumiem… - odparł, kasz-
ląc, Marudzewski.
- Proszę wybaczyć niedyskrecję, ale sły-
szałem, że dopadł państwa wirus…
Marudzewskiego zamurowało na te słowa. 
Chorowali z żoną od kilku dni, nikomu w tym 
czasie nie pochwalili się posiadaniem tego 
doświadczenia. Skąd u licha miałby o tym 
wiedzieć Wesołowski? W telewizji mówili?!
- Dziękuję. Będę pamiętać! Czy jednak 
mógłbym się dowiedzieć skąd pan wie 
o naszym kłopocie? – Marudzewski pękał 
z ciekawości.
- Oczywiście, Plotasińska nam powiedziała…
- Ach, tak… Plotasińska… - Marudzew-
ski starał się ukryć zdziwienie. – Plotasiń-

ska… - powtórzył. 
Po chwili wymiany kurtuazyjnych uprzej-
mości zakończył rozmowę z sąsiadem 
i poczłapał do żony. 
- Mamy aferę osiedlowego „Pegasusa” – 
oznajmił. – Plotasińska jakimś, sobie tylko 
znanym sposobem, posiadła wiedzę na te-
mat naszych zdrowotnych perturbacji i jesz-
cze rozpowiada to po sąsiadach! – dodał.
- Jak to możliwe? – zdziwiła się Maru-
dzewska. 
- Też się zastanawiam. Przecież my niko-
mu ani słowa… Zawsze miałem ją za tę, 
co to godzinami sterczy pod ścianami ze 
szklanką przy uchu. Teraz mam dowód– 
wściekał się Marudzewski. 
- Niby jakim cudem? Przecież nas w ten 
sposób nie podsłucha…? – powątpiewała 
Marudzewska. – Nie ma takich możliwo-
ści technicznych – ciągnęła.
- Jasne. Nie mieszka z nami przez ścia-
nę, to fakt; ale jak widać też żaden pro-
blem… - snuł swoją refl eksję
- Wiesz, że wszędzie jej pełno i wyrasta jak 
spod ziemi w najmniej spodziewanych mo-
mentach. Musiała po prostu zarejestrować ku-
riera z aplikacji, który zostawił nam wczoraj 
zakupy na wycieraczce. Ot i cała tajemnica…

Krzysztof Knas

Afera Osiedlowego PegasusaNasz felieton

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych utworzą hasło:
1 2 3 4 5 6 7 118 109
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Nasi Seniorzy od zawsze są dla nas wzorem, jeśli chodzi o aktywność oraz 
zaangażowanie. Właśnie oni najlepiej wiedzą, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch” 
to nie tylko pusty slogan. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów 
na zajęcia z GIMNASTYKI REHABILATYCJNEJ, w każdą środę o godz. 12.00 
- najbliższe spotkanie zaraz po feriach czyli 2 marca. Do zobaczenia.

Aktywna ŚRODA dla Seniorów

REKLAMA
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Cel szczegółowy:
Piotr LEŚKÓW

Podaruj 1% podatku
Podopiecznemu Fundacji ISKIERKA

na rzecz dzieci z chorobą nowotworową

KRS 0000248546

Dominik Chrobot to pełen pasji nastolatek, który choruje na ostrą 
białaczkę limfoblastyczną. Na początku kwietnia 2021 roku trafił 
do chorzowskiego szpitala, gdzie wykonane badania potwierdziły 
chorobę onkologiczną. Dominik aktualnie jest w trakcie chemiote-
rapii i sterydoterapii. Dominik uwielbia sport – jeździ na motocros-
sie i snowboardzie. Lubi również szkicować i wiele czasu spędza 
w kuchni gotując. Kocha zwierzęta – ma psa i kota. Dominik ma 
starszego brata i wielu przyjaciół. Chciałby studiować w Krakowie 
i w przyszłości zostać geodetą.
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CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;  
32 241 05 28
●  sekretariat prezesa i dyrektora  

ds. ekonomicznych: 
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12

●  dyrektor ds. techn. i eksploatacji:  
32 241 14 26

ADMINISTRACJE ChSM
●  os. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11 

tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66 
●  os. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4  

tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
●  os. Centrum, ul. Krasickiego 7a 

tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
●  os. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41 

tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13

 POGOTOWIE AWARYJNE
504 095 977

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

INFORMATORINFORMATOR
POGOTOWIA
●  ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)
●  nocna i świąteczna opieka lekarska 

i pielęgniarska SPZOZ Zespołu Szpitali 
Miejskich w Chorzowie pawilon nr 5, 
ul. Strzelców Bytomskich 1 
- tel. 32 349 91 40 (osoby dorosłe), 
32 349 91 38 (dzieci),

●   energetyczne i oświetlenia ulic: 991, 
32 303 03 03, 

● wod.- kan.: 994, 32 241 32 77, 32 770 37 00
● dźwigowe (całodobowe): 601 515 812
● gazowe 992, 32-245-20-50
●  Zakład Urządzeń Dzwigowych „Eldźwig”: 

32 241 60 58

●  Spółdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48, 
32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12

● Straż Pożarna: 998, 32 241 09 77

● Komenda Miejska Policji: 32 771 52 00

● Straż Miejska: 986, 32 241 61 45

www.chsm.com.pl

GODZINY PRACY ChSM
poniedziałek, wtorek, czwartek 
od 7.00 do 15.00
 
środa od 7.00 do 17.00

piątek od 7.00 do 13.00

GODZINY PRACY KAS:
poniedziałek, wtorek, czwartek 
od 7.15 do 14.30
środa 
od 7.15 do 16.30

z przerwami: od 11.00 do 11.30 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

REKLAMA
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ROK ZAŁOŻENIA 1990
godz. 1000-1700

41-500 Chorzów, ul. Wolności 49/1
tel./fax 32 2415-384

tel. kom. 695 374 350 oraz 506 657 877
www.facebook.com/konkretchorzow/

e-mail: celinarej@gmail.com

Biuro Obrotu
Nieruchomościami

kupno, sprzedaż, wynajem mieszkań, 
nieruchomości, lokali użytkowych.

Domy, działki w górach.
Regulacja stanów prawnych

nieruchomości.

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

tel. 602-314-720 

REKLAMA

Wstań i rusz się! Bez wymówek

• W 1996 r. przed telewizorami 3 godziny 
i więcej każdego dnia spędzało 19% Po-
laków, a w 2013 już ponad 32%. 

• W 2020 r. statystyczny Polak każdego 
dnia spędził przed telewizorem średnio 
4 godziny, 24 minuty.

•  W 2019 r. 10 mln Polaków cierpiało na nad-
ciśnienie tętnicze, a na cukrzycę 1,5 mln. 

• Prognozy zakładają, że w 2035 r. te liczby 
wyniosą odpowiednio 15 mln i 3,2 mln.

• W Polsce mamy obecnie prawie 15% 
osób otyłych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(ang. WHO) aktywność fi zyczną defi niu-
jemy jako ruch ciała wywołany przez 
mięsnie szkieletowe, który wymaga 
energii. Dlatego do aktywności fi zycznej 
zaliczyć należy nie tylko zorganizowane 
zajęcia sportowe, ale również typową co-
dzienną aktywność zawodową czy prace 
domowe.

Znasz te wymówki?
• Nie mam czasu. 
• Nie umiem biegać. 
• Nie mam sprzętu. 
• Nie mam odpowiedniego stroju.
• Nie mogę, nie mam, nie znam się, zaro-

biony jestem…
Zdrowsze i dłuższe życie to dobry powód, 
by zmienić nastawienie. Nie myl aktywno-
ści fi zycznej z ćwiczeniami lub treningiem.

Nieznacznie modyfi kując przyzwyczaje-
nia, możesz znaleźć czas na aktywność 
fi zyczną np.:
• wchodzenie po schodach - 948 kcal/godz.
• szybki marsz - 600 kcal/godz.
• powolny spacer - 172 kcal/godz.
• pływanie - 468 kcal/godz.
• energiczny taniec - 366 kcal/godz.
• aerobik - 300 kcal/godz.
• odkurzanie - 135 kcal/godz.
• skakanka - 492 kcal/godz.

Wpływ aktywności  fi zycznej  na zdrowie:
• ogranicza ryzyko schorzeń sercowo-na-

czyniowych,
• powstrzymuje i opóźnia rozwój nadci-

śnienia tętniczego,
• zmniejsza ryzyko otyłości,
• pozwala na zachowanie funkcji metabo-

licznych,
• pomaga w profi laktyce cukrzycy typu 2.

Źródło: facebook.com/akademianfz

Ile czasu spędzasz na kanapie, przed telewizorem czy z telefonem  w dłoni? Znamy odpowiedź 
- z roku na rok coraz więcej!W zdrowym cieleW zdrowym ciele

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

SERWIS RTVSERWIS RTV
NAPRAWA NAPRAWA 

SPRZĘTU RTVSPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTENMONTAŻ ANTEN

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

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514


