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Z okazji Święta Flagi, 2 maja, na 
terenie dawnej jednostki wojskowej 
w Chorzowie w samo południe uroczy-
ście wciągnięto na maszt fl agę Polski. 
Uczestniczące w wydarzeniu delegacje 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem ku czci 
poległych żołnierzy 75 Pułku Piechoty. 
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkanio-
wą reprezentowali Prezes Zarządu Ma-
rek Kopel i Członek Zarządu Bartłomiej 
Gocek.

3 maja na Placu Powstańców odbyły 
się obchody 231. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja i 101. rocznicy 
wybuchu III Powstania Śląskiego. Pod 
pomnikiem Powstańca Śląskiego złożo-
no kwiaty, a okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Prezydent Chorzowa 
Andrzej Kotala. Także tu nie zabrakło 
delegacji ChSM z Prezesem Zarządu 
Markiem Koplem.

W piątek 6 maja w „Sztygarce” od-
był się koncert charytatywny „Solidarni 
z Ukrainą”, podczas którego na scenie 
swoje muzyczne siły połączyli muzy-
cy z Polski, a konkretnie z Chorzowa 
i miast ościennych, a także z Ukrainy. 
Wzruszenie, nostalgia ale przede wszyst-
kim wielka nadzieja i miłość tworzyły 
niepowtarzalną atmosferę tego wyda-

rzenia. Na widowni zasiedli także goście 
z Ukrainy dla których ten koncert był 
czymś więcej niż tylko chwilową roz-
rywką, wszyscy czuli, że są jednością, 
która może wzrastać dzięki wzajemnej 
przyjaźni z Polską. Jak zwykle sztuka, 
a przede wszystkim muzyka dała wyraz 
temu, że umocnieni duchowo, możemy 
zmieniać ten świat na lepsze.
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Solidarni z Ukrainą
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Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych spalinowych 
i wentylacyjnych.  

Kontynuowano remont balkonów przy 
ul. Brzozowej 21-23 oraz prace malarskie 
w budynku przy ul. Ks. J. Czempiela 48. 
Rozpoczęto prace związane z naprawą 

cokołu dolnej części elewacji budynku przy 
ul. Granicznej 94-102 od strony ulicy.

Kontynuowano prace malarskie 
w budynku mieszkalnym przy ul. Kaliny 62. 

Wykonano wiatę śmietnikową dla miesz-
kańców budynku przy ul. Ks. J. Czem-
piela 50, a także przeprowadzono mycie 
elewacji północnych budynków przy 
ul. Karpackiej 36-40a oraz ul. Brzozowej 3.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rady Osiedla 

omówiono przygotowania do części 
Walnego Zgromadzenia, która dla rejonu 
administracyjnego „Chorzów Batory” 
odbędzie się w dniu 24.05.2022r. Ponadto 
wybrano zespół do typowania laureatów 
w Konkursie na najładniejszy balkon  
i ogródek przydomowy oraz zapoznano się 
ze sprawami bieżącymi.

Administracja
Zakończono prace związane z remon-

tem dachu oraz instalacji odgromowych 
przy ul. Łagiewnickiej 104-106 i Rodziny 
Oswaldów 49-51, renowacją wewnętrznej 
rury spustowej metodą rękawa żywiczne-
go przy ul. 3 Maja 115, wymianą poziomu 
instalacji gazowej wraz z zabudową zawo-
rów podpionowych przy ul. Wandy 65-69, 
a także renowacją nawierzchni placyku 
gospodarczego oraz nasadzeniem żywo-
płotów przy ul. Kopalnianej 7-11. Żywo-

płoty nasadzono także przy ul. 3 Maja 115 
i Gwareckiej 63.

Rada Osiedla
Członkowie Rady zapoznali się z infor-

macją o aktualnym systemie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, dokonali 
oceny stanu utrzymania zasobów miesz-
kaniowych i otoczenia w okresie wiosen-
nym.

Prace porządkowe oraz malowania, ze 
względu na wcześniejsze warunki atmos-
feryczne, są aktualnie wykonywane, a ko-
ordynacja prac odbywa się na bieżąco.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

ul.  Brzozowa 21-23

ul. Czempiela 48

ul. Czempiela 50

ul. Łagiewnicka 104-106

ul. Wandy 65-69 ul. Kopalniana 7-11

CHORZÓW BATORY

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
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Administracja
W kwietniu 2022 roku w zasobach Ad-

ministracji „Centrum” zakończono prace 
związane z remontem elewacji i balko-
nów budynku przy ul. Majętnego 8. Do-

konano montażu zaworów podpionowych 
na instalacji gazowej w piwnicach  bu-
dynku przy ul. Gajowej 1-7 oraz przepro-
wadzono modernizację poziomej instala-
cji gazowej w części lokali użytkowych 

z wyprowadzeniem zaworów podpiono-
wych do wspólnego kolektora w budynku 
przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7. 

Rada Osiedla
W kwietniu br. Rada Osiedla zapoznała się 
z oceną stanu technicznego najstarszych 
zasobów mieszkalnych w Administracji 
„Centrum”, omówiono stan zaległości 
w opłatach za lokale mieszkalne i użytko-
we oraz zapoznano się z oceną stanu tech-
nicznego zasobów Administracji. 

Administracja
W kwietniu 2022 roku w zasobach Ad-

ministracji „Różana Gałeczki” zakończo-
no prace związane z malowaniem klatki 

schodowej w budynku przy ul. Gałecz-
ki 43, modernizacją instalacji domofono-
wej przy ul. Gałeczki 45 oraz wymianą 
poziomów kanalizacji w budynku przy 
ul. Górniczej 26-28. Wykonano renowa-
cję pionu kanalizacji deszczowej przy 
ul. Szczecińskiej 10, kontynuowano ro-
boty malarskie przy ul. Gałeczki 45.   

Przeprowadzane były także przeglądy 
instalacji gazowych, elektrycznych oraz 
przeglądy kominiarskie. Na bieżąco usu-
wano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Podczas  posiedzenia w kwietniu 2022 

roku  Rada Osiedla „Różana Gałeczki”   
omówiła stan zaległości w opłatach za 
mieszkania i lokale w zasobach Admi-
nistracji. Omawiano sprawy związane 
z przygotowaniami do Walnego Zgro-
madzenia ChSM. Rozpatrywano  także 
sprawy bieżące i wniesione przez miesz-
kańców osiedla. 

ul. Gałeczki 45 ul. Gałeczki 45 

CENTRUM

RÓŻANA-GAŁECZKI

ul. Majętnego 8

ul. Opolskiego 7
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W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Nadzorczej ChSM, 
na którym niezależny biegły rewident  
- p. Jadwiga Deja przedstawiła sprawozda-
nie z badania sprawozdania finansowego 
za 2021 rok. 

Prezes Zarządu p. Marek Kopel przed-
stawił sprawozdanie Zarządu z działalno-
ści Spółdzielni za 2021 rok. 

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione 
sprawozdania.

W kolejnych punktach Rada przyjęła 
następujące Uchwały:

- w sprawie wyrażenia opinii Rady Nad-
zorczej w sprawie sprawozdania z działal-

ności Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za rok 2021; 

- w sprawie przyznania nagrody rocz-
nej dla p. Marka Kopla - Prezesa Zarządu 
ChSM;

- w sprawie przyznania nagrody rocznej 
dla p. Piotra Zozgórnika za okres pełnienia 
funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ChSM;

- w sprawie przyznania nagrody rocznej 
dla p. Łukasza Kołodzieja - Zastępcy Pre-
zesa Zarządu ChSM;

- w sprawie przyznania nagrody rocznej 
dla p. Bartłomieja Gocka - Członka Zarzą-
du ChSM.

Następnie Prezes Zarządu p. Marek Ko-

pel przedstawił informację z bieżącej dzia-
łalności Zarządu oraz informację na temat 
przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

W sprawach organizacyjno-samorzą-
dowych Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej p. Ewa Lewek zaprezentowała 
protokół z przeprowadzonej wycinkowej 
kontroli z zakresu usług obcych. 

W ramach spraw bieżących Przewodni-
cząca Rady Nadzorczej – p. Grażyna Wide-
ra zwróciła się z wnioskiem o podjęcie dzia-
łań w sprawie polepszenia funkcjonalności 
i przejrzystości serwisu e-BOK ChSM.

Sekretarz RN ChSM,
Justyna Szatkowska

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej informuje, że na po-
siedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022r. 
Rada Nadzorcza zapoznała się i przyję-
ła sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta z badania finansowego za rok 
obrotowy 2021. Po przyjęciu sprawozda-
nia, Rada Nadzorcza ChSM Uchwałą Nr 
5/R/2022 wyraziła pozytywną opinię w 

sprawie sprawozdania Zarządu z działal-
ności Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za rok 2021 oraz sprawozdania 
finansowego Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2021r.

Sprawozdanie finansowe Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 
2021r. oraz sprawozdanie niezależne-
go biegłego rewidenta są dostępne dla 

członków Spółdzielni na stronie in-
ternetowej Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej www.chsm.com.pl po 
zalogowaniu się do E-BOKa, a także 
zostały wyłożone w siedzibie Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Chorzowie, przy ul. Kopalnia-
nej 4a do terminu rozpoczęcia Walnego 
Zgromadzenia ChSM.

Pełnienie obowiązków kierownika Administracji Osiedla „Centrum” 
przejął z dniem 01.04.2022r. Pan Piotr Rejnowicz, zastępując p. Bożenę 
Szaleniec która przeszła na emeryturę.

Pan Piotr Rejnowicz jest absolwentem wydziału ekonomiczno-inżynie-
ryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 
w Katowicach  na kierunku Zarządzanie, a także posiada licencję Zarząd-
cy Nieruchomości nadaną przez Federację Porozumienia Polskiego Rynku 
Nieruchomości. Z Chorzowską Spółdzielnią mieszkaniową związany jest 
od ponad 20 lat. Ostatnio pracował w Administracji Osiedla „Żołnierzy 
Września” na stanowisku mistrza konserwatorów.

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

INFORMACJA W SPRAWIE BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ChSM 

ZA 2021 ROK

Piotr Rejnowicz pełniącym obowiązki Kierownika Administracji „Centrum”

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

REKLAMA
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Współorganizatorem tego pięknego artystycznego gestu solidarności z Ukrainą, która znalazła się w trudnym momencie swoich 
dziejów, był Klub ChSM „Pokolenie”. Wśród gości wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Obecni byli m.in. przewodnicząca Rady Nadzorczej ChSM Grażyna Widera i kierownik Klubu ChSM „Pokolenie” Ireneusz 
Warta. W czasie imprezy trwała charytatywna kwesta na rzecz Ukrainy. Odbyła się także wyjątkowa licytacja. Swoje dzieła na ten 
cel przekazali m.in. Janina Partyka-Pojęta, członek Rady Nadzorczej ChSM, ilustratorka Anna Strutyńska (jej wystawę można było 
oglądać niedawno w Galerii Spełnionych Marzeń w Klubie ChSM) a także Andrzej Sodowski i członkinie działającej w „Pokole-
niu” Grupy Artystycznej „Artis”.
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Do Parku Śląskiego, w którym znajduje 
się Muzeum „Górnośląski Park Etnogra-
fi czny”, dotrzeć można z kilku stron. My 
proponujemy dojście do tego niezwykłe-
go miejsca aleją Wycieczkową. Punktem 
startu może być ulica Kościuszki, która 
łączy się z ulicą Rycerską, biegnącą na-
przeciw szybu „Prezydent”, wzdłuż na-
sypu dawnej kopalnianej wąskotorówki. 
Następnie dochodzimy do połączenia 
ulicy Słowiańskiej z aleją Wycieczko-
wą, która prowadzi właśnie do Skansenu. 
Zanim podążymy w kierunku muzeum et-
nografi cznego rozejrzyjmy się jeszcze przez 
chwilę wokół ulic Rycerskiej i Słowiańskiej. 
Znajduje się tu osiedle bloków mieszkalnych 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
budowanych w latach 1969-1972. Miejsce 
to było od początku dobrze skomunikowa-
ne, niedaleko centrum miasta, choć naprze-
ciwko fedrującej do 1995 roku kopalni. 

Muzeum „Górnośląski Park Etnografi cz-
ny w Chorzowie” było tworzone przez wiele 
lat. Idea założenia skansenu na terenie przy-
łączonej do Polski w 1922 roku części Gór-
nego Śląska pojawiła się wraz z objęciem 
w 1927 roku przez prof. Tadeusza Dobro-
wolskiego (1899-1984) funkcji konserwa-
tora zabytków w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach, a później również 
dyrektora Muzeum Śląskiego. Podjął się 
on zadania ratowania zabytków architek-
tury drewnianej i tworzenia górnośląskiego 
muzeum na wolnym powietrzu. Zacząt-
kiem tworzenia skansenu były przeniesio-
ne na teren Parku im. Tadeusza Kościuszki 
w Katowicach dwa obiekty. Pierwszym był 
spichlerz dworski z Gołkowic pochodzący 
z 1688 roku oraz drewniany kościółek pw. 
św. Michała Archanioła z Syryni datowany 
na 1510 rok. Niestety, działania te przerwał 
wybuch II wojny światowej. Do pomysłu 

utworzenia skansenu powrócono w 1952 
roku podczas Zjazdu Towarzystwa Ludo-
znawczego, które zaproponowało lokali-
zację muzeum w powstającym wówczas 
Parku Kultury i Wypoczynku. Projektan-
tami zagospodarowania terenu muzeum, 
zakładającego przeniesienie około 66 
obiektów dużej i małej architektury z hi-

Nadeszła wytęskniona wiosna, przyroda budzi się do życia i zachęca do spacerów. W Chorzowie nie brakuje parków i skwerów, 
w których znajdziemy wytchnienie od miejskiego gwaru. A jeśli ktoś marzy o tym, by choć na chwilę przenieść się w czasie – 
wejść do XIX-wiecznej chałupy, poczuć zapach starego drewna, usiąść na ławeczce w starej zagrodzie – powinien wybrać się na 
wycieczkę do chorzowskiego Skansenu.

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 są znawcy 
i miłośnicy Chorzowa – Roman Herrmann 
i Adam Lapski.

Historia blisko Ciebie

Aleją Wycieczkową do Skansenu
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storycznego Górnego Śląska, byli Anatol 
Gorywoda i Maria Suboczowa. Po inwen-
taryzacji etnograficznej i architektonicznej 
przeprowadzonej w latach 1961-1962 wraz 
z wstępnym wytypowaniu obiektów oraz 
zaktualizowaniu projektu w 1963 roku, zre-
zygnowano z obiektów zlokalizowanych na 
terenie ziemi opolskiej. W zamian zapropo-
nowano przeniesienie kilku obiektów z te-
renu Zagłębia Dąbrowskiego. 

Głównym projektantem zagospodaro-
wania przestrzennego terenu skansenu, 
nazywanego wówczas Muzeum Wsi Gór-
nośląskiej, był krakowski architekt Julian 
Klimek. W latach 1969-1975 prowadzono 
prace ziemne i adaptacyjne terenu, tworząc 
sieć alejek, pól, łąk i ogrodów. W 1964 roku 
przywieziono do parku pierwsze ekspona-
ty: wiatrak z Grzawy (1813 rok) oraz spi-
chlerz z Warszowic (połowa XVII wieku). 
Oficjalnie placówka muzealna została po-
wołana do życia w 1974 roku. Następne 33 
obiekty pojawiły się rok później. Wtedy też 
udostępniono skansen dla zwiedzających, 
jako najmłodszą atrakcję Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczynku. 

Zgromadzone na terenie skansenu za-
bytkowe drewniane obiekty usadowione są 
według ich pochodzenia - z pięciu podre-
gionów Górnego Śląska, a każdemu z nich 
przypisany jest kolor. Są to: Podregion 
Beskidu Śląskiego (brązowy), Podregion 
Pogórza Cieszyńskiego (żółty), Podregion 
Pszczyńsko-Rybnicki (zielony), Podregion 
Bytomsko-Tarnogórski (szary), Podregion 
Lubliniecki (niebieski) oraz teren Zagłębia 
Dąbrowskiego (fioletowy). Dodatkowy-
mi grupami są spichlerze oraz kapliczki, 
a także kościółek ewangelicko-augsbur-
ski z Bytomia Bobrka, wokół którego na 
pozyskanym dodatkowo obszarze ponad 
10 hektarów planowane jest utworzenie 
m.in. obszaru dworskiego, przemysłu wiej-
skiego oraz budownictwa ery przemysło-
wej. Obecnie na terenie skansenu ustawio-
nych jest 78 zabytkowych obiektów małej 
i dużej architektury, pochodzących głównie 
z XIX i początków XX wieku. 

Jako pierwszy od wejścia głównego 
usytuowanego od strony al. Harcerskiej 
prezentowany jest Podregion Beskidu 
Śląskiego. Tam zobaczymy m.in. zagrodę 
Łąkową, reprezentowaną przez: chałupę 
z Istebnej (1876 rok) i chlewik (połowa 
XVIII wieku), zagrodę bogatego chłopa 
z chałupą (1794 rok), stodołą, studnią, 
spichlerz z piwnicą z Brennej (połowa 
XIX wieku), chlew oraz zespół pasterski 
z Brennej. Ponadto: garbarnię z Koniako-
wa z przełomu XIX i XX wieku oraz fo-
lusz z Brennej, pochodzący z 1920 roku. 

Podczas dalszej wędrówki przeniesiemy 
się do Podregionu Pogórza Cieszyńskiego. 
Znajdują się tutaj zabudowania z zagrody 
średniozamożnego chłopa z chałupą z Ba-
żanowic (1872 rok), stodołą z Ustronia 
(połowa XIX wieku) i kuźnią z Zamarsek 
(1843 rok). W tej części zobaczymy rów-
nież budynek szkoły z Wapienicy z 1853 
roku, zagrodę bogatego chłopa z Goleszo-
wa (1886 rok), szopę na wozy i narzędzia 
rolnicze z Ligoty (I połowa XIX wieku), 
piec chlebowy z Londka oraz wiatrak turbi-
nowy z Nierodzimia z 1918 roku. 

Spacerując alejkami skansenu dotrzemy 
do zabytków Podregionu Pszczyńsko-
-Rybnickiego. Znajdująca się tu zagroda 
bogatego chłopa składa się m.in. z: cha-
łupy z Frydka (1852 rok), trzech szop, 
stodoły, chlewa z Kobióra, studni z Łąki 

oraz pasieki. Kolejne zagrody należały do 
bezrolnego chłopa (z chałupą z Dziećko-
wic z 1857 roku) oraz średniozamożnego 
chłopa (w jej skład wchodzą m.in. chałupa 
z Krasów, ośmioboczna stodoła z Kobió-
ra, chlew z Kamionki, studnia z żurawiem 
oraz szopa na siano). W tym podregionie 
znalazło się również miejsce na zagrodę 
młyńską z młynem z Imielina, spichlerzem 
z Warszowic, ośmioboczną stodołą, szopą 
na wozy oraz studnią. Ponadto wolnosto-
jącymi obiektami są: wiatrak z Grzawy 
z I połowy XIX wieku, areszt sołecki ze 
Skrzyszowa (XIX wiek), czynna karczma 
ze Świerczyńca (1870 rok) oraz kościółek 

z Nieboczów z 1791 roku pw. św. Józefa 
Robotnika (wykorzystywany na cele kultu 
religijnego przez parafię św. Wawrzyńca 
w Chorzowie, posiadającą również drew-
niany kościółek z 1599 roku przeniesiony 
do Chorzowa z Knurowa). 

Na Podregion Bytomsko-Tarnogórski 
składają się trzy zagrody: zagroda sołecka 
z chałupą z Katowic (1826 r.), chlewikiem 
z Bogucic, gołębnikiem z Dąbrówki Ma-
łej oraz ręczną pompą wodną z Zabrza. 
Kolejna zagroda średniozamożnego chło-
pa składająca się z chałupy z Panewnik 
(1864 r.) stodoły z Miedar oraz studni. Na-
tomiast trzeci zespół to zagroda robotnicza 
z chałupą z Bykowiny. Niebieski Podre-
gion Lubliniecki tworzą: zagroda robotni-
ków leśnych z chałupą i stodołą z Bruśka, 
zagroda średniozamożnego chłopa z cha-
łupą z Kaliny (1851 rok) oraz jako osobny 
obiekt chałupa wielorodzinna ze Zbrosła-
wic pochodząca z około 1839 roku. 

Odrębny region Zagłębia Dąbrowskiego 
stanowią zagrody: bogatego chłopa (II po-
łowa XIX wieku) z chałupą, stodołą, kuź-
nią, studnią i pasieką. Wszystkie te obiekty 
pochodzą z Łaz koło Błędowa. Kolejne 
obiekty to zagroda typu miejskiego z cha-
łupą z Kromołowa oraz zagroda wójtow-
ska z chałupą ze Strzemieszyc Wielkich 
(1877 rok). Na uwagę zasługuje również 
zespół siedmiu spichlerzy dworskich, ple-
bańskich i chłopskich oraz kilka wolnosto-
jących kapliczek. 

Warto wiedzieć, że w Muzeum „Górno-
śląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 
dostępnych jest kilka wystaw tematycz-
nych. W zabytkowej Garbarni z Konia-
kowa (1900 rok) zorganizowana została 
wystawa przedstawiająca historię i główne 
kierunki działalności Górnośląskiego Par-
ku Etnograficznego. Wystawa prezentująca 
tradycyjne rzemiosło ludowe i niewykony-
wane zawody (ciesielstwo, gonciarstwo, 
stolarstwo, bednarstwo, plecionkarstwo) 
zlokalizowana jest w spichlerzu dworskim 
ze Śmiłowic (XVIII wiek). W spichlerzu 
z Simoradza (przełom XVIII i XIX wieku) 
prezentowana jest wystawa pt. „Kto dobrze 
orze mo chleb w komorze”, ukazująca tra-
dycyjne gospodarstwo rolne. W spichlerzu 
z Warszowic można obejrzeć ekspozycję pt. 
„Jak dawniej prano”, przedstawiającą histo-
rię i rozwój sztuki prania odzieży. 

W 2013 roku oddano do użytku nowo-
czesny budynek dyrekcji muzeum, w któ-
rym znajduje się sala konferencyjna, pra-
cownie konserwatorskie oraz magazyny. 

Tekst i zdjęcia: Adam Lapski
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- Mama Ewa, Córka Agata - mówi 
się, że relacja matki z córką jest wy-
jątkowa, na czym u Was polega ta 
wyjątkowość?

Ewa: Tak, jest wyjątkowa... Wyjąt-
kowość  - hmm.. to takie słowo wiele 
znaczące, trudno więc odpowiedzieć 
w kilku słowach... No ale w bardzo 
wielkim skrócie: jesteśmy ze sobą bar-
dzo blisko, zawsze radzimy się w roz-
wiązywaniu wszystkich problemów, 
nie zostawiamy się będąc w potrzebie. 
Czy Agata jest blisko, czy daleko, za-
wsze możemy na siebie liczyć.

Agata: Tak to prawda – jesteśmy 
można śmiało powiedzieć najlepszy-
mi przyjaciółkami. Kiedy mam jaki-
kolwiek dylemat pierwsze co robię to 
dzwonię do Mamy – wiem, że zawsze 
mogę liczyć na dobrą radę i słowa 
wsparcia.

- A jaka była Twoja relacja z Mamą 
Ewo, czy była podobna do tej jaką 
Ty masz córką?

Ewa: Tak, oczywiście, miałam ze 
swoją mamą takie same relacje. Też 
zawsze mogłam na nią liczyć.

- Można powiedzieć Agato, że 
Mama była dla Ciebie inspiracją, bo 
poszłaś w jej ślady, mam na myśli 
Twój artystyczny zawód.

Agata: Tak właśnie było... Od naj-
młodszych lat miałam styczność ze 
światem artystycznym i operą – i to 
właśnie dzięki mojej Mamie, która 
pracowała w Operze Śląskiej. Jako 
artystka chóru spędzała wiele godzin 
w Operze na próbach i spektaklach, 
na których często jej towarzyszyłam 
i obserwowałam wszystko bardzo do-
kładnie zza kulis. Opera stała się moim 
drugim domem i to właśnie wtedy za-
kochałam się w tej magicznej atmosfe-
rze muzyki, sceny i tańca...

- A jak to było z Tobą Ewo, czy był 
ktoś kto Cię zainspirował do obrania 
takiej drogi, czy sama wiedziałaś co 
chcesz w życiu robić?

Ewa: Nie, rodzice dawali mi wolną 
rękę, ale pomagali w realizacji moich 
wyborów. Zawsze chciałam grać, więc 
zaczęłam od skrzypiec, potem rodzice 
kupili mi pianino, potem fortepian, więc 
grałam też na nich, a potem... się gra… 
ha ha ha, też na innych instrumentach, 
oczywiście pod okiem profesorów.

- Jak wygląda/wyglądała Wasza 
działalność artystyczna, czy to za-
wsze są wzniosłe chwile, pełne emo-
cji, oklasków - bo tak większość po-
strzega bycie na scenie?

Jesteśmy
najlepszymi 

przyjaciółkami
rozmowa

z  Ewą i Agatą Moll

Agata na scenie

Ewa i Agata (Moll) – piękne i zdolne, z ogromnym dorobkiem artystycznym scen śląskich, polskich i europejskich 
mieszkanki Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla których najcenniejszym i najważniejszym osiągnięciem 
jest ich wzajemna relacja Matki z Córką oparta na przyjaźni i wsparciu.
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Ewa: Bycie na scenie, występy, 
oklaski, zawsze wywołują dużo emo-
cji. Szczególnie wtedy, jak publicz-
ność się wzrusza. To przeżycie nie do 
opisania...

Agata: Każdy występ na scenie nie-
sie ze sobą wiele emocji. Tak napraw-
dę publiczność widzi tak zwany efekt 
końcowy naszej pracy. Za każdym 
spektaklem czy koncertem kryją się go-
dziny prób, wiele nauki i przygotowań, 
każdy proces twórczy jest dla artysty 
bardzo intensywny, wymaga wiele po-
święcenia i czasu. Właśnie dlatego ten 
moment zetknięcia się z publicznością 
jest zawsze tak ekscytujący, bo wtedy 
mamy okazję podzielić się tym wszyst-
kim z innymi. I to jest właśnie najpięk-
niejsze w naszym zawodzie.

- A czy są jakieś występy, wydarze-
nia, które szczególnie są bliskie Wa-
szemu sercu? A może jest to związa-
ne z jakimś wyjątkowym miejscem?

Ewa: Tak, jeździłyśmy razem z Aga-
tą na Tournee. Jedno miejsce było su-
per, port w Bremen... Tam była po-
stawiona scena. Zachód słońca oraz 
piękna opera „Nabucco“ Verdiego, 
niezapomniane przeżycie.

Agata: Pamiętam bardzo dokładnie 
atmosferę tego miejsca. To było rze-
czywiście niebywałe doświadczenie, 

które na dodatek mogłyśmy razem 
przeżywać.

- Aktualnie Agato mieszkasz 
w Linzu (w Austrii) i tam rozwijasz 
swoją karierę, ale czy czasem my-
ślisz o powrocie do Chorzowa?

Agata: Tak, wyjechałam do Lin-
zu na studia, aby kontynuować tam 
swoją naukę na Uniwersytecie Anto-
na Brucknera na kierunku Pedagogiki 
i choreografii tańca. Po studiach za-
częłam pracować m.in. w Landesthe-
ater Linz, Lehár Festival w Bad Ischl, 
Stadttheater Bad Hall, itd. W tym sa-
mym czasie skończyłam Szkołę Wo-
kalno-Aktorską w Krakowie. W 2019 
roku miałam przyjemność pracować 
również tutaj na Śląsku w ramach kon-
certów organizowanych przez cudow-
nych tutejszych artystów. Chorzów był 
i zawsze będzie moim domem do któ-
rego wracam z radością. Nigdy nie wy-
kluczałam możliwości powrotu. Życie 
wiedzie nas różnymi ścieżkami – moja 
podróż jeszcze się nie skończyła.

- Jaka jest Agata w Twoich oczach, 
co w niej podziwiasz jako Mama 
i kobieta?

Ewa: Oj, to znowu trudne by krót-
ko na to odpowiedzieć... Ale, no niech 
będzie w kilku słowach... Podziwiam 
Jej odpowiedzialność, sumienność, za-
radność, dążenie do celu, wielką wraż-

liwość i wiele, wiele innych cech... 
A najważniejsze to, to... że nigdy 
o mnie nie zapomina, czy jest blisko 
czy daleko. Nie wyobrażam sobie ży-
cia bez Niej. Kocham Ją bezwarunko-
wo. Każdej mamie życzę takiej córki.

- To samo pytanie do Ciebie Agato 
- jaka jest Ewa, w Twoich oczach-ta-
ki Twój portret Mamy, kobiety na-
malowany słowami.

Agata: Ewa jest cudowną kobie-
tą, bardzo wrażliwą, a zarazem silną 
i nieugiętą. Zawsze bardzo pracowita, 
dokładna i sumienna. To dusza towa-
rzystwa uwielbiająca ludzi, ale jedno-
cześnie jest jak „kot chodzący swoimi 
ścieżkami” - trochę na uboczu, z dy-
stansem. Jest kochającą i oddaną Mamą, 
która ponad wszystko i wszystkich sta-
wia dobro swoich dzieci. Bardzo Ją ko-
cham i jestem wdzięczna za wszystko...

- Maj to wyjątkowy miesiąc, bo wła-
śnie Mamy są jego bohaterkami, cze-
go zatem życzycie innym Mamom?

Ewa i Agata: Wszystkim Mamom 
życzymy przede wszystkim tego, aby 
każda troska szybko mijała, a każdy 
dzień przynosił im dużo uśmiechu na 
twarzy. Aby cieszyć się ze wszystkich  
spędzanych razem chwil. No i oczywi-
ście dużo zdrowia i miłości na co dzień.

Rozmawiała: Marzena Warta-BiałyAgata

Ewa na scenie Ewa na scenie
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§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie 

przy ul. Kopalnianej 4a.
2. Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni po-

przez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej.
§ 2

Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 
i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

• balkony
• ogródki przydomowe

§ 3
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez Chorzowską 

Spółdzielnię Mieszkaniową.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowią-

cej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej lub właściwej administracji Osiedla bądź przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do dnia 14 sierpnia.

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników w związku 

z udziałem w konkursie.
§ 4

1. Typowania propozycji laureatów konkursu dokonuje zespół w składzie:
• przedstawiciel Rady Osiedla,
• pracownik administracji osiedla.

2. Typowanie propozycji laureatów konkursu odbywa się poprzez przeprowadzenie wizytacji w okre-
sie letnim. Przy dokonywaniu oceny jest brana pod uwagę estetyka balkonu lub ogródka przydomo-
wego oraz aranżacja i wypielęgnowanie zieleni. 

§ 5
Administracje Osiedli są zobowiązane do przedłożenia propozycji laureatów w Dziale Organizacji i Kadr 
w terminie do dnia 31 sierpnia, celem przedłożenia Komisji Konkursowej. Przedłożenie propozycji obejmuje 
przedłożenie danych laureatów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) wraz z dokumentacją fotograficzną.

§ 6
1. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie:

• dwóch delegowanych przez Komisję Społeczno-Kulturalną Rady Nadzorczej jej przedstawicieli,
• pracownik Działu Organizacji i Kadr.

2. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• kompozycja, aranżacja i zagospodarowanie otoczenia,
• różnorodność nasadzeń, wkomponowanie ich w otoczenie, stan i dekoracyjność ukwiecenia,
• utrzymanie pod względem porządkowym,
• oryginalność.

§7
1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

a) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni,

Regulamin Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek 
Przydomowy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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b) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.
2. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

§8
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku, 

a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
2. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM  na rozstrzygnięcie konkursu.  

§9
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę 
lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.

Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w konkursie „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”*

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres opiekuna balkonu lub ogródka

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej

Nr telefonu do kontaktu .............................................................

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:* 
• najładniejszy balkon
• najładniejszy ogródek przydomowy

Oświadczam, że: 
• zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję określone w nim zasady 
• wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych zwartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej dla 

celów dla jakich karta została złożona.

...........................................................................................   ...................................................................................................

          Data i podpis osoby zgłaszającej                    Data i podpis opiekuna balkonu lub ogródka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,:

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnia-
na 4a, kod pocztowy 41-500 Chorzów.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: ido@chsm.com.pl lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i RODO w celu realizacji Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osoba upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony 

interes.
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-

wu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa konkursie.
9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

* zakreślić właściwą kategorię

Załącznik nr 1 do 
Regulaminu  Konkursu na Najładniejszy

 Balkon i Ogródek Przydomowy
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Regulamin Spartakiady Dzieci i Młodzieży
1. Celem imprezy jest propagowa-

nie zdrowego trybu życia, wartości 
olimpijskich i aktywności ruchowej 
wśród dzieci i młodzieży.

2. Spartakiada odbywa się raz w roku 
na stadionie MORiS przy ul. Lompy 
10a w Chorzowie. 

3. Termin Spartakiady podawany jest 
z wyprzedzeniem na stronie www.
chsm.com.pl, plakatach i na łamach 
pisma „Wiadomości Spółdzielcze”.

4. Zgłoszenia uczestników są przyjmo-
wane w dniu zawodów w godz. 930-
1000 na stadionie. Start pierwszych 
konkurencji jest przewidziany  na 
godz. 1000

5. W Spartakiadzie mogą uczestniczyć 
dzieci i młodzież do ukończenia lat 
13.

6. Warunkiem uczestnictwa jest:
• zgłoszenie dziecka do zawodów za 

okazaniem dokumentu tożsamości 
stwierdzającego wiek dziecka (np. 
legitymacji szkolnej),

• pisemna zgoda rodzica lub opieku-
na prawnego wraz z oświadczeniem 
o zapoznaniu się z regulaminem 
Spartakiady, a także udzieleniem 
zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu,

• dzieci do 10 lat mogą uczestniczyć 
w Spartakiadzie tylko pod opieką 
osoby dorosłej.

7. Spartakiada zostanie przeprowadzo-
na w następujących kategoriach wie-
kowych dziewczyn i chłopców:

• do lat 3,
• 4-5 lat,
• 6-7 lat,
• 8-9 lat,
• 10-11 lat,
• 12-13 lat.
8. Konkurencjami w których odbywać 

będą się zawody będą:
• bieg na 60m,
• skok w dal,
• slalom sprawnościowy,
• tor przeszkód,
• wyścig na hulajnogach (w kat. do lat 

3, 4-5, 6-7 i 8-9 lat), 
• rzut piłeczką (w kat. 10-11 i 12-13 lat),
9. Każdy z uczestników może wziąć 

udział tylko w dwóch konkuren-
cjach.

10. Uczestnicy, którzy uzyskają naj-
lepsze wyniki w poszczególnych 
konkurencjach, o których mowa 

w ust. 8, zostaną nagrodzeni i ude-
korowani medalami po zakończe-
niu zawodów.

11. Organizatorami Spartakiady są:
• Chorzowska Spółdzielnia Mieszka-

niowa,
• Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Chorzowie,
• Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu 

w Chorzowie,
12. Obsługę sędziowską, opiekę me-

dyczną, ubezpieczenie uczestni-
ków zapewniają organizatorzy.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpo-
wiedzialności za rzeczy pozosta-
wione lub zaginione podczas Spar-
takiady.

14. W przypadku wystąpienia złych 
warunków atmosferycznych w dniu 
imprezy organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do odwołania Sparta-
kiady.

15. Dane osobowe uczestników 
i udzielone zgody będą w posia-
daniu Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Informację 
o przetwarzaniu danych osobo-
wych  stanowi Załącznik nr 1. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sparta-
kiady Dzieci i Młodzieży
Informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych w Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej dla uczestników 
Spartakiady
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych 
jest Chorzowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Chorzowie (41-500) przy 
ul. Kopalnianej 4A. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora 
ochrony danych osobowych, z którym 
można kontaktować się pod adresem 
pocztowym siedziby Administratora 

lub elektronicznie poprzez adres e-ma-
il: ido@chsm.com.pl we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. 

3. Dane osobowe Twojego dziecka/pod-
opiecznego będą przetwarzane na pod-
stawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. 
a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

4. Dane osobowe Twojego dziecka/pod-
opiecznego będą przetwarzane w celu 
uczestnictwa w Spartakiadzie.

5. Dane osobowe Twojego dziecka/
podopiecznego  będą przechowywa-
ne przez okres wymagany przepisa-
mi prawa oraz do czasu dochodzenia 
roszczeń  i obrony przed roszczeniami 
przez Administratora.

6. W trakcie przetwarzania dane osobo-
we Twojego dziecka/podopiecznego 
mogą być ujawniane odbiorcom: oso-
bom  upoważnionym oraz podmiotom, 
które wykażą podstawę prawną oraz 
prawnie uzasadniony interes.

7. Masz prawo zwrócić się do nas z żą-
daniem dostępu do danych Twojego 
dziecka/podopiecznego, ich sprosto-
wania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia 
danych. 

8. Możesz wycofać też zgodę na prze-
twarzanie danych  w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie tej zgody przed 
jej cofnięciem.

9. Masz prawo wniesienia skargi do Orga-
nu nadzorczego (w rozumieniu RODO) 
dotyczącą przetwarzania danych Two-
jego dziecka/podopiecznego. 

10. Podanie przez Ciebie danych oso-
bowych jest warunkiem umownym. 
Ich podanie jest dobrowolne, lecz 
ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości uczestnictwa 
w Spartakiadzie. 

11. Administrator danych nie prowadzi 
działań zautomatyzowanego prze-
twarzania danych ani profilowania.
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ChSM, TKKF, MORiS, 
Urząd Miasta Chorzów

ZZAPRASZAJĄ APRASZAJĄ 
DZIECI I MŁODZIEŻ DO LAT 13

NA 

50-tą SPARTAKIADĘSPARTAKIADĘ
DZIECI I MŁODZIEŻY

W DNIU 28 MAJA 2022 ROKU
     NA STADIONIE MORiS-u  
       PRZY UL. LOMPY 10A

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PRZYJMOWANE
BĘDĄ W DNIU IMPREZY

OD GODZ. 930  - 10 00                                                                           

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ MEDALE I NAGRODY

PROSIMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
SPARTAKIADY O ZABRANIE ZE SOBĄ

LEGITYMACJI SZKOLNEJ 
ORAZ PISEMNEJ ZGODY RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO). 

Formularz zgody rodzica (opiekuna prawnego) i regulamin
udziału w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży 

jest dostępny również na stronie internetowej www.chsm.com.pl
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Załącznik nr 2  do Regulaminu Spartakiady Dzieci i Młodzieży 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
NA UDZIAŁ DZIECKA W SPARTAKIADZIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo 

………………………………………………………………………….. 

 (imię i nazwisko dziecka) 

w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Jedno-
cześnie oświadczam, że zapoznałem /łam się  z Regulaminem Spartakiady Dzieci i Młodzieży. Oświadczam, 
iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w/w imprezie o charakterze sportowym i nie ma przeciw-

wskazań do jego udziału.

……………………………………………
(data i podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka)

ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego   

dziecka………………………………………………………….. 

 (imię i nazwisko dziecka) 

w zakresie wizerunku (w postaci wykonania materiałów fotograficznych i filmowych mogących zawierać 
wizerunek i wypowiedzi dziecka pozyskanych w trakcie trwania Spartakiady Dzieci i Młodzieży) i nieod-
płatne upublicznianie tych danych, polegające na umieszczeniu ich na stronie internetowej Chorzowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w mediach („Wiadomości Spółdzielcze”) w celu promowania zadań statuto-
wych Spółdzielni.

……………………………………………
(data i podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka)
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Ogólne zasady umowy najmu, również 
najmu lokalu uregulowane zostały w ko-
deksie cywilnym w artykułach od 659 
do 692. W umowie najmu wynajmujący 
zobowiązuje się oddać najemcy rzecz 
do używania przez czas oznaczony lub 
nieoznaczony, a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony 
czynsz. Zawarcie przedmiotowej umo-
wy prowadzi do zawarcia stosunku zo-
bowiązaniowego dwustronnego między 
stronami umowy, w której jedna oddaje 
lokal najemcy do używania – zamiesz-
kiwania, a druga strona zobowiązuje się 
do zapłaty czynszu. Oznaczenie czyn-
szu może nastąpić w pieniądzach lub 
w świadczeniach innego rodzaju, np. 
w zamian za opiekę nad inną osobą. 
Nie jest wykluczone, aby zapłata czyn-
szu nastąpiła częściowo w pieniądzach, 
a częściowo w innych świadczeniach.

Dla zawarcia umowy najmu KC nie 
przewiduje żadnej formy szczególnej, 
której niezachowanie skutkuje nieważ-
nością tej czynności prawnej, bowiem 
umowa najmu, której przedmiotem 
jest rzecz ruchoma, może być zawarta 
w dowolnej formie (pisemnej lub ust-
nej), a nawet w sposób dorozumiany. 
Jedynie umowa najmu nieruchomości 
lub pomieszczenia na czas dłuższy niż 
rok powinna być stwierdzona pismem. 
W razie niezachowania tej formy umo-
wę uważa się za zawartą na czas nie-
oznaczony. Najem zawarty na czas 
dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się 
po upływie tego terminu za zawarty na 
czas nieoznaczony. Natomiast najem 
zawarty między przedsiębiorcami na 
czas dłuższy niż lat trzydzieści poczy-
tuje się po upływie tego terminu za za-
warty na czas nieoznaczony.

Małżonkowie są najemcami lokalu bez 
względu na istniejące między nimi sto-
sunki majątkowe, jeżeli nawiązanie sto-
sunku najmu lokalu mającego służyć 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
założonej przez nich rodziny nastąpi-
ło w czasie trwania małżeństwa. Samo 
ustanie wspólności majątkowej w czasie 
trwania małżeństwa nie powoduje usta-
nia wspólności najmu lokalu mającego 

służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkanio-
wych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio 
przepisy o ustanowieniu w wyroku roz-
dzielności majątkowej, może z ważnych 
powodów na żądanie jednego z małżon-
ków znieść wspólność najmu lokalu.

W razie śmierci najemcy lokalu miesz-
kalnego w stosunek najmu lokalu 
wstępują: małżonek niebędący współ-
najemcą lokalu, dzieci najemcy i jego 
współmałżonka, inne osoby, wobec 
których najemca był obowiązany do 
świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, 
która pozostawała faktycznie pozosta-
wała we wspólnym pożyciu z najemcą. 
Osoby te wstępują w stosunek najmu 
lokalu mieszkalnego, jeżeli stale za-
mieszkiwały z najemcą w tym lokalu 
do chwili jego śmierci.

W razie braku osób wymienionych po-
wyżej stosunek najmu lokalu miesz-
kalnego wygasa. Osoby bliskie, któ-
re wstąpiły w stosunek najmu lokalu 
mieszkalnego mogą go wypowiedzieć 
z zachowaniem terminów ustawowych, 
chociażby umowa najmu była zawarta 
na czas oznaczony. W razie wypowie-
dzenia stosunku najmu przez niektóre 
z tych osób stosunek ten wygasa wzglę-
dem osób, które go wypowiedziały. 
Powyższych uregulowań o wstąpieniu 
w najem osób bliskich nie stosuje się 
w razie śmierci jednego ze współnajem-
ców lokalu mieszkalnego.

Wynajmujący powinien wydać najem-
cy rzecz w stanie przydatnym do umó-
wionego użytku i utrzymywać ją w ta-
kim stanie przez czas trwania najmu. 
Drobne nakłady połączone ze zwykłym 
używaniem rzeczy obciążają najemcę. 
Do drobnych nakładów należą w szcze-
gólności: drobne naprawy podłóg, drzwi 
i okien, malowanie ścian, podłóg oraz 
wewnętrznej strony drzwi wejściowych, 
jak również drobne naprawy instalacji 
i urządzeń technicznych, zapewniają-
cych korzystanie ze światła, ogrzewania 
lokalu, dopływu i odpływu wody.

Zwykły remont, w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego o najmie lokali, na-

leży do drobnych nakładów i obciąża 
najemcę lokalu oraz nie wymaga zgody 
wynajmującego.

Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, 
wynajmujący, w braku odmiennej umo-
wy, może według swego wyboru albo 
zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy 
odpowiadającej ich wartości w chwili 
zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu 
poprzedniego.  Ulepszenia ze względu 
na ich charakter należy odróżnić od 
zwykłych nakładów obciążających na-
jemcę oraz od nakładów koniecznych, 
zmierzających do utrzymania przed-
miotu najmu w stanie nadającym się do 
korzystania. Ulepszeniami powstałymi 
w czasie trwania stosunku najmu są te, 
które w chwili wydania rzeczy wynaj-
mującemu zwiększają jej wartość lub 
użyteczność. Ulepszeniami nie są więc 
drobne nakłady obciążające najemcę 
i nakłady konieczne, które co do zasady 
obciążają wynajmującego.

Roszczenie najemcy o zwrot wartości 
ulepszeń powstanie dopiero po pojawie-
niu się dwóch zdarzeń: zwrotu przedmiotu 
najmu i wykonaniu przez wynajmujące-
go prawa wyboru jakim jest zatrzyma-
nie ulepszeń za zapłatą ich wartości albo 
przywrócenie stanu poprzedniego przed-
miotu najmu. Wspomniane prawo wy-
boru wykonane wobec byłego najemcy 
nie wymaga żadnej formy i może być 
dokonane w każdy sposób, także w spo-
sób dorozumiany. Jeśli w umowie nie za-
strzeżono terminu dla dokonania wyboru, 
najemca może wezwać wynajmującego 
do jego dokonania w wyznaczonym ter-
minie. Odebranie przedmiotu najmu i ko-
rzystanie z ulepszeń może być traktowa-
ne jako wola zachowania tych ulepszeń 
dla siebie. Natomiast przywrócenie stanu 
poprzedniego może polegać o ile to moż-
liwe na odłączeniu od przedmiotu najmu 
dokonanych przez najemcę nakładów na 
jego koszt.

W kolejnym numerze: Termin zapła-
ty czynszu i przesłanki wypowiedzenia 
umowy najmu.

radca prawny
Aleksandra Partyka

Prawnik radzi Najem lokalu mieszkalnego
– podstawowe zagadnienia
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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: 19,90 zł netto/m2/m-c,

działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 12,14 zł netto/m2/m-c,

pozostała działalność gospodarcza: 13,84 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia, oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego 
ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste. 

Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie

1. Barska 6 51,50 budynek wielorodzinny - parter

2. P. Stalmacha 7 83,10 budynek wielorodzinny - parter

3. Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5 95,00 budynek wielorodzinny - parter

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje 
data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie.

Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z 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.

"Centrum" 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 lokalem użytkowym do wynajęcia:

Lokal użytkowy nr 3, położony w Chorzowie przy 
ul. ks. J. Gałeczki 45.
Lokal o powierzchni użytkowej 28,00 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku mieszkalno-usługowego, wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne-
go ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.  

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.07.2022r. 
do 18.07.2022r., 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 18.07.2022 r., do godz. 15.00.

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastro-
nomiczna: 19,90 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdro-
wotnych: 11,89 zł netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 13,59 zł netto/
m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposa-
żenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opła-
ty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej  
i ciepłej wody, gazu, opłaty przekształceniowej/za użytko-
wanie wieczyste. 

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowa-
nie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych 
w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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



nr 05/2022 Wiadomości Spółdzielcze strona 17

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Opis
Cena wywoławcza stanowiąca wartość 

nieruchomości zgodnie  
z operatem szacunkowym

Kontakt 
W sprawie

oględzin lokalu

ul. J. Ryszki 59/33 36,00
1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka

z wc, przedpokój, III piętro, 
ogrzewanie centralne.

181 894,00 zł

Nabywca zobowiązany będzie  
przed dniem podpisania aktu notarialnego 
do uiszczenia opłaty jednorazowej z tyt. 
kosztów poniesionych przez Spółdzielnię    

na przekształcenie prawa do gruntu w 
kwocie:

90,85 zł

Administracja  Osiedla
 „Różana-Gałeczki”

ul. Ks. J. Gałeczki 41  
tel. 32 241-95-62
      32 241-98-13 

Termin składania ofert do 01.06.2022 r. do godz. 15:00

Termin wpłaty wadium: 07.06.2022 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi: 18 200,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe: BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 08.06.2022 r. o godz. 12:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 
W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.

Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Opis
Cena wywoławcza stanowiąca wartość 

nieruchomości zgodnie  
z operatem szacunkowym

Kontakt 
W sprawie

oględzin lokalu

ul. Kaliny 89/19 48,00
2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z wc, 

przedpokój, III piętro,
ogrzewanie centralne.

213 269,00 zł

Nabywca zobowiązany będzie  
przed dniem podpisania aktu notarialnego 
do uiszczenia opłaty jednorazowej z tyt. 
kosztów poniesionych przez Spółdzielnię    

na przekształcenie prawa do gruntu w 
kwocie:

150,71 zł

Administracja  Osiedla
 „Chorzów Batory”
ul. Strzybnego 4   

tel. 32 246-12-84
      32 246-46-12

Termin składania ofert  do 01.06.2022 r.  do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium: 07.06.2022 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni  lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi: 21 400,00 zł.

Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe: BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 08.06.2022 r. o godz. 13:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 
W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie  możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.

Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. 

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego (wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy  

ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl. 
Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304, 305.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.
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Należy zaznaczyć, że inwestycje 
w kryptowaluty lub na rynkach Forex, 
co do zasady są legalne. Jednakże zanim 
zaczniemy inwestować, warto zapoznać 
się ze wszystkim zasadami jakie dotyczą 
tego typu działalności. Podstawową za-
sadą jest, że można dużo zyskać, ale też 
można wszystko stracić! Nie ma zysków 
bez ryzyka, a w tym przypadku ryzyko 
jest bardzo wysokie! Rzekome ułatwie-
nia w inwestowaniu na tych rynkach 
wykorzystują przestępcy, którzy oferują 
pośrednictwo w takich inwestycjach.

Wyłudzeń dokonują osoby podające 
się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych 
– pracowników firm zajmujących się 
pośrednictwem i doradztwem inwesty-
cyjnym. Firmy te ogłaszają swoje usługi 
za pomocą reklam w mediach społecz-
nościowych, serwisach internetowych, 
aplikacjach mobilnych, a także pod-
szywając się pod biuro obsługi, wysy-
łają maile na skrzynki użytkowników. 
Obietnica inwestowania jest niepraw-
dziwa i zazwyczaj kończy się utratą 
pieniędzy.

Dlatego, jeśli natrafisz na artykuł, otrzy-
masz maila lub skontaktuje się z Tobą 
osoba informująca Cię o:
• możliwości uzyskania szybkich i wy-

sokich zysków dzięki inwestycji 
w kryptowaluty lub na rynku Forex;

• konieczności instalacji aplikacji (na 
komputerze lub telefonie), dającej 
możliwość automatyzacji operacji 
związanej z kupnem i sprzedażą kryp-
towaluty lub operacji na rynku Forex;

• tym, że wsparcie w inwestycjach i ob-
słudze aplikacji zapewniają „anality-
cy”, którzy kontaktują się telefonicz-
nie i pomagają w obsłudze aplikacji.

• konieczności potwierdzenia maila 
"klikając" w link.

zastanów się chwilę. Zachowaj zdrowy 
rozsądek i dużo ostrożności. Nie ule-
gaj presji, nie daj skusić się pozornie 
atrakcyjnymi ofertami, nie działaj 
pod wpływem chwili. To może być 
oszustwo!!!

W takich sytuacjach Prokuratura Kra-
jowa, Komenda Główna Policji i Fin-
CERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbez-
pieczeństwa ZBP zalecają:
• Zapoznanie się z informacjami KNF 

i NBP dotyczącym inwestowania 
w kryptowaluty – link: https://uwazaj-
nakryptowaluty.pl/;

• Sprawdzaj wiarygodność takiego pod-
miotu. Zweryfikuj opinie o instytucji 
w Internecie, np. w połączeniu z ter-
minami „oszustwo” lub „scam”. Nie 
poprzestawaj po znalezieniu jednej 
strony z opiniami. 

• Nie potwierdzaj chęci udziału-Pamię-
taj każdy link w otrzymanym mailu 

może spowodować automatyczne za-
instalowanie niechcianych programów 
i aplikacji.

• Nie udostępniaj nikomu danych do lo-
gowania w bankowości elektronicznej 
i mobilnej;

• Nie udostępniaj nikomu danych pouf-
nych dotyczących Twoich kart płatni-
czych;

• Nie przesyłaj nikomu skanów swojego 
dowodu osobistego;

• Nie instaluj dodatkowego oprogra-
mowania, na urządzeniach z których 
następuje logowanie do bankowości 
internetowej;

• W przypadku otrzymania przelewu od 
nieznajomego nadawcy, pod żadnym 
pozorem nie przekazuj środków dalej 
nawet jeśli „Twój doradca” o to pro-
si – nieświadomie możesz brać udział 
w przestępstwie;

• Sprawdź, czy instytucja – „broker” 
znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – 
link: https://www.knf.gov.pl/dla_kon-
sumenta/ostrzezenia_publiczne

Jeżeli podejrzewasz, że padł(aś/eś) ofiarą 
oszustwa zawsze masz prawo skontakto-
wać się ze swoim bankiem, oraz złożyć 
stosowne zawiadomienie na Policji.

Więcej informacji
na stronie internetowej

https://chorzow.policja.gov.pl/

Celem przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie jest zatrzymanie przemocy 
na etapie, który nie wypełnia jeszcze 
znamion przestępstwa. Policja, reali-

zując swe ustawowe obowiązki reaguje 
na każdy sygnał dotyczący możliwości 
wystąpienia zjawiska przemocy w ro-
dzinie. Podejmuje szereg inicjatyw, 

które mają na celu utrzymanie na wy-
sokim poziomie zadań realizowanych 
w tym obszarze. W tym celu między 
innymi udostępnia kanały komunikacji 

UWAŻAJ NA CO WYRAŻASZ ZGODĘ W INTERNECIE!

PRZEMOC W RODZINIE – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POMOCY POLICJI

Działaj rozsądnie. Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanym przez przestępców!!! W trosce o bezpieczeństwo 
Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za 
pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych.

Policja – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia – jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia 
zjawiska przemocy w rodzinie. Działanie te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Komenda Miejska Policji w Chorzowie
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dla obywateli, które wspierają działa-
nia w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie.

Numer alarmowy 112
W sytuacji zagrożenia życia lub zdro-
wia wynikającego ze stosowania prze-
mocy w rodzinie, w pierwszej ko-
lejności należy skorzystać z numeru 
alarmowego 112 obsługiwanego przez 
operatorów Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, którzy otrzymane zgło-
szenie niezwłocznie przekazują bezpo-
średnio dyżurnym jednostek organiza-
cyjnych Policji właściwych miejscowo 
dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby 
potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”
W sytuacji braku możliwości nawiąza-
nia połączenia głosowego możliwym 
jest skorzystanie z uprzednio zain-
stalowanej bezpłatnej aplikacji, uru-
chomionej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji „Alarm 
112”, która dostępna jest dla dwóch 
systemów operacyjnych: Android 
i iOS. Aplikacja pozwala między inny-
mi na zgłoszenie zdarzenia alarmowe-
go jeśli nie można wykonać połączenia 
głosowego. Pozwala również na doda-
nie adresów, pod którymi użytkownik 
najczęściej przebywa, takich jak dom, 
praca lub inne. Proces rejestracji wy-
maga wyrażenia zgody na dostęp do 
lokalizacji obsługiwanego urządzenia 
(telefonu), co umożliwi precyzyjne 
wskazanie miejsca zdarzenia z wyko-
rzystaniem mapy.

Aplikacja „Moja Komenda”
Oprócz możliwości kontaktu z oso-
bami obsługującymi telefon alarmo-
wy 112, osoby dotknięte przemocą 
w rodzinie mogą kontaktować się te-
lefonicznie z dyżurnymi jednostek 
organizacyjnych Policji właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania. 
Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Ko-
menda”, osoby dotknięte przemocą 
w rodzinie mogą uzyskać dostęp do 
bazy danych zawierającej informacje 
o wszystkich obiektach policyjnych 
dostępnych dla interesantów, a tak-
że dane kontaktowe ponad 8 tysięcy 
dzielnicowych z terenu kraju, którzy 
wyposażeni są w telefony komórkowe, 
a także posiadają indywidualne adresy 
poczty elektronicznej. Istnieje zatem 

możliwość nawiązania zarówno kon-
taktu telefonicznego jak też przesłania 
korespondencji e-mail do właściwego 
dzielnicowego.

Dzięki usługom lokalizacyjnym do-
stępnym w telefonie użytkowników 
aplikacji odnajduje ona najbliższy po-
licyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia 
lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na 
Google Play i Apple Store po wyszu-
kaniu „Moja Komenda” lub za pomocą 
kodów QR.

Platforma „Policja E-usługi”
Na stronie internetowej Komendy 
Głównej Policji (http://www.policja.
pl/) dostępna jest platforma „Policja 
E-usługi” również umożliwiająca kon-
takt z Policją. W ramach przedmioto-
wego portalu dostępna jest także on-
line Centralna Książka Telefoniczna, 
umożliwiająca wyszukanie danych 
kontaktowych jednostki organizacyj-
nej Policji właściwej dla miejsca za-
mieszkania.

Aplikacja „Twój Parasol”
Dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie lub będących jej świadka-
mi dostępna jest bezpłatna aplikacja 
mobilna „Twój Parasol”, która stano-
wi praktyczne i skuteczne narzędzie 
umożliwiające uzyskanie wsparcia 
i niezbędnych informacji. Aplikacja 
umożliwia dostęp do bazy organiza-
cji oferujących wsparcie, jednakże na 
chwilę obecną są to jedynie dane z te-
renu garnizonu stołecznego (rejon pod-
legły Komendzie Stołecznej Policji). 
Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny 
kontakt z wcześniej skonfigurowanym 
adresem e-mail, a także możliwość 
szybkiego wybrania telefonu alarmo-
wego w nagłych przypadkach. Apli-
kacja jest dostępna na Google Play 
i Apple Store po wyszukaniu „Twój 
Parasol” lub za pomocą kodów QR.

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Dla osób chcących uzyskać fachową 
poradę możliwym jest także skorzy-
stanie z Policyjnego Telefon Zaufania 
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Ro-
dzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni 
robocze w godzinach 09:30-15:30) ob-
sługiwanego przez policjantów z Biura 
Prewencji KGP.

Uwaga! Dla uruchomienia procedury 
„Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna 
zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:

• osoby, które w związku z wykony-
waniem swoich obowiązków służ-
bowych lub zawodowych powzięły 
podejrzenie o popełnieniu ścigane-
go z urzędu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie, zobowiązane 
są niezwłocznie zawiadomić o tym 
Policję lub prokuratora,

• osoby będące świadkami przemo-
cy w rodzinie powinny zawiadomić 
o tym Policję, prokuratora lub inny 
podmiot działający na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla przypomnienia warto wskazać, 
że przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 
2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
218) oznacza jednorazowe albo powta-
rzające się umyślne działanie lub za-
niechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szcze-
gólności narażające te osoby na nie-
bezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fi-
zycznym lub psychicznym, a także wy-
wołujące cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, 
nie obawiaj się skorzystać z wymie-
nionych wyżej form pomocy Policji. 
Skontaktuj się z najbliższą jednost-
ką Policji, dzielnicowym lub powia-
dom odpowiednie służby!

Nie pozostawaj obojętny!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy 
w rodzinie, powiadom odpowiednie 
służby!

Więcej informacji
na stronie internetowej

https://chorzow.policja.gov.pl/
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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 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.

• CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, obszywamy), 
wykładzin, tapicerki, tel.  602-642-294.

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

• GAZOWNIK - USŁUGI. Piecyki gazowe JUNKERS TERMET 
sprzedaż, montaż, naprawa tel. 882-444-992 www.piecyki.eu

• 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.

• Gładzie, malowanie, tapetowanie, prace porządkowe 
w domu i ogrodzie. Tel. 517 338 599

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

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

• Zamienię mieszkanie spółdzielcze o pow. 34,5 
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) na większe 3 
lub 4 pokoje. Spłacę zadłużenie lub dam odstępne. 
tel. 608-027-324.

• Kupię mieszkanie pow. 50 m2 w Chorzowie na 
os. Pnioki. tel. 513-383-068.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 pokojowe, 
49,8 m2 w Chorzowie, Os. Pnioki, VI piętro, winda, 
balkon. tel. 509-021-451. 

• Wynajmę mieszkanie 29 m2 w Chorzowie przy  
ul. 3-go Maja z C.O. Składa się ono z przedpokoju, kuch-
ni, łazienki i pokoju. tel. 511-646-873  lub 517-405-458.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 55 m2 w Chorzowie 
przy ul. Katowicka 121, II piętro. Możliwość wynajęcia gara-
żu do mieszkania przy samym budynku. tel. 605-073-866.

• Kupię garaż, ul. Młodzieżowa, tel. 693-570-949.

• Zamienię garaż murowany w centrum Chorzowa  
w dzielnicy Klimzowiec, tel. 728-498-513.

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

REKLAMA

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 210.000,-
• Siemianowice Bytków, kawalerka 36 m kw., 190,000,-
• -Kochłowice, ul. Łukasiewicza, 2 pokoje, 45 m kw., 230,000,-

Domy do sprzedaży
• Tworóg, dom z działką 800m2, 113m2 do wykończenia,  

cena 270.000,-

Mieszkania do wynajęcia
• Katowice Ligota, 2 pokojowe, umeblowane, 

pow. 38 m2, cena 1300,- 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/

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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Marudzewski był bez wątpienia 
największym fanem polskich komedii 
fi lmowych i seriali tegoż gatunku 
z czasów PRL. Mógł je oglądać w kółko, 
bez cienia znudzenia. Czasem tylko wahał 
się czy wybrać „Kingsajz”, „Vabank” (tu 
dochodził jeszcze dylemat dotyczący 
sięgnięcia po pierwszą lub drugą część 
historii kasiarza Kwinto i bankiera 
Kramera), „Misia” czy „Rejs”. Mogli 
być jeszcze „Wniebowzięci”, mogły 
być „Dziewczyny do wzięcia”, mógł 
być „Big Bang”, a z seriali oczywiście 
„Alternatywy 4”, „Zmiennicy”, 
albo „Czterdziestolatek” (wyłącznie 
w klasycznej wersji). Na co by w danej 
chwili nie postawił, zawsze zarykiwał 
się ze śmiechu, jakby każdą z realizacji 
widział pierwszy raz w życiu. Kiedy 
żona narzekała na kolejną powtórkę 
i proponowała jakiś nowy fi lm, uwielbiał 
w odpowiedzi parafrazować inżyniera 
Mamonia z nieśmiertelnego „Rejsu” 
i stwierdzał:
- Jak mi się może podobać komedia, 

którą pierwszy raz widzę?
Trudno jej było nie przyznać mu 
racji, zwłaszcza, że wszystkie nowsze 
i najnowsze komedie już od pierwszych 
scen okazywały się jakieś „nie takie”. 
Dajmy na to „Czterdziestolatek 
dwadzieścia lat później”… Pomyłka! 
„Dylematu 5”? Porażka! Kapitulowała 
więc i towarzyszyła mężowi przed 
telewizorem przy 534 seansie „Bruneta 
wieczorową porą”. 
Marudzewskiego można by znienacka 
obudzić w środku nocy i kazać 
wyrecytować jakąś charakterystyczną 
kwestię z dowolnej peerelowskiej 
komedii. Nie pomyliłby się nigdy! 
Gdyby w swoim czasie trafi ł na 
„Wielką Grę” z tego tematu, Stanisława 
Ryster wraz z ekspertami z jury, 
w fi nale wymachiwałaby białą fl agą. 
W „Familiadzie” sam zgarnąłby 25 
tysięcy złotych, w „1 z 10” nagrodę 
odcinka, W „Kole Fortuny” z użyciem 
zestawu fi nałowych liter „R”, „S”, „T”, 
„L”, „N” „E” oraz „W”, „Z”, „K” „A” 

bezbłędnie ułożyłby „Jak rozpętałem 
drugą wojnę światową”…
Dziś, za sprawą telewizora z dostępem 
do Internetu, wszystkie ulubione 
realizacje ma w zasadzie na jedno 
kliknięcie pilotem. 
- A pamiętasz, jak zasuwałeś po fi lmy do 
osiedlowej wypożyczalni kaset video? – 
zagaiła go kiedyś Marudzewska. 
- Nie pamiętam tylko cen. Przed 
denominacją pojedyncze wypożyczenie 
szło pewnie w dziesiątki tysięcy złotych 
– odparł. 
- I były kary za zwrot taśmy 
nieprzewiniętej do początku – 
uśmiechnęła się Marudzewska. 
- Nie wiem czy dotkliwsza była w tej 
sytuacji sama kara fi nansowa czy 
sytuacja uiszczania jej w obecności 
Plotasińskiej, która potem bez pardonu 
piętnowała winowajcę przy sąsiedzkich 
pogaduchach – skwitował jej mąż.
- Komedia! – zakrzyknęła Marudzewska, 
zwijając się ze śmiechu.

Krzysztof Knas

Istna komediaNasz felieton

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło: 6 7 8 9 101 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16
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Swoją przygodę z malarstwem olej-
nym zaczęłam w 2018 roku, kiedy to 
skierowałam swoje kroki do sklepu dla 
plastyków. Zakupiłam tam 3 kolory farb 
- białą czarną i czerwoną. Pierwszym 
obrazem był portret Micka Jaggera. Od 
roku 2018 nie rozstaję się z pędzlem. 
W moich obrazach często pojawia się 
motyw domków, które zawsze wystę-
pują pojedynczo. Chcę nawiązać w ten 
sposób do samotności wśród ludzi, któ-
ra coraz częściej towarzyszy nam w ży-
ciu codziennym. Każdy w jakiś sposób 
doświadcza samotności. Swoimi no-

stalgicznymi obrazami chcę zachęcić 
człowieka do zatrzymania się na krotką 
chwilę, żeby mógł pomyśleć nad tym co 
było jest i być może będzie. Niektórzy 
odbierają te obrazy jako smutne, niepo-
kojące, melancholijne, ale takie emocje 
towarzyszą nam przecież w życiu co-
dziennym. 

Nie jestem w żaden sposób związana 
ze światem artystycznym, nie ukoń-
czyłam żadnej szkoły plastycznej do 
wszystkiego doszłam ciężką pracą nad 
sobą i swoimi umiejętnościami. 

Klaudia Wilk

Co było, jest i być może będzie

Kącik malarskiKącik malarski jest wzbogaceniem idei obecnego już na 
łamach „Wiadomości Spółdzielczych” kącika poetyckiego. 
Spółdzielców, którzy rozwijają swoje pasje i talenty 
plastyczne zachęcamy do współtworzenia tej rubryki.

Kącik malarskiłamach „Wiadomości Spółdzielczych” kącika poetyckiego. 
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Już wkrótce wakacje, każdemu zale-
ży na dobrej formie-spacery, wyciecz-
ki rowerowe, górskie to tylko część 
naszych urlopowych wyzwań. Aby 
w pełni cieszyć się tym czasem trzeba 
przygotować się kondycyjnie, a kon-
kretnie przyjść we wtorek i w środę 
o godz. 18:00 do Klubu ChSM „Poko-
lenie” na Callanetics. 

Callanetics to ćwiczenia polegające 
na ciągłym napięciu mięśni, co wpły-
wa na poprawę napięcia mięśniowego, 
a ponadto ćwiczenie nie obciąża krę-
gosłupa. Chcesz spróbować? Serdecz-
nie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy 3 czerw-
ca 2022r. o godz. 18.00 do Klubu 
ChSM „Pokolenie” na spotkanie au-
torskie z Henrykiem Czichem „TACY 

BYLIŚMY czyli UNIVERSE znany 
i nieznany” połączone z kameralnym 
minirecitalem. Poza muzycznymi wspo-
mnieniami będzie to okazja do zapozna-

nia się z książką artysty, która niewątpli-
wie stanowić będzie nie lada gratkę dla 
wszystkich fanów.

CALLANETICS
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Jarosław Kassner sam siebie określa 
mianem malarza intuicyjnego. Maluje 
odkąd pamięta, a Górny Śląsk to jego 
ulubiony temat. 

– Dla mnie to właśnie jest axis 
mundi, czyli środek świata. W tej 
rzeczywistości przyszedłem na świat 
i z niej wyrasta moja twórczość 
– tłumaczył w czasie wernisażu. – 
Ostatnio zauważyłem zaskakującą 
prawidłowość: ilekroć namaluję jakiś 
obiekt, wkrótce jest on poddawany 
renowacji. Może w ten sposób uda 
się uratować perełki górnośląskiej 
architektury? – zastanawiał się żartem. 
Gdyby ta prawidłowość okazała się 
prawdą można by rzeczywiście się 
cieszyć, bowiem lokalne familoki, 
podwórka i scenki rodzajowe stanowią 
leitmotiv twórczości plastycznej 
Jarosława Kassnera. 
- W wielu przypadkach jego prace 

dokumentują realia odchodzące do 
przeszłości, a jednocześnie mają nieco 
surrealistyczny klimat z pogranicza 
jawy i snu – podkreśla Krzysztof 
Łazikiewicz. – Dla szeregu miłośników 
tego typu twórczości Jarosław Kassner 
jest kontynuatorem dziedzictwa 
Grupy Janowskiej i nurtu „śląskiego 
mistycyzmu” – dodaje.
Twórczość Jarosława Kassnera nieobca 
jest miłośnikom śląskich kryminałów 
– spod jego ręki wyszedł wizerunek 
Komisarza Hanusika z książek Marcina 
Melona. Twórca zilustrował też kilka 
tytułów pióra swojej żony – Moniki 
Kassner, a swoich obrazów użyczył na 
okładki płyt górnośląskich zespołów 
bluesowo–jazzowych Highway i Lipiny 
Syndicate, oraz projektu muzycznego 
Joli Literskiej z zespołem „Protest 
songs. Pieśni Lutra”.
Wystawę „Górnośląskie axis mundi” 

można oglądać w siedzibie Klubu „Po-
kolenie” ChSM przy ul. Młodzieżowej 
29 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach popołudniowych. Wstęp wolny.

Krzysztof Knas

Czy to jawa, 
czy sen?

Malarski świat
Jarosława Kassnera

Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Kassnera, „Górnośląskie axis mundi” odbył się w Galerii Spełnionych Marzeń 
29 kwietnia br. Mimo majówkowego weekendu ekspozycja w Klubie „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zgromadziła wielu zainteresowanych. Zebranych, jak zwykle, przywitał Krzysztof Łazikiewicz, organizator 
i kurator wszystkich wystaw odbywających się pod szyldem GSM. 

Jarosław i Monika Kassner oraz Krzysztof 
Łazikiewicz w czasie otwarcia wystawy.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej ChSM 
Grażyna Widera i Roman Herrmann, członek 
Rady Osiedla „Chorzów Batory”. 

Krzysztof Łazikiewicz i Krzysztof Knas,
redaktor naczelny magazynu „Chorzów
Miasto Kultury”, członek Rady Osiedla
„Różana-Gałeczki”. 
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Czas na zdrowy grill

Pieczarki zapiekane z mozzarellą – czyż 
to nie brzmi smakowicie, a jednocze-
śnie wykwintnie?  Zapewniamy, że każ-
dy z nas może zabawić się w kucharza 
i przygotować  to specjalne danie na gril-
lową biesiadę. Porcja dla jednej osoby 
zawiera 551 kcal. Czas przygotowania to 
25 minut. 

Pamiętajmy, że pieczarki to dobre źródła 
witaminy D2 - poddawane są działaniu 
promieniowania UV w celu zwiększenia 

zawartości witaminy D2. Witamina D 
razem z wapniem to kluczowe składniki 
dla zdrowia kości. Wartość energetyczna 
surowej pieczarki to zaledwie 21,0 kcal 
(w 100 gramach)

Pieczarki z mozzarellą plus sałatka 
z buraka
   
Składniki:
- pieczarka - 4 sztuki, 80 g
- cebula biała - mała sztuka, 50 g
- oliwa z oliwek - łyżeczka, 5 ml
- czosnek - ząbek, 5 g
- sok z cytryny - łyżka, 10 ml
- ser mozzarella miękki - 8 małych kulek, 
56 g
- pietruszka natka - łyżeczka, 6 g
- burak - mała sztuka, 90 g
- jabłko - mała sztuka, 100 g
- olej rzepakowy - łyżeczka, 5 ml

- kiełki brokuła - łyżka, 8 g
   
Przygotowanie pieczarek z mozzarellą: 
- z pieczarek odkrój nóżki i drobno je po-
siekaj;
- na oliwie zeszklij cebulę z czosnkiem;
- dodaj do nich posiekane pieczarki i po-
siekaną natkę pietruszki;
- tak przygotowany farsz połącz z mozza-
rellą (startą na tarce) i napełnij nim kape-
lusze pieczarek;
- pieczarki piecz kilka minut w piekarni-
ku w 180 stopniach lub na grillu.
    
Przygotowanie sałatki z buraka:
- buraki (gotowane lub pieczone) i jabłko 
zetrzyj na tarce o grubych oczkach; 
- wymieszaj je z sokiem z cytryny, posyp 
kiełkami.

Źródło: facebook.com/akademianfz

Jakie przygotować dania, by było smacznie, zdrowo a grillowo? Polecamy prze-
pisy portalu diety.nfz.gov.pl.  Jeśli pogoda dopisze, wrzucisz te smakołyki na grill. 
Jeśli pogoda zawiedzie, przygotujesz te same dania w piekarniku! Zaskocz znajo-
mych nowymi wersjami znanych przepisów.

W zdrowym ciele
Jakie przygotować dania, by było smacznie, zdrowo a grillowo? Polecamy prze-W zdrowym ciele

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

WYCIECZKA DLA SAMOTNYCH SPÓŁDZIELCÓW
W dniu 29 czerwca 2022r. odbędzie się wycieczka dla samotnych Spółdzielców do miejscowości Wodzisław Śląski.

Zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać swój udział w wycieczce we właściwych dla ich miejsca zamiesz-

kania Administracjach w terminie do dnia 13.06.2022r. 

Przy zapisie przyjmowana będzie odpłatność w wysokości 30 zł, która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. 
Pierwszeństwo w zapisach będą miały osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich wycieczkach. 
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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

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

Reklama
 tel. 32 241 33 74



strona 28 Wiadomości Spółdzielcze nr 05/2022

REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

tel. 32 241 33 74


