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Walne Zgromadzenie
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2022

Tegoroczne Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie z obowiązującym statutem w czterech częściach, trwają-
cych od 23 do 26 maja. Pierwszego dnia spotkali się spółdzielcy z terenu Administracji „Żołnierzy Września”, drugiego 
spółdzielcy zamieszkali na terenie Administracji „Chorzów Batory”, trzeciego dnia spółdzielcy z obszaru Administra-
cji „Centrum”, a czwartego zamieszkali w rejonie Administracji „Różana-Gałeczki”. Miejscem obrad była tradycyjnie 
hala Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego. Walne Zgromadzenie miało w tym roku charakter 
sprawozdawczo-wyborczy – podczas posiedzeń odbyły się wybory nowego składu Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedli 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyborach wyłoniono szesnastoosobową Radę Nadzorczą (po czterech 
reprezentantów każdego rejonu administracyjnego) oraz cztery siedmioosobowe Rady Osiedli.

Wszystkie części Walnego Zgroma-
dzenia odbywały się według tego sa-
mego porządku obrad. Po formalnym 
otwarciu następował wybór Prezydium 
danej części Walnego Zgromadzenia. 

Następnie przeprowadzano wybór ko-
misji skrutacyjnej i komisji wyborczej. 
Obrady sprawnie i rzeczowo prowadzi-
ły Prezydia wybrane dla każdej części 
Walnego Zgromadzenia. Podczas czę-
ści pierwszej (obejmującej Rejon Ad-
ministracyjny „Żołnierzy Września”) 
funkcję przewodniczącego sprawowała 
Joanna Chmielowska, a sekretarzem 
był Waldemar Kosior. Podczas części 
drugiej (obejmującej Rejon Admini-
stracyjny „Chorzów Batory”) obradom 
przewodniczył Waldemar Kołodziej, 
zaś sekretarzem była Barbara Paru-
zel. Podczas trzeciej części Walnego 
Zgromadzenia (Rejon Administracyjny 
„Centrum”) przewodniczącym obrad 
była Grażyna Widera, a sekretarzem 
Zdzisław Rejek. Podczas części czwar-
tej Walnego Zgromadzenia (Rejon Ad-
ministracyjny „Różana-Gałeczki”) ob-
radom przewodniczył Romuald Brol, 

a funkcję sekretarza pełnił Andrzej 
Klimas.

Dokończenie na stronach 4-5

Marek Kopel
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Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej  
oraz przewodów kominowych spalino-
wych i wentylacyjnych. Dokonano zgod-
nie z harmonogramem odczytów podziel-
ników kosztów ciepła w mieszkaniach.

Rozpoczęto prace związane z re-
montem balkonów w Chorzowie przy  
ul. Brzozowej 25. Kontynuowane są prace malarskie 

w budynkach przy ul. Ks. J. Czempie-
la 48 i Kaliny 62.

Rozpoczęto prace związane z moderni-
zacją parkingu przy ul. Kochłowickiej 11, 
a także modernizacją instalacji elektrycz-
nej w budynku przy ul. Hutniczej 17 - 19. 
Zakończono prace związane z remontem 
balkonów przy ul. Brzozowej 21 – 23 
i naprawą cokołu dolnej części elewacji 
budynku przy ul. Granicznej 94-102. Wy-
konano przebudowę przyłącza główne-
go w budynku przy ul. Karpackiej 9, 11 

i Karwińskiej 3a, a także wiatę śmietni-
kową dla mieszkańców budynku przy  
ul. Kochłowickiej 9 – 11.

Rada Osiedla
Na majowym posiedzeniu Rady 

Osiedla „Chorzów Batory” omówiono 
problematykę bieżącą oraz zapoznano 
się z protokołami przeglądów pod 
względem bezpieczeństwa urządzeń 
zabawowych i sportowych.

Administracja
Zakończono prace związane z remon-

tem dachu budynku przy ul. Nowaka 9, 
a także remontem chodnika oraz od-

nowieniem wejścia do budynku wraz 
z malowaniem balustrad przy ul. Bocz-
nej 8. Ponadto na bieżąco wykonywane 
są drobne prace: dekarskie, instalacyjne 
oraz ogólnobudowlane.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w maju dokonano 

oceny realizacji zadań remontowych 
za pierwszy kwartał br. W omawia-
nym okresie zlecenia skierowane były 
na przygotowanie dokumentacji tech-
nicznych oraz organizacji przetargów 
w celu wyłonienia wykonawców robót. 
Wykorzystanie funduszu remontowego 
było na poziomie ok. 11%. Większość 
prac remontowych rozpoczęła się wraz 
z poprawą warunków atmosferycznych. 
Członkowie Rady pozytywnie ocenili  
powyższe działania.

Dokonano oceny stanu placów zabaw. 
W zasobach Administracji znajduje się 
25 placów zabaw. Wszystkie urządzenia 
zostały poddane przeglądowi i usunięto  

zgłoszone uszkodzenia. Ponadto dokona-
no malowania elementów placów i wy-
miany piasku w piaskownicach. Członko-
wie Rady pozytywnie ocenili w/w prace 
oraz stan sanitarny placów zabaw. 

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

ul.  Brzozowa 25

ul. Czempiela 48

ul. Kochłowicka 9-11

ul. Nowaka 9

ul. Boczna 8

CHORZÓW BATORY

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
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nr 06/2022 Wiadomości Spółdzielcze strona 3

Administracja
W maju oddano do użytku realizowane 

w ramach Budżetu Obywatelskiego dwa 
place zabaw na osiedlu Irys. Zakończono 
remont balkonów wraz z malowaniem ele-
wacji budynku przy ul. Konopnickiej 38 
oraz remont instalacji elektrycznej klatek 
schodowych w budynku przy ul. Ko-
nopnickiej 17, 17a, 17b. Zakończyły się 
również prace związane z montażem mo-
nitoringu na osiedlu Irys, a także zakoń-

czono wymianę grzejników na klatkach 
schodowych w budynkach przy ul. Karo-
linki 1, 2, 3, 4, 5 w których trwa wymiana 
instalacji elektrycznej. W budynku przy 
ul. Kościuszki 16 zakończyła się wymiana 
poziomów kanalizacyjnych wraz z reno-
wacją przyłącza. Zakończyły się również 
prace polegające na częściowej wymia-
nie instalacji gazowej wraz z zaworami 
pod pionowymi przy ul. Grunwaldzkiej 
10. Wymieniono piony wodno kanaliza-
cyjne przy ul. Majętnego 18 oraz Ks. Wł. 
Opolskiego 1. Przy ul. Pawła 4 zostało 
wymienione przyłącze kanalizacyjne do 
budynku.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rady Osiedla „Centrum” 
w maju 2022 omówiono gminne zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
zapoznano się z oceną sezonu grzewcze-
go 2021/2022, a także omówiono projekty  
uchwał Walnego Zgromadzenia.

Administracja
W maju 2022r. w zasobach admini-

stracji „Różana Gałeczki” zakończono 
prace związane z remontem dachów 
przy ul. Gałeczki 41, Ryszki 37, 41, 43, 
wymianą pionu wodnego, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w budynku przy 
ul. Łąkowej 8. Wymieniono grzejniki na 
klatkach schodowych w budynku Gałecz-
ki 47 oraz wykonano modernizację insta-
lacji domofonowej przy ul. Astrów 12. 

Kontynuowane były roboty malarskie 
przy ul. Gałeczki 45 oraz remont balko-
nów przy ul. Gałeczki 24-24a. Rozpoczę-
to roboty związane z renowacją terenu 
przy ul. Gałeczki 40. 

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

Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w maju 2022r.  

Rada Osiedla „Różana Gałeczki” omówi-
ła przebieg sezonu grzewczego 2021/2022 
oraz dokonała oceny firm wykonujących 
prace remontowe w zasobach administra-
cji. Omawiano sprawy związane z przy-
gotowaniami do Walnego Zgromadzenia 
ChSM. Rozpatrywano także sprawy bieżą-
ce i wniesione przez mieszkańców osiedla. 

ul. Gałeczki 41

ul. Gałeczki 40

CENTRUM

RÓŻANA-GAŁECZKI

ul. Konopnickiej  38

ul. Karolinki 3

Osiedle Irys
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Walne Zgromadzenie
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2022
Dokończenie ze str. 1

Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Marek Kopel przedstawiał spra-
wozdanie Zarządu z działalności ChSM 
w roku 2021, Zastępca Prezesa Zarządu – 
Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji 
Łukasz Kołodziej prezentował realizację 
funduszu remontowego zaś Członek Za-
rządu Bartłomiej Gocek przedstawiał spra-
wozdanie finansowe, a także informację o 
realizacji wniosku polustracyjnego ChSM 
za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 
2020. Następnie przedstawiane było spra-
wozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
za rok 2021. W kolejnym punkcie obrad 
komisja skrutacyjna przedstawiła proto-
kół stwierdzający prawomocność danej 
części Walnego Zgromadzenia, po czym 
odbywała się prezentacja kandydatów do 
Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i kandydatów zgłoszo-
nych w wyborach Rad Osiedli. Następnie 
zaś odbywały się tajne wybory, w których 
członkowie, za pomocą kart wyborczych, 
oddawali do urny swoje głosy na kandyda-
tów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Po 
dyskusji, w której uczestnicy odnosili się 
m.in. do spraw bieżących w różnych kwe-
stiach dotyczących działalności ChSM, 
odbywały się głosowania nad uchwałami 
Walnego Zgromadzenia. Były to głoso-
wania nad uchwałami w sprawie udzie-
lenia absolutorium Członkowi Zarządu – 
Markowi Koplowi za okres od 1 stycznia 
2021r. do 31 grudnia 2021r. z tytułu pełnie-
nia funkcji Prezesa Zarządu, Członkowi 
Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi za okres 
od 1 stycznia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. 
z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa 

Zarządu, Członkowi Zarządu – Łukaszo-
wi Kołodziejowi za okres od 1 września 
2021r. do 31 grudnia 2021r. z tytułu peł-
nienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu, 
a także Członkowi Zarządu – Bartłomiejo-
wi Gockowi za okres od 1 stycznia 2021r. 
do 31 grudnia 2021r. z tytułu pełnienia 
funkcji Członka Zarządu. Głosowano tak-
że nad uchwałami w sprawie zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2021r., przeznaczenia nad-
wyżki przychodów nad kosztami z pozo-
stałej działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej ChSM za 
2021r., zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania Zarządu z działalności ChSM za 
2021r., ustalenia najwyższej sumy zobo-
wiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 
w latach 2022/2023, przyjęcia kierunków 
rozwoju działalności gospodarczej oraz 
działalności społecznej i oświatowo - kul-

turalnej w latach 2022-2023.
Przed zakończeniem każdej z części 

obrad przedstawiano wybrany skład 
Rady Osiedla dla danego rejonu admi-
nistracyjnego. Podczas ostatniej części 
– 26 maja br. ogłoszono ponadto skład 
nowo wybranej Rady Nadzorczej Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
kadencję 2022-2025.  

Protokoły z przebiegu poszczególnych 
części obrad są dostępne dla członków 
na eBOK-u na stronie www.chsm.com.pl 
oraz w siedzibie ChSM przy ul. Kopal-
nianej 4a (Dział Organizacji i Kadr). 
Wyniki obrad i prezentacja podjętych 
uchwał stanowią dalszą część niniejsze-
go sprawozdania z Walnego Zgromadze-
nia ChSM. 

Opracowała: Marlena Skoczylas
Zdjęcia: Marcin Bulanda

i Mariusz Banduch

Łukasz Kołodziej Grażyna Widera Bartłomiej Gocek
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WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIACH 23-26.05.2022r.

REJON ADMINISTRACYJNY "ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA"

REJON ADMINISTRACYJNY "CENTRUM"

REJON ADMINISTRACYJNY "CHORZÓW BATORY"

REJON ADMINISTRACYJNY "RÓŻANA-GAŁECZKI"

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 23-26.05.2022r. podjęło uchwały  
w następujących sprawach:

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,

• przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej 
działalności gospodarczej Spółdzielni,

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021r.,

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021r.,

• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Koplowi 
za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. z tytułu 
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi 
Zozgórnikowi za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 sierpnia 

2021r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,

• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Łukaszowi 
Kołodziejowi za okres od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r. 
z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,

• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi 
Gockowi za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 
z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,

• ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć w 2022/2023r.

• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz 
działalności społecznej i oświatowo -  kulturalnej na lata 2022-
2023.

W wyniku przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 23-26.05.2022r. 
wyborów do Rady Nadzorczej w jej skład weszły następujące osoby:

Rejon Administracyjny
„Żołnierzy Września”

1. Lapski Adam
2. Fiutkowska Eugenia
3. Pierończyk Izabela
4. Mataniak Mirosław

Rejon Administracyjny
„Chorzów-Batory”

1. Herrmann Roman
2. Paruzel Barbara
3. Mateja Krystyna
4. Lewek Janusz

Rejon Administracyjny
„Centrum”

1. Muszyński Andrzej
2. Rejek Zdzisław
3. Tramer Krystyna
4. Węgrzyński Joachim

Rejon Administracyjny
„Różana-Gałeczki”

1. Brol Romuald
2. Knas Krzysztof
3. Wieczorek Henryk
4. Lachowicz Romuald

WYNIKI WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2022-2025
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ChSM W DNIACH 23-26.05.2022r.
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
„ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA”

NA KADENCJĘ 2022-2025
PRZEPROWADZONYCH NA PIERWSZEJ CZĘŚCI 

WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 23.05.2022r.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA 
„CENTRUM”

NA KADENCJĘ 2022-2025
PRZEPROWADZONYCH NA TRZECIEJ CZĘŚCI 

WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 25.05.2022r.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA 
„CHORZÓW BATORY”

NA KADENCJĘ 2022-2025
PRZEPROWADZONYCH NA DRUGIEJ CZĘŚCI 

WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 24.05.2022r.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
„RÓŻANA-GAŁECZKI”

NA KADENCJĘ 2022-2025
PRZEPROWADZONYCH NA CZWARTEJ CZĘŚCI

WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 26.05.2022r.

WYBRANO PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 23-26.05.2022r. na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu  

30 maja 2022r. wyłoniła Prezydium w następującym składzie: Przewodniczący – Henryk Wieczorek, Z-ca Przewodniczącego – 
Zdzisław Rejek, Sekretarz – Barbara Paruzel. Ukonstytuowały się ponadto składy stałych Komisji Problemowych Rady Nadzorczej.

W wyniku przeprowadzonych na pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w dniu 23.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej 
rejon administracyjny „Żołnierzy Września” w jej skład we-
szły następujące osoby:

W wyniku przeprowadzonych na trzeciej części Walne-
go Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w dniu 25.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej 
rejon administracyjny „Centrum” w jej skład weszły następu-
jące osoby:

Teksty uchwał są dostępne dla członków ChSM na e-boku na stronie www.chsm.com.pl oraz w siedzibie ChSM.

W wyniku przeprowadzonych na drugiej części Walnego 
Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w dniu 24.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej 
rejon administracyjny „Chorzów Batory” w jej skład weszły 
następujące osoby:

W wyniku przeprowadzonych na czwartej części Walne-
go Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w dniu 26.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej 
rejon administracyjny „Różana-Gałeczki” w jej skład weszły 
następujące osoby:

1. Kosior Waldemar
2. Cebula Bernard
3. Karpińska Gabriela
4. Kasprzak Karol

5. Szmatloch Irena
6. Lazaj Anna
7. Chudaszek Jadwiga

1. Widera Grażyna
2. Stolarski Daniel
3. Wiewióra Henryk
4. Kucewicz Genowefa

5. Śliwińska Anna
6. Ogos Stefan
7. Kaczmarczyk Gabriela

1. Kołodziej Waldemar
2. Skirzyńska Marianna
3. Partyka Piotr
4. Lewek Ewa

5. Ciołek Zenon
6. Nowak Andrzej
7. Góralczyk Henryk

1. Chudy Jolanta
2. Szatkowska Justyna
3. Zielonka Wanda
4. Kokosza Barbara

5. Mikołajczak Eugeniusz
6. Musiała Mariola
7. Ruch Jerzy

Komisja
Rewizyjna:

Krystyna Tramer
– Przewodnicząca Komisji 

Zdzisław Rejek
Barbara Paruzel

Roman Herrmann
Izabela Pierończyk 

Komisja
Społeczno-Kulturalna:

Krzysztof Knas 
– Przewodniczący Komisji

Roman Herrmann
Adam Lapski

Henryk Wieczorek
Romuald Brol

Mirosław Mataniak

Komisja Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi: 

Romuald Lachowicz
– Przewodniczący Komisji

Krystyna Mateja
Eugenia Fiutkowska
Andrzej Muszyński

Janusz Lewek
Henryk Wieczorek

Komisja Organizacyjno
-Samorządowa:

Romuald Brol 
– Przewodniczący Komisji

Zdzisław Rejek
Barbara Paruzel

Joachim Węgrzyński
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Prezentujemy członków Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
wybranych podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia ChSM

w dniach 23-26.05.2022r. na kadencję 2022-2025.

Henryk Wieczorek
przewodniczący Rady

Roman Herrmann

Mirosław Mataniak

Joachim Węgrzyński

Adam Lapski

Krystyna Tramer

Zdzisław Rejek
zastępca przewodniczącego Rady

Krzysztof Knas

Krystyna Mateja

Romuald BrolBarbara Paruzel
sekretarz Rady

Romuald Lachowicz

Andrzej Muszyński Izabela Pierończyk

Eugenia Fiutkowska

Janusz Lewek
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Rada działa przy Administracji „Żoł-
nierzy Września”, której siedziba znaj-
duje się przy ul. Lompy 11. Zakres te-
rytorialny działalności Rady pokrywa 
się z zakresem obszaru działalności ad-
ministracji osiedla „Żołnierzy Września” 
i obejmuje zasoby w rejonie następują-
cych ulic: Cieszyńska – Wróblewskiego 
– Wolskiego – Kopalniana – Floriańska 
– Lompy – Węglowa – Boczna – Gwa-
recka – Pnioki – Rodziny Oswaldów 
– Łagiewnicka. Na comiesięcznych 
posiedzeniach Rada zajmuje się aktu-
alnymi problemami zgłaszanymi przez 
mieszkańców oraz bieżącą działalnością 
administracji.

Rada Osiedla „Chorzów-Batory” dzia-
ła przy Administracji mieszczącej się na 
ul. Strzybnego 4 i swoim zakresem dzia-
łania obejmuje budynki ChSM znajdują-
ce się ściśle w dzielnicy Chorzów Batory 
w rejonie ulic: St. Batorego, Brzozo-
wej, Ks. J. Czempiela, Jubileuszowej, 
Karpackiej, Kaliny, Orląt, Granicznej, 
Kochłowickiej, Farnej, Hutniczej, Wro-
cławskiej, Machy, Francuskiej, Konar-
skiego, Żółkiewskiego, Bema, Dyrek-
cyjnej, Podmiejskiej i Karwińskiej. 

Rada Osiedla wypełnia statutowe zada-
nia związane z działalnością osiedla i ad-
ministracji we współpracy z mieszkańca-
mi oraz Zarządem i Radą Nadzorczą.

Skład Rady: Waldemar Kosior - Przewodniczący, Karol Kasprzak - Zastępca Przewodni-
czącego, Gabriela Karpińska - Sekretarz, Bernard Cebula, Irena Szmatloch, Anna Lazaj, 
Jadwiga Chudaszek.

Skład Rady: Waldemar Kołodziej - Przewodniczący, Ewa Lewek - Zastępca Przewodni-
czącego, Marianna Skirzyńska - Sekretarz, Piotr Partyka, Zenon Ciołek, Andrzej Nowak, 
Henryk Góralczyk.

PREZENTACJA RAD OSIEDLI ChSM 

Rada Osiedla „Żołnierzy Września”

Rada Osiedla „Chorzów Batory”

Rada Osiedla „Żołnierzy Września”
pełni dyżur w każdą środę
od godz. 16.00 do 17.00

Rada Osiedla „Chorzów Batory” 
pełni dyżur w każdą środę
od godz. 16.00 do 17.00

W tym wydaniu prezentujemy Radę Osiedla „Żołnierzy Września” i Radę Osiedla „Chorzów-Batory”

cz.I
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Harmonogram odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania
w budynkach rozliczanych za okres od X.2021r. do IX.2022r. 

ADMINISTRACJA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

ul. Cieszyńska 4a – odczyt + wymiana 24 sierpnia 2022r. 
(środa), godz. 16.00-20.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Cieszyńska 8, 10, 12, 14 – odczyt + wymiana 25 sierpnia 
2022r. (czwartek), godz. 9.00-18.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie 
ul. Cieszyńska 14a – odczyt + wymiana  24 sierpnia 2022r. 
(środa), godz. 15.30-18.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Filarowa 4 - odczyt 1 września 2022 r. (czwartek),  
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Floriańska 24, 26 – odczyt radiowy 1 września 2022r.
ul. Głogowska 11 (m.1-10) - odczyt + wymiana 12 września 
2022r. (poniedziałek), godz. 13.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Głogowska 11 (m.11-20) - odczyt + wymiana 13 września 
2022r. (wtorek), godz. 13.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie 
ul. Gwarecka 37- odczyt + wymiana 25 sierpnia 2022r. 
(czwartek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.
ul. Gwarecka 39 - odczyt + wymiana 26 sierpnia 2022r. 
(piątek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.
ul. Gwarecka 41 - odczyt + wymiana 29 sierpnia 2022r. 
(poniedziałek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.
ul. Gwarecka 43 – odczyt + wymiana 30 sierpnia 2022r. 
(wtorek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.

ul. Gwarecka 45 – odczyt + wymiana 1 września 2022r. 
(czwartek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.
ul. Gwarecka 47 - odczyt + wymiana 5 września 2022r. 
(poniedziałek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.
ul. Gwarecka 49 - odczyt + wymiana 6 września 2022r. 
(wtorek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie.
ul. Gwarecka 51 - odczyt + wymiana 8 września 2022r. 
(czwartek), godz. 11.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Gwarecka 65 – odczyt + wymiana 26 sierpnia 2022r. 
(piatek), godz. 9.00-18.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Gwarecka 67 – odczyt + wymiana 29 sierpnia 2022r. 
(poniedziałek), godz. 10.00-19.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Gwarecka 69 – odczyt + wymiana 30 sierpnia 2022r. 
(wtorek), godz. 9.00-18.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Gwarecka 71 - odczyt + wymiana 8 września 2022r. 
(czwartek), godz. 9.00-18.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz 
wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie podana 
w późniejszym terminie
ul. Kingi 12 – odczyt radiowy 1 września 2022r.
ul. Kopalniana 2,4 – odczyt 2 września 2022r. (piątek), 
godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Kopalniana 6 – odczyt 1 września 2022r. (czwartek), 
godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Kopalniana 1, 3, 5 – odczyt 5 września 2022r. 
(poniedziałek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
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ul. Kopalniana 7, 9, 11 – odczyt 6 września 2022r. (wtorek), 
godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Kopalniana 13, 15, 17 –– odczyt 7 września 2022r. (środa), 
godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Lompy 10, 12 - 8 września 2022r. (czwartek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Lompy 17 – odczyt radiowy 1 września 2022r. 
ul. Łagiewnicka 101-118 – odczyt radiowy 1 września 2022r. 
ul. Powstańców 54 – odczyt 9 września (piątek) 16.00-19.00 
(dodatkowo 19 września od godz.16.00)
ul. Powstańców 67 – odczyt 9 września (piątek) 16.00-19.00 
(dodatkowo 19 września od godz.16.00)
ul. Rodziny Oswaldów 2-51 – odczyt radiowy 1 września 2022r.
ul. Styczyńskiego 73-79 – odczyt radiowy 1 września 2022r.

ADMINISTRACJA CHORZÓW BATORY

ul. St. Batorego 92, 94, 96, 98 – odczyt radiowy 1 września 2022r.
ul. Brzozowa 2 -30 – odczyt radiowy
ul. Brzozowa 21, 23 - odczyt + wymiana 9 września 2022r. 
(piątek), godz. 9.00-18.00 Data oraz godzina dodatkowego II 
terminu odczytu oraz wymiany podzielników kosztów c.o. zo-
stanie podana w późniejszym terminie.
ul. Brzozowa 25 (m.1-15, 1a) – odczyt + wymiana 22 sierpnia 
2022r. (poniedziałek), godz. 12.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz wy-
miany podzielników kosztów c.o. zostanie podana w później-
szym terminie.
ul. Brzozowa 25 (m.16-30) – odczyt + wymiana 23 sierpnia 
2022r. (wtorek), godz. 12.00-17.00
Data oraz godzina dodatkowego II terminu odczytu oraz wy-
miany podzielników kosztów c.o. zostanie podana w później-
szym terminie.
ul. Brzozowa 52–58 – odczyt radiowy  
ul. Czempiela 33, 35, 37, 39 – odczyt 13 września 2022r. 
(wtorek), od godz. 15.00 
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela  41, 43, 45, 47 - odczyt 14 września 2022r. (śro-
da), od godz. 15.00 
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 48, 50 – odczyt 2 września 2022r. (piątek), od 
godz. 15.00  
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00) 
ul. Czempiela  51, 53, 55, 57 - odczyt 15 września 2022r. 
(czwartek), od godz. 15.00
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela  59, 61, 63, 65 - odczyt 12 września 2022r. (pią-
tek), od godz. 15.00 
(dodatkowo: 22 września, od godz. 16.00)
ul. Farna 2, 2a, 4, 4a – odczyt 8 września 2022r. (czwartek), 
od godz. 15.00 (dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00) 
ul. Francuska 6 – odczyt radiowy
ul. Graniczna 50, 52, 54, 56 – 29 sierpnia 2022r. (poniedziałek) 
godz. 16.00-19.00 (dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Graniczna 58, 60, 66, 68 - 30 sierpnia 2022r. (wtorek), 
godz. 16.00-19.00 (dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)

ul. Graniczna 70, 72, 100, 102 - 31 sierpnia 2022r. (środa), 
godz. 16.00-19.00 (dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Hutnicza 17, 19 – odczyt 9 września 2022r. (piątek), od 
godz. 15.00  (dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00) 
ul. Jubileuszowa 26, 28, 30 - odczyt 5 września 2022r. (poniedzia-
łek), od godz. 15.00 (dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00) 
ul. Jubileuszowa 32, 34, 36 - odczyt 6 września 2022r. (wto-
rek), od godz. 15.00 (dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00) 
ul. Jubileuszowa 38, 40 – odczyt 7 września 2022r. (środa), od 
godz. 15.00 (dodatkowo: 21 września, od godz. 16.00)
ul. Kaliny 70-72 – odczyt radiowy
ul. Karłowicza 23-29 – odczyt radiowy 
ul. Karpacka 11, 21, 23 – odczyt radiowy
ul. Karwińska 1 – odczyt radiowy
ul. Konarskiego 1 – odczyt radiowy
ul. Machy 3 – odczyt radiowy
ul. Mickiewicza 4 – odczyt radiowy
ul. Podmiejska 15-25 – odczyt radiowy
ul. Żółkiewskiego 9, 11 – odczyt radiowy

ADMINISTRACJA CENTRUM

ul. Karolinki 1-5 – odczyt radiowy 
ul. Katowicka 61 a,b.c – odczyt + wymiana 2 września 2022r. 
(piątek), godz. 16.30-19.00 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Katowicka 71,73,73a – odczyt + wymiana 1 września 
2022r. (czwartek), godz. 16.30-19.30 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Katowicka 121,121a - odczyt + wymiana 7 września 
2022r.(środa), godz. 16.30-18.00 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Katowicka 136 - odczyt + wymiana 14 września 2022r. 
(środa), godz. 16.30-19.30 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Katowicka 136a (mieszkania 1-18) - odczyt + wymiana 
14 września 2022r. (środa), godz. 16.30-19.30
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Katowicka 136a (mieszkania 19-32) - odczyt + wymiana 
15 września 2022r. (czwartek), godz. 16.30-19.30
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Katowicka 136b - odczyt + wymiana 15 września 2022r. 
(czwartek), godz. 16.30-19.30 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Konopnickiej 15, 15A, 15B - odczyt 7 września 2022r. 
(środa), godz. 16.30-18.30
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 17, 17A, 17B - odczyt 7 września 2022r. 
(środa), godz. 18.00-20.00
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 21, 21A, 21B - odczyt 12 września 2022r. 
(poniedziałek), godz. 16.30-18.30 
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.30-20.30)
ul. Konopnickiej 23, 23A, 23B - odczyt 12 września 2022r. 
(poniedziałek), godz. 16.30-18.30 
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.30-20.30)
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W dniu 18 maja 2022r. odbyło się ostat-
nie w kadencji 2019 - 2022 posiedzenie 
Rady Nadzorczej ChSM, na którym obec-
ni byli członkowie Rady, Zarząd oraz za-
proszeni Kierownicy Administracji.

Rada Nadzorcza przyjęła Uchwa-
łę w sprawie wprowadzenia zmiany do 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za lokale i inne nieruchomości w Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W kolejnym punkcie Rada Nadzorcza 

przyjęła Uchwalę w sprawie zatwierdze-
nia regulaminu organizacyjnego ChSM.

Dyrektor ds. ekonomicznych p. Bar-
tłomiej Gocek przedstawił ocenę wyko-
nania Planu Gospodarczego za I kwartał 
2022 roku oraz analizę wysokości odpisu 
na fundusz remontowy. Kolejno zapre-
zentował informację na temat przepro-
wadzonych przetargów na prowadzenie 
robót remontowych w I kwartale 2022r.

Prezes Zarządu p. Marek Kopel przed-

stawił informację z bieżącej działalności 
Zarządu oraz informację na temat przy-
gotowań do Walnego Zgromadzenia.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej – p. Grażyna Widera, podzię-
kowała za współpracę Kierownikom Ad-
ministracji oraz członkom Zarządu Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sekretarz RN ChSM,
Justyna Szatkowska

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

REKLAMA

Dokładne godziny rozpoczęcia odczytów zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń

w poszczególnych budynkach.

ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B - odczyt 13 września 2022r. 
(wtorek), godz. 16.30-18.30 
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.30 -20.30)
ul. Konopnickiej 27, 27A, 27B - odczyt 13 września 2022r. 
(wtorek), godz. 16.30-18.30 
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.30-20.30)
ul. Krakusa 12 -16 – odczyt radiowy
ul. Krasickiego 7 – odczyt + wymiana 6 września 2022r. (wtorek), 
godz. 16.30-18.00 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Krzywa 9 – odczyt + wymiana 6 września 2022r. (wtorek), 
godz. 18.00-19.30 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Majętnego 8–18 – odczyt radiowy 
ul. Miechowicka 2, 4 - odczyt + wymiana 8 września 2022r. 
(czwartek), godz. 16.30-18.30 
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 1-90) – odczyt + wymiana 
5 września 2022r. (poniedziałek), godz. 9.00-18.30
(dodatkowo: 20 września, 15.30-19.30) 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 91-180) - odczyt + wymiana 
6 września 2022r. (wtorek),  godz. 9.00-18.30
(dodatkowo: 20 września, 15.30-19.30) 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 3 (m. 1-90) - odczyt + wymiana 
8 września 2022r. (czwartek), godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 22 września, godz. 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 3 (m. 91-180) - odczyt + wymiana 
9 września 2022r. (piątek), godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 20 września, godz. 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 1-90) – odczyt + wymiana 
7 września 2022r. (środa),  godz. 9.00-18.30
(dodatkowo: 20 września, 15.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 91-180) – odczyt + wymiana 
8 września 2022r. (czwartek), godz. 9.00-18.30

(dodatkowo: 20 września, 15.30-19.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 7– odczyt 6 września 2022r. (wtorek), 
godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 22 września, 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 9 – odczyt 5 września 2022r. (ponie-
działek),  godz. 16.30-20.30
(dodatkowo: 22 września, 16.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 1-90) – odczyt 9 września 
2022r. (piątek), godz. 14.30-19.30
(dodatkowo: 21 września, 15.30-19.00)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 91-180) – odczyt 12 września 
2022r. (poniedziałek), godz. 14.30-19.30 
(dodatkowo: 21 września, 15.30-19.00)
ul. Poniatowskiego 17, 19 – odczyt 8 września 2022r.
(czwartek), godz. 18.30-19.30
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)
ul. Powstańców 20, 20A - odczyt + wymiana 7 września 
2022r. (środa), godz. 18.00-19.30  
(dodatkowo: 23 września, godz. 16.30-20.00)

ADMINISTRACJA RÓŻANA-GAŁECZKI

ul. Działkowa 7, 7a, 7b – odczyt radiowy 
ul. Działkowa 9, 9a, 9b – odczyt radiowy 
ul. Działkowa 11, 11a, 11b – odczyt radiowy 
ul. Głowackiego 1-3 – odczyt radiowy
ul. Głowackiego 5-7 – odczyt radiowy 
ul. Racławicka 31-37 – odczyt radiowy
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Wracający z wojny wódz (tak nazywano 
dowódców wielkich wypraw i kampanii 
zbrojnych) musiał wraz ze swymi żołnie-
rzami zatrzymać się poza murami Rzymu 
na Polu Marsowym, ponieważ przyznana 
mu wcześniej władza wojskowa obowią-
zywała tylko poza stolicą. Wkraczając do 
Rzymu utraciłby szansę na odbycie triumfu, 
gdyż jego uprawnienia dowódcze ustałyby 
z mocy prawa. To dlatego senatorowie, aby 
wysłuchać sprawozdania z wojny musieli 
udać się na Pole Marsowe i tam też ofi cjalnie 
podejmowali decyzję o wyrażeniu zgody na 
odbycie triumfu. Miał on formę przemarszu, 
który wyruszał z Pola Marsowego, gdzie 
wznoszona była brama triumfalna (porta 
triumphalis). Po przejściu przez nią wodza 
i wojsko witali senatorowie i urzędnicy, 
którzy następnie przyłączali się do uczest-
ników przemarszu. Trasa wiodła głównymi 

ulicami i placami Rzymu i prowadziła na 
Kapitol. Zabudowania znajdujące się na tra-
sie przemarszu były zazwyczaj odświętnie 
przystrajane, a mieszkańcy stolicy zajmo-
wali miejsca wzdłuż ulic lub na specjalnie 
zbudowanych drewnianych podwyższe-
niach. Zwycięski dowódca, zwany tego dnia 
triumfatorem, przemierzał całą trasę na ry-
dwanie zaprzężonym w białe konie ubrany 
w uroczystą purpurową togę, za rydwanem 
zmierzali żołnierze. Po dotarciu na Kapitol 
zwieńczeniem ofi cjalnej części uroczysto-
ści było złożenie ofi ar w świątyni Jowisza. 
Dopiero po tej ceremonii rozpoczynały się 
uczty i zabawy organizowane dla mieszkań-
ców Rzymu. Ponieważ w czasach cesarstwa 
dowódcy wypraw wojennych byli miano-
wani przez cesarza, to po zakończonej suk-
cesem kampanii właśnie jemu (nie dowód-
cy) budowano łuk triumfalny.

W starożytnym Rzymie najwyższym wyróżnieniem i najcenniejszą nagrodą dla dowódcy było odbycie triumfu. Uroczystość ta 
i towarzyszący jej ceremoniał były wyrazem uznania senatu za samodzielnie prowadzoną i zakończoną zwycięsko wojnę, w czasie 
której poległo minimum 5000 żołnierzy wroga.

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

Bramy triumfalne

Chorzów
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Po latach zaborów wojsko odrodzonej 
II Rzeczpospolitej dopiero wypracowy-
wało swój oficjalny ceremoniał, ponieważ 
ten sprzed rozbiorów był zbyt archaiczny 
i niemożliwy do zastosowania w nowej 
rzeczywistości politycznej i społecznej. 
Nowy ceremoniał Wojska Polskiego nie 
przewidywał tak nietypowej sytuacji jaką 
było przejmowanie w 1922 roku ziem 
przyznanych Polsce na mocy decyzji Rady 
Ambasadorów przy Lidze Narodów. Aby 
te doniosłe wydarzenia nie przebiegały 
w sposób nazbyt chaotyczny i spontanicz-
ny ukonstytuował się Komitet Przyjęcia 
Wojska Polskiego z Wojciechem Korfan-
tym na czele. Wypracowanie „ramowego” 
scenariusza nietypowych uroczystości wy-
magało uzgodnień z Międzysojuszniczą 
Komisją Rządzącą i Plebiscytową oraz 
dowództwem Wojska Polskiego. Efektem 
poczynionych ustaleń było podzielenie 
terenów przyznanych przez Radę Am-
basadorów Polsce na 5 stref, które miały 
być kolejno zajmowane przez Wojsko Pol-
skie. W każdej ze stref na wkraczających 
żołnierzy i ich dowódców czekały bramy 
triumfalne, zwane niekiedy też powitalny-
mi. Gdy 20 czerwca 1922 roku rozpoczęło 
się zajmowanie pierwszej strefy to pierw-
szą bramę wybudowano między budkami 
granicznymi na moście w Szopienicach. 
Na odcinku od niedawno jeszcze granicz-
nego mostu do centrum Katowic wznie-
siono aż 30 takich bram. Spośród nich 
wyróżniały się te z Burowca, Rozdzienia 
i Zawodzia - tę ostatnią zbudowano z brył 
węgla, a wartę honorową pełnili przy niej 
górnicy z zapalonymi lampkami.

Królewska Huta była największym 
miastem drugiej strefy, do której wojsko 
zgodnie z harmonogramem wkroczyło 23 
czerwca 1922 roku. Tutaj pierwsza brama 
triumfalna została wzniesiona przy (obec-
nie) ulicy Katowickiej, a druga przy (obec-
nie) ulicy Wolności. Sprawami technicz-
nymi związanymi z projektowaniem tych 
bram oraz ich budową zajmował się inży-

nier Antoni Kopieczny – członek Związku 
Powstańców Śląskich. Koszt budowy obu 
bram oszacowano wtedy na ćwierć milio-
na marek. Na bramie przy ul. Katowickiej 
umieszczono napis: (po jednej stronie)

„Już nadszedł czas, już stał się cud,
Wielki jest dzień, który uczynił Bóg”
(po drugiej stronie)
„Bohaterzy, coście pomogli zrzucić 

wrogie kajdany
Wita Was powstaniec młody i stary”.

Na szczycie bramy wzniesionej przy 
ul. Wolności umieszczono wizerunek Orła 
Białego ozdobiony lampkami zapalany-
mi po zmroku. Po bokach Orła Białego 
rozplanowano dwie galerie. W górnej po 
jednej stronie umieszczono postać górnika 

w stroju galowym z zapaloną lampą, a po 
drugiej postać hutnika z młotem kowal-
skim w ręku. Obie postaci wieńczył napis: 
„Górnik i hutnik z sercem i duszą przyjmu-
ją Was”. Na drugiej galerii umieszczono 
odświętnie ubranych gospodarzy i gospo-
dynie oraz dziewczęta rzucające kwiaty. 
Natomiast nad łukiem umieszczono napis: 
„Wstąpcie przeze mnie w gościnne progi 
nasze! Armja Polska!-Władze Polskie!”. 
Poniżej tego napisu znalazły się dwie tarcze 
herbowe z monogramami: W. K. (Wojciech 
Korfanty) i J. P. (Józef Piłsudski).

Niestety nie zachowały się materiały 
dotyczące przejmowania przez Wojsko 
Polskie gmin stanowiących dziś dzielnice 

Chorzowa. Wiadomo tylko, że Chorzów 
(Stary) i Maciejkowice jako gminy po-
wiatu katowickiego należącego do strefy 
pierwszej zostały przejęte już 20 czerw-
ca 1922 roku. Natomiast Wielkie i Nowe 
Hajduki zostały przejęte 26 czerwca 1922 
roku, gdyż należały do strefy trzeciej. Nic 
nie wiadomo o tym aby w Maciejkowi-
cach, Chorzowie (Starym), Wielkich i No-
wych Hajdukach były wznoszone bramy 
triumfalne. Wiadomo natomiast, że naj-
więcej, bo aż 120 bram, powstało w pią-
tej strefie, którą stanowiły tereny powiatu 
rybnickiego.

Według najnowszych ustaleń history-
ków na obszarze plebiscytowym przy-
znanym Polsce na okoliczność wkrocze-
nia Wojska Polskiego zbudowano ponad 
200 bram triumfalnych. Każda według 
oryginalnego i niepowtarzalnego projek-
tu w różnych detalach nawiązywała do 
tradycji i historii konkretnego miejsca 
(np. na rynku w Pszczynie zbudowano 
bramę w manierze barokowej). Królew-
ska Huta, wówczas największe miasto 
województwa śląskiego nie szczędziła 
grosza na zbudowanie bram, które wy-
różniały się zarówno co do rozmiarów 
jak i walorów estetycznych. Może warto 
na podstawie starych zdjęć (dostępnych 
także w Internecie) na czerwcowym spa-
cerze zadać sobie detektywistyczny trud 
zlokalizowania miejsc, w których przed 
100 laty odbywały się doniosłe wyda-
rzenia?

Roman Herrmann

Katowice Lubliniec

Pszczyna

Wodzisław Śląski
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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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- Od jakiego czasu współpracujesz 
z Fundacją i co spowodowało Twoje 
zaangażowanie?

- Z Fundacją SOS dla zwierząt „Psia 
Chata” w Chorzowie współpracuję od 
kilku miesięcy. Zawsze chciałam być 
wolontariuszką w schronisku, jednak 
wcześniej uniemożliwiała mi to pan-
demia, a także ograniczenia wiekowe, 
ponieważ wolontariuszem, za zgodą ro-
dziców,  można zostać od 16 roku życia.

- Na spotkaniu w Klubie ChSM 
„Pokolenie” mówiłaś o budowaniu 
relacji z psem, czy możesz przybliżyć 
parę wskazówek?

- Przede wszystkim trzeba zrozumieć 
psa i jego potrzeby, powinniśmy rów-

nież znaleźć wspólny język z psem,  
prawidłowo odczytywać wysyłane 
przez psa sygnały. Większość ras psów 
została stworzona do wykonywania ja-
kiejś pracy. Najkorzystniej jest jeżeli 
pies może wykonywać taką pracę. Je-
żeli jednak nie jest to możliwe (wszak 
nie każdy pies myśliwski jest w rękach 
myśliwego), powinno się przekierować 
jego energię na zbliżoną aktywność. 
Obecnie jest wiele możliwości pracy 
z psem i tak np. dla psów bardzo ak-
tywnych mogą to być zajęcia agility,  
a dla psów myśliwskich np. nosework.  
Każda aktywność z psem pomaga zbu-
dować wspólną relację, mogą to być 
wspólne spacery, zabawa piłeczką czy 
szarpakiem.

- Utarło się, że przede wszystkim 
problemy behawioralne mają pieski 
ze schroniska, ale czy są psy rasowe, 
które wykazują trudność w tzw. wy-
chowaniu? I odwrotnie czy są rasy 
szczególnie łagodne  i przyjacielskie?

- Psy znajdujące się w schronisku 
bardzo często mają problemy beha-
wioralne spowodowane negatywnymi 
życiowymi doświadczeniami. Należy 
jednak pamiętać, że problemy te nie 
dotyczą wszystkich schroniskowych 
psów, zdarzają się psy nie wykazujące  
żadnych problemów o świetnym cha-
rakterze. Według powszechnej opinii 
rasami łagodnymi i podatnymi na szko-
lenie są np. labradory czy golden retrie-
very. Pamiętajmy jednak, że każdy pies 
ma swój charakter. Można to zauważyć 
obserwując szczenięta z jednego miotu, 
jedne są spokojne, drugie energiczne. 
Ciężko stwierdzić, które rasy są „trudne 
w wychowaniu, czy szkoleniu”, powin-
niśmy raczej unikać takiego określenia. 
Przy wyborze powinniśmy kierować 
się zdrowym rozsądkiem, myśliwy 

WIELKA PRZYJAŹŃ 
CZŁOWIEKA Z PSEM

- budowanie relacji
z czworonożnym przyjacielem

rozmowa z Aleksandrą Nowak. 
wolontariuszką Fundacji SOS dla 

Zwierząt „Psia Chata”

Aleksandra Nowak
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nie będzie zadowolony z psa pasterskie-
go, a osoba bardzo aktywna z buldoga 
angielskiego.

- Czy historia losu któregoś z pod-
opiecznych Fundacji jest szczególnie 
bliska Twojemu sercu?

- Większość zwierząt w schronisku 
ma poruszającą historię, jednakże hi-
storia małego czarnego kundelka - Pre-
celka  jest według mnie bardzo smutna. 
Precelka wyrzucono w obcym miej-
scu, gdzie był niechciany, błąkał się od 
drzwi do drzwi szukając pomocy. Osta-
tecznie trafił do „Psiej Chaty”. Był to 
wyjątkowy pies. Nie był nachalny, nie 
ciągnął na smyczy, nie było w nim ani 
odrobiny agresji,  nie sprawiał żadnych 

problemów, potrzebował jedynie kącika 
w domu u dobrego człowieka. Precelek 
był po prostu spokojnym, uroczym sta-
ruszkiem. Niestety w maju ten pełen 
uroku seniorek odszedł za tęczowy 
most, nie doczekawszy nowego domu, 
w którym byłby chciany…

- Wiemy, że schroniska dla zwierząt 
stale potrzebują wsparcia, ale czy są 
rzeczy szczególnie i zawsze potrzebne?

W każdym schronisku rzeczą najpo-
trzebniejszą są karmy, a te specjalistycz-
ne np. dla starszych psów z problemami 
zdrowotnymi są niestety bardzo drogie. 
Bardzo potrzebni są też wolontariusze, 
dla których z pewnością nie zabraknie 
pracy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że w „Psiej Chacie” schronienie znaj-
dują nie tylko psy i koty,  a także konie, 
kuce, kozy, ptaki, gryzonie i inne zwie-
rzęta, które potrzebują pomocy. „Psia 

Chata” nie jest schroniskiem miejskim. 
Jest to Fundacja, która w dużej mierze 
funkcjonuje dzięki życzliwym ludziom, 
których na szczęście nie brakuje. Na le-
czenie zwierząt i remonty organizowa-
ne są różnego rodzaju zbiórki. Możemy 
je znaleźć na ratujemyzwierzaki.pl. 
Obecnie jest tam prowadzona zbiórka 
„Zaświećmy im słońce po burzy!”, któ-
ra pozwoli  naprawić zniszczenia, któ-
rych dokonały przechodzące z począt-
kiem roku orkany.  

Rozmawiała: Marzena Warta-Biały
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Opis
Cena wywoławcza stanowiąca wartość 

nieruchomości zgodnie 
z operatem szacunkowym

Kontakt 
W sprawie

oględzin lokalu

ul. ks. Wł. Opolskiego 1/125
47,20 +2,00 

pomieszczenie 
przynależne

2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z wc, 
przedpokój, XI piętro,

ogrzewanie centralne + pomieszczenie 
przynależne – komórka o pow. uż. 2,00m2

234 161,00 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:

103,79 zł

Administracja  Osiedla
 „Centrum”

ul. Krasickiego 7A  
tel. 32 241-35-97
      32 241-41-16

Termin składania ofert do 29.06.2022 r. do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium: 05.07.2022 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi: 23 500,00 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: 06.07.2022 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

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.

UWAGA NA OSZUSTÓW!
ChSM informuje, że nie wymienia w mieszkaniach pieców gazowych ani drzwi,

a pracownicy ChSM nie pobierają żadnych zaliczek gotówkowych!

Jeżeli ktoś podający się za pracownika ChSM chce pobrać zaliczkę gotówkową
– nie płać i dzwoń na Policję!

czerwiec 2022r.Ogłoszenie ChSM
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Na wnuczka, wnuczkę, syna, córkę, kogoś 
z rodziny, na gazownika, na pracownika so-
cjalnego, pracownika administracji, na elek-
tryka, pod pretekstem pozostawienia wiado-
mości sąsiadowi to znane metody z katalogu 
tych stosowanych przez oszustów okradają-
cych starsze osoby. Nie każdy, kto puka do 
Twojego mieszkania, ma uczciwe zamiary. 
Sposobów, by wzbogacić się cudzym kosz-
tem, jest wiele. Jeśli zachowasz ostrożność, 
masz szansę ustrzec się przed kradzieżą pie-
niędzy lub kosztowności.

Niemal każdemu zdarza się wpuścić do 
domu kogoś nieznajomego. Dobrze, jeśli 
był to tylko przedstawiciel firmy z nową 
ofertą handlową. Często jednak niezapo-
wiedzianym gościem okazuje się osoba, 
która ma nadzieję na łatwy zysk Twoim 
kosztem. Jeśli poznasz metody, jakimi po-
sługują się oszuści, łatwiej się przed nimi 
obronisz. Zawsze kieruj się zasadą: zanim 
wpuścisz nieznajomego do mieszkania, po-
proś, by poczekał za drzwiami, a Ty w tym 

czasie sprawdź jego personalia. Bardzo czę-
sto oszust podaje się za pracownika gazow-
ni, zakładu energetycznego, administracji, 
opieki społecznej. Zadzwoń np. do gazowni 
i zapytaj, czy zlecała kontrolę. Ważne jest 
przy tym, żebyśmy sami poszukali nume-
ru telefonu do instytucji, w której chcemy 
sprawdzić nieznajomego. Nie sugerujmy 
się tym wskazanym przez np. gazownika 
czy elektryka – po drugiej stronie apara-
tu też może być oszust. Możemy również 
zwrócić się o pomoc do sąsiada w spraw-
dzeniu takiego delikwenta lub skontaktuj-
my się z najbliższą rodziną i umówmy się 
na spotkanie w innym terminie.

Apelujemy do Państwa o rozwagę. Nie 
podejmujmy pochopnych decyzji, któ-
re mogą spowodować utratę znacznych 
kwot pieniędzy, a często nawet dorobku 
całego życia. Jeśli mamy wątpliwości 
z kim rozmawiamy - bądź zostaliśmy 
postawieni w kłopotliwej sytuacji - za-
sięgnijmy porady zaufanej osoby. Pa-

miętajmy, że oszust będzie starał się 
nas "zagadać". Jeżeli zauważymy, że 
ktoś chce nas oszukać, natychmiast in-
formujmy policjantów. W ten sposób 
możemy uchronić siebie i inne osoby 
przed oszustami, którzy nie mają żad-
nych skrupułów, by podstępem odebrać 
nam pieniądze. Apelujemy także do 
członków rodzin osób starszych, dzie-
ci, wnuczków, a także sąsiadów. Oni 
również mogą ustrzec swoich najbliż-
szych przed przestępcami. Reagujmy 
na obce osoby, które dzwonią do drzwi 
naszych starszych sąsiadów i prowa-
dzą z nimi rozmowy. Opowiedzmy, jak 
działają oszuści, aby mieć pewność, że 
mama, babcia czy też starsza sąsiadka 
będą wiedziały, jak zareagować, kiedy 
zadzwoni do nich „daleki krewny” lub 
dawno niewidziany „wnuczek”.

Więcej informacji
na stronie internetowej

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

Wciąż pojawiają się nowe sposoby, któ-
rymi przestępcy próbują nas oszukać. 
Przykładem ich działalności jest podszy-
wanie się między innymi pod firmy ku-
rierskie, które wysyłają sms-y z linkiem 
do strony, na której należy dokonać rze-
komej dopłaty do przesyłki.

Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, 
jest bardzo niska. Treść takiej wiado-
mości może być następująca: „Two-
ja paczka została wstrzymana z tytułu 
niedopłaty 1,99 PLN. Przepraszamy za 
utrudnienia. Prosimy uregulować należ-
ność klikając w link….”. Osoba, która 

otrzyma taką wiadomość i rzeczywiście 
oczekuje na paczkę, jest łatwym celem 
dla przestępców. Zaniepokojona wcho-
dzi w przesłany link, który może zawie-
rać wirusy lub przekierować na stronę 
łudząco podobną do strony banku bądź 
operatora płatności. W ten sposób nasze 
loginy i hasła do kont lub aplikacji ban-
kowych dostają się w niepowołane ręce. 
W efekcie, nasze konto bankowe może 
zostać wyczyszczone do zera.

Ku przestrodze publikujemy treść wia-
domości SMS, która mogła być wysła-
na przez oszusta. Apelujemy o dokład-

ne czytanie wiadomości tekstowych od 
rzekomych kurierów, operatorów sieci 
komórkowych lub innych firm. Pamię-
tajmy, aby nie wchodzić w przesłane 
linki, nie podawać kodów BLIK lub 
danych z kart płatniczych. Powinniśmy 
najpierw zweryfikować otrzymane in-
formacje. Zajmie to nam parę minut, 
a może uchronić nasze ciężko zaoszczę-
dzone oszczędności.

Więcej informacji
na stronie internetowej

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

UWAŻAJ KOGO WPUSZCZASZ DO MIESZKANIA!

OTRZYMAŁEŚ SMS Z INFORMACJĄ O KONIECZNOŚCI DOPŁATY DO 
PRZESYŁKI? UWAŻAJ, TO MOŻE BYĆ OSZUSTWO!

Nie każdy, kto puka do Twojego mieszkania, ma uczciwe zamiary. Sposobów, by wzbogacić się cudzym kosztem, jest wiele. Jeśli 
zachowasz ostrożność, masz szansę ustrzec się przed kradzieżą pieniędzy lub kosztowności. Niestety tylko wczoraj oszuści okradli 
w ten sposób mieszkankę Chorzowa.

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność 
klikając w link….” Otrzymałeś SMS-a o takiej treści. Bądź ostrożny! To może być oszustwo!

Komenda Miejska Policji w Chorzowie
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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.

• 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

• GŁADZIE, MALOWANIE, tapetowanie, prace porządkowe 
w domu i ogrodzie tel. 517 338 599.

• 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 garaż murowany w Chorzowie w okolicach 
ul. Gwarecka, Watoły, Sztygarska. tel. 784-485-650

• Zamienię mieszkanie własnościowe o pow. 51,21 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, w Siemianowi-
cach Oś. Węzłowiec, na mniejsze (45m2) w Chorzowie. 
tel. 789-342-344.

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

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

• 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 Cho-
rzowie przy ul. Katowicka 121, II piętro. Możliwość 
wynajęcia garażu do mieszkania przy samym budynku. 
tel. 605-073-866.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 47,6 m2 w Cho-
rzowie, os. Różanka, tel. 502-599-143.

• Zamienię garaż murowany, ze światłem, przy  

ul. Kościuszki, na podobny w okolicach Klimzowca. 
tel. 728-498-513.

• Sprzedam ogródek w Chorzowie Batorym 640 m2.  
tel. 508-379-150.

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

• Sprzedam mieszkanie w centrum Chorzowa - centrum, 
a jednak spokojnie! Dąbrowskiego.Kamienica, 67,8 m2. 
4.200 za m2. Tel. 793 578 978.

• Zamienię mieszkanie na Osiedlu Irys 2 pokojowe o po-
wierzchni ok. 44m² na większe mieszkanie w Chorzowie. 
Tel. 0049/01628207659

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
• Siemianowice Śląskie, Bytków, kawalerka 36m2,  

cena 190.000,00 zł
• Chorzów Centrum, umeblowane mieszkanie 3 pokojowe, 

53,6 m2, cena 335.000,00 zł
• Chorzów II, mieszkanie 2 pokojowe 47m2, cena 210.000 zł

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

cena 270.000,-

 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 uważał się za kibica 
nienachalnego. Był – co oczywiste „od 
zawsze” – sympatykiem chorzowskiego 
klubu z Cichej, ale rozgrywki z trybun 
oglądał po raz ostatni 21 czerwca 1989 
roku, kiedy „Niebiescy” imponującym 
zwycięstwem nad drużyną Górnika 
Wałbrzych przypieczętowali swój czternasty 
tytuł Mistrza Polski. Zapamiętał z tego dnia 
najpiękniejsze chwile – hat-trick Krzysztofa 
Warzychy (i tytuł Króla Strzelców dla 
popularnego „Gucia”), ofi cjalne pożegnanie 
kończącego karierę Albina Wiry oraz fetę ku 
czci Gerarda Cieślika, któremu gratulowano 
jubileuszu pięćdziesięciolecia obecności 
w „Ruchu”. Zapamiętał też element 
mroczny – pomeczową zadymę kibicowską, 
w czasie której tłum wtargnął na murawę, 
a w ruch poszły nie tylko milicyjne pałki, 
ale też elementy stadionowej infrastruktury. 
Właśnie pod wpływem tego doświadczenia 
Marudzewski postanowił, iż wróci na 
trybuny najwcześniej przy okazji kolejnego 
meczu „Ruchu” o ligowe mistrzostwo. 
Trwa w tym postanowieniu od 33 lat i po 
wszystkich emocjach (z horrorem spadku 
do III Ligi na czele) dopiero teraz na dobre 
zaczyna odzyskiwać nadzieję, że powrót 
nastąpi. Zdobycie piętnastego „majstra” 
musi widzieć na własne oczy.

Niedawne mecze barażowe o awans do 
I Ligi oglądał w internecie, ustawiając 
laptop na stole w pokoju gościnnym 
i wraz z sąsiadem Wesołowskim zajmując 
wygodne miejsce w strefi e VIP na kanapie. 
Chipsów, paluszków i napojów wszelakich 
nie brakowało. Sąsiedzi śledzili obydwa 
barażowe półfi nały rozegrane tego dnia.
- Wymęczone zwycięstwo nad Radunią 
Strężyca za sprawą gola w ostatnich 
chwilach dogrywki nie napawa 
optymizmem – marudził Marudzewski 
żegnając sąsiada po zakończeniu transmisji
 – Wysoka wygrana Motoru nad Wigrami też 
nie. Będziemy mieli trudnego przeciwnika 
w fi nale – kontynuował niepocieszony. 
- Ja tam wierzę w starą prawdę „dopóki 
piłka w grze, wszystko jest możliwe” – 
studził złe emocje Wesołowski. 
Dni od środy do niedzieli minęły szybko 
i oto nadeszła chwila prawdy. 
- „Niebieskim” musi sprzyjać magia 
własnego stadionu – Wesołowski 
próbował zaklinać rzeczywistość. 
- Motor wygrał półfi nał 4:0 z Wigrami na 
wyjeździe w Suwałkach – Marudzewski 
nie podsycał złudzeń. 
- Jak przegramy, chuligani zdemolują 
nam stadion… Jest, jaki jest, ale i tak żal 
– snuł refl eksję Wesołowski.

-  Wygrana nie daje gwarancji, że stadion 
ocaleje. 33 lata temu widziałem to na 
własne oczy – ironizował Marudzewski. 
Od siódmej minuty meczu, czyli od 
celnego rzutu karnego, który dał Ruchowi 
prowadzenie w meczu, panowie oglądali 
widowisko w ciszy, przerywanej tylko 
emocjonalnym chrupaniem chipsów 
i okrzykami radości po kolejnych celnych 
strzałach „Niebieskich”. Po końcowym 
gwizdku obaj czuli się tak, jakby biegali po 
murawie całych 90 minut. Byli zmęczeni, ale 
szczęśliwi. Podobnie czuło się pewnie wielu 
innych mieszkańców tego i pozostałych 
chorzowskich osiedli.
- Mecz o (prawie) wszystko mamy 
wygrany! – cieszył się Marudzewski. 
- I w tym wypadku to „prawie” nie robi 
wielkiej różnicy, a wręcz było konieczne 
na drodze do dalszych sukcesów. Teraz już 
tylko awans do Ekstraklasy i wspinaczka 
na szczyt, po piętnastego Mistrza – 
zakończył Wesołowski, z nadzieją że będą 
to słowa proroczo, programujące najbliższą 
przyszłość
Następnego dnia obaj sąsiedzi spotkali 
się na partyjce piłkarzyków w Klubie 
„Pokolenie”. Wesołowski grał 
niebieskimi. I rozgromił sąsiada 6:0.    

Krzysztof Knas

Mecz o (prawie) wszystkoNasz felieton

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych utworzą hasło: 6 7 8 9 101 2 3 4 5 11
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Jubileuszowa, pięćdziesiąta Spartakiada 
Dzieci i Młodzieży współorganizowana 
przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszka-
niową, Ognisko Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Chorzowie, Miejski 
Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 
oraz Urząd Miasta Chorzów odbyła się na 
Stadionie Miejskim w Chorzowie 28 maja 
2022 roku. Oficjalnego otwarcia współza-
wodnictwa pod olimpijską flagą dokonał 
Łukasz Kołodziej, Zastępca Prezesa Zarzą-
du ChSM. 

Z rywalizacją sportową udało się uwi-
nąć przed solidnym oberwaniem chmury, 
pogoda nie zdołała więc zepsuć dobrej 
zabawy. Zawody przeprowadzono w kilku 
kategoriach wiekowych dziewcząt i chłop-
ców do 13 roku życia. Każdy zawodnik 
mógł wybrać dla siebie dwie konkurencje. 
Odbyły się m.in. wyścigi na hulajnogach, 
biegi i slalomy sprawnościowe. Na najlep-
szych czekały medale i nagrody. Młodym 
sportowcom wręczali je przedstawiciele 
Zarządu i Rady Nadzorczej ChSM oraz 
Klubu ChSM „Pokolenie”. Dla wszystkich 
uczestników zawodów przygotowano słod-
ki poczęstunek. 

Zdjęcia: Adrian Ślązok 

Jubileusz
sportowej

rywalizacji
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Zgodnie z art. 669 kodeksu cywilne-
go najemca obowiązany jest uiszczać 
czynsz w terminie umówionym. Jak 
wskazał w SA w Krakowie w wyroku z 
dnia 16.09.2015r. sygn. akt I ACa 735/15 
obowiązek ten, wynikający wprost z usta-
wy, nie jest uzależniony od wystawienia 
faktury przez wynajmującego. Najemca 
nie jest od niego zwolniony w przypadku 
jej niewystawienia. Faktura jest jedynie 
rodzajem rachunku zawierającego dane 
dokonanej transakcji.

O terminie płatności czynszu strony 
mogą zadecydować w umowie, w któ-
rej także mogą wskazać: czy czynsz ma 
postać jednorazowej zapłaty lub czy 
świadczenia czynszowe mają być speł-
niane w oznaczonych odstępach czasu. 
W umowie można ustalić, że czynsz 
jest płatny z góry (zapłata wyprzedza 
używanie rzeczy najętej) albo z dołu 
(po okresie używania rzeczy). W razie 
nieuregulowania w umowie kwestii do-
tyczących terminu płatności czynszu, 
mają zastosowanie ogólne postanowie-
nia wynikające z art. 669 § 2 kodek-
su cywilnego. Według tego przepisu 
czynsz powinien być płacony z góry, 
przy czym w przypadku najmu na czas 
do jednego miesiąca zapłata obejmuje 
cały okres najmu, natomiast gdy najem 
ma trwać dłużej niż miesiąc albo został 
zawarty na czas nieoznaczony, czynsz 
należy płacić miesięcznie, do 10-tego 
dnia każdego miesiąca.

Termin płatności czynszu ma zna-
czenie dla ustalenia wymagalności 
roszczenia wynajmującego o spełnie-
nie świadczenia czynszowego i tym 
samym dla określenia początku biegu 
przedawnienia tego roszczenia. Dla 
roszczeń o świadczenia okresowe ter-
min przedawnienia wynosi trzy lata 
i  przypada na ostatni dzień roku kalen-
darzowego.

Podobnie wynagrodzenie za korzy-
stanie z lokalu bez tytułu prawnego, 
czyli po rozwiązaniu stosunku najmu 
powinno odpowiadać należnościom za 
najem danego lokalu. Powyższe nie 
wyłącza odpowiedzialności najemcy 

lub innego użytkownika za szkodę na 
zasadach ogólnych.

Jeżeli najemca dopuszcza się zwło-
ki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa 
pełne okresy płatności, wynajmujący 
może najem wypowiedzieć bez zacho-
wania terminów wypowiedzenia.

Wyjaśnienie powstania zwłoki w za-
płacie czynszu odnajdziemy w wyroku 
SA z Krakowa z dnia 31.01.2013r. sygn. 
akt I ACa 1402/12: „Uchybienie w płat-
ności czynszu najmu następuje po upły-
wie terminu do jego uiszczenia. Zwłoka 
najemcy występuje więc w wypadku, 
gdy nie spełnia on świadczenia w termi-
nie umówionym. Czynsz za konkretny 
miesiąc to kwota należna za określony 
okres czasu niezależnie od tego, czy do-
tyczy płatności z góry czy też z dołu. 
Jeżeli najemca pozostaje w zwłoce 
z zapłatą czynszu w terminie określo-
nym w umowie choćby o jeden dzień, 
tj. w dniu następującym po terminie 
wymagalności płatności, to już z tego 
względu pozostaje w zwłoce z zapłatą 
całego czynszu za dany miesiąc. Jeże-
li zaległość nie zostanie uregulowana, 
a nadto najemca nie płaci kolejnej płat-
ności czynszowej (nawet niekoniecznie 
następującej po uchybieniu poprzedniej 
płatności), to popada w zwłokę z zapła-
tą czynszu za dwa miesiące (art. 672 
KC), co uprawnia wynajmującego do 
wypowiedzenia najmu bez zachowania 
terminów wypowiedzenia.”

Za zapłatę czynszu i innych należ-
nych opłat odpowiadają solidarnie z na-
jemcą stale zamieszkujące z nim osoby 
pełnoletnie. Odpowiedzialność tych 
osób ogranicza się do wysokości czyn-
szu i innych opłat należnych za okres 
ich stałego zamieszkiwania.

 Jeżeli czas trwania najmu nie jest 
oznaczony, zarówno wynajmujący, jak 
i najemca mogą wypowiedzieć najem z 
zachowaniem terminów umownych, a 
w ich braku z zachowaniem terminów 
ustawowych. Istotą umowy najmu loka-
lu na czas oznaczony jest pozostawanie 
stron w owej relacji przez cały z góry 

założony okres i niejako z założenia 
taki najem ma charakter trwały i ciągły, 
a celem takiej umowy jest zapewnie-
nie trwałości stosunku najmu i ochro-
na obu stron. Strony mogą zdecydować 
się na zawarcie umowy najmu na czas 
określony, ale jednocześnie dopuścić 
możliwość rozwiązania umowy przed 
upływem określonego terminu wprowa-
dzając do niej zapis zgodnie z którym 
najemca miał prawo rozwiązać umowę 
za sześciomiesięcznym wypowiedze-
niem z przyczyn ekonomicznych, np. 
w przypadku osiągania straty w prowa-
dzonej działalności.

Ustawowe terminy wypowiedzenia 
najmu są następujące: 
a) gdy czynsz jest płatny w odstępach 

czasu dłuższych niż miesiąc, najem 
można wypowiedzieć najpóźniej 
na trzy miesiące naprzód na koniec 
kwartału kalendarzowego;

b) gdy czynsz jest płatny miesięcznie 
- na miesiąc naprzód na koniec mie-
siąca kalendarzowego; 

c) gdy czynsz jest płatny w krótszych 
odstępach czasu - na trzy dni na-
przód; 

d) gdy najem jest dzienny - na jeden 
dzień naprzód.

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczo-
ny, zarówno wynajmujący, jak i najemca 
mogą wypowiedzieć najem w wypad-
kach określonych w umowie. W ramach 
swobody umów strony mogą wprowa-
dzić zapis ograniczający możliwość wy-
powiedzenia umowy najmu w okresie 10 
lat, jako zabezpieczenia interesów obu 
stron, którym z różnych przyczyn mogło 
zależeć na gwarancji istnienia stosunku 
najmu przez określony czas.

Zawierając umowę najmu należy 
zwrócić szczególną uwagę nie tylko na 
zapisy samej umowy, ale także warto 
zapoznać się z instytucją najmu zawartą 
w przepisach kodeksu cywilnego, gdzie 
w sprawach nieuregulowanych w umo-
wie, powyższe przepisy będą miały za-
stosowanie.

radca prawny
Aleksandra Partyka

Prawnik radzi Termin zapłaty czynszu i przesłanki
wypowiedzenia umowy najmu
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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. 301, 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:

1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie
przy ul. 3-go Maja 117B.
Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.   

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 10.06.2022r. 
do 27.06.2022r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją 
Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11, tel. 32/ 
241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzo-
wie do dnia 27.06.2022 r., do godz. 15.00.

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie
przy  ul. Katowickiej 121.
Lokal o powierzchni użytkowej 293,00 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 10.06.2022r. 
do 27.06.2022r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją 
Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 
35 97 lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzo-
wie do dnia 27.06.2022 r., do godz. 15.00.

3. 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 centralnego 
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 Chorzo-
wie do dnia 18.07.2022 r., do godz. 15.00.

4. Lokal użytkowy nr. 2 położony w Chorzowie 
przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 5.
Lokal o powierzchni użytkowej 27,00 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w insta-
lację elektryczną i centralnego ogrzewania.   



nr 06/2022 Wiadomości Spółdzielcze strona 25

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.08.2022r. 
do 17.08.2022r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją 
Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 
35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w 
siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie 
do dnia 17.08.2022 r., do godz. 17.00.

5. Lokal użytkowy położony w Chorzowie
przy ul. M. Konopnickiej 21a
Lokal o powierzchni użytkowej 66,30 m2, usytuowany jest na 
parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.   

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.08.2022r. 
do 17.08.2022r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją 
Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 
35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzo-
wie do dnia 17.08.2022 r., do godz. 17.00.

6. Lokal użytkowy nr. 1 położony w Chorzowie
przy  ul. Działkowej 11.
Lokal o powierzchni użytkowej 51,10 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, 
z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.    

Oględzin lokalu można dokonywać od 05.09.2022r. 
do 19.09.2022r., 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 Chorzo-
wie do dnia 19.09.2022 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, sprzątania klatki schodowej, opłaty 
przekształceniowej/za użytkowanie 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. 301, 302, 304, 305.

Hop do wody!

Zajęcia w wodzie są doskonałą formą ruchu 
w profi laktyce i leczeniu wielu schorzeń. 
Główną zaletą ćwiczenia w basenie czy je-
ziorze jest to, że nie obciążamy stawów. 
Pływanie pomaga zrzucić zbędne kilogra-
my - w czasie godziny intensywnego tre-
ningu w wodzie jesteśmy w stanie spalić 
nawet 600 kcal. Trening pływacki, oprócz 

korzystnego oddziaływania na układ 
kostno-stawowy, wpływa także na prawi-
dłową czynność układu krążenia i układu 
oddechowego oraz na serce. Kolejny atut 
związany z ćwiczeniami w basenie to po-
większenie się objętości płuc.
Oddziaływanie wody na organizm po-
zytywnie wpływa na skórę i tkankę pod-
skórną.

Nie umiesz pływać? Nie rezygnuj z tej 
formy ruchu

    
Zajęcia aqua aerobicu, aquacyclingu, 
aqua zumby czy aqua yogi nie wymaga-
ją od nikogo umiejętności pływackich. 
Aqua aerobic polega na wykonywaniu 

ćwiczeń w wodzie. Poprzez wykony-
wanie ćwiczeń w basenie pracują nasze 
wszystkie mięśnie, stawy nie są narażone 
na urazy, a co więcej - możemy też za-
dbać o swój kręgosłup.

Źródło: facebook.com/akademianfz

Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku na wolnym powietrzu – czas letniej 
kanikuły warto wykorzystać nie tylko na zyskanie opalenizny, ale i na wzmocnie-
nie mięśni, zrzucenie kilku zbędnych kilogramów oraz zadbanie o kondycję serca. 
Zamiast więc wylegiwać się bezczynnie na plaży, wykonaj kilka prostych ćwiczeń, 
wskocz do wody i poruszaj się choć przez chwilę. 

W zdrowym cieleW zdrowym ciele

Pamiętaj!
Aktywność fi zyczna należy do 
głównych elementów zdrowego 
stylu życia. Utrzymana na odpo-
wiednim poziomie działa prewen-
cyjnie, zmniejszając ryzyko rozwo-
ju chorób cywilizacyjnych, w tym 
nowotworów złośliwych.



strona 26 Wiadomości Spółdzielcze nr 06/2022

Jestem rodowitą chorzowianką, pora-
cującą mamą dwójki synów. Od dziecka 
miałam artystyczną grajfkę, a teraz już 
jako mama dalej rozwijam pasję i pró-
buję zarażać nią moje dzieci. 

W wolnym czasie maluję, portretuję, 
tworzę rękodzieło, sztukę użytkową, 
szyję, dziergam. 

Moją wielką pasją jest malarstwo 

akwarelowe, zachwyca mnie swoją nie-
przewidywalnością. Kiedy biorę do ręki 
pędzel i farby, stawiam przede wszyst-
kim na dobrą zabawę, wkraczam do 
kolorowego świata pełnego niespodzia-
nek, a pusta kartka to impuls do jego 
zobrazowania. 

Kocham przyrodę dlatego często 
pojawia się ona na moich ilustracjach. 
Nieustannie się uczę i poszukuję no-
wych wyzwań do rozwoju artystycz-
nych umiejętnosci. Ostatnio próbuję 
swoich sił w szkicowaniu architektury 
miejskiej i motywów urbanistycznych. 
Tworzenie szybkich szkiców to świetna 
lekcja rysunku, perspektywy, propor-
cji, a zarazem krajoznawcza, która daje 
możliwość odkrywania na nowo mo-
jego rodzinnego miasta... nagle znane 
kąty nabierają nowej perspektywy. 

Kilka moich prac można na żywo zo-
baczyć w Szoti Bistro na ul. Sobieskie-
go oraz na moim profi lu FB Pracownia 
Creativa, gdzie serdecznie zapraszam.

Agnieszka Maria Ryba

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. 

Akwarele zachwycają nieprzewidywalnością
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Podczas zajęć Teatru Małych Form 
nie ma nudy! Są zabawy ruchowe, 
ćwiczenia oddechowe i językowe, 
przygotowania rekwizytów oraz mie-
rzenie kostiumów, czyli wszystko to 
co przydaje się małym aktorom pod-
czas występów. To, co jednak najważ-
niejsze, to czas na poznawanie swoich 
możliwości scenicznych, oswajanie 
z tremą i podróż do świata wyobraźni 
w towarzystwie kolegów i koleżanek. 
Czerwiec to ostatni miesiąc zajęć te-
atralnych w Klubie ChSM „Pokole-
nie”, ale już w nowym roku szkolnym 
ruszamy z kolejną edycją. Serdecznie 
zapraszamy!

Nasi Seniorzy mają za sobą bardzo ak-
tywny miesiąc. We własnym zakresie 
zorganizowali sobie wspólny wyjazd nad 
morze do Rowów, gdzie chłonęli morski 
klimat i gromadzili kolejne wspaniałe chwi-
le razem. Na miejscu dużo zwiedzali i ko-
rzystali z pobliskiej plaży. Gdy wrócili do 
Chorzowa, świętowali Dzień Matki, przy 
wspólnym uroczystym obiedzie, a potem 
na tradycyjnej już poniedziałkowej kawie 
z ciastkiem w Klubie ChSM „Pokolenie”.

Teatr Małych Form

Morska wyprawa i świętowanie Dnia Matki
w Klubie Seniora
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Od 27 czerwca startują półkolonie letnie w Klubie ChSM Pokolenie, poniżej lista 
rzeczy, którą każdy półkolonista powinien mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia.

REKLAMA

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

tel. 602-314-720 
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Dnia 2 czerwca Klub ChSM Pokolenie obchodził „Święto Rodziny” podczas, które-
go najmłodsi uczestnicy zajęć klubowych zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie 
i taneczne przed najwspanialszą publicznością czyli swoimi Rodzinami. My w Klubie 
wiemy, że rodzina to jest siła i najlepsza dawka wzajemnego wsparcia oraz miłości 
w każdej sytuacji, dlatego wszyscy razem zasługują na wspólne świętowanie. Była to 
też okazja do nagrodzenia wszystkich uczestników zajęć organizowanych w Klubie, 
z których każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki. Z tego miejsca cała Kadra 
Klubu ChSM Pokolenie oraz wszyscy Instruktorzy zajęć, życzą Dzieciom i ich Rodzi-
nom udanych i słonecznych oraz bezpiecznych wakacji.

Czy scena jest w stanie pomieścić cały wszechświat? W Klubie ChSM 
„Pokolenie” oczywiście! 3 czerwca swój minirecital połączony z promocją 
książki miał Henryk Czich z kultowego zespołu UNIVERSE - przez wie-
lu kojarzony się z czasem młodzieńczej beztroski, pierwszych miłości, dla 
niektórych szczęśliwie trwających do dziś. Niezwykle sympatyczne i ciepłe 
spotkanie, przeplatane anegdotami działalności zespołu i niezapomnianymi 
utworami muzycznymi, które wspólnie z artystą śpiewała cała publiczność. 
Każdy z obecnych na tym wydarzeniu przyszedł ze swoim własnym UNI-
VERSE w sercu i w pamięci, który mamy nadzieje, będzie wybrzmiewał 
jeszcze przez wiele lat.

Święto Rodziny w Klubie ChSM „Pokolenie”

Z Henrykiem Czichem o Universe

Fo
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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

Reklama
tel. 32 241 33 74

REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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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.

REKLAMA

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz
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REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

tel. 32 241 33 74


