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Estetycznie i praktycznie

Na terenie Administracji Chorzów 
Batory pojawiają się sukcesywnie nowe, 
estetyczne i praktyczne osłony śmietni-
kowe o konstrukcji stalowej, oznaczone 
logo Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.  Opisując atuty tego rozwią-
zania, producent fi rma Wireland pod-
kreśla, że ażurowe osłony przykryte są 
transparentnym daszkiem, który zabez-
piecza przed wysokimi temperaturami 
oraz opadami atmosferycznymi, a za-
mknięta konstrukcja zabudowy unie-
możliwia wywiewanie odpadów poza 
obręb śmietnika. Bezpieczne zamknię-
cie na zamek stanowi solidne zabezpie-
czenie przed podrzucaniem odpadów 
przez osoby trzecie i chroni śmietniki 
przed zwierzętami. 

- Osłony pomieszczą kontenery na od-
pady zmieszane – mówi Krystyna Kaniut, 
specjalista ds. remontów Administracji 
„Chorzów Batory”. - Aktualnie przygo-
towane jest miejsce pod ustawienie no-

wych osłon w rejonie szczytu budynków 
przy ul. Jubileuszowej 26-32 oraz Jubi-
leuszowej 34-40 – dodaje. W ubiegłym 
roku konstrukcje takie ustawiono już przy 
ul. Brzozowej 25, Granicznej 62-64 oraz 
Bema-Dyrekcyjnej-Batorego. Planowane 
jest zastosowanie podobnych rozwiązań na 
obszarze pozostałych Administracji Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

ul. Graniczna 62 - 64

ul. Bema - Dyrekcyjna - Batorego 

ul. Brzozowa 25
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z zago-

spodarowaniem terenu i utwardzeniem 
miejsc postojowych przy ul. Mariań-
skiej 37-47. Przy ul. 3 Maja 117-117b 
przeprowadzono modernizację instalacji 
elektrycznej wraz z wymianą oświetle-
nia na system LED, a przy ul. Opolskiej 
8-10 – wymianę izolacji instalacji c.o 
w piwnicach. Przy ul. Rodziny Oswal-
dów 4 przeprowadzono wymianę po-
ziomu kanalizacyjnego i remont przy-
łącza. Przygotowywane są listy wymian 
okien. W bieżącym roku wymienione 
zostaną okna z listy wniosków złożo-
nych w 2017r. Montowane będą okna 
PCV o współczynniku przenikania cie-
pła Uw<0,90(W/m²K) przez Clearex sp. 
z o.o. Zainteresowane osoby zostaną po-
wiadomieni pismami.

Rada Osiedla
Podczas styczniowego posiedzenia 

opracowano sprawozdanie z pracy Rady 
za rok 2017, a także dokonano oceny pra-
cy konserwatorów osiedlowych.

Grupa konserwatorów składa się 
z 5 pracowników. W roku 2017 zrealizo-
wano ogółem 2084 zleceń. Wśród najczę-
ściej wykonywanych prac były drobne 
roboty murarskie, elektryczne, ślusarskie, 
szklarskie, stolarskie. Całokształt działal-
ności konserwatorów został pozytywnie 
oceniony przez członków Rady Osiedla.

Omówiono kierunki działalności ChSM 
w 2018 roku. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych, spalino-
wych i wentylacyjnych. Specjalistycznej 
firmie zlecono prześwietlenie i wycinkę 
drzew na Osiedlu.

Zlecono modernizację instalacji do-
mofonowej oraz malowanie klatek scho-
dowych wraz z ułożeniem płytek w bu-
dynku przy ul. Farnej 2-4a; wykonanie 
włączania wentylatora w ciągu jezdnym 
garaży; uszczelnienie przewodu dymo-
wego z frezowaniem przy ul. St. Bato-
rego 13 (pion mieszkania 9). Ponadto 
zlecono także wymianę drzwi wejścio-
wych na klatce schodowej przy ul. Ka-
liny 98; wymianę drzwi do piwnic przy 
ul. Farnej 18-20; modernizację dźwigów 
osobowych oraz dostawę i montaż osło-
ny śmietnikowej przy ul. Brzozowej 2 
i 4, ułożenie płytek na podestach kla-
tek schodowych ul. Kaliny 98; dosta-
wę i montaż osłony śmietnikowej przy 
ul. Jubileuszowej 26-32, 34-40 wraz 
z utwardzeniem terenu kostką bruko-
wą, prześwietlenie i wycinkę drzew na 
terenie Administracji oraz montaż progu 
zwalniającego wraz z oznakowaniem 
w przebiegu drogi osiedlowej.

Wykonano wymianę drzwi do piwnic 
przy ul. Czempiela 35-39 i uszczelnie-
nie dylatacji przy ul. St. Batorego 62-64, 
a także modernizację oświetlenia klatek 
schodowych i piwnic na energooszczęd-
ne typu LED przy ul. Ks. Czempiela 6-8. 

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu Rady 

Osiedla “Chorzów Batory” omówiono 
bieżącą sytuację grzewczą na Osiedlu. 
Ponadto członkowie Rady Osiedla pozy-
tywnie ocenili pracę firm utrzymujących 
czystość w okresie zimowym oraz pozy-
tywnie zaopiniowali plan remontów na 
2018 rok.

CENTRUM

Administracja
W styczniu br. w zasobach Admini-

stracji „Centrum” wykonano remont 
instalacji oświetlenia klatek schodo-
wych, pomieszczeń gospodarczych na 
system energooszczędny LED w bu-
dynkach przy ul. 11 Listopada 37-37a 
oraz wymianę drzwi wejściowych 
głównych wejść do piwnic budynków 
przy ul. Sienkiewicza 12-14 i ul. Rostka 
4 na nowe drzwi przeciwpożarowe. Za-

kończono roboty związane z prześwie-
tleniem i wycinką drzew na podstawie 
decyzji Wydziału Środowiska Natural-
nego Urzędu Miasta.

Zgodnie z harmonogramem prowa-
dzone są kontrole szczelności instala-
cji gazowej i przeglądy kominiarskie 
oraz realizacja wynikających z nich 
zaleceń.

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu Rada 

Osiedla „Centrum” zapoznała się z ana-
lizą dewastacji na Osiedlu w 2017 roku, 
a także przyjęła informację o zasiedlo-
nych lokalach mieszkalnych w 2017r. 
oraz o posiadanych pustostanach tj. lo-
kalach mieszkalnych i użytkowych na 
dzień 31.12.2017r. Ponadto rozpatrywano 
sprawy bieżące i wniesione przez miesz-
kańców Osiedla.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W styczniu 2018r. w zasobach Admi-

nistracji „Różana-Gałeczki” zakończono 
prace związane z wymianą poziomów 
kanalizacji w budynkach przy ul. Róża-
nej 18, poziomów i przyłącza kanalizacji 
przy ul. Gałeczki 38 oraz pionu wodno-
-kanalizacyjnego przy ul. Ryszki 57. 
Rozpoczęto remonty podłóg klatek 
schodowych w budynkach przy ul. Ga-
łeczki 40 i 41-43.

Wykonywane były również okresowe 
kontrole szczelności instalacji gazo-
wych, a także przeglądy kominiarskie 
i przeglądy instalacji elektrycznych oraz 
realizacja wynikających z nich zaleceń. 
Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w styczniu 2018r.  

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki” zapo-
znała się z wykonaniem planu remontów 
Administracji za 2017r. Ponadto przy-
jęła sprawozdanie z działalności Rady 
w roku 2017 oraz dokonała oceny firm 
sprzątających zatrudnionych w zasobach 
administracji. Rozpatrywane były rów-
nież sprawy bieżące i wniesione przez 
mieszkańców Osiedla.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. 
Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”, ul. Katowicka 105, tel. 32 2413-374, fax. 32 2413-474,  
e-mail: biuro@agencjamedial.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamó-
wionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM,  
ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: biuro@cuddruk.pl. 
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Użytkowanie wieczyste gruntu – opłaty roczne
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina właścicielom wyodrębnionych mieszkań z udziałem 

w prawie użytkowania wieczystego gruntu o konieczności dokonania opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu gminy za 2018r. w terminie do 31.03.2018r.

Miesięcznik Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Wspólne Sprawy” na 
swoich styczniowych łamach odnoto-
wał 80-lecie „Wiadomości Spółdziel-
czych” ChSM.
Podkreślając, że ukazanie się pierwszego 
numeru naszego miesięcznika w stycz-
niu 1938 roku dało początek spółdzielczej 
prasie nie tylko na lokalną – chorzowską 
i śląską – skalę, ale także w wymiarze ogól-
nopolskim. „Życzymy serdecznie, by „Wia-
domości Spółdzielcze” nadal znakomicie 
towarzyszyły wszystkim Waszym wspól-
nym poczyna-
niom, dokumentu-
jąc piękną historię 
spółdzielczości 
mieszkaniowej” - 
napisano. 
Dziękujemy za 
pamięć. A pięk-
ne życzenia ser-
decznie odwza-
jemniamy! 

Życzenia 
z Katowic

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym 2018 roku 
odbyło 24 stycznia. 
Na posiedzeniu Z-ca Prezesa Zarządu p. P. Zozgórnik przedsta-
wił plan remontów na 2018 oraz omówił najważniejsze prace 
remontowe zaplanowane na rok 2018 oraz przedstawił projekt 
uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie.
Zarówno plan remontów, jak i projekt uchwały, zostały przyję-
te przez Radę po uprzednim zaopiniowaniu i rekomendowaniu 
przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi.

Prezes Zarządu p. G. Gowarzewski:
• przedstawił Radzie informację dotyczącą wdrażania zmian 

wynikających z nowelizacji ustaw o spółdzielniach,
• przedstawił również informację z bieżącej działalności Zarzą-

du za okres 12.12.2017r. do 12.01.2018r.,
• poinformował także, że od 09.01.2018r. ChSM podlega bada-

niu z lustracji pełnej za lata 2015-2017.
Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej 
o przeprowadzenie wyrywkowej analizy usług obcych w III kwar-
tale 2017. Kontrola odbędzie się w miesiącach luty-marzec 2018.

Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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21 marca 2018 roku o godz. 18.00
w Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie

przy ul. Ks. Konrada Szwedy 1
odprawiona zostanie uroczysta

Msza Święta 
z okazji jubileuszu

110-lecia istnienia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Do udziału w nabożeństwie i wspólnej modlitwie serdecznie zapraszamy 
obecnych i byłych członków organów samorządowych oraz pracowników
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z Rodzinami, mieszkańców

i użytkowników spółdzielczych zasobów oraz współpracowników
i przyjaciół Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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Wesołe ferie

Dwa tygodniowe turnusy półkolonijne w Klubie ChSM „Pokolenie” przeleciały błyskawicznie. A wszystko za spra-
wą bogatego i urozmaiconego programu. Jak co roku rywalizowano w konkurencjach rekreacyjno-sportowych, spę-
dzano czas na zabawach plastycznych i spotkaniach z ciekawymi gośćmi. Był spektakl teatralny i teatrzyk iluzji, 
a chętni (i odważni) mogli pozować  do pamiątkowych fotografi i z egzotyczną fauną. Jeden z półkolonijnych dni 
przeznaczono na wycieczkę autokarową. Tym razem grupy zwiedziły gliwickie „Kolejkowo”. 
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relacja video na www.chsm.com.pl
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Nie sposób wymienić wszystkich, któ-
rzy w ciągu minionych 17 lat dzielili się 
tu swoim talentem z publicznością, speł-
niając artystyczne marzenia. Bohaterem 
pierwszego wernisażu, zorganizowane-
go 3 marca 2001 roku był Marian Rosik, 
zmarły w 2014 roku, malarz amator.

- Właściwie mogę powiedzieć, że to za 
jego przyczyną powstała Galeria Spełnio-
nych Marzeń. Niepełnosprawny, porusza-
jący się na wózku inwalidzkim, z powodu 
nieszczęśliwego wypadku, znakomicie 
odnalazł się w świecie sztuki nieprofesjo-
nalnej. Odkąd go poznałem imponował 
mi samozaparciem, malarską aktywno-
ścią i pogodą ducha, którą emanowały 
i ujmowały także jego kolorowe płótna – 
wspomina Krzysztof Łazikiewicz, kurator 
i organizator wszystkich inicjatyw Galerii 
Spełnionych Marzeń. - Zaproponowałem 
mu wystawę. Przyjął ten pomysł z bły-

skiem w oku i zapalił się do niego do tego 
stopnia, że zapragnął pokazać wszystkie 
prace, jakie miał w dyspozycji. Przewiezie-
nie i zawieszenie kilkudziesięciu płócien 
różnej wielkości było nie lada wyzwa-
niem logistycznym i organizacyjnym, ale 
daliśmy radę – kontynuuje ze śmiechem 
Krzysztof Łazikiewicz. Później Marian 
Rosik gościł w Galerii Spełnionych Ma-
rzeń jeszcze dwukrotnie - na pięciolecie 
GSM w 2006 roku i jako bohater trzydzie-
stej wystawy - w roku 2010.

Wielokrotnie Galeria, korzystająca od 
początku z gościny w progach Klubu Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Po-
kolenie”, była miejscem wystaw fotogra-
fii. Oprócz wspomnianej już Kai Renkas 

zdjęcia swojego autorstwa prezentowali 
tu Marzena Bugała-Azarko, Oliwia Ma-
tyja, Adrian Ślązok, Paweł Mikołajczyk, 
Aleksander Franiasz, Maciej Grzegorek, 
Krzysztof Michalski, ks. Andrzej Jedynak 

i Krzysztof Turzański. Kaja Renkas wró-
ciła jeszcze do GSM jako opiekun grupy 
studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Infor-
matyczno-Medycznej, którzy prezentowa-
li własne projekty plakatów.

Zygmunt Korus (prowadzący znaną 
chorzowską Galerię „Plus”) dwukrotnie 
przygotował na Klimzowcu ekspozycje 
prac wybitnych twórców – w 2004 roku 
były to grafiki Zdzisława Beksińskiego, 
a w 2006 litografie Salvadora Dali. 

Najstarszą jak dotąd autorką wystawy in-
dywidualnej w GSM była 98-letnia Agniesz-
ka Tomanek (w roku 2013), a najmłodszą – 

21-letnia Alicja Saternus, studentka drugiego 
roku w Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP 
we Wrocławiu (w roku 2017). Kilka razy 
Galeria Spełnionych Marzeń miała charak-
ter muzyczny, a jedno spotkanie upłynęło 
pod znakiem projekcji filmowej. 

Często swoje prace – w ramach wystaw 
zbiorowych i indywidualnych – prezentują 
w GSM członkowie powstałej w 2012 roku 
Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Kraj-
cok’12” (z którą w ostatnim okresie życia 

związał się także Marian Rosik). Byli to do 
tej pory Andrzej Sodowski (dwukrotnie), 
Gertruda Józefiak (dwukrotnie), Jacek Sza-
leniec (dwukrotnie), Barbara Sitek, Stani-
sław Łakomy, Aleksandra Krzyżanowska 
i Adam Lempa. Członkinią tejże grupy jest 
także bohaterka jubileuszowej, pięćdziesią-
tej wystawy w historii Galerii Spełnionych 

Marzeń – Bogusława Dzik. Wernisaż eks-
pozycji pod tytułem „Radość tworzenia” za-
planowano na 2 marca 2018r. o godz. 18.00, 
oczywiście w Klubie ChSM Pokolenie przy 
ul. Młodzieżowej 29. Wstęp jest wolny.

KrzyK

Pięćdziesiąt serdecznych spotkań
Mówi się, że najprostsze pomysły są zawsze najlepsze. Taka właśnie była idea Galerii 

Spełnionych Marzeń, powołanej do istnienia jako miejsce, w którym swoje prace (nie 
tylko z zakresu twórczości plastycznej) prezentować mogliby przede wszystkim ci, dla 
których nie ma miejsca w profesjonalnych galeriach – utalentowani amatorzy i młodzi 
twórcy, stawiający pierwsze kroki w świecie sztuki. Ale zdarza się, że Galeria Spełnio-
nych Marzeń gości w swoich progach także twórców profesjonalnych. Marian Knobloch 
prezentował malarstwo olejne, a Kaja Renkas plakaty i… własne fotografie z egzotycz-
nych podróży. Poeta i prozaik Radosław Kobierski wziął udział w wieczorze poetyckim.

Adam Lempa i Krzysztof Łazikiewicz

Marian Knobloch i Gertruda Józefiak

Wystawa malarstwa Andrzeja Sodowskiego

Bogusława Dzik

Tekst powstał na łamy magazynu 
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Skatowe sukcesy
Turniej Grand Prix okręgu katowic-

kiego o Puchar Prezydenta Chorzo-
wa rozegrano 4 lutego. Wystartowało 
w nim 107 zawodników (w tym dwie 
panie). Najlepszy okazał się Mieczy-
sław Tkocz reprezentujący KS ChSM. 
Trzecią lokatę wywalczył jego klubowy 
kolega – Zbigniew Goworek. Drugi był 
natomiast  Bogdan Piekarski z klubu 
Grin Siemianowice Śląskie. Gospoda-
rzem turnieju była sekcja skatowa Bar-
bara Chorzów. 

11 lutego br. w Chorzowie rozegrano 
Drużynowe Mistrzostwa okręgu Kato-
wice – eliminacje Drużynowego Pucharu 
Polski, w których znakomicie zaprezen-
tował się Klub Skatowy ChSM wprowa-
dzając do fi nału dwie drużyny. Pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna KS ChSM 
w składzie: Zbigniew Wątroba, Andrzej 
Zajdel. Andrzej Dąbrowski, Henryk Pie-
la, a trzecie – drużyna KS ChSM w skła-
dzie Zbigniew Goworek, Jan Maroński, 
Mieczysław Tkocz i Piotr Olszak.

Gratulujemy świetnych wyników i ży-
czymy sukcesów w kolejnych rozgryw-
kach.  

Fot. Marcin Bulanda

Turniej Skata z okazji jubileuszu 110 lat ChSM

25.03.2018
Klub ChSM Pokolenie ul. Młodzieżowa 29

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości

oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

ŚP. JANA MICHALIKA

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne Bóg Zapłać
składa Rodzina
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W środy i soboty chętnie wybieramy się na 
Barską. To największe w mieście targowisko 
znajduje się w sąsiedztwie kompleksu zabyt-
kowych budynków Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, wzniesionych w stylu 
modernistycznym w latach 1913-1915 wg 
projektu Fritza Meistera. Na targu od wielu, 
wielu lat w wyznaczone dni, od wczesnych 
godzin rannych można kupić różne produk-
ty, w tym świeże warzywa, owoce, pieczywo 
i nabiał. Towar zawsze jest świeży i lepszy 
niż w supermarkecie. Targowisko to nie jest 
jednak zwykłym targiem. Funkcjonuje od 
wielu lat i ma specyficzny śląski klimat, co 
potwierdzi każdy mieszkaniec Chorzowa. 
Można tam kupić różne rzeczy, każdą część 
do zepsutego sprzętu domowego, telefonu 
komórkowego, znaczki i wszystko to, co się 
łączy ze słowem „antyki”. Dla amatorów 
starych rzeczy są tam kramiki ze starociami, 
a dla hodowców gołębi żywe ptaki. Targ to 
miłe i przyjazne miejsce nie tylko zakupów, 
ale i ciekawych spotkań. Bywa czasami bar-
dzo zatłoczone. Ale ciasnota kupujących jest 
wpisana w pojęcie targu. Klientów przyciąga 
„ocieranie się” o towar, przekomarzanie się, 
a to z innym klientem, a to ze sprzedawcą. 
Lubię robić tam zakupy. Spotykam znajo-
mych i sąsiadów, rozmawiamy, wymienia-
my uwagi i spostrzeżenia na różne tematy. 
Dla wielu kupujących targowisko jest miej-
scem, gdzie najchętniej dokonują zakupów. 
Dla emerytów i rencistów zakupy po niż-
szych cenach są szczególnie ważne. Często 
słyszę takie rozmowy: „Kupiłam pomarań-
cze po 3 zł za kg, a w sklepie widziałam cenę 
6 zł.”, „Masło na Barskiej kosztuje 5 zł. Po 
co przepłacać?”, „Jabłka po 2,50 zł, a w su-
permarkecie droższe”. 

Targowisko na Barskiej w zależności od 
pory roku i obchodzonych świąt zawsze 
wygląda inaczej. Na wiosnę jest zielono 
i biało od bazi, pachnie rozkwitającymi 
kwiatami. Latem podziwiam przepiękne, 
dorodne owoce i warzywa. Pachnie nastur-
cją i macierzanką. A zimą dominuje kolor 
pomarańczy i cytryny. I wspaniale, że te 
różnorodne towary powykładane na sto-
iskach, chociaż w części przykrywają mało 
estetyczny wygląd targowiska. Odrapane 
ściany, niepewne konstrukcje, nierówna po-
wierzchnia do chodzenia oraz samochody 
dostawcze parkujące przy chodnikach nie-
co przygnębiają i denerwują. 

Historia targowiska na Barskiej jest dłu-
ga i sięga roku 1967, kiedy to zostało prze-

niesione z dawnej hali targowej przy ulicy 
Katowickiej. W pamięci zachowałam coty-
godniowe zakupy robione w hali targowej 
przez rodziców, w celu zaopatrzenia się 
w tańsze produkty żywnościowe.

Hala targowa była odpowiednikiem dzi-
siejszej galerii handlowej. Została oddana do 
użytku 16 sierpnia 1905 roku i była pierw-
szą, bardzo nowoczesną budowlą na Gór-
nym Śląsku. Na owe czasy gmach był nie-
zwykle komfortowy. Z chwilą jej otwarcia 
uległy likwidacji w Królewskiej Hucie coty-
godniowe targi pod gołym niebem. 

W budynku hali dominował handel deta-
liczny. Na parterze znajdowało się 417 stoisk 
i sprzedawano artykuły spożywcze: mięso, 
ryby, masło, owoce i warzywa. Na galerii 
znajdowało się 153 stoisk i można było 
kupić odzież, buty, torebki, artykuły drew-
niane, galanteryjne i łokciowe (ortopedycz-
ne). W piwnicach o pojemności 11700 m³ 
mieściły się chłodnie, zamrażalnie i składy. 
Bezpośrednio do piwnic doprowadzony był 
tor kolejowy, co ułatwiało przemieszczanie 
towarów, a w razie niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych unikano rozładunku 
wagonów pod gołym niebem. W budyn-
ku znajdowała się restauracja, kawiarnia, 
kuchnia mleczna i dwa sklepy. Wnętrze hali 
było wyłożone kafelkami. 

W hali zakazane było głośne reklamowa-
nie swoich towarów, wystawianie towarów 
w przejściach oraz nawoływanie klientów. Pod-
czas handlu należało utrzymywać porządek, 
nie wolno było zostawiać bałaganu, a śmieci 
należało wrzucać do specjalnych koszy. 

Gmach wzniesiono w stylu neogotyckim. 
Na zewnątrz ozdobiony był wieżyczkami 
zwieńczonymi hełmami. W trzech okien-
nych otworach mieściły się witraże oraz mi-
sternie zdobiony zegar. W zwieńczeniu na 
osi ściany umieszczono herb Królewskiej 
Huty. Nad oknami bocznych elewacji wid-
niała bogata dekoracja rzeźbiarska w formie 
roślinnej i stylizowanych głów (maszkaro-
ny). Hala wyposażona była w oświetlenie 
elektryczne oraz instalację wodociągową. 
Komunikacja między piętrami odbywała 
się klatkami schodowymi oraz za pomo-
cą wind elektrycznych. Hala była czynna 
codziennie, oprócz niedziel i dni świątecz-
nych, a koniec handlu oznajmiano klien-
tom za pomocą dzwonu, który znajdował 
się wewnątrz budynku. Obok hali na placu 
funkcjonował handel bydłem i odbywały 
się jarmarki. 

Pamiętam zakupy, które robiłam w hali tar-
gowej, w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Ze względu na nieprzyjemny zapach 
roznoszący się na parterze, wolałam pierw-
sze piętro, gdzie mieściły się stoiska z buta-
mi, torebkami i ubraniami. Marzyłam wtedy 
o płaszczu ortalionowym, który był hitem 
mody tamtego okresu. Tylko w chorzowskiej 
hali targowej można było kupić najmodniej-
sze rzeczy... Trwało jakiś czas, zanim udało 
mi się zdobyć upragniony ortalion.

W roku 1966 rozpoczęto planowanie prze-
budowy hali na potrzeby Przedsiębiorstwa 
Obrotu Spożywczymi Towarami Importo-
wanymi (POSTI) z Warszawy. Zajmowało 
się ono importem kawy, herbaty, suszonych 
owoców, pieprzu, przypraw korzennych oraz 
ryżu. Kawa była czyszczona, palona i pacz-
kowana. W POSTI znalazło zatrudnienie 200 
kobiet zamieszkałych w Chorzowie i okoli-
cy. Moja znajoma, pracownica tego zakładu, 
jeszcze wiele lat po przejściu na emeryturę 
była zapraszana na skromne uroczystości or-
ganizowane przez dyrekcję dla seniorów.

Oficjalna decyzja o zmianie sposobu użyt-
kowania budynku hali targowej została podję-
ta 15 marca 1967 roku przez Wydział Budow-
nictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej. Decyzję moty-
wowano złymi warunkami sanitarnymi.

Zezwolenie na przebudowę hali wydano 
w 1969 roku. Oddano ją do użytku firmie 
POSTI. Zrealizowany projekt przebudowy 
nie uwzględniał oryginalnej architektury 
hali. Bryła budynku została przeobrażo-
na w stylu socrealistycznym, narzuconym 
wówczas we wszystkich państwach bloku 
wschodniego. W takiej rażącej postaci bu-
dowla istnieje do dziś, zachowując jednak 
swoją pierwotną konstrukcję.

Co łączy targowisko na ulicy Barskiej 
z halą targową przy ulicy Katowickiej?

Zarówno targowisko na ulicy Barskiej 
czeka na modernizację i „cywilizowane stan-
dardy handlu” jak i dawna hala targowa przy 
ulicy Katowickiej wymaga transformacji.

Przyszłość dawnej hali targowej nie jest 
znana, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze 
piękną wizytówka naszego miasta. Budow-
la czeka na rekonstrukcję zniszczonej ele-
wacji i przywrócenie jej pierwotnej funkcji, 
chociaż już w nowoczesnym wydaniu.

Anna Łazikiewicz

Idziemy na Barską...
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USŁUGI
• ABC AUTO SKUP, Dojazd do klienta tel. 508-808-307
• A do Z REMONTY budowlane – kompleksowo; transport 
i montaż mebli, tel. 519-364-873, intmar@interia.pl 
• AHYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ 24h, tel. 799-066-346
• ANGIELSKI – KOREPETYCJE, tel. 660-717-189
• ANTENY, MONTAŻ, serwis, tel. 501-305-770.
• ARCHITEKTURA, PROJEKTOWANIE wnętrz, tel. 695-609-002
• BERETTA, KOTŁY, PODGRZEWACZE – serwis, pierwsze urucho-
mienie kotłów kondensacyjnych, tel. 505-767-107, 32 247-42-39
• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazowych 
(Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 
C.O., elektrycznych; remonty łazienek, tel. (32) 241-99-81, 
601-477-527
• CAŁOROCZNE USŁUGI remontowe – doświadczenie 
i solidność, tel. 502-706-342
• CHEMIA, MATEMATYKA, tel. 609-313-634
• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, wykładzin, 
solidnie, tel. 606-274-056
• CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, obszywamy), 
wykładzin, tapicerki fa. VAT, tel. 602-642-294
• DROBNE PRACE domowe i ogrodowe tel. 662-388-389
• ELASTYCZNA POŻYCZKA, dojazd, tel. 780-116-672
• ELEKTRYK USŁUGI, tel. 664-967-550.
• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, konserwacja, montaż, 
tel. 608-696-924
• JUNKERS TERMET - naprawa, konserwacja, wymiana, 
tel. 733-336-959
• JUNKERSY, VAILLANTY, Termety – montaż, naprawa, konser-
wacja, miedziane instalacje wodne i gazowe, tel. 783-367-264
• KOREPETYCJE j. francuski. Lekcje u ucznia/nauczycie-
la/na Skypie, na każdym poziomie, tel. 503-842-241 
• KOREPETYCJE – matematyka, chemia –  tel. 505-829-382, 
www.epsilon-korepetycje.pl - dojazd gratis
• KOMPUTERY, POMOC, technik – informatyk, tel. 503-303-540
• KOMPLEKSOWE REMONTY, tel. 508-506-721
• KOMPLEKSOWE REMONTY mieszkań – tomaszka71@o2.pl, 
tel. 501-573-004
• KUPIĘ ANTYKI – STAROCIE, oraz stare skrzypce, tel. 502-670-037
• LOGOPEDA – TERAPIA dzieci  i dorosłych dojazd, 
tel. 660-717-189

• ŁAZIENKI, USŁUGI remontowe, tel. 512-317-944
• MEBLE NA WYMIAR, kuchnie, zabudowy wnęk, tel. 503-592-364
• NAPRAWY TELEWIZORÓW u klienta tel. 603-898-300 
• NIEMIECKI tel. (32) 256-41-39
• NOWE CHWILÓWKI tel. 694-221-536
• OKAZJA! NA SPRZEDAŻ mieszkania w stanie deweloper-
skim oraz lokal użytkowy w kamienicy po generalnym remon-
cie Chorzów Centrum ul. Powstańców, tel. 503-670-935
• POTRZEBUJESZ TRANSPORTU? Wykonujemy przewóz 
rzeczy i przeprowadzki, punktualnie i terminowo. Posiada-
my ubezpieczenie przewoźnika. Zadbamy o profesjonalne 
zabezpieczenie ładunku. Zadzwoń, tel. 530-620-850
• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja, 
tel. 32 220-64-27, 531-944-531  
• REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, tel. 696-105-276
• REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, hydraulika, 
tel. 511-638-650
• SPRZĄTANIE, MYCIE okien, tel. 602-136-376
• TANIO, MYCIE okien, sprzątanie, tel. 793-950-678
• USŁUGI ELEKTRYCZNE Chorzów – elektryk z upraw-
nieniami SEP – tel. 504-494-622, więcej informacji na 
www.bardzopomocni.pl
• ZATRUDNIĘ POMOC do ogródka w Chorzowie, tel. 693-118-837.
• ZŁOTA RĄCZKA – drobne naprawy (np. elektryka, hydrau-
lika, tapicerka, ślusarstwo, budowlanka, regulacja okien), 
kompleksowe remonty, tanio i solidnie, tel. 503-427-475.

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Sprzedam dom – Świętochłowice – Hugona, tel. 605-234-583. 
• Kupię mieszkanie w Chorzowie z C.O. z kuchnia, 
łazienka, 2 pokoje, do pierwszego piętra, ew. z windą. 
Może być do remontu ale bez zadłużenia i bez pośredni-
ków. tel. 698-369-780.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe jednopokojowe – 
34,9 m2 w zasobach ChSM. III p. w bloku czteropiętrowym, 
ocieplonym. Chorzów okolice ulicy Filarowej. C.O, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, piwnica, okna PCV. Mieszkanie do 
odnowienia. tel : 512-806-986 (po 17.00).
• Do wynajęcia kawalerka, 33 m2, II p., wyposażona, 
przy ul. Ryszki. tel. 504-964-489.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe ChSM przy 
ul. Józefa o pow. 49,80m², IIIp., 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka + wc, domofon. Mieszkanie do remontu. Cena 
110 000 zł. Tel. 721-944-989 (od 9 do 16)
• Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Barskiej, 
46 m2, II p. Umeblowane, ogrzewanie elektryczne 
(prąd-siła, taryfa dzienna i nocna), pokój, kuchnia, WC 
z łazienką, p/p, komórka, piwnica. tel. 513-102-389.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielczo - własnościowe 
w Chorzowie, na os. Rożanka ul. Krzywa. 3 pokoje, C.O. 
o pow. 48 m2 plus piwnica, X p. słoneczne z balkonem. 
Wpisane do księgi wieczystej, niezadłużone oraz bez 
pośredników. Korespondencja tylko drogą mailową na 
adres: zalcia50@gmail.com
• Wynajmę pomieszczenie lokalowe 20 m2, C.O., Cho-
rzów ul. Kazimierza 8. tel. 509-439-305, 32 241-26-83.
• Wynajmę mieszkanie, 36 m2, ul. Brzozowa, zasoby 
ChSM, umeblowane tel. 603-938-905.
• Sprzedam mieszkanie 57 m2, 3 pokoje, IV piętro w IV pię-
trowym bloku, 230 000 zł w Chorzowie. tel. 535-383-989.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe w zasobach ChSM 
(księga wieczysta), niezadłużone, bez pośredników, 
o pow. 63,2m2 plus piwnica, IX p., słoneczne z balkonem 
(3 windy) w dzielnicy Klimzowiec os. Ryszki, 3 p., kuchnia, 
łazienka, WC oraz CCW. Cena mieszkania 245 000 zł do 
negocjacji. tel. 531-539-500.
• Wynajmę mieszkanie w Chorzowie Batorym, ul. Jubi-
leuszowa, 54 m2, I p. w IV piętrowym bloku, przestronny 
salon z balkonem, sypialnia, kuchnia z aneksem, przed-
pokój, osobne WC i łazienka. tel.: 518-635-451.
• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe własnościowe w Bytomiu 
(pl. Wojska Polskiego) na II piętrze wieżowca z windą o pow. 
35 m2, C.O., na mieszkanie o podobnym lub wyższym standar-
dzie w Chorzowie. Po generalnym remoncie. tel. 507-000-662.
• Kupię mieszkanie w Chorzowie tel. 518-601-008.
• Kupię garaż w Chorzowie tel. 518-601-008.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe, niezadłużone 
o pow. 47,8 m2, VII p., os. Klimzowiec przy ul. Gałeczki. 
Cena mieszkania 165 000 zł. tel. 515-562-367.

DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

SKUP MIESZKAŃ
 natychmiastowa płatność gotówką
  spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komornicznych itp.
 wolne lokale zastępcze i zamiany
 pomoc w uregulowaniu stanu prawnego
Chorzów, ul. Gałeczki 45, tel. 508-077-284

www.skupmieszkanslask.pl

Mieszkania do sprzedaży
• Bytom Łagiewniki ul. Adamka, duża kawalerka z balkonem 

o pow. 35 m2, cena: 72.000,-
• Chorzów os. Pnioki, M-5 o pow. 72 m2, cena: 225.000,-
• Chorzów Centrum, M-3 o pow. 47 m2 + garaż, deweloperskie 

budownictwo, cena: 240.000,-

Domy do sprzedaży
• Świętochłowice, os. Hugoberg, dom w zabudowie szeregowej, 

cena: 430.000,-
• Katowice Panewniki, dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 219 m2, 

cena: 850.000,-
• Mazury/Pisz, dom mieszkalny + budynek gospodarczy, działka 

1646 m2, cena: 190.000,-
• Jura Krakowsko-Częstochowska, dom o pow. 80 m2, działka 

1700 m2, cena: 329.000,-
• Mysłowice, rozpoczęta budowa Pałacyku Mieroszewskich, działka 

w obrębie zespołu parkowego o pow. 729 m2, cena: 800.000,-

Działki do sprzedaży
• Boronów/Dębowa Góra, budowlana 1500 m2, cena: 55.000,-
• Gierałtowice/Gliwice, budowlana: 2215 m2, cena: 90,-/m2

Przyjmujemy do sprzedaży: domy, mieszkania, działki
Zapewniamy pomoc przy wyborze korzystnego kredytu

pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości

www.konkret1.gratka.pl
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Opis Wartość rynkowa

1. ul. Kaliny 76/37 36,30 2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój, IV piętro, ogrzewanie piecowe 75 000,00 zł

2. ul. ks. A. Kordeckiego 7A/11 54,60 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, II piętro, ogrzewanie centralne 113 000,00 zł

3. ul. P. Stalmacha 13B/1 55,90 2 pokoje,  kuchnia,  łazienka z wc, przedpokój,  parter, ogrzewanie piecowe 78 000,00 zł

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

Termin składania ofert:
do 28.02.2018 r. do godz. 17:00

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.03.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 28.

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 2415-208, wew. 301, 302.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

poz. 1-2 przy ul. ks. A. Strzybnego 4 tel. 32 - 246-12-84 tel. 32- 246-46-12
poz. 3 przy ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32- 241-35-97 tel. 32- 241-41-16

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
oferuje lokale użytkowe do wynajęcia - stan na dzień 16 lutego 2018 r.

Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie

1. ul. P. Stalmacha 7 lok. I 83,10 budynek wielorodzinny - parter

2. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 64A lok. II 16,00 budynek wielorodzinny - parter

3. ul. Księcia Wł. Opolskiego 11 lok. III 131,00 budynek wielorodzinny - parter

4. ul. Księcia Wł. Opolskiego 7 lok. V 95,00 budynek wielorodzinny - parter

Stawka za najem lokali uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją:

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32 / 241 52 08 wew. 301-305.

poz. 1-4 administracja MA-3 ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32 / 241 35 97 tel. 32 / 241 41 16

• Wynajmę kawalerkę w Chorzowie przy ul. 3 Maja, 28,5 m2, wy-
soki parter z C.O., kuchnia umeblowana, przedpokój z zabudowaną 
szafą, łazienka po remoncie oraz pokój. Okna na zachód. Cena 
wynajmu do uzgodnienia. tel. 506-552-989 lub 517-405-458.
• Do sprzedania mieszkanie 3 pokojowe na os. IRYS. Pow. 
ok. 58 m2, X p. w trzynastopiętrowym budynku, komórka obok 
mieszkania, dwie windy. Mieszkanie wymaga delikatnego 
remontu. Świetna lokalizacja blisko centrum tel. 502-223-065.
• Zamienię mieszkanie własnościowe w czteropiętrowym 
bloku, 3 pokoje, 53 m2, C.O. miejskie, duży balkon, cen-
trum, na mniejsze własnościowe. 2 pokoje, na os. Różana, 
Gałeczki i okolice. Bez pośredników. tel. 600-626-172.
• Wynajmę indywidualny garaż w przyziemiu pawilonu 
usługowo – handlowego przy ul. Kilińskiego 5 w Chorzowie 
(os. Różanka). Czynsz najmu to 250 zł miesięcznie – mini-
malny termin najmu 6 miesięcy. tel. 664-512-441.

• Sprzedam kawalerkę 37 m2 z balkonem, parter na 
Klimzowcu. tel. 604-616-471.
• Sprzedam mieszkanie 47 m2, 3 pokoje, stan b. dobry, 
Chorzów, ul. Gwarecka – VIII p. tel. 784-234-631.
• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 48 m2 w Katowicach 
– Brynowie k/kopalni „Wujek”, tel. 507-950-233.
• Kupię mieszkanie1 lub 2 pokojowe. Może być do 
remontu, tel. 531-471-863.
• Zamienię lub kupię mieszkanie w bloku w okolicy 
Kaliny z pokojów, na 3, 4, tel. 608-363-876.
• Sprzedam dom róg ul. Cmentarnej i Urbanowicza, 
z wolnostojącym garażem i posesją, tel. 503-038-099. 
• Sprzedam mieszkanie w Świętochłowicach: 49,9 m2, 2 po-
koje, łazienka, kuchnia, ok. UM, blisko DTŚ, tel. 501-170-430.
• Kupię garaż okolice ul. Kaliny, tel. 600-130-757.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w Chorzowie przy ul. 
Słowiańskiej, 35 m2, 2 pokoje + balkon, kuchnia z oknem, wyre-
montowane, częściowo umeblowane, na IV piętrze, tel. 792-380-722 
• Zamienię mieszkanie 72 m2 własnościowe z gruntem - II piętro 
od ul. 11-go Listopada 62 do ul. Polnej, Grunwaldzka, obiekt za-
mknięty, na terenie obiektu 20 garaży spółdzielczych do wynajęcia, 
na mieszkanie przy ul. Grunwaldzkiej - Krzyżowej, dwupokojowe, 
pow. 50-54 m2, również własnościowe. Tel. 782-33-44-40
• Kupię mieszkanie za gotówkę, tel. 735-001-899.
• Sprzedam mieszkanie, 2 pokojowe, ul. Gałeczki 
(falowiec) w Chorzowie, tel. 600-011-069. 
• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, tel. 531-471-863.
• Sprzedam dom w Radzionkowie, tel. 606-507-596.
• Kupię mieszkanie w Chorzowie, tel. 692-709-608.
• Sprzedam mieszkanie na terenie Chorzowa tel. 668-088-178.
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Kupa wstydu na trawnikach
Niestety niesie to za sobą poważne 

konsekwencje, bo psie odchody to nie tyl-
ko problem estetyczny. To przede wszyst-
kim zagrożenie infekcjami i zakażeniami 
u dzieci i osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

W Chorzowie akcja społeczna promująca 
dobre nawyki w zakresie sprzątania nieczy-
stości pozostawianych przez czworonogi 
prowadzona jest od 2014 roku. Zaniedbują-
cy swoje obowiązki mogą liczyć się z karą 
w postaci mandatu sięgającego nawet do 
500 złotych. W ubiegłym roku wysokość 
wyegzekwowanych kar sięgnęła kilku ty-
sięcy złotych. O przestrzeganie porządku 
dba straż miejska  podczas patroli pieszych 
i patrolu zmotoryzowanego z wykorzysta-

niem nieoznakowanego pojazdu. Pomocny 
jest także miejski monitoring. 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa apeluje o stosowanie się do obo-
wiązujących reguł w zakresie usuwania 
psich nieczystości – dla zdrowia ogółu, 
a także estetyki otoczenia. 

Ważne jest także zaniechanie prakty-
ki dokarmiania wolno żyjącego ptactwa, 
piwnicznych kotów i bezpańskich psów 
poprzez wyrzucanie odpadków na trawniki 
i w okolice śmietników. Przynosi to więcej 
szkody niż pożytku. Wyrzucanymi reszta-
mi jedzenia żywią się szczury, a nadpsuta 
żywność czy drobiowe kości mogą zaszko-
dzić zdrowiu zwierząt domowych. Ponadto 
wygląda to nieestetycznie. Apelujemy za-

tem o rozsądne sposoby dokarmiania, które 
będą służyć zwierzętom i naszemu otocze-
niu, a jednocześnie nie będą szkodzić.

Mimo mandatów, koszy i darmowych worków na psie odchody, właściciele 
czworonogów nadal lekceważą obowiązek sprzątania po swoich pupilach. 
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Za treść ogłoszeń i jakość reklam
ow

anych usług redakcja nie odpow
iada
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ELEKTRYK-USŁUGI
TEL. 662-653-111

wymiana tablic licznikowych-bezpiecznikowych, 
usuwanie awarii elektrycznych, instalacje 

elektryczne, wymiana-modernizacja, pomiary 

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

www.burek.portas.pl

Kupię udziały 
w kamienicy.

Może być pod zarządem 
PGM, wartość udziału 

bez znaczenia. 

tel. 512-448-902

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

tel. 602-314-720 

Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin, solidnie, 

tel. 606-274-056

Za treść ogłoszeń i jakość reklam
ow

anych usług redakcja nie odpow
iada
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FIRMA KRYMAR
WYNAJEM POWIERZCHNI

BIUROWYCH
MIEJSCA PARKINGOWE

BLASZANE GARAŻE DO WYNAJĘCIA
CHORZÓW

UL. PIEKARSKA 1-3
TEL 32 24-64-300   32 24-65-410

PN-PT 8.00 -16.00

FIRMA KRYMAR
USŁUGI STOLARSKIE CIĘCIE,

OKLEJANIE PŁYT
HURTOWNIA PŁYT, BLATÓW

I AKCESORIÓW MEBLOWYCH
41-506 CHORZÓW

UL. WROCŁAWSKA 21
TEL 32 24-64-300   32 24-65-410

PN-PT 8.00-16.00 SOBOTA 8.00-13.00

KONSENSUS

mediacje, terapia, edukacja
ul. Wolności 12

tel. 660 53 56 56
www.mediacjechorzow.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
oferujemy:

• pomoc w uregulowaniu stanu prawnego,
• lokale zastępcze lub zamiany, odstępne, przeprowadzki,

• spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komorniczych itp.

KUPIMY KAMIENICĘ
LUB UDZIAŁY W KAMIENICY

tel. 602 858 602
www.skupmieszkan.eu biuro@skupmieszkan.eu

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
DLA CELÓW:

• transakcji kupna - sprzedaży
• bankowych (zabezpieczenia kredytu)
• sądowych (m.in. postępowanie spadkowe)

Rzeczoznawca majątkowy
upr. 2552, tel. 604 932 178

mail: jwolny@legeartis.co   www. legeartis.co
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godz. 900-1700           ROK ZAŁOŻENIA 1990
41-500 Chorzów, ul. Wolności 49/1

tel./fax 32 2415-384
tel. kom. 693 858 628

oraz 695 374 350
www.konkret1.gratka.pl

e-mail: konkret15@wp.pl

Biuro Obrotu
Nieruchomościami

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

Domy, działki w górach.
Regulacja stanów prawnych

nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami

ZŁOTA RĄCZKA
Wszelkiego rodzaju naprawy hydrauliczne, elektryczne, gazowe, ślusarstwo, 

regulacja i naprawa okien, kompleksowe remonty łazienek, kuchni, mieszkań.

NAJLEPSZY FACHOWIEC W MIEŚCIE!
TANIO – SOLIDNIE

503-427-475

F.H.

UL. JUBILEUSZOWA 9
CHORZÓW-BATORY

TRIUMPH

HENDERSON

ITALIAN
FASHION

CHILIROSE

OBSESSIVE

MORAJ

I INNE...

CZYNNE:
10.00-17.00
sob. 10.00-13.00

tel. 32 246-87-97
(centrum handlowe przy zegarze)
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DROBNE NAPRAWY DOMOWE
przeróbki wod.-kan.,

prace remontowe, usuwanie awarii,
tel. 508-506-721 lub 32 246-12-22

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
INNE
●  POGOTOWIE AWARYJNE

Zakład Robót Konserwacyjno-Remonto-
wych: 504 095 977, 32 246 48 16

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

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

gniarska SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich 
w Chorzowie pawilon nr 5, ul. Strzelców 
Bytomskich 11- 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

INFORMATORINFORMATOR ●  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

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

DYŻURY RADY NADZORCZEJ
- poniedziałek: 14.00 - 15.00
- środa: 15.30 - 16.30

DYŻURY RAD OSIEDLI
●  Rada Osiedla „Żołnierzy Września” 

- w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00
●  Rada Osiedla „Chorzów Batory” 

- w każdą środę od 16.00 do 17.00
●  Rada Osiedla „Centrum” - w każdą środę 

od 16.00 do 17.00
●  Rada Osiedla „Różana- Gałeczki” 

- w każdą środę od 16.00 do 17.00

DYŻURY KAS:
Dyrekcja Spółdzielni, ul. Kopalniana 4a
Kasa na parterze czynna: 
w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30,
w środy od 7.00 do 16.30, 
w piątki od 7:00 do 12.30,
Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 10.00 do 10.15 i od 13.00 do 13.30
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.00 do 14.30
w piątki od 9.15 do 9.30 i od 11.00 do 11.30

Kasa na I piętrze czynna przez przez
ostatnie 10 dni roboczych każdego miesiąca:
w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 7.00 do 14.30
w środy od 7.00 do 16.30, 
w piątki od 7.00 do 12.30
Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 10.30 do 10:45 i od 13.30 do 14.00
w środy od 10.30 do 10.45 
i od 14.30 do 15.00
w piątki od 9.30 do 9.45 
i od 11.30 do 12.00

Kasy w Administracjach Osiedli „Centrum”, 
ul. Krasickiego 7a, „Różana-Gałeczki”,
ul. Ks. Gałeczki 41.
czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 7.00 do 14.30, 
w środy od 7.00 do 16.30, 
w piątki od 7.00 do 12.30.
przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 10.00 do 10.15 i od 12.30 do 13.00
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.30 do 15.00, 
w piątki od 9.15 do 9.30 i od 11.00 do 11.30.

Kasa w Administracji Osiedla 
„Chorzów-Batory”, ul. Strzybnego 4,
czynna: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 7.00 do 14.30, 
w środy od 7.00 do 16.30, w piątki
od 7.00 do 12.30.
przerwy: w poniedziałki, wtorki 
i czwartki od 10.00 do 10.15 i od 12.30 do 13.00
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.00 do 14.30, 
w piątki od 9.15 do 9.30 
i od 11.00 do 11.30.

www.chsm.com.pl

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

SKUTECZNA
I TANIA

tel. 32 241 33 74
AUTO SKUP

osobowe, dostawcze, stan obojętny
tel. 660-476-276

płacimy gotówką CHORZÓW

Za treść ogłoszeń i jakość reklam
ow

anych usług redakcja nie odpow
iada
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CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22
tel, fax: 32 241-19-02
www.pzmotchorzow.pl

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW A,B,T,E
  do 3,5 t również zasilane gazem

        NAUKA JAZDY
Tel. 609 270 690L

Zarządzanie, kupno,
sprzedaż, wynajem

(32) 24-15-279, 506-146-876
www.agencja-domena.pl

Chorzów ul. Wolności 56/3

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
www.chsm.com.pl

SERWIS RTV
NAPRAWA 

SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

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

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514
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