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Jubileuszowa msza
w intencji Spółdzielni

W Chorzowskim Sanktuarium św. Flo-
riana 21 marca odprawiona została uroczy-
sta msza święta dziękczynno-błagalna do 
Opatrzności Bożej w 110 rocznicę istnienia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Liczny udział w nabożeństwie wzięli 

mieszkańcy, członkowie organów samo-
rządowych, pracownicy i przyjaciele Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przybyłym za obecność i współuczestnic-
two we wspólnej modlitwie.

Fotorelacja na stronie 3
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Zdrowych, pogodnych,
pełnych tradycji
i rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych
życzą
Rada Nadzorcza i Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z renowa-

cją przyłącza kanalizacyjnego oraz wy-
mianą poziomów kanalizacyjnych przy 
ul. Rodziny Oswaldów 4 oraz wymia-
ną izolacji termicznej poziomów cen-
tralnego ogrzewania w piwnicach przy 
ul. Opolskiej 12-14, 18-20.

Rada Osiedla
Omówiono wykonanie planu remon-

tów za 2017r. Rada pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie planu zwracając uwagę 
na wysoką jakość wykonywanych robót 
oraz zadowolenie mieszkańców, którzy 
potwierdzali to w trakcie odbioru robót. 
Odbiory te odbywają się przy współ-
udziale  członków Rady.

Zapoznano się z zasadami wyboru 
wykonawców robót remontowych na 
bieżący rok oraz przygotowaniem do 
prowadzenia tych prac. Większość robót 
zlecanych jest w ramach przetargów oraz 
negocjacji, a  roboty awaryjne w ramach 
zawartych umów całorocznych. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych, spalino-
wych i wentylacyjnych. Dokonano prze-
świetlenia i wycinki drzew na Osiedlu.

Zlecono modernizację oświetlenia na 
energooszczędne typu LED w budynkach 
przy ul. Brzozowej 2-4, montaż dwóch 
kamer monitoringu parkingów przy 
ul. Podmiejskiej 15-25, montaż instala-
cji elektrycznej podświetlenia elewacji 
frontowej budynku przy ul. Farnej 9-17, 

wymianę drzwi wejściowych do klatki 
schodowej i do pomieszczenia gospodar-
czego w budynku przy ul. Farnej 9 oraz 
wykonanie opaski wokół budynku przy 
ul. St. Batorego 70-80.

Wykonano modernizację oświetlenia 
klatek schodowych i piwnic na energo-
oszczędne typu LED w budynku przy 
ul. Czempiela 6-8, instalację elektrycz-
ną dla sterowania załączaniem wen-
tylatora w ciągu jezdnym garaży przy 
ul. St. Batorego 64, modernizację in-
stalacji domofonowej w budynku przy 
ul. Farnej 2-4a, uszczelnienie przewo-
du kominowego dymowego w budyn-
ku przy ul. St. Batorego 13, wymianę 
drzwi wejściowych do piwnic w bu-
dynkach przy ul. Farnej 18-20. Ponad-
to ułożono kostkę brukową pod osłony 
śmietnikowe przy budynkach ul. Jubi-
leuszowa 32 i 40, gdzie następnie wy-
konano montaż osłon. 

Rada Osiedla
Na lutowym posiedzeniu Rada Osiedla 

zapoznała się z informacjami o realizacji 
planu remontów za 2017 rok i posiada-
nych pustostanach na dzień 31.12.2017r. 
Ponadto członkowie Rady Osiedla oceni-
li pracę konserwatorów osiedlowych oraz 
omówili problematykę bieżącą.

CENTRUM

Administracja
W zasobach Administracji „Centrum” 

zakończono remont instalacji oświetle-
nia klatek schodowych, pomieszczeń 
gospodarczych, piwnic na system ener-
gooszczędny LED w budynkach przy 
ul. 11 Listopada 39, 41, 43.

Wykonano renowację przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej metodą bezwykopo-
wą za pomocą rękawa żywicznego do 
budynku przy ul. Karolinki 2.

Zakończono częściową wymianę pio-
nów wodno-kanalizacyjnych przy ul. Ka-
towickiej 61a.

Zakończono czynności odbiorowe ro-
bót realizowanych od 2017 roku a zwią-
zanych z zagospodarowaniem terenu 
osiedla przy budynkach 11 Listopada 37, 
39, 41, 43 oraz robót termorenowa-
cyjnych i remontowych budynku przy 
ul. Majętnego 12.

Rada Osiedla
W lutym br. na posiedzeniu Rady 

Osiedla „Centrum” omówiono zrealizo-
wane zadania z planu remontów i zapo-
znano się z analizą wykorzystania fundu-
szu remontowego za 2017 rok. Przyjęto 
pozytywnie sprawozdanie z pracy kon-
serwatorów osiedlowych oraz bieżącą 
informację dotyczącą przebiegu sezo-
nu grzewczego. Ponadto rozpatrywano 
sprawy bieżące i wniesione przez miesz-
kańców Osiedla.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W zasobach Administracji „Różana 

Gałeczki” zakończono prace związane 
z wymianą poziomów kanalizacji w bu-
dynku przy ul. Różanej 16 oraz pionu 
wodno-kanalizacyjnego przy ul. Gałecz-
ki 36. Trwały prace związane z remon-
tem podłóg klatek schodowych w bu-
dynkach przy ul. Gałeczki 40 i 41-43.

 Wykonywane były również okre-
sowe kontrole szczelności instalacji 
gazowych, a także przeglądy kominiar-
skie i przeglądy instalacji elektrycz-
nych oraz realizacja wynikających 
z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano 
zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w lutym 2018r. 

Rada Osiedla „Różana Gałeczki” 
dokonała oceny pracy administracji 
i konserwatorów osiedlowych. Roz-
patrywane były  również sprawy bie-
żące 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. 

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZATRUDNI:
absolwenta technikum budowlanego o specjalności ogólnobudowlanej ze zdolnością do pracy na wysokości
Oferty prosimy składać w budynku Dyrekcji Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopalnianej 4a (sekretariat-pokój nr 29)
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Życzę wszystkim mieszkańcom Chorzowa, 
aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
były radosnym i pełnym nadziei czasem 

spędzonym w gronie najbliższych

Andrzej Kotala
Prezydent

Miasta Chorzów

Wielkanoc 2018

Jubileuszowa 
msza w intencji 
Chorzowskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej
Uroczysta msza święta z okazji jubileuszu Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej została odprawiona dokładnie w 110. rocznicę po-
wstania ChSM 21 marca 2018 roku. Miejscem nabożeństwa było 
chorzowskie Sanktuarium św. Floriana, patrona miasta.

Spółdzielnia, w różnej rzeczywistości, mimo licznych zawirowań 
dziejowych nieprzerwanie trwała przez ten, przekraczający stu-
lecie, czas. 

Mszę świętą sprawował proboszcz parafii – ks. Damian Gajdzik. 
W wygłoszonym kazaniu kapłan wyraził wdzięczność wszystkim 
pracownikom Spółdzielni za trud i poświęcenie na rzecz wspólnego 
dobra. Podkreślał, że praca ta jest swoistą misją, a jej owoc stano-
wi zapewnienie dachu nad głową wielu ludzi. Proboszcz zauważył 
ponadto, że  dom czy mieszkanie może kojarzyć się nie tylko jako 
dobro materialne, ale także wartość dla ducha – Dom Boży. Życząc 
Bożego Błogosławieństwa z okazji 110-lecia Spółdzielni wyraził na-
dzieję, że dane mu będzie stanąć przy ołtarzu podczas jubileuszu 
125-lecia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uroczystą mszę świętą ubogaciła obecność parafialnego Chóru Św. Floria-
na. Czytanie liturgiczne odczytali i psalm responsoryjny odśpiewali przed-
stawiciele Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wśród uczestników 
uroczystości znalazły się delegacje Zarządu i Rady Nadzorczej z prezesem 
ChSM Grzegorzem Gowarzewskim i przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Markiem Koplem na czele. 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok
Zamierzenia gospodarcze na 2018 rok: - plan działalności gospodarczej Spółdzielni

- opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych

Szanowni Spółdzielcy!
Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z posta-

nowieniem § 66 ust. 3 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej przedstawia sprawozdanie dotyczące działalności i sytuacji 
ekonomiczno-finansowej naszej Spółdzielni za 2017 rok w przeded-
niu Jubileuszu 110-lecia naszej Spółdzielni. Zawarte w sprawozdaniu 
rocznym dane zostały sporządzone na bazie analiz kwartalnych za 
okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. Działalność Spół-
dzielni w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na realizacji 
założeń objętych rocznym planem gospodarczo-finansowym za-
twierdzonym przez Radę Nadzorczą ChSM, a także zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa tj. ustawy z dnia 16 września 1982 

rok- Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.1560 z poźn. 
zm.) oraz ustawy z dnia  15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1222  z późn. zm.). 

W Spółdzielni funkcjonują wyodrębnione komórki obsługujące 
mieszkańców:
• pion służb organizacyjno-prawnych i członkowskich,
• pion służb ekonomiczno-finansowych,
• pion służb technicznych,
• cztery administracje osiedlowe współpracujące z Radami Osiedli,
• Zakład Robót Konserwacyjno-Remontowych,
• Klub ChSM "Pokolenie".

Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwa-
nych przez poszczególne administracje:

Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi osobo-
we, i tak:

MA-1 - posiada 42 dźwigi osobowe
MA-2 - posiada 49 dźwigi osobowe
MA-3 - posiada 19 dźwigów osobowych
MA-4 - posiada 60 dźwigów osobowych
--------------------------------------
Razem 170 dźwigów osobowych

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku ogółem wynosiło 
134 etatów w tym:
• pracownicy administracyjno-techniczni 98 1/2 etatów
• pracownicy na stanowiskach robotniczych 35 1/2 etatów

Średnia płaca w Spółdzielni w 2017 roku wynosiła 4.803,06 zł/et./m-c 
(brutto) po potrąceniu:
• składki społecznej - 658,50 (13,71% zł płaci pracownik)
• podatku i składki zdrowotnej - 746,00 zł (18%)
• średnia płaca netto w Spółdzielni w 2017r. wyniosła 3.398,56 zł.

Plan osobowego funduszu płac na 2018 rok wynosi 9.203.100,00 zł.

W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

Adm. Osiedle
Liczba

nierucho-
mości

Ilość
mieszkań

osób 
zamieszk.

Powierzchnia – m2 p.u. Razem
pow.
w m2

mieszkań pomieszczeń
dodatkowych

lokali
użytkowych garaży

I Żołnierzy 
Września 51 3.461

6.385 163.775 2.498 4.170 3.579 174.022

II Chorzów 
Batory 44 3.580

6.648 172.831 2.567 5.884 1.183 182.465

III Centrum 52 4.041
7.432 200.566 1.132 8.797 1.119 211.614

IV Różana-Gałeczki 38 4.191
7.261 195.363 3.609 13.807 4.075 216.854

Razem 185 15.273
27.726 732.535 9.806 32.658 9.956 784.955

Adm. Osiedle
Mieszkania Lokale użytkowe Garaże wbudowane Razem

pow. lokali 
o odrębnej

własn.liczba pow. 
m2

grunt
m2 liczba pow.

m2
grunt

m2 liczba pow.
m2

grunt
m2

I Żołnierzy 
Września 1.702 82.362 109.556 - - - 14 237 386 82.599

II Chorzów 
Batory 1.696 83.192 94.996 2 170 400 1 16 34 83.378

III Centrum 1.847 93.203 93.664 4 684 926 13 213 236 94.100

IV Różana-Gałeczki 1.802 85.269 114.723 9 1.059 1.607 35 669 901 86.997

Razem 7.047 334.026 412.939 15 1.913 2.933 63 1.135 1.557 347.074
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I. Majątek Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 2017 roku.

1. Majątek Spółdzielni brutto wynosi 219.062.054,13 zł na 
który składają się:
• zasoby o ogólnej powierzchni mieszkań (bez własności) 388.510 m2

• tereny własne spółdzielni 19.082 m2

• tereny w wieczystym użytkowaniu 551.305 m2

2. Ilość członków Spółdzielni na 31.12.2017r. wynosi: 14.452 
osoby w tym:
• członkowie zamieszkali 3.902
• członkowie z tytułu posiadanego garażu 32
• współczłonkowie 453
• członkowie prawni - lokale mieszkalne 12
• członkowie prawni - lokale użytkowe 7
• członkowie fizyczni - lokale użytkowe 46
• członkowie oczekujący 0

Wykres 1: Struktura członków ChSM wg stanu na 31.12.2017r.

Ilość mieszkań zajmowanych bez tytułu prawnego na dzień 
31.12.2017r. wynosi 18 (są to członkowie wykluczeni i wykreśleni 
przez Radę Nadzorczą z tytułu posiadanych zaległości w opłatach, 
w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)
• osiedle "Żołnierzy Września" 4
• osiedle "Chorzów Batory" 6
• osiedle "Centrum"  2
• osiedle "Różana-Gałeczki" 6

3. Zmiany liczby członków w ciągu roku 2017:
• przyjęto w poczet członków (+)  53
• skreślono z listy członków z tyt. zgonów  (-) 252
• wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) 122
• wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 55
• uchylenia Uchwał Rady Nadzorczej 

w sprawie wykreślenia - skuteczne uchwały RN    (+) 17
• ustanie członkostwa 

z mocy prawa od dnia 09.09.2017r.    (-) 391
• członkostwo z mocy prawa od dnia 09.09.2017r. (+)  2615
• członkostwo z mocy prawa (+) 122
• członkostwo odrębna własność - deklaracja (+)  56
• ustanie członkostwa z mocy prawa   (-) 88
• nieskuteczne przyjęcie (-) 6

Liczba członków Spółdzielni w roku 2017 w stosunku do stanu 
na dzień 31.12.2016r. uległa zwiększeniu o 1.946 członków.

3a. Zmiany ilości członków oczekujących w roku 2017:
• wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 7
• wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni (-) 1
• zasiedlenie mieszkań przez członków oczekujących  (-) 7
• zasiedlenie mieszkań 

przez członków oczekujących (pustostan)         (-) 3
• ustanie członkostwa z mocy prawa od dnia 09.09.2017r. (-) 332 

4. Obrót mieszkaniami w 2017 roku:
zasiedlono mieszkania z ruchu ludności  14
w tym:

• odrębna własność  14

5. Ogólna ilość mieszkań zajmowanych  na zasadach:
• najmu    26
• lokatorskiego prawa  534
• własnościowego prawa 7.662
• odrębnej własności 7.047
• pustostany   4

(z czego 74 mieszkań przeniesiono w odrębną własność 
w 2017r.)

Wykres 2: Struktura mieszkań ChSM wg praw do lokali- stan na 
31.12.2017r.

Ogólna ilość mieszkań stanowiąca odrębną własność na 
dzień 31.12.2017 roku  wynosi:  7.047 mieszkań

w tym:
• Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" 1.702 mieszkań
• Administracja Osiedla "Chorzów- Batory" 1.696 mieszkań
• Administracja Osiedla "Centrum"  1.847 mieszkań
• - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 1.802 mieszkań

6. Członkowie posiadający więcej niż 1 mieszkanie: 667
w tym:

• Administracja Osiedla "Żołnierzy Września"  132
• - Administracja Osiedla "Chorzów Batory"  131
• - Administracja Osiedla "Centrum"   166
• - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki"     238
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Tabela 1: Zestawienie danych o członkach Spółdzielni:

L. p. Treść Stan na 31.12.2016r. Stan na 31.12.2017r. Różnica

1 Członkowie zamieszkali 11.594 13.902    (-) 2308

2 Członkowie oczekujący 350 0 (-)   350

3 Razem członkowie 11.944 13.902 1.958

4 Członkowie z tytułu posiadanego garażu 30 32 2

5 Członkowie prawni – lokale mieszkalne 3 12 9

6 Członkowie prawni – lokale użytkowe 6 7 1

7 Członkowie fizyczni – lokale użytkowe 28 46 18

8 Razem członkowie 12.011 13.999 1.988

9 Współczłonkowie 495 453 (-) 42

10 Ogółem członkowie 12.506 14.452 1.946

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 roku (weszła w życie 09.09.2017 roku) wprowadziła 
zasadnicze zmiany co do członkostwa w spółdzielni. Członkostwo dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali powstaje 
z mocy prawa, natomiast od właścicieli dla otrzymania członkostwa wymagane jest złożenie deklaracji członkowskiej. Po przepro-
wadzonej weryfikacji dokumentów liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. wynosi 14.452, w tym 453 współczłonków, 
przy czym status członka przysługuje z różnych tytułów. Liczba członków w porównaniu do stanu na koniec roku 2016 wzrosła 
o 1.946 osób. W dalszym ciągu wyjaśniane i aktualizowane są dane osób posiadających prawo do lokalu, co wpłynie na zmianę 
liczby członków w ciągu następnego roku. 

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA SPÓŁDZIELNI

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, natomiast nie prowadzi działalności handlo-
wej ani produkcyjnej.

Wykres 3: Struktura kosztów poniesionych w roku 2017 w zakresie 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wykres 4: Struktura kosztów innych działalności w 2017r.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2017 roku wynosiły:
88.461.630,83 zł

natomiast koszty działalności wyniosły: 87.357.298,32 zł
Wynik z działalności ogółem 1.104.332,51 zł
Wynik obciążony został:
• podatkiem dochodowym od osób prawnych: 402.430 zł
• nadwyżka przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania nie-

ruchomości z roku 2017           65.717,75 zł
-------------

Wynik (netto): 636.184,76 zł
Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieru-

chomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody 
lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku 
następnym (zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). 
Wynik ten zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie podlegał 
podziałowi według uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.

Na wysokość kosztów w 2017r. niewątpliwy wpływ miały ob-
ciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede 
wszystkim:
• podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkal-

nych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali użyt-
kowych, pawilonów, budowli) odprowadzany w całości do 
Urzędu Miasta            1.274.153 zł

• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- odprowadzana 
do Urzędu Miasta               557.264  zł

• podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po 
uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym       8.326.186 zł

• podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych                 108.598 zł

• składka ZUS obciążająca Spółdzielnię  1.659.532 zł
-------------

 11.925.733 zł

Jak z powyższego wynika podatki, opłaty i składki stanowią 
13,7 % kosztów ogółem.  



nr 3/2018 Wiadomości Spółdzielcze strona 7

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Fundusz na remonty w 2017 roku
Zgromadzone w 2017 roku środki funduszu na remonty i mo-

dernizacje zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w wysokości:
21.827.691 zł

to wpływy uzyskane z następujących tytułów:
• odpisy z eksploatacji mieszkań i garaży wbudowanych:

20.797.852 zł
• odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych:  829.839 zł
• pozostałe wpływy: 200.000 zł

Na fundusz remontowy w 2017 roku w opłatach za lokale 
mieszkalne i garaże wniesiono kwotę 21.627.691 zł, co stano-
wi 99,1% wpływów, zaś kwotę 200.000 zł uzyskano z podziału 
nadwyżki bilansowej z roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 7 /2017 
Walnego Zgromadzenia ChSM odbytego w czterech częściach 
w dniach  15-18.05.2017r.

Wykonane w 2017r. roboty remontowo-modernizacyjne 
w wysokości          21.479.520 zł

dotyczyły następujących robót:
• remonty planowane w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych, 

gazowych, dekarsko-blacharskich, ogólnobudowlanych, 
elektrycznych, c.o., c.c.w., malarskich, wycinka i nasadzenie 
drzewostanu           13.160.125 zł

• usuwanie awarii w zakresie jak wyżej 778.934 zł
• roboty drobne w zakresie jak wyżej 767.444 zł
• docieplenie budynków mieszkalnych  5.376.720 zł
• wymiana stolarki okiennej  327.957 zł
• remonty średnie i wymiana dźwigów osobowych 

1.068.340 zł 

Fundusz remontowy w roku 2017 zamknął się nadwyżką wpły-
wów nad kosztami w wysokości (+) 348.171 zł, a po uwzględ-
nieniu niedoboru z roku 2016 tj. kwoty (-) 143.924 zł stan fun-
duszu remontowego na dzień 31.12.2017 r. wykazuje nadwyżkę 
środków w wysokości (+) 204.247 zł.

Ponadto na remonty lokali użytkowych w zasobach Spółdziel-
ni w roku 2017 wydatkowano kwotę 422.604 zł, która obciąża 
i ma swoje pokrycie w eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. 
Rozdział środków funduszu remontowego dla poszczególnych 
administracji jest proporcjonalny do wielkości administrowa-
nych zasobów mieszkaniowych, zaś wydatkowanie na poszcze-
gólne roboty (m.in.: docieplenia, wymiana stolarki okiennej, 
malowanie) w ramach przyznanych środków następowało zgod-
nie z przyjętym i zatwierdzonym planem rzeczowym remontów.

Zaległości w opłatach za używanie lokali
W porównaniu do stanu na koniec roku 2016 zaległości 
w opłatach uległy zmniejszeniu o kwotę 71.969 zł i na dzień 
31.12.2017r. wynoszą 4.677.380 zł, co stanowi brak wpływu 
0,4966 zł/m2/m-c. Zaległości w zasobach mieszkaniowych 
zmniejszyły się o kwotę 84.438 zł, natomiast w lokalach usłu-
gowych wzrosły o 12.469 zł. Wskaźnik zaległości w odniesie-
niu  do średnich jednomiesięcznych naliczeń opłat za lokale tj. 
kwoty 7.282.135 zł wynosi 64,2 %, więc zaległości są równo-
wartością naliczeń za 19,5 dni. W porównaniu do 2016 roku 
wskaźnik ten zmniejszył się o 0,4 dnia.
Sytuacja społeczna i niskie dochody części mieszkańców za-
sobów Spółdzielni powodują, że nadal problemem są zaległo-

ści we wnoszeniu opłat zarówno wśród użytkowników lokali 
mieszkalnych, jak i użytkowych.
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom swoim mieszkańców uruchomiła dostęp do 
tzw. Elektronicznego Biura Obsługi Klientów E-BOK, gdzie 
każdy posiadacz lokalu, który otrzymał od Spółdzielni login 
i hasło do logowania się do systemu, może sprawdzić saldo 
swojego lokalu, a także uzyskać informację o rozliczeniach 
dotyczących jego lokalu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 
działa w oparciu o zatwierdzony Regulamin dostępny na stro-
nie www.chsm.com.pl.
Należy podkreślić, że mimo występujących trudności z za-
ległościami w opłatach za lokale  Spółdzielnia nie zalega 
z płatnościami wobec dostawców jak i pracowników, Urzędu 
Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona odsetkami za zwłokę, 
co świadczy o właściwym zarządzaniu finansami członków 
Spółdzielni.

Na przestrzeni roku 2017 Komisja Organizacyjno-Samorządo-
wa zaprosiła 276 osób, w tym 100 osób ponownie, posiadających 
zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne. W wyniku przepro-
wadzonych rozmów 54 osoby złożyły zobowiązania dot.: spłaty 
zaległości, a 117 osób zaległości uregulowało. Komisja zleciła 
aby do 88 osób wysłać wezwania przesądowe, a wobec 37 osób 
wnioskowała o zasądzenie należności. W 2017 r. przeprowadzo-
no jedną eksmisję z lokalu spółdzielczego.

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

W ramach działalności remontowej w 2017 roku: 
• docieplono - w tym uzupełniono warstwy izolacyjne ścian 

zewnętrznych - 17 budynków 
koszt - 5.376.720 zł

• wykonano remonty i wymianę 7 dźwigów osobowych
koszt - 1.068.340 zł

• wymieniono stolarkę okienną   koszt -327.957 zł
• przeprowadzono remonty kapitalne dachów 20 budynków 

koszt - 1.038.680 zł
• pomalowano klatki schodowe w 34 budynkach  

koszt - 1.816.032 zł
• dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów wodno- 

kanalizacyjnych             koszt - 1.884.060 zł
• dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów central-

nego ogrzewania + c.w.u.   koszt -855.207 zł 
• dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej na 

energooszczędne z oświetleniem typu LED klatek schodo-
wych + odgromowej w 77 budynkach

koszt -1.049.580 zł
• wykonano roboty ogólnobudowlane m.in.: elewacje - remon-

ty balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodo-
wych, piece, podłogi,             koszt - 2.815.309 zł

• dokonano renowacji terenów zielonych w tym dróg, chodni-
ków małej architektury,  koszt - 3.701.235 zł

• awarie i roboty drobne w zakresie robót remontowych 
koszt - 1.546.400 zł

Wszystkie w/w działania remontowe w zdecydowany sposób 
miały wpływ na kształtowanie się kosztów eksploatacyjnych, 
nie zwiększanie ich, a także pozwoliły uzyskać dla mieszkań-
ców efekt finansowy i poprawić estetykę naszych zasobów.
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Wykres 5: Remonty w zasobach w 2017 roku 

IV. PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
NA 2018 ROK

Plan działalności gospodarczej na rok 2018 został zatwierdzo-
ny Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/R/2017 z dnia 29.11.2017 
roku i na tej podstawie ustalone zostały stawki opłat za lokale 
mieszkalne obowiązujące od 01.04.2018 roku (Uchwała Rady 
Nadzorczej nr 7/R/2017 z dnia 29.11.2017 roku).
Zgodnie z zatwierdzonym planem działalności gospodarczej 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018 staw-
ki  opłat eksploatacyjnych za mieszkania pozostają na tym 
samym poziomie tj. w wysokości wprowadzonej od 1 kwiet-
nia 2013 roku i obowiązującej w latach 2014, 2015, 2016 
i 2017. W zakresie lokali użytkowych i dzierżawy gruntów- 
stawki opłat pozostają na poziomie roku 2017.
Plan działalności gospodarczej Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na rok 2018 opracowany został w opar-
ciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 
25.10.2017 roku założenia do jego konstrukcji. Plan sporzą-
dzony został w zgodności z postanowieniami ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku z późn. 
zmianami, Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i uregulowaniami wewnątrz spółdzielczymi dotyczącymi 
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Spół-
dzielnię.  Ustawa z dnia 24.09.2009r. wprowadziła obowią-
zek powiadomienia przez spółdzielnię o zmianie wysokości 
opłat co najmniej 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Zarząd Spółdzielni w miesiącu grudniu br. 
przekaże wszystkim użytkownikom zasobów wymiar opłat 
za lokal mieszkalny wraz z nową książeczką. Zapisy znowe-
lizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 
lipca 2017 roku wprowadziły  nabycie praw członkowskich 
przez użytkowników mieszkań spółdzielczych z mocy prawa 
(około 2.000 mieszkań), a dla właścicieli mieszkań możli-
wość po złożeniu deklaracji członkowskiej. W planach na 
rok 2018 należy przyjąć założenie, że przeważająca część 
mieszkańców zasobów wnosić będzie opłaty eksploatacyjne 
skalkulowane dla członków, co skutkować będzie mniejszy-
mi naliczeniami.
Plan działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2018 sporzą-
dzony został, wzorem lat ubiegłych, dla każdej działalności Spół-

dzielni oddzielnie. Na wstępie ustalono przewidywany wynik na 
koniec roku 2017 oraz planowane wielkości kosztowe do ponie-
sienia w roku 2018. Przy opracowaniu planu na rok 2018 przyjęto 
inflację na poziomie nie przekraczającym 2,3%, uwzględniono 
wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2018 o 5,0 % 
oraz przewidywany wzrost taryf za energię cieplną. Za rok 2017 
planuje się uzyskanie nadwyżki bilansowej w kwocie około 
900.000 zł którą zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
w roku 2018 przewiduje się przeznaczyć na zasilenie działalności, 
które za rok 2017 wykażą planowany niedobór środków, a miano-
wicie: konserwatorów osiedlowych, dźwigi osobowe, sprzątanie 
klatek schodowych. Pozostała kwota nadwyżki bilansowej prze-
znaczona zostanie na eksploatację i utrzymanie nieruchomości.

Na rok 2018 przyjęto plan kosztów do poniesienia w łącznej 
wysokości 87.381.200 zł, z czego przypada na:
• koszty eksploatacji i gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

     51.090.200 zł
• koszty dostawy mediów   35.743.000 zł
• pozostała działalność – społeczna i oświatowo – kulturalna 

     548.000 zł

Na pokrycie kosztów w roku 2018 planuje się uzyskać wpływy 
z naliczenia opłat w wysokości 86.583.000 zł. Przewidywane 
niedobory środków na dzień 31.12.2018r. w działalnościach 
eksploatacyjnych  planuje się pokryć, zgodnie z uchwałą Wal-
nego Zgromadzenia, z podziału nadwyżki bilansowej uzyska-
nej za rok 2018. Wyniki uzyskane w zakresie dostawy mediów 
rozliczone zostaną indywidualnie z użytkownikami w ustalo-
nych okresach rozliczeniowych.

Stawka opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości usta-
lona została w zależności od wielkości całkowitej powierzchni 
mieszkalnej w danej nieruchomości, a mianowicie:
• poz. 1  - o powierzchni mieszkań do 2.500 m2,
• poz. 2  - o powierzchni mieszkań od 2.501 m2 do 6.000 m2,
• poz. 3 - o powierzchni mieszkań od 6.001 m2 do 14.000 m2,
• poz. 4 - o powierzchni mieszkań ponad 14.000 m2.

W zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wyso-
kość zaplanowanych kosztów do poniesienia wyniesie ogółem  
40.360.600 zł, na które składają się : 
• koszty zależne od Spółdzielni i związane z realizacją obo-

wiązków ustawowych – m.in. dostarczanie energii elek-
trycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji, 
sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych, różnica 
z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami, opłaty sta-
łe za odczyty wodomierzy budynkowych oraz za gotowość 
dostawy wody i odprowadzenia ścieków, koszty wynikające 
z ustawy Prawo Budowlane – badanie szczelności instalacji 
gazowej, pomiary skuteczności zerowania, usługi kominiar-
skie oraz polisy ubezpieczeniowe i wynagrodzenia pracow-
ników administracji z pochodnymi, koszty ogólne zarządu,

• koszty niezależne od Spółdzielni – ponoszone na rzecz 
Urzędu Miasta, tj. podatek od nieruchomości 0,13 zł/m2/m-c 
i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (0,11 zł/m2/m-c), 
które łącznie wynoszą 0,24 zł/m2. Właściciele lokali, na pod-
stawie podpisanych aktów notarialnych i decyzji administra-
cyjnych, podatki z tego tytułu odprowadzają bezpośrednio do 
Urzędu Miasta.
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• odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych 
z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (2,33 zł/m2/m-c) 
i środki przeznaczone na remonty lokali użytkowych – na 
łączną kwotę 21.752.600 zł.

Opłata na działalność konserwatorów osiedlowych pozostaje 
również na dotychczasowym poziomie, tj, 0,19 zł/m2.

Zgodnie ze Statutem, Spółdzielnia prowadzi działalność spo-
łeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i 
ich rodzin. Udział członków w kosztach prowadzenia tej dzia-
łalności wynosi 0,01 zł/m2 miesięcznie i nie ulega zmianie.

Łącznie stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nierucho-
mości, odpisu na fundusz remontowy i środków na konserwa-
cje osiedlowe oraz działalność społeczną i oświatowo - kul-
turalną w roku 2017 dla członków Spółdzielni posiadających 
status mieszkania lokatorskiego i własnościowego wyniesie 
jak w roku poprzednim w poszczególnych nieruchomościach 
od 4,27 zł/m²/m-c do 4,33 zł/m²/m-c.

W roku 2018 na dotychczasowym poziomie pozostają mie-
sięczne stawki opłat za:
• eksploatację dźwigów osobowych – 7,00 zł/osobę
• fundusz remontowy dźwigów osobowych – 0,25 zł/m2,
• pakiet podstawowy TV kablowej dostarczanej przez TEL-

POL – 6,05 zł/mieszkanie,
• pakiet podstawowy TV kablowej dostarczanej przez UPC – 

7,00 zł/mieszkanie,
• konserwację domofonów – 1,95 zł/mieszkanie,
• mycie klatek schodowych – 10,66 zł/osobę.
Dla nowych budynków przystępujących do korzystania 
z usługi sprzątania za pośrednictwem Spółdzielni stawka 
opłat ustalona będzie według wynegocjowanej oferty firmy 
sprzątającej.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach od dnia 1 lipca 2013r. nałożyła na gminę obowiązek go-
spodarowania odpadami. Wysokość opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych jest niezależna od Spółdzielni, ustalona zostaje 
przez Radę Miasta w drodze uchwały, a Spółdzielnia pobiera 
ustaloną opłatę od użytkowników i pośredniczy w przekazy-
waniu jej do Urzędu Miasta. Od września 2017r. miesięcz-
na opłata za selektywne gromadzenie i zbieranie odpadów 
wynosi 12,00 zł/osobę. W przypadku zmiany wysokości opła-
ty zostanie ona bezpośrednio przeniesiona na mieszkańców.  
Spółdzielnia, jako zarządca nieruchomości, składa deklarację, 
iż na terenie zasobów zbieranie odpadów komunalnych odby-
wać się będzie w sposób selektywny.

Gospodarka remontowa
Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych 
w roku 2018 nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczaso-
wym poziomie, tj. 2,33 zł/m2/m-c. Gospodarowanie środkami 
funduszu remontowego prowadzone będzie na podstawie Re-
gulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych 
ChSM. Planowane wpływy na remonty w roku 2018 wynio-
są 22.580.200 zł, z czego odpisy z zasobów mieszkaniowych 
i dźwigów osobowych stanowią kwotę 21.630.200 zł. oraz 
wpływy na remonty lokali użytkowych zaplanowano w wyso-
kości 950.000 zł.

Media
• koszty poniesione na zakup wody i odprowadzanie ścieków 

rozliczone zostaną na podstawie wskazań urządzeń pomiaro-
wych i w oparciu o obowiązujące uregulowania Spółdzielni 
według taryfy Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Różnica z tyt. nierozli-
czonych kosztów z użytkownikami, zgodnie z planem, obcią-
ży koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości,

• z tyt. kosztów ponoszonych na  zakup energii cieplnej dla 
mieszkań obowiązują opłaty zaliczkowe od 2,30 zł/m2 do 
4,10 zł/m2. Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie w loka-
lach użytkowych ustalone są wg rzeczywistych kosztów pono-
szonych w poszczególnych lokalach i wynoszą od 2,00 do 7,00 
zł/m2. Wysokość opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie 
w roku 2018 nie ulega zmianie z wyjątkiem jednego budynku 
wyposażonego jedynie w zawory. Zaliczki ustalone są w opar-
ciu o przeprowadzoną analizę rocznych rozliczeń kosztów 
centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników 
kosztów, prognozowanych  podwyżek taryf za energię cieplną 
oraz zużycia ciepła przy temperaturach zewnętrznych charak-
terystycznych dla typowej zimy. Wniesione opłaty zaliczkowe 
rozliczone zostaną z użytkownikami w dwóch okresach roz-
liczeniowych dla poszczególnych budynków tj. na dzień 30 
czerwca i 30 września roku planowanego,

• stawki opłat zaliczkowych za zużycie gazu w budynkach, 
w których zamontowane są zbiorcze gazomierze tj. na osiedlu 
Pnioki, przy ul. Krzyżowej – Grunwaldzkiej i ul. Ryszki 57,59 
określone zostały na podstawie średniego zużycia m3 gazu na 
osobę. W roku 2018 opłaty zaliczkowe za dostawę gazu zbior-
czego w poszczególnych budynkach pozostają na dotychcza-
sowym poziomie. Rozliczenie kosztów gazu i wniesionych 
zaliczek odbywa się na koniec roku kalendarzowego.

Zakład robót konserwacyjno - remontowych
Plan Zakładu Robót Konserwacyjno – Remontowych opra-
cowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do kon-
strukcji planu na rok 2018 i ustalony został w zakresie kosztów 
i wpływów w kwocie 1.845.000 zł. 

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników 
Spółdzielni w roku 2018 zaplanowana została na poziomie usta-
lonym na rok 2017 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Garaże
Na opłaty miesięczne za garaże wolnostojące i wbudowa-
ne składają się stawki eksploatacyjne pobierane od m2 garażu 
oraz stawka za wywóz odpadów komunalnych liczona zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta od garażu. Dodatkowo na poszczegól-
ne kompleksy garaży wolnostojących przeniesione zostaną rze-
czywiste koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie 
gruntów. Oddzielną kalkulację sporządzono dla garaży wbu-
dowanych, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności 
i nie pobierane są opłaty niezależne od Spółdzielni, tj. podatek 
od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

V. ZAMIERZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W 2018 ROKU

W 2018 roku Zarząd będzie nadal kontynuował działania 
w kierunku poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz 
warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni.
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W ramach tych działań będą prowadzone m.in.:
• roboty dociepleniowe w tym uzupełnienia warstwy izolacyj-

nej ścian zewnętrznych -16 budynków    
          na kwotę: 4.521.820 zł

• wymiana stolarki okiennej o współczynniku przenikania cie-
pła Uw<0,90 (W/m2K)           na kwotę: 562.000 zł

• modernizacja 8 dźwigów osobowych   
    na kwotę: 1.380.000 zł

• remonty kapitalne dachów 19 budynków   
    na kwotę: 1.270.500 zł

• częściowa wymiana pionów i poziomów wody zimnej i cie-
płej          na kwotę: 1.961.500 zł

• częściowa wymiana pionów i poziomów c.o.  
    na kwotę: 891.000 zł

• wymiana i modernizacja instalacji gazowej   
    na kwotę: 155.000 zł

• wymiana i modernizacja inst. elektrycznej na energooszczęd-
ne oświetlenie typu LED klatek schodowych + odgromowej 
w 48 budynkach. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na 
energooszczędnena             kwotę: 1.260.000 zł

• malowanie klatek schodowych w 24 budynkach  
    na kwotę: 2.076.000 zł

• zagospodarowanie terenu: zieleń, drogi, mała architektura, 
miejsca postojowe (w 2018 roku wykonamy ok. 76 miejsc 
postojowych)         na kwotę: 3.650.847 zł

Ogółem w zasobach Spółdzielni znajdować się będzie ok. 4423 
miejsc postojowych. 

W celu  zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zamieszka-
łym w naszych zasobach dokonuje się, zgodnie z prawem bu-
dowlanym, cyklicznie:
• przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach,
• przeglądów przewodów kominowych  w mieszkaniach, 
• przeglądów instalacji elektrycznych w mieszkaniach,
• przeglądów instalacji odgromowych. 

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest przygotowany 
do podjęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budynek 
przy ulicy Grunwaldzkiej z mieszkaniami lokatorskimi w Chorzowie”. 
Dalsze etapy procesu inwestycyjnego uzależnione są od wdrożenia 
przez Ministerstwo Infrastruktury „Narodowego Programu Mieszka-
niowego” oraz od unormowań prawnych tego programu określających 
możliwości budowy mieszkań lokatorskich na terenach będących 
w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność spółdzielni. 
Warunkiem jest finansowanie z programu rządowego „mieszkanie +”. 
Ponadto należy podkreślić, iż znowelizowana ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych z lipca 2017 roku  tych kwestii nie zawiera.

PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza i Zarząd naszej Spółdzielni przy opracowaniu pla-
nu działalności gospodarczej na 2018 rok kierowali się zasadą, aby 
ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości znajdo-
wały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. 
Właściwe zarządzanie pozwala na utrzymanie zasobów w stanie nie-
pogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom 
i ciągłe polepszanie komfortu zamieszkiwania. Dlatego też w  Roku 
Jubileuszu 110-lecia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mo-
żemy poszczycić się bardzo dobrą kondycją ekonomiczno-finansową 
kontynuując zasadę prawidłowego wyznaczania poziomu kosztów 
i wysokości przychodów do ich pokrycia. Taka gospodarka świad-
czy o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zaso-
bów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Zarządzając zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia podlega ciągłej 
kontroli- przedmiotem kontroli są wszelkie aspekty funkcjonowa-
nia Spółdzielni- w tym majątkowe, finansowe, podatkowe, prawne, 
ludzkie-pracownicze, mieszkańców, techniczne, eksploatacyjne, 
społeczne. Poprzez sporządzanie analiz gospodarczo-finansowych 
w okresach kwartalnych przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz 
Komisji Rewizyjnej, Spółdzielnia podlega bieżącej kontroli. Ponadto 
Spółdzielnia co trzy lata podlega również pełnej kontroli lustracyj-
nej zgodnie z przepisami art. 91-93 Ustawy „Prawo Spółdzielcze”. 
W bieżącym roku w I-kwartale odbywa się kolejna kontrola lustra-
cyjna za lata 2015-2017. Co roku dokonywane jest badanie sprawoz-
dania finansowego przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę 
Nadzorczą. Ponadto  na mocy przepisów wynikających z Ordynacji 
Podatkowej już od 1 lipca 2016 roku zostaliśmy objęci obowiązkiem 
(który realizujemy) w zakresie bieżącego, co miesięcznego przeka-
zywania organowi podatkowemu danych w postaci JPK (Jednolitego 
Pliku Kontrolnego). Natomiast od 1 stycznia 2017 roku Spółdzielnia 
zobowiązana jest przekazywać na każde żądanie organów podatko-
wych i organów kontroli skarbowej dodatkowo pliki JPK, zawierają-
ce informacje o zdarzeniach gospodarczych wykazanych w księgach 
rachunkowych dot. całości działalności za dany okres. 
Przedstawione sprawozdanie prezentuje działalność Spółdzielni 
w oparciu o przepisy prawa i uregulowania wewnątrz spółdziel-
cze. Rzetelna i uczciwa praca wszystkich dotychczasowych Rad 
Nadzorczych i Zarządów pozwoliła nam doczekać tak pięknego 
Jubileuszu jakim jest 110-lecie Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Niech ta idea pozwoli kontynuować dalszy wspaniały 
rozwój naszej Spółdzielni i jej istnienie na długie lata.

Zarząd Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Chorzów, marzec 2018r.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RAD OSIEDLI ZA ROK 2017
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Rada Osiedla Żołnierzy Września wybrana w dniu 31.05.2016r. 
przez I część Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na trzyletnią kadencję, w 2017 roku pracowała w skła-
dzie: Przewodniczący: Jan Pawletko, zastępca przewodniczącego: Ste-
fan Dudek, sekretarz: Gabriela Karpińska, Członkowie: Danuta Sza-
jek-Kuś, Ryszard Knypczyk, Barbara Kalota, Józef Wybraniec. 

Rada Osiedla prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut 
Spółdzielni i Regulamin Rady Osiedla ChSM, a w bieżącej pra-
cy realizuje zadania wynikające z uchwał Walnego Zgromadze-
nia oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W 2017r. Rada Osiedla działała zgodnie z zatwierdzonym 
rocznym planem pracy. Nadto na posiedzeniach zajmowa-
no się zgłaszanymi przez mieszkańców Osiedla problemami, 
wnioskami i opiniami oraz omawiano sprawy wynikające 
z bieżącej pracy Administracji.
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W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 11 proto-
kołowanych posiedzeń.

Dodatkowo w każdą środę poszczególni członkowie Rady 
pełnili dyżury w siedzibie Administracji przyjmując członków 
Spółdzielni w sprawach ich dotyczących. 

W ciągu roku Rada Osiedla przeprowadzała wizje w terenie, 
w trakcie których oceniane były:
• realizacja zadań remontowych w zasobach Administracji,
• porządki wiosenne na Osiedlu,
• wyposażenie i stan techniczny placów zabaw,
• pielęgnacja terenów zielonych z uwzględnieniem najładniej-

szych balkonów i ogródków przydomowych.
• przygotowanie i utrzymanie zasobów w okresie zimowym.

Do ważniejszych spraw omawianych przez Radę Osiedla na po-
siedzeniach w 2017 r. zaliczyć należy:
• opiniowanie rocznego planu remontów dla zasobów Osiedla 

„Żołnierzy Września",
• kwartalne analizowanie wykorzystania środków funduszu re-

montowego w części przypadającej na Administrację „Żołnie-
rzy Września",

• dokonywanie okresowych ocen stanu realizacji zadań remon-
towych,

• ocena efektów zmiany systemu wywozu odpadów komunalnych,
• ocena działalności firmy sprzątającej „MADEX" oraz firm 

wykonujących zadania remontowe,
• ocena stanu technicznego zasobów Osiedla,
• analiza windykacji opłat czynszowych w porównaniu z okre-

sem poprzednim oraz podejmowanych czynności w celu 
zmniejszenia zaległości,

• analiza zużycia wody oraz bilansowania zużycia indywidu-
alnego wody w mieszkaniach wg wodomierzy z odczytem 
radiowym w porównaniu z odczytami liczników zbiorczych 
budynków,

• omówienie gospodarki lokalami użytkowymi wraz z anali-
zą bieżących opłat za lokale, sposobu windykacji oraz zasad 
najmu,

• wizje w mieszkaniach, w związku ze zgłaszanymi uwagami 
przez mieszkańców,

• ocena sezonu grzewczego 2016/2017,
• ocena przygotowań do sezonu grzewczego i zimowego 

2017/2018 w zasobach Osiedla,
• ocena działalności konserwatorów osiedlowych,
• analiza korespondencji wpływającej do Administracji i Rady 

Nadzorczej związanej z działalnością Osiedla „Żołnierzy 
Września".

Członkowie Rady brali również udział:
• w odbiorach prac remontowych przy współudziale mieszkań-

ców, którzy o terminach byli powiadamiani ogłoszeniami,
• w wizjach, których celem było potwierdzenie zasadności wpro-

wadzenia do planu remontów dodatkowych prac oraz mających 
na celu sprawdzenie zasadności wniosków kierowanych przez 
członków do Rady Nadzorczej lub Zarządu,

• w przeprowadzaniu rozmów z członkami w celu łagodzenia 
sporów międzysąsiedzkich (których często podłożem jest brak 
rozmowy z sąsiadem) i wyjaśnianie przyczyn konfliktu.

Rada Osiedla zajmuje się także działalnością sportowo-kul-
turalną, w ramach której wspólnie z Ogniskiem TKKF-u oraz 

MORiS-em zorganizowany został w listopadzie 2017 roku 
XVII Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów 
szkól podstawowych nr 13, 15, 17, 21, w którym wzięło udział 
około 70 uczniów tych szkół.

Jak co roku Rada Osiedla wspólnie z Administracją przepro-
wadziła na koniec lata przegląd balkonów i ogródków przy-
domowych w zasobach osiedla „Żołnierzy Września". Dla 
członków których zieleń została oceniona jako najładniejsza, 
najbardziej wypielęgnowana i stanowiąca ozdobę Osiedla - Za-
rząd Spółdzielni ufundował nagrody wręczone na spotkaniu 
w Spółdzielczym Klubie „Pokolenie" .

Ponieważ Rada Osiedla jest bezpośrednim łącznikiem pomię-
dzy członkami Spółdzielni a Administracją, Radą Nadzorczą 
i Zarządem Spółdzielni, ma ona możliwość przekazania powyż-
szym organom opinii i propozycji dotyczących spraw i bolączek 
zgłaszanych przez członków czy to w pismach czy też bezpo-
średnio w rozmowach z mieszkańcami Osiedla.

Dlatego też członkowie Rady Osiedla Żołnierzy Września za-
praszają wszystkich mieszkańców do dalszej współpracy, zgła-
szania uwag i propozycji, które pozwolą na dalszą poprawę wa-
runków zamieszkiwania na naszym Osiedlu.

CHORZÓW BATORY

Rada Osiedla Administracji „Chorzów Batory" pracuje w skła-
dzie: Przewodniczący - Waldemar Kołodziej; Zastępca przewod-
niczącego - Ewa Lewek; Sekretarz - Ewa Godek; Członkowie - 
Stanisław Brzeski, Krystyna Mateja, Henryk Góralczyk, Andrzej 
Nowak.

Działanie Rady Osiedla opiera się na Statucie Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenia Rady Osiedla odbywa-
ją się raz w miesiącu.

Rada Osiedla współpracuje z Radą Nadzorczą oraz Zarządem 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy tworzeniu m.in. 
planów w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dzia-
łalności kulturalno-oświatowej.

Na posiedzeniach Członkowie Rady Osiedla obradują zgod-
nie z planem pracy i dokonują m.in.: 
• analizy wykonania planu remontów;
• kontroli przygotowania zasobów Administracji do sezonu 

grzewczego oraz zabezpieczenia budynków przed utratą ciepła 
w okresie zimowym;

• analizy wniosków dotyczących przyspieszenia wymiany stolar-
ki okiennej;

• opinii wniosków o zagospodarowaniu pomieszczeń ogólnego 
użytku i wywieszaniu reklam na obiektach i terenach do nich 
przyległych;

• oceny balkonów i ogródków przydomowych w konkursie na 
najładniejszy balkon i ogródek przydomowy,

• oceny firm sprzątających w zakresie utrzymania czystości w bu-
dynkach i terenach przyległych,

• oceny całokształtu działalności Administracji Osiedla „Cho-
rzów Batory”.

Na każdym z posiedzeń omawiane są sprawy bieżące Osiedla, 
indywidualne wnioski i postulaty mieszkańców, a także przepro-
wadzane są rozmowy łagodzące spory sąsiedzkie.

Członkowie Rady Osiedla biorą udział w odbiorach prac re-
montowych, wizjach lokalnych oraz innych komisjach proble-
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mowych wynikających z bieżącej eksploatacji. Rada Osiedla 
pełni dyżury w siedzibie Administracji przy ul. Strzybnego 4 
w Chorzowie w każdą środę w godzinach 16.00 - 17.00.

CENTRUM

Rada Osiedla „Centrum” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej składa się z 7 członków i aktualnie przedstawia się nastę-
pująco: Przewodniczący Rady Osiedla: Józef Szczepaniak, Z-ca 
Przewodniczącego: Zdzisław Rejek, Sekretarz: Małgorzata Rut-
kowska. Członkowie: Genowefa Kucewicz, Henryk Wiewióra, 
Stefan Ogos, Eugeniusz Olsza.

W roku 2017 Rada Osiedla odbyła 12 posiedzeń na których 
były omawiane sprawy zgodnie z przyjętym planem pracy. Te-
matyka pracy Rady Osiedla obejmowała m.in.:
• Opracowanie i przyjęcie do realizacji planu pracy Rady Osie-

dla Administracji „Centrum” na 2017r.
• Bieżącą informację dotyczącą przebiegu sezonu grzewczego, 

Informację o zasiedlonych mieszkaniach z odzysku w 2016r. 
oraz posiadanych pustostanach na dzień 31.12.2016r.

• Sprawozdanie i ocenę działalności konserwatorów zatrudnio-
nych w Administracji „Centrum” za 2016r.

• Omówienie zrealizowanych zadań z planu remontów i analizę 
wykorzystania funduszu remontowego za 20l6r.

• Stan przygotowania i zaawansowania robót remontowych do 
realizacji w roku 2017.

• Analizę zaległości opłat za lokale.
• Ocenę firm świadczących usługi w zakresie sprzątania w za-

sobach Administracji „Centrum”.
• Ocenę stanu najstarszych zasobów mieszkalnych z podziałem 

na nieruchomości.
• Opracowanie harmonogramu przeglądów wiosennych budynków. 
• Przeglądy budynków, wizytacje osiedli - marzec - kwiecień 2017.
• Ocenę przebiegu sezonu grzewczego 2016/2017 w Admini-

stracji „Centrum”.
• Przyjęcie założeń remontowych w zakresie c.o. i c.w.u. przed 

sezonem 2017/2018.
• Omówienie bieżących dewastacji na osiedlach w okresie 

kwiecień/maj br.
• Cykliczne wizytacje Osiedla.
• Podsumowanie przeprowadzonych przeglądów wiosennych 

budynków i ich otoczenia.
• Ocenę realizacji zadań termomodernizacyjnych.
• Omówienie spraw dotyczących Walnego Zgromadzenia - maj 2017.
• Analizę wykonania planu remontów za I półrocze 2017.
• Informację w sprawie aktualnie prowadzonych prac remonto-

wych w zasobach Administracji „Centrum”.
• Informację o przygotowaniu zasobów do okresu zimowego 

przede wszystkim pod kątem przygotowania do sezonu grzew-
czego 2017/2018 i źródeł ciepła w Administracji „Centrum”.

• Wytypowanie laureatów konkursu na najładniejszy balkon 
i ogródek przydomowy.

• Ocenę firm realizujących prace remontowe w Administracji 
„Centrum”.

• Analizę kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię za usuwa-
nie skutków dewastacji mienia spółdzielczego w okresie od 
1.01.2017 - 30.09.2017 w zasobach Administracji „Centrum”.

• Sprawozdanie w zakresie zaległości w opłatach za lokale 
mieszkalne w zasobach Administracji „Centrum” w roku 2017.

• Wykonanie planu remontów za III kwartały br, analiza wykonania i 
zaawansowania funduszu remontowego Administracji „Centrum”.

• Omówienie przeglądów jesiennych budynków.
• Omówienie potrzeb remontowych oraz założeń do planu re-

montów Administracji „Centrum” na rok 2018.
• Analizę skarg i wniosków wpływających do Administracji 

i Rady Nadzorczej.
• Podsumowanie działalności Rady Osiedla za 2017.
• Zaopiniowanie planu remontów na rok 2018.

Na zebraniach omawiane były również sprawy bieżące i wnie-
sione przez mieszkańców zasobów Administracji „Centrum” m.in.:
• pisma lokatorów lub najemców lokali użytkowych,
• łagodzenie konfliktów pomiędzy mieszkańcami czy właści-

cielami lokali użytkowych mieszczących się w budynkach,
• rozwiązywanie sporów międzysąsiedzkich,
• wyrażanie zgody na umieszczanie reklam na elewacjach bu-

dynków.

Członkowie Rady Osiedla pełnili dyżury w każdą środę w go-
dzinach 16.00-17.00. Cenne uwagi, zapytania i skargi mieszkań-
ców dawały podstawę do dalszych działań czy usunięcia ewen-
tualnych niedociągnięć.

Rada Osiedla „Centrum” w imieniu mieszkańców, jak i wła-
snym, pragnie podziękować Zarządowi i Radzie Nadzorczej 
ChSM oraz wszystkim pracownikom Administracji za wzorowe 
gospodarowanie i utrzymanie Spółdzielni w dobrym stanie tech-
nicznym i finansowym. 

RÓŻANA-GAŁECZKI

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki” wybrana przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 03.06.2016r. i po ukonstytuowaniu się 
działała w następującym składzie:

Przewodniczący: Romuald Lachowicz, Zastępca Przewodni-
czącego Ryszard Pawlik, Sekretarz: Henryk Wieczorek, Człon-
kowie: Jerzy Ruch, Anna Kołodziejczyk, Romuald Brol, Irena 
Kowalik. W roku 2017 pożegnaliśmy zmarłego wieloletniego 
członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Pana Ryszarda Paw-
lika. W związku z tym wydarzeniem nowym członkiem Rady 
Osiedla została p. Justyna Szatkowska, natomiast nowym Za-
stępcą  Przewodniczącego Rady Osiedla został po przeprowa-
dzonym głosowaniu Romuald Brol.

W roku 2017 odbyło się 11 posiedzeń plenarnych, na któ-
rych omawiano sprawy zgodnie z przyjętym planem pracy 
i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Jako organ Spółdzielni reprezentowaliśmy mieszkańców 
osiedla „Różana – Gałeczki”, współpracowaliśmy z Zarządem 
w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i dzia-
łalnością kulturalno-oświatową. Pełniliśmy rolę opiniotwórczą 
i doradczą, byliśmy pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami 
a administracją, Zarządem i Radą Nadzorczą. Przedmiotem 
naszej pracy były zagadnienia związane z remontami i ich fi-
nansowaniem oraz utrzymaniem w optymalnych warunkach 
zasobów Administracji.

Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie robót:
• dociepleniowych oraz robót z tym związanych tj. wymianą 

okien i drzwi wejściowych do budynku,
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• naprawę i budowę schodów, chodników, parkingów,
• modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej,
• malowanie klatek schodowych,
• wymianę okien w mieszkaniach oraz zwroty na rzecz loka-

torów, którzy wymienili okna we własnym zakresie zgodnie 
z rejestrem wpływów wniosków.

Oceniano firmy pracujące na rzecz utrzymania czystości naszych 
zasobów oraz firmy prowadzące roboty awaryjne. Członkowie 
Rady Osiedla brali udział w przeglądach zasobów, co stanowiło 
podstawę do sporządzenia zestawienia potrzeb remontowych a na-
stępnie sporządzenia planu remontów na 2018r. Członkowie Rady 
uczestniczyli w odbiorach robót wykonywanych w zasobach admi-
nistracji wnosząc swoje uwagi i zastrzeżenia. W każdą środę pełni-
liśmy dyżury w Administracji w godzinach 16.00-17.00. Braliśmy 
czynny udział w rozwiązywaniu konfliktów sąsiedzkich. 

Co roku prowadzimy szeroko zakrojoną działalność spo-
łeczno-kulturalną i sportową. Ważniejsze wydarzenia, w któ-
rych braliśmy udział to:
• 3 stycznia seniorzy i sympatycy Klubu "Pokolenie" zebra-

li się, by przy wspólnym stole śpiewać kolędy.
• II Edycja "Patriotycznego Śpiewania" - w dniu 13 listopada 

Klub "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wypełnił się śpiewem patriotycznym. Na scenie zaprezentował 
się zespół "Paka Rycha",

• „Dzień Seniora”, „Wielka Degustacja”, „Dzień Dziecka, Wspie-
raliśmy swoimi działaniami „Zimę” i „Lato w Mieście”, orga-
nizowane dla dzieci i młodzieży w Klubie ChSM "Pokolenie".

• Już po raz piętnasty w dniu 10 czerwca 2017r. w jurajskich Pod-
lesicach odbył się Piknik dla Osób Niepełnosprawnych – miesz-
kańców osiedli spółdzielczych. Była to edycja jubileuszowa.

• Współorganizowaliśmy dla naszych samotnych spółdziel-
ców wycieczkę do Raciborza w dniu 04.07.2017 i Żarki – 
Podlesice w dniu 05.10.2017r.

• W dniu 23.12.2017r. w Klubie ChSM "Pokolenie" zorgani-
zowano, tak jak co roku Kolację Wigilijną dla Ludzi Samot-
nych by stworzyć dla nich rodzinną atmosferę Świąt. 

Jako Członkowie Rady braliśmy udział w przygotowaniach, a tak-
że uczestniczyliśmy w części Walnego Zgromadzenia obejmującej 
rejon administracyjny „Różana – Gałeczki” w dniu 18.05.2017r.

Dokonaliśmy wspólnie z Administracją przeglądu balkonów 
i ogródków przydomowych. Współorganizowaliśmy konkurs 
„Żniwniok” – wszystkim laureatom wręczono dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

Kończąc to krótkie sprawozdanie pragniemy podziękować wszyst-
kim pracownikom Administracji, w imieniu własnym i mieszkań-
ców, za sprawną obsługę i skuteczną pomoc w problemach zgłasza-
nych przez Lokatorów. Dziękujemy Radzie Nadzorczej i Zarządowi 
ChSM za wsparcie naszych działań na rzecz mieszkańców.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2018r. rozpoczęło 
się od wysłuchania sprawozdania lustratora Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach p. Kazi-
mierza Łabaja, który przeprowadził pełną lustrację ChSM za 
okres 2015-2017. Zakres lustracji obejmował podstawy praw-
no-statutowe, regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno-fi-
nansowe.
Pan Kazimierz Łabaj przedłożył Przewodniczącemu Rady Nadzor-
czej i Prezesowi Zarządu list polustracyjny, z którego wynika, że 

w trakcie przeprowadzonej lustracji nie stwierdzono żadnych nie-
prawidłowości (list polustracyjny zamieszczany na stronach 14-15).
Kolejnym punktem obrad Rady były coroczne sprawozdania 
komisji problemowych przy Radzie oraz ich plany pracy.
Prezes Zarządu p.G.Gowarzewski przedstawił informację z bie-
żącej działalności Zarządu za okres 12.01 do 14.02.2018r., nato-
miast Z-ca Prezesa Zarządu p.P.Zozgórnik przedstawił informa-
cję na temat przebiegu sezonu grzewczego 2017/2018.

Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację, że w wieku 55 lat, odszedł od nas nagłą śmiercią

PAN ZBIGNIEW JARCZAK
długoletni pracownik Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od początku zatrudnienia związany pracą 

zawodową z Administracją Osiedla „Centrum”, w której pełnił funkcję starszego specjalisty ds. remontów.

Pan Zbigniew Jarczak pozostanie w naszej pamięci jako osoba życzliwa; pogodny i dobry kolega na którego 
pomoc zawsze można było liczyć, zaangażowany w pracy na rzecz naszej spółdzielczej społeczności, 

cieszący się zaufaniem przełożonych, współpracowników oraz sympatią mieszkańców.

Przedwczesna śmierć Pana Zbigniewa Jarczaka pozostawiła nas z poczuciem 
nieodżałowanej straty i wielkiego smutku
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SPRAWOZDANIE 
z realizacji uchwał podjętych 
przez Walne Zgromadzenie 
w dniach 15-18.05.2017r.

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w dniach 15-18.05.2017r. podjęło uchwały w nastę-
pujących sprawach:

• Uchwałę nr 1/2017 w sprawie nieuwzględnienia odwołania 
i utrzymania w mocy uchwał Rady Nadzorczej w sprawie 
wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.
Uchwałę zrealizowano.

• Uchwałę nr 2/2017, 3/2017 w sprawie uchylenia uchwa-
ły Walnego Zgromadzenia nieuwzględniającej odwoła-
nia i utrzymującej w mocy uchwałę Rady Nadzorczej 
w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.
Uchwałę zrealizowano.

• Uchwałę nr 4/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku o re-
asumpcję uchwały Zebrania Przedstawicieli i jej uchylenie.
Uchwałę zrealizowano.

• Uchwałę nr 5/2017 w sprawie zmian w Statucie Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy Katowice-
-Wschód wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego 
Rejestru Sądowego zmian do statutu Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej /sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS 
020300/17/339/.

• Uchwałę nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 2016 rok.
W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru 
Sądowego wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowe-
go Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 
1.01.2016r. do 31.12.2016r. /sygn. akt KA.VIII NS-REJ.
KRS 020300/17/339/.

• Uchwałę nr 7/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
przychodów nad kosztami z pozostałej działalności go-
spodarczej Spółdzielni.
Zasilenie poszczególnych działalności Spółdzielni w 2017r. 
nastąpiło zgodnie z uchwałą.

• Uchwałę nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016r.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.

• Uchwałę nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016r.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.

• Uchwałę nr 10/2017 w sprawie udzielenia absolutorium 
za 2016 rok Członkowi Zarządu – Prezesowi Spółdzielni 
– inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.

• Uchwałę nr 11/2017 w sprawie udzielenia absolutorium 
za 2016 rok Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Za-
rządu Spółdzielni – inż. Piotrowi Zozgórnikowi.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.

• Uchwałę nr 12/2017 w sprawie udzielenia absolutorium za 
2016 rok Członkowi Zarządu –  mgr Małgorzacie Aksamskiej.
Uchwała jest zarazem realizacją uchwały.

• Uchwałę nr 13/2017 w sprawie ustalenia najwyższej 
sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 
w latach 2017/2018r.,
Zobowiązania ChSM realizowane są na bieżąco zgodnie 
z w/w uchwałą.

• Uchwałę nr 14/2017 w sprawie przyjęcia kierunków roz-
woju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświa-
towo-kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w roku 2017.
Zarząd zrealizował zadania zgodnie z w/w uchwałą.

Zarząd Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Chorzów, marzec 2018r.
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Bohaterką jubileuszowego wieczoru 
była Bogusława Dzik.

- Moje obrazy powstają z wewnętrz-
nej potrzeby tworzenia, podzielenia się 
własnym odczuwaniem tego co niezwy-
kłe i piękne – mówi. - Swoją przygodę 
z malarstwem zaczęłam bardzo wcześnie, 
już jako dziecko dużo rysowałam i kopio-
wałam różne obrazki. Moim marzeniem 
było nauczyć się malować ludzi, a przede 
wszystkim dzieci. Dopiero udział w zaję-
ciach w pracowni rysunku i malarstwa, 
prowadzonych przez znakomitego mala-
rza, Piotra Naliwajkę, dał mi podstawy 
warsztatowe do jego realizacji. Obecnie 
doskonalę umiejętności pod kierunkiem 
malarki Wiesławy Kamieńskiej – dodaje.

Od września 2012 roku Bogusława 
Dzik jest członkinią Chorzowskiej Gru-
py Plastycznej „Krajcok’12”. W swojej 
twórczości sięga po pastele suche, farby 
olejne i akrylowe. Podejmuje rozmaitą 
tematykę. 

- Moim ulubionym tematem jest por-
tret. Wiele razy malowałam swoje cór-
ki. Tak powstały między innymi obra-

zy ,,Mały obserwator", ,,Przemiana", 
,,W krainie magii" czy dyptyk: ,,Czarny-
-biały łabędź" – opowiada malarka. - Por-
tret daje duże możliwości od ukazania 
charakteru modelki i delikatności dziecię-
cej czy dziewczęcej urody aż po kreśle-
nie barwami nastroju portretowanej oso-
by, tak często skrywanego w spojrzeniu, 
nieśmiałym uśmiechu, ruchu głową czy 
stroju – kontynuuje. Jak mówi, inspiruje 
ją każdy dzień, otaczający świat, chwile 
spędzone z bliskimi, wszystko to, co ulot-
ne. - Dlatego moja pierwsza indywidual-
na wystawa nosiła tytuł ,,Okruchy dnia". 
Tę prezentowaną w Galerii Spełnionych 
Marzeń określiłam słowami ,,Radość 
tworzenia" – tłumaczy Bogusława Dzik. 
- Możliwość prezentacji swoich prac 
publiczności jest ukoronowaniem pra-

cy twórczej, jednak to, co dla mnie naj-
ważniejsze, czyli moment powstawania 
obrazu w zaciszu domowym, pozostaje 
niewidoczne dla widza. Niemniej bezpo-
średni kontakt z odbiorcą sztuki pozwala 
na wymianę spostrzeżeń, wrażeń, emocji 
i ubogaca każdą ze stron. Chciałabym, by 
moje obrazy skłaniały odbiorcę do zadu-
my, a czasem do wyciszenia, by emano-
wał z nich spokój i pozytywna energia – 
podsumowuje.

Podczas jubileuszowego wernisażu 
Krzysztof Łazikiewicz wspominał począt-
ki „Galerii Spełnionych Marzeń”. Pierw-
szą wystawę otwarto niemal równo sie-
demnaście lat temu – 3 marca 2001 roku. 
Swoje prace prezentował wówczas Marian 
Rosik, niepełnosprawny malarz-amator. 

- Żalił się, że profesjonalne galerie są dla 
niego niedostępne i swój bogaty dorobek 
może prezentować jedynie w miejscach, 
które nie są ogólnodostępne dla publicz-
ności – w ośrodkach rehabilitacyjnych 
czy szpitalach, których pacjentem często 
bywał – opowiadał Krzysztof Łazikie-
wicz. - Obiecałem mu organizację wysta-
wy z prawdziwego zdarzenia, by spełnić 
jego marzenie. Od tej deklaracji zaczęła 
się „Galeria Spełnionych Marzeń”, w któ-
rej progach Marian Rosik gościł jeszcze 
dwukrotnie – w 2006 i 2010 roku. Dziś 
już niestety nie ma go wśród nas – dodał. 
Pięćdziesiąta wystawa Galerii Spełnio-
nych Marzeń towarzyszy obchodom ju-
bileuszu 110-lecia istnienia Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

KrzyK

Twórcze spełnianie marzeń
Jubileuszowy, pięćdziesiąty, wernisaż Galerii Spełnionych Marzeń odbył się 2 marca 

w Klubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej. 
Pod tym adresem  – od siedemnastu lat -  goszczą wszystkie wydarzenia organizowane 
w ramach tej inicjatywy. Organizatorem i kuratorem wystaw jest Krzysztof Łazikiewicz.

Bogusława Dzik i Krzysztof Łazikiewicz

Bogusława Dzik

relacja video na www.chsm.com.pl
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O dobrym maharadży
„Polskie dzieci indyjskiego maharadży 

– czyli indyjskie losy sierot uratowanych 
ze Związku Radzieckiego” to temat pre-
lekcji wygłoszonej przez Przemysława 
Fabjańskiego w Klubie ChSM „Poko-
lenie” podczas spotkania, które odbyło 
się 14 marca br. z inicjatywy kół „Kró-
lewska Huta”, „Klimzowiec” i „Wielkie 
Hajduki” Związku Górnośląskiego.

Dźam sahib Digwidźajsinhdźi (ur. 1895, 
zm. 1966) to indyjski arystokrata, maha-
radża północno-zachodniego indyjskiego 
księstwa Nawanagaru i dyplomata, znany 
w Polsce dzięki hojnej pomocy udzielo-
nej dzieciom polskim w okresie II wojny 
światowej. 

Prowadzący prelekcję Przemysław Fa-
bjański od 1985 roku związany jest z cho-
rzowską oświatą. Od 1987 roku jest na-
uczycielem geografii w I LO im. Juliusza 
Słowackiego w Chorzowie. W okresie od 
1 stycznia 1989 roku do 31 sierpnia 1991r. 
pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, a od 
1 września 1991 r. jest jej dyrektorem. Po na-
wiązaniu formalnej, dydaktycznej współpra-
cy z Uniwersytetem Śląskim, od 1 września 
2007 r. pełni funkcję dyrektora Akademic-

kiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Chorzowie, w skład którego wchodzą dziś 
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Juliusza Słowackiego i Gimnazjum 
Dwujęzyczne. Od 1991 roku zajmuje się 

organizacją oraz jest liderem szkolnych wy-
praw geograficznych do Azji, a także wyjaz-
dów absolwenckich na subkontynent indyj-
ski, południowo-wschodniej Azji, północnej 
Afryki, Europy i na Bliski Wschód. 
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28.03   godz. 17.00
ChSM Pokolenie
ul. Młodzieżowa 29
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Niedawno obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet. W Polsce święto to 
zostało ustanowione po II wojnie świa-
towej i służyło utrwalaniu ówczesnego 
ustroju. Najbardziej popularne było w cza-
sach PRL-u w latach 70. i 80. Pamiętam 
ówczesne czasy i trudy dnia codzienne-
go, problemy ze zdobyciem niezbędnych 
rzeczy, np. produktów żywnościowych. 
A jednak święto to było obchodzone bar-
dzo uroczyście. W sklepach były puste 
półki, ale władza starała się uzupełniać 
braki w tym dniu i dlatego z tej okazji ko-
biety obdarowywano  towarami deficyto-
wymi: rajstopami, słodyczami, ręcznika-
mi, mydełkiem lub innymi kosmetykami. 
Oprócz tych prezentów kobiety dostawały 
goździki lub tulipany i cieszyły się z tych 
drobnych upominków. Teraz wydaje się to 
niemożliwe, żeby nie można było kupić 
rajstop, butów czy sukienki, że produkty 
żywnościowe mogą być reglamentowane. 
Ze smutkiem wspominam te długie kolej-
ki, nierzadko całonocne, w celu kupienia 
upragnionego przedmiotu lub po prostu 
wędlin. Na szczęście te czasy mamy już 
za sobą!      

W czasach Peerelu obowiązkowo 
świętowano Dzień Kobiet w szkołach 
i zakładach pracy. Odbywały się uro-
czyste gale, były efektowne odwiedziny 
prominentów w zakładach pracy kobiet, 
przemówienia z podziękowaniami i ży-
czeniami oraz odznaczenia na specjal-
nych akademiach. A potem już tylko 
świętowano, bo dzień ten był doskonałą 
okazja do zabawy nie tylko dla kobiet, 

ale i dla mężczyzn. Atmosfera w pracy 
była luźniejsza. 

Panie odwdzięczały się kawą i domo-
wymi wypiekami. Często kontynuowa-
no imprezę popołudniami w wynajętych 
pomieszczeniach czy świetlicach i tam 
wznoszono toasty za zdrowie pań. Pa-
miętam podchmielonych mężczyzn do-
piero wieczorem wracających z libacji, 
trzymających w ręku goździk przezna-
czony dla żony. 

Za pierwsze obchody Dnia Kobiet 
uznaje się marsz zorganizowany 28 lute-
go 1909 roku w Nowym Jorku. Miał on 
upamiętniać strajki kobiet pracujących 
w przemyśle tekstylnym z 1908 roku. 
Oficjalnie Dzień Kobiet ustanowiono 
w 1910 roku podczas zjazdu Międzyna-
rodówki Socjalistycznej w Kopenhadze. 
W konferencji poświęconej prawom ko-
biet wzięło udział 100 kobiet z 17 kra-
jów. Ideą ustanowionego święta była 
walka o równe prawa kobiet i mężczyzn 
oraz budowanie społecznego wsparcia 
dla powszechnych praw wyborczych dla 
kobiet. W trakcie obchodów Dnia Kobiet 
przez wiele lat domagano się prawa ko-
biet do głosowania i obejmowania stano-
wisk publicznych, praw kobiet do pracy 
i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania 
dyskryminacji w miejscu pracy.

W 1993 roku centralne obchody 
Dnia Kobiet w Polsce zostały zniesio-
ne przez premier Hannę Suchocką. Po-
mimo wielu przeciwników tego święta, 
którzy podkreślają jego komunistyczny 
rodowód, nadal jest ono obchodzone. 

Po latach nastąpiła transformacja i cere-
monia tego święta ma już inne oblicze. 
Wynika to z tego, że kobiety uzyskały 
wiele praw. Obecnie kobiety się rozwi-
jają, kształcą, potrafią zadbać o siebie 
i rodzinę. Nierzadko są niezależne od 
partnerów, często pełnią ważne i odpo-
wiedzialne funkcje oraz niejednokrotnie 
więcej zarabiają. Jednak nie we wszyst-
kim te prawa kobiet są równe. Współ-
cześnie kobiety organizują marsze, 
manify i protesty. Walczą w ten sposób 
o równe zarobki z mężczyznami, o pra-
wo podejmowania samodzielnych decy-
zji, są przeciwko wszelkim przejawom 
przemocy oraz pragną państwa wolnego 
światopoglądowo.

Kobiety są mądre, wyzwolone i samo-
dzielne. Kiedyś rajstopy i goździk były 
symbolem trywialnego traktowania świę-
ta. Dziś panie potrafią same uczcić ten 
dzień, często bawiąc się we własnym gro-
nie, na spotkaniach towarzyskich, zaku-
pach z koleżanką czy wypadach do kina. 

Jestem zwolenniczką kontynuowa-
nia tego święta, bo przecież miło jest 
otrzymywać życzenia i drobne prezenty. 
I w dalszym ciągu większość mężczyzn 
w dowód szacunku i uznania, składa 
swoim kobietom, żonom, matkom i ko-
leżankom powinszowania i obdarowuje 
upominkami. 

Życzę wszystkim kobietom, aby były 
obdarowywane miłymi słowami i kwia-
tami przez cały rok, a nie tylko od święta.

Anna Łazikiewicz

Brunetki, blondynki, 
ja wszystkie was dziewczynki…

TEATR MAŁYCH FORM ZAPRASZA NA ZAJĘCIA TEATRALNE

BEZPŁATNY UDZIAŁ DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ChSM

KLUB ChSM „POKOLENIE”, CHORZÓW UL. MŁODZIEŻOWA 29

ZAJĘCIA W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 16.00
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Okna PCV, regulacja, naprawa, 
wymiana uszczelek, montaż nowych,

tel. 602-314-720 

Zatrudnię Panią do pomocy w domu
i wokół domu w Chorzowie Batorym

ul. Jodłowa, jeden - dwa razy w tygodniu,
tel. 888-245-088

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

SKUTECZNA
I TANIA

tel. 32 241 33 74
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Julia urodziła się 26.02.2004 roku jako skraj-
ny wcześniak w 25 tygodniu ciąży. Ważyła za-
ledwie 650 gram. Po narodzeniu zmagała się 
z wieloma przeciwnościami: pęknięte płucko, 
niewydolność krążeniowo-oddechowa, sepsa, 
wylewy do mózgu to tylko mała ich część. 
W szpitalu podłączona do respiratora spędzi-
ła wiele miesięcy. Wygrała walkę o życie , ale 
niestety nie o zdrowie. Nasza córka nie chodzi, 
nie siedzi, nie mówi, nie widzi, nie zgłasza po-
trzeb fizjologicznych. Mimo tych wszystkich 
przeciwności losu jest bardzo pogodnym, ra-
dosnym i uśmiechniętym dzieckiem. Na dzień 
dzisiejszy Julcia zmaga się z dziecięcym po-
rażeniem mózgowym, padaczką lekooporną, 
zaburzeniem snu, retinopatią wcześniaczą 
5 stopnia (nie widzi), zwyrodnieniem rogó-
wek,  niedoczynnością tarczycy, wzmożonym 
napięciem mięśniowym i ruchami mimowol-
nymi. To właśnie z ruchami mimowolnymi 
oraz z napięciem mięśniowym  mamy naj-
większe problemy. Julki ciało ciągle się pręży, 
wygina, rzuca co sprawia jej ból. Podstawowe 
czynności pielęgnacyjne takie jak przewijanie, 
karmienie, kąpanie czy wkładanie do wózka są 
tak trudne , że ja sama  mam z tym ogromny 

problem i wielokrotnie sobie z tym nie radzę, 
ponieważ Julka ma więcej siły ode mnie. Na-
pięcie mięśniowe bywa czasem tak duże, że 
córkę zgina wręcz w pół powodując ogromny 
ból całego ciała. Przez te wszystkie ruchy, prę-
żenia się rehabilitacja jest bardzo utrudniona- 
nikt nie jest w stanie fizycznie utrzymać Julki, 
żeby ją dobrze rehabilitować- dlatego też nie 
robi ona żadnych zauważalnych postępów. 
Niestety lekarze nie są w stanie nam pomóc-
-żadne środki farmakologiczne nie działają. 
Dlatego postanowiliśmy spróbować terapii ko-
mórkami macierzystymi ( każdy lekarz mówi 
nam, że komórki są przyszłością medycyny). 
Po tej terapii jest szansa, że uda się pozbyć cał-
kowicie padaczki, ruchów mimowolnych, na-
pięcia mięśniowego (które powoduje ból), jest 
szansa, że kiedyś sama usiądzie i zacznie mó-
wić. Niestety koszt terapii jest dla nas nieosią-
galny. Kwota którą musimy zebrać to 135.000 
złotych. Udało nam się zebrać ok. 100.000 
tysięcy. Brakuje już bardzo nie wiele. Dlatego 
z całego serca prosimy państwa o wsparcie, 
i dołożenie  swojej cegiełki w leczenie naszej 
córeczki. Każda nawet najmniejsza kwota 
przybliża nas do rozpoczęcia terapii

1% dla Julki

Można nam pomóc wpłacając darowiznę na 
subkonto Julki: Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym Chorzów 41-500 ul. Dąbrow-
skiego 55a Tel.(32)2411113
KRS: 0000018926 Numer konta na któ-
re można wpłacać pieniążki dla Julii: 
ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów Nr 
28105012431000002260246216 koniecznie 
z dopiskiem "Dla Julii Stachowiak" (jeżeli 
nie będzie dopisku, niestety fundacja przej-
mie pieniążki.) Można także przekazać 1% 
podatku. Wystarczy wpisać numer KRS: 
0000018926 (rubryka numer 137) a w rubry-
ce cel szczegółowy (rubryka numer 139) „Dla 
Julii Stachowiak” Za każdą pomoc będziemy 
ogromnie wdzięczni.

Z wyrazami szacunku 
Aleksandra Stachowiak - mama Julki
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27 kwietnia 2018 / godz. 18.00
Klub ChSM „Pokolenie”, ul. Młodzieżowa 29

BENEFIS ANDRZEJA „TOLUSIA” SKUPIŃSKIEGO
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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. 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 4.04.2018 r. do godz. 17:00

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.04.2018 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 przy ul. ks. A. Strzybnego 4 tel. 32 - 246-12-84 tel. 32- 246-46-12

poz. 2 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 21 marca 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
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Sprzedam tanio
wyposażenie zakładu krawieckiego 

(maszyny przemysłowe)
tel. 32 241 23 52, 32 241 70 74
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ELEKTRYK-USŁUGI
TEL. 662-653-111

wymiana tablic licznikowych-bezpiecznikowych, 
usuwanie awarii elektrycznych, instalacje 

elektryczne, wymiana-modernizacja, pomiary 

www.burek.portas.pl

Kupię udziały 
w kamienicy.

Może być pod zarządem 
PGM, wartość udziału 

bez znaczenia. 
tel. 512-448-902
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USŁUGI
• 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

• BERETTA, KOTŁY, PODGRZEWACZE – serwis, pierwsze 
uruchomienie kotłów kondensacyjnych, tel. 505-767-
107, 32 247-42-39

• 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 fa. VAT, tel. 602-642-294

• ELEKTRYK USŁUGI, tel. 664-967-550.

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

• KOMPUTERY, POMOC, technik – informatyk, 
tel. 503-303-540

• KOMPLEKSOWE REMONTY, tel. 508-506-721

• KUPIĘ ANTYKI – STAROCIE, oraz stare skrzypce, 
tel. 502-670-037

• MEBLE NA WYMIAR, kuchnie, zabudowy wnęk, 
tel. 503-592-364

• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja, 
tel. 32 220-64-27, 531-944-531  

• REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, hydraulika, 
tel. 511-638-650

• USŁUGI ELEKTRYCZNE Chorzów – elektryk z upraw-
nieniami SEP – tel. 504-494-622, więcej informacji na 
www.bardzopomocni.pl

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Sprzedam mieszkanie własnościowe ChSM przy ul. Jó-
zefa o pow. 49,80 m2, III p., 2 pokoje, kuchnia, łazienka + 
WC, domofon. Mieszkanie do remontu. Cena 110 000 zł. 
tel. 721-944-989 (od 9.00 do 16.00).

• Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Barskiej, 
46 m2, 2 piętro. Mieszkanie umeblowane, ogrzewanie elek-
tryczne (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 1 na osiedlu Rożanka ul. Krzywa, 3 pokojowe 
o pow. 48 m2 plus piwnica, 10 piętro z balkonem, okna 
plastikowe, C.O. Mieszkanie 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 p. w IV piętro-
wym bloku, 230 000 zł w Chorzowie. tel. 535-383-989.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w zasobach ChSM 
(księga wieczysta), niezadłużone, bez pośredników, o pow. 
63,2 m2 plus piwnica, IX p., z balkonem (3 windy), Klimzowiec 
os. Ryszki, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz CCW. Cena 
mieszkania 245 000 zł do negocjacji. tel. 531-539-500.

• Wynajmę mieszkanie w Chorzowie Batorym, ul. Ju-
bileuszowa, 54 m2, I piętro w IV piętrowym bloku, salon 
z balkonem,sypialnia, kuchnia z aneksem, przedpokój, 
osobne WC i łazienka. Odświeżone, wyposażone w AGD, 
Internet i TV kablowa. tel.: 518-635-451.

• Kupię mieszkanie w Chorzowie tel. 518-601-008.

• Kupię garaż w Chorzowie tel. 518-601-008.

• Wynajmę kawalerkę w Chorzowie przy ul. 3 Maja, 28,5 m2, 
wysoki parter z C.O., kuchnia umeblowana, przedpokój 
z zabudowaną szafą, łazienka oraz pokój. Cena wynajmu do 
uzgodnienia. tel. 506-552-989 lub 517-405-458.

• Do sprzedania mieszkanie 3 pokojowe na osiedlu IRYS. 
Pow. ok. 58 m2, X p. w trzynastopiętrowym budynku. 
W kuchni zostaje cała zabudowa kuchenna (do uzgodnie-
nia), komórka obok mieszkania, dwie windy. Mieszkanie 
wymaga delikatnego remontu. Tel. 502-223-065.

• Zamienię mieszkanie własnościowe w czteropiętrowym 
bloku, 3 pokoje, 53 m2, C.O. miejskie, duży balkon w 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 Klim-
zowcu. tel. 604-616-471.

• Zamienię mieszkanie 72 m2 własnościowe z gruntem 
– II piętro od ul. 11-go Listopada 62 do ul. Polnej, 
Grunwaldzka, obiekt zamknięty, na terenie obiektu 20 
garaży spółdzielczych do wynajęcia, na mieszkanie przy 
ul. Grunwaldzkiej – Krzyżowej, dwupokojowe, pow. 50-
54 m2, również własnościowe. tel. 782-334-440.

• Zamienię mieszkanie własnościowe przy ul. Krzywej 43, 
pow. 33,3 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
po remoncie) na większe mieszkanie własnościowe w 
okolicy. tel. 506-013-561.

• Kupię mieszkanie w Chorzowie, tel. 692-709-608.

• Sprzedam mieszkanie na terenie Chorzowa 
tel. 668-088-178.

• Kupię lub wynajmę garaż okolice ul. Kaliny 
tel. 600-130-757.

• Zamienię z 2 na 3 pokojowe mieszkanie – Chorzów 
Batory, tel. 600-130-757.

• Kupię garaż w Chorzowie, najlepiej w Centrum, 
tel. 661-741-376. 

• Zamienię mieszkanie 50 m2, Chorzów Szarlociniec 
(blok 4 piętrowy) na większe w zasobach ChSM, 
2 niezależne pokoje, kuchnia, łazienka (meble 
kuchenne na wymiar zostawię). Spłacę zadłużenie. 
tel. 509-505-304.

• Sprzedam dużą ustawną kawalerkę o pow. 35,4m2 

w Chorzowie Batorym przy ul. ks. J. Czempiela - IX 
piętro (1 duży pokój, duża kuchnia z oknem, łazienka 
z wc, przedpokój. c.o., c.w.u.), do mieszkania przyna-
leży drugi pokój o pow. 3m2 użytkowany za zgodą 
zarządcy, blisko autostrada A4 i DTŚ. Tel. 690-431-
312 po godz. 16.00

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, balkon, 
c.o., II piętro, 40m2 - Chorzów Batory ul. Armii Krajowej 
za zajezdnią tramwajową. Tel. 576-631-073

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, kawalerka pow. 35 m2, 

cena: 72.000,-
• Chorzów Centrum, M-3 o pow. 47 m2 budownictwo, 

deweloperskie, cena: 190 tys. zł + garaż 30.000,-
• Ruda Śl. ul. Niedurnego, M-3 o pow. 46,5 m2, 

cena: 105.000,-
• Chorzów Centrum, mieszkanie 5 pokojowe o pow. 134 m2, 

cena: 226.000,-

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

wej, działka 261 m2, cena: 430.000,-
• Mazury/Pisz, dom mieszkalny + budynek gospodarczy, 

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

działka 1700 m2, cena: 285.000,-
• 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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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

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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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

Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin, solidnie, 

tel. 606-274-056
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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


