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Delegacja Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyła w obchodach 
227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 97. rocznicy wybuchu 3. Powsta-
nia Śląskiego, które odbyły się w Chorzowie 3 maja. Uroczystości pod Pomnikiem 
Powstańca Śląskiego poprzedziła Msza Święta w kościele pw św. Barbary. Przedsta-
wicieli ChSM nie zabrakło także na uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem 
Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej. To wydarzenie odbyło się 8 maja – w związku 
z obchodami 73 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Patriotyczne
rocznice

Walne Zgromadzenie
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018

Obrady Walnego Zgromadzenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującym sta-
tutem, w czterech częściach, w dniach 7-10 maja. Pierwszego dnia spotkali się spół-
dzielcy z terenu Administracji „Żołnierzy Września”, drugiego spółdzielcy zamiesz-
kali na terenie Administracji „Chorzów Batory”, trzeciego dnia spółdzielcy z obszaru 
Administracji „Centrum”, a czwartego zamieszkali w rejonie Administracji „Róża-
na-Gałeczki”. Miejscem obrad była tradycyjnie hala Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i Sportu przy ul. Dąbrowskiego. 

Wszystkie części Walnego Zgroma-
dzenia odbywały się według tego sa-
mego porządku obrad. Po formalnym 
otwarciu następował wybór Prezydium 
danej części Walnego Zgromadzenia, po 
czym przewodniczący przedstawiał ze-
branym porządek obrad. Następnie prze-
prowadzano wybór komisji skrutacyjnej.

Obrady sprawnie i rzeczowo prowa-
dziły Prezydia wybrane dla każdej części 
Walnego Zgromadzenia. Podczas części 
pierwszej (obejmującej Rejon Admini-
stracyjny „Żołnierzy Września”) funkcję 
przewodniczącego sprawowała Joanna 
Chmielowska, a sekretarzem był Stefan 

Dudek. Podczas części drugiej (obejmu-
jącej Rejon Administracyjny „Chorzów 
Batory”) obradom przewodniczył Walde-
mar Kołodziej zaś sekretarzem była Ewa 
Godek. Podczas trzeciej części Walnego 
Zgromadzenia (Rejon Administracyjny 
„Centrum”) przewodniczącym obrad był 
Zdzisław Rejek, a sekretarzem Grażyna 
Widera. Podczas części czwartej Walnego 
Zgromadzenia (Rejon Administracyjny 
„Różana-Gałeczki”) obradom przewod-
niczył Romuald Brol, a funkcję sekreta-
rza pełnił Andrzej Klimas. 

Dokończenie na stronach 4-5
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z malo-

waniem klatek schodowych oraz dodat-
kowym dociepleniem ścian szczytowych 
przy ul. Lompy 8a-8d, malowaniem klatek 
schodowych przy ul. 3 Maja 117-117b, re-
montem dachu przy ul. Bocznej 6, remon-
tem chodnika pomiędzy budynkami przy 
ul. Józefa 1 – Opolskiej 12-14 oraz wymia-
ną słupów i lamp oświetlenia parkowego 
na Osiedlu Pnioki. 

W kwietniu dokonano przeglądów pla-
ców zabaw. Wykonane zostały naprawy 
i malowania urządzeń zabawowych, ławek 
i piaskownic.

Rada Osiedla
Omówiono aktualny system gospoda-

rowania odpadami komunalnymi, a tak-
że oceniono przebieg wiosennych prac 
porządkowych oraz stanu technicznego 
placów zabaw. Rada Osiedla pozytywnie 
oceniła stan porządkowy zasobów. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych spalino-
wych i wentylacyjnych. Zgodnie z harmo-
nogramem dokonano badań skuteczności 
zerowania i pomiarów oporności izolacji 
w mieszkaniach. Firmy sprzątające “Ma-
dex” i “Bud-Kom” prowadzą prace pielę-
gnacyjne zieleni polegające m.in. na nasa-
dzeniu kwiatów w donicach i na klombach 
oraz plewieniu żywopłotów.

Zlecono montaż kanałów PCV dla in-
stalacji teletechnicznych, remont instalacji 
wewnętrznej linii zasilania, rozdzielnic 
przedlicznikowych, zasilania mieszkań 
oraz oświetlenia klatek schodowych i piw-
nic na system enrgooszczędny LED, a tak-
że malowanie klatek schodowych wraz 
z ułożeniem płytek na korytarzach w bu-
dynkach przy ul. Farnej 18,a,b, Farnej 20. 
Zlecono ponadto remont kominów budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 23, 
malowanie klatek schodowych i ułożenie 

płytek na podestach i korytarzach w budyn-
ku przy ul. Czempiela 6-8, a także wykona-
nie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy 
budynkach ul. Kaliny - Karpacka - Orląt 
oraz dostawę i montaż urządzeń zabawo-
wych na placu zabaw przy ul. Podmiej-
skiej 15-25. 

Wykonano montaż kanałów PCV dla 
instalacji teletechnicznych w budynkach 
przy ul. Brzozowej 2-4, remont konser-
watorski elewacji frontowej z termoreno-
wacją ścian zewnętrzych budynków przy 
ul. Farnej 9-17, docieplenie przestrzeni dy-
latacyjnych budynków przy ul. Czempiela 
51-57 oraz malowanie klatek schodowych 
wraz z ułożeniem płytek na podestach 
w budynku przy ul. Farnej 2-4a.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu Rady Osiedla omówio-

no ważniejsze punkty programu Walnego 
Zgromadzenia, które dla rejonu admini-
stracyjnego „Chorzów Batory” odbyło się 
w dniu 8.05.2018 r. Ponadto wybrano ko-
misję do konkursu na najlepiej ukwiecony 
balkon i ogródek przydomowy i zapozna-
no się ze sprawami bieżącymi. Następnie 
członkowie Rady Osiedla przeprowadzili 
lustrację Osiedla.

CENTRUM

Administracja
W kwietniu br. w zasobach Administra-

cji „Centrum” zakończono wymianę po-
ziomów instalacji ciepłej wody użytkowej 
i cyrkulacji wraz z izolacją w budynkach 
przy ul. Krzyżowej 24-30-32-34-34a. 
Wykonano remont instalacji odgromowej 
budynku przy ul. Słowiańskiej 10-12-14-
16. Zakończono i odebrano I etap robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu 
podwórka przy ul. Barskiej 2-4-6-8, Stal-
macha 7, 9, 11.

W budynkach przy ul. Księcia Włady-
sława Opolskiego 1, 3, 5, 7, 9 wymieniono 
drzwi do maszynowni dźwigów na nowe 
spełniające wymogi przeciwpożarowe.

Kontynuowano wymianę okien w miesz-
kaniach, przeglądy instalacji gazowych 
i przeglądy kominiarskie wraz z realizacją 
wynikających z nich zaleceń.

W kwietniu dokonano przeglądów pla-
ców zabaw. Uzupełniono odeskowanie 
piaskownic i ławek, przemalowano urzą-
dzenia sportowe i zabawowe oraz osłony 

placyków gospodarczych. Dowieziono 
czysty piasek do piaskownic. Aktualnie 
trwa pierwsze w tym roku koszenie tere-
nów zielonych.

Zgodnie z opracowanym harmonogra-
mem pracownicy Spółdzielni przepro-
wadzają wiosenne przeglądy wszystkich 
budynków będących w zasobach Admini-
stracji „Centrum”.

Rada Osiedla
W kwietniu br. na posiedzeniu Człon-

kowie Rady Osiedla „Centrum” zapo-
znali się z oceną najstarszych zasobów 
mieszkalnych.

Zgodnie z opracowanym harmonogra-
mem Rada Osiedla brała udział w prze-
glądach budynków i ich otoczenia. Roz-
patrywano również sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W kwietniu 2018r. w zasobach Admi-

nistracji „Różana Gałeczki” zakończono 
prace związane z remontem podłóg klatek 
schodowych w budynku przy ul. Gałecz-
ki 40, termomodernizacją budynku przy 
ul. Krzywej 31 oraz remontem chodnika 
przy ul. Gałeczki 41. Dokonano przebu-
dowy placu zabaw przy ul. Gałeczki 43 
oraz wymiany drzwi wejściowych do 
tego budynku. Wyremontowano głowice 
kominowe przy ul. Gałeczki 40, wybu-
dowano nowy placyk gospodarczy przy 
ul. Młodzieżowej 1. Wyremontowane zo-
stało także przyłącze kanalizacyjne przy 
ul. Ryszki 59 oraz ciąg kanalizacji przy 
ul. Działkowej 9ab. Wykonywane były 
również okresowe kontrole szczelności 
instalacji gazowych, a także przeglądy 
kominiarskie i przeglądy instalacji elek-
trycznych oraz realizacja wynikających 
z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgła-
szane awarie.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w kwietniu 2018r. Rada 

Osiedla „Różana Gałeczki” dokonała ana-
lizy zaległości w opłatach za mieszkania 
i lokale w zasobach Administracji oraz zaj-
mowała się sprawami związanymi z przy-
gotowaniami do Walnego Zgromadzenia 
ChSM. Rozpatrywane były również spra-
wy bieżące i wniesione przez mieszkań-
ców 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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Głosowanie
od 21 maja 

do 3 czerwca     
Szanowni Państwo

W dniach 21.05 – 03.06.2018 r. odbędzie się głosowanie w VI edycji Chorzowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
To państwo zdecydują, które ze zgłoszonych propozycji zostaną zrealizowane. Głosować można będzie 
wyłącznie przez formularz elektroniczny, dostępny na stronie bo.chorzow.eu. 
Prosimy o oddanie głosu na projekt organizacji pikniku rodzinnego pn.: „ Piknik na Starym ”.
Liczy się każdy głos! Serdecznie dziękujemy i prosimy o poparcie!

W Dzień Dziecka Szyb „Prezydent” opanują piraci

Będzie dmuchany statek do zabawy, 
iluzjonista, żonglerzy i animatorzy w pi-
rackich przebraniach oraz strefa gastrono-
miczna – z foodtruckami oraz darmowymi 
popcornem i watą cukrową dla wszystkich 
uczestników. Nie zabraknie również baniek 
mydlanych. – Organizowany dotąd w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka Festiwal 
Baniek Mydlanych teraz stanie się częścią 
wydarzenia. Przygotowaliśmy wiele in-
nych atrakcji – mówi Magdalena Sekuła, 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. polity-
ki zdrowotnej i aktywizacji społecznej.

Za oprawę artystyczną wydarzenia od-
powiedzialne będą Siostry Wajs, które 
zaprezentują specjalny program interak-
tywny zatytułowany „Piraci z Karaibów”. 
Ponadto w Dniu Dziecka uruchomiony zo-
stanie Piracki Ekspres – kolejka, która bę-
dzie nieodpłatnie dowozić uczestników na 
imprezę na trasie Centrum Przesiadkowe-
-Szyb „Prezydent”. Dzień Dziecka w Cho-
rzowie rozpocznie się w piątek, 1 czerwca, 
o godzinie 15.00 i potrwa do 19.00. Wy-
darzenie odbędzie się pod Szybem „Prezy-
dent”, przy ul. Księdza Piotra Skargi.

Pod Szybem „Prezydent” zadokuje statek piracki. Nieopodal zaparkują foodtrucki. A na scenie tuż obok pojawią się Siostry Wajs 
ze specjalnym, interaktywnym programem. To tylko kilka atrakcji przygotowanych na tegoroczny Dzień Dziecka w Chorzowie. 
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Walne Zgromadzenie
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018
Dokończenie ze str. 1

Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Grzegorz Gowarzewski przedstawiał 
sprawozdanie Zarządu z działalności ChSM 
za rok 2017, Członek Zarządu, Małgorzata 
Aksamska przedstawiała sprawozdanie fi-
nansowe, a zastępca prezesa Piotr Zozgórnik 
prezentował realizację funduszu remonto-
wego. Ponadto Prezes Zarządu składał spra-
wozdanie z realizacji uchwał podjętych przez 
ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie ChSM.

Następnie przedstawiane było sprawoz-
danie z działalności Rady Nadzorczej za 
rok 2017 oraz wyniki lustracji pełnej Spół-
dzieli za lata 2015-2017. W kolejnym punk-
cie obrad komisja skrutacyjna odczytywała 
protokół stwierdzający prawomocność da-
nej części Walnego Zgromadzenia.  

Po dyskusji następowało głosowanie nad 
podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian do Statutu ChSM, których obowiązek 
umieszczenia w statucie nałożyła nowelizacja 
ustawy obowiązująca od dnia 9.09.2017r.

Następnie odbywały się głosowania nad 
poszczególnymi uchwałami Walnego Zgro-
madzenia. Zestawienie podjętych uchwał 
przez Walne Zgromadzenie prezentujemy 
na stronie 5. Przed zakończeniem obrad od-
czytywano listę pełnomocnictw. 

Protokoły z przebiegu poszczególnych 
części obrad są dostępne w siedzibie ChSM 
przy ul. Kopalnianej 4a (Dział Organiza-
cji i Kadr). Wyniki obrad stanowią dalszą 
część sprawozdania z Walnego Zgroma-
dzenia ChSM. 
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W dniu 25 kwietnia 2018 odbyło się 
czwarte w tym roku posiedzenie Rady 
Nadzorczej ChSM. Na posiedzenie prze-
wodnicząca komisji Rewizyjnej p. Ewa 
Lewek przedstawiła protokół pokontrolny 
z wyrywkowej kontroli zakupu usług ob-
cych w III kwartale 2017 roku. Przewodni-
cząca poinformowała, że nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości i rekomendo-
wała Radzie przyjęcie informacji.
Następnie członek Zarządu p.Małgorza-
ta Aksamska przedstawiła informację na 
temat wyników działalności gospodar-
czo-finansowej ChSM za I kwartał 2018. 
którą po rekomendacji Komisji Rewizyj-
nej przyjęła Rada.

Prezes Zarządu p. Grzegorz Gowarzew-
ski poinformował Radę o przebiegu 
przygotowań do Walnego Zgromadzenia 
w dniach od 7 maja do 10 maja 2018r. 
oraz przedstawił informację z bieżącej 
działalności Zarządu za okres od 16 mar-
ca do 16 kwietnia br. 

Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W DNIACH 7-10.05.2018r.
Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej w dniach 7-10.05.2018r. podjęło uchwały w następu-
jących sprawach:

• wprowadzenia zmian do Statutu Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej,

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
• przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozosta-

łej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017r.
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
2017r.,

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017r.,

• udzielenia absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu – 
Prezesowi Spółdzielni – inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu,

• udzielenia absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu – Zastęp-
cy Prezesa Zarządu Spółdzielni – inż. Piotrowi Zozgórnikowi,

• udzielenia absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu –                              
mgr Małgorzacie Aksamskiej,

• ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć w latach 2018/2019r.,

• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz 
społecznej i oświatowo – kulturalnej Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w roku 2018r.,

• zbycia nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania 
wieczystego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

• przyjęcia do realizacji wniosku polustracyjnego.
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Krzysztof Łazikiewicz
Radny Rady Miasta Chorzów

Jako radny Chorzowa kieruję się dobrem 
wspólnoty samorządowej Miasta Chorzów - 
utrzymując stałą więź z mieszkańcami, m.in. 
pełniąc dyżury radnego w gabinecie rad-
nego w Kancelarii Rady Miasta Chorzów. 
Przyjmuję zgłaszane przez mieszkańców 
wnioski oraz postulaty i przedstawiam je 
organom gminy do rozpatrzenia. Zgłaszam 
interpelacje pisemnie oraz ustnie na sesjach 
Rady Miasta. Interweniuję do różnych ze-
wnętrznych podmiotów. Na przykład - dzię-
ki moim staraniom w KZK GOP - w Cho-
rzowie II na przystanku na ul. Katowickiej 
(przy ul. Nowej) od 2015 roku zatrzymują 
się autobusy pospieszne relacji Tarnowskie 
Góry/Bytom – Katowice, linii o numerach 
820 i 830. Biorę udział - jako radny Cho-
rzowa w pracach Rady Miasta Chorzów 
i jej komisji, pełniąc funkcje: przewodni-
czącego Komisji Kultury i Sportu Rady 
Miasta oraz wiceprzewodniczącego Ko-
misji Infrastruktury i Funduszy Unijnych.  
Jako radny Chorzowa biorę również udział 
w pracach organizacji, do których zostałem 
wybrany przez Radę Miasta czyli Chorzow-
skiej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego oraz Samorządowego Chorzowsko-
-Świętochłowickiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji (jako zastępca przewodniczące-
go Zgromadzenia Związku).

Spotkania Komisji Kultury i Sportu wie-
lokrotnie odbywały się poza Urzędem Mia-
sta, m.in. w Chorzowskim Centrum Kultu-
ry, Miejskim Domu Kultury Batory, Teatrze 
Rozrywki czy Miejskim Ośrodku Rekreacji 
i Sportu. Informacje o posiedzeniach Komi-
sji Rady Miasta są zamieszczane na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Zaintereso-
wani mieszkańcy wiele razy brali w nich 
udział. Komisja Infrastruktury i Funduszy 
Unijnych również odbywała wyjazdowe 
spotkania, m.in. w siedzibie Państwowej 
Straży Pożarnej i w firmie PROLOGIS ma-
jącej siedzibę w Chorzowie Batorym.

Osobiście organizuję imprezy kultural-
ne i sportowe, między innymi wystawy 
i spotkania w ramach Galerii Spełnionych 
Marzeń. Dotychczas, w ciągu 17 lat, od-
było się 50 wystaw w Klubie „Pokolenie” 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jestem organizatorem okolicznościo-
wych rozgrywek sportowych, między in-
nymi turniejów brydża sportowego i skata. 
Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego – wspieram 
je i biorę udział w rajdach oraz imprezach 
organizowanych przez chorzowski PTTK. 
Zorganizowałem spotkania mieszkańców 
Chorzowa w ramach Klubu Obywatel-
skiego, w których dyskutantami byli m.in. 
posłowie, samorządowcy i eksperci wy-
powiadający się w ramach paneli „Jak 
poradzić sobie ze smogiem?” (Gabriela 
Lenartowicz i Patryk Białas - 7.03.2018r.) 
„Kilka słów o metropolii” (Wojciech 
Saługa, Marek Wójcik - 12.07.2017 r.),  
„Polska w Unii Europejskiej?” (Jan Ol-
brycht, Marcin Michalik - 9.11.2017 r.), 

„Co dalej z samorządem?” (Krystyna 
Szumilas, Borys Budka, Andrzej Kotala - 
25.04.2017 r.) oraz „Edukacja, samorząd, 
500 +” (Rafał Grupiński, Robert Kropiw-
nicki, Marcin Michalik - 15.02.2017 r).

Od wielu lat udzielam się społecznie, 
będąc m.in. ławnikiem Rejonowego Sądu 
Pracy w Chorzowie (w latach 2000-2007) 
i sekretarzem Rady Nadzorczej Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w latach 
1998-2016).

W 2017 roku zgłosiłem projekt do bu-
dżetu obywatelskiego, który w bieżącym 
roku będzie realizowany dla mieszkań-
ców Chorzowa II. Projekt ten dotyczy 
organizacji dziesięciu spotkań z dziećmi, 
w celu wskazania im możliwości alterna-
tywnego spędzania czasu wolnego (1 raz 
w tygodniu). Spotkania odbędą się w lip-
cu i sierpniu 2018 roku, na terenie po-

dwórek, placów zabaw i boisk szkolnych 
w rejonie Chorzowa II (tzw. Cwajka). Za-
bawy i działania z zakresu kształtowania 
postaw proaktywnych, zdrowego stylu 
życia, zapobiegania narkomanii i alkoho-
lizmowi. Z uwzględnieniem faktu, iż za-
bawy rówieśnicze sprzyjają przyjaznym 
kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają 
zachowaniom agresywnym. Spotkania 
przeprowadzi Stowarzyszenie lub inny 
podmiot wybrany przez Urząd Miasta 
Chorzów. W Chorzowie II nie ma Domu 
Kultury, dlatego tak ważna i wskazana 
jest realizacja tego projektu w rejonie 
stanowiącym skupisko rodzin patologicz-
nych i dysfunkcyjnych.

W każdym moim działaniu w ramach 
samorządu na pierwszym miejscu jest czło-
wiek, mieszkaniec naszego miasta, a celem 
jest to, aby Urząd Miasta oraz wszystkie 
miejskie jednostki nastawione były na przy-
jazną i kompetentną obsługę mieszkańców. 

W 2013 roku zostałem odznaczony 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Srebrnym  Krzyżem Zasługi za za-
sługi w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej. 

WYCIECZKA DLA 
SAMOTNYCH SPÓŁDZIELCÓW

W dniu 5 lipca 2018r. odbędzie się wycieczka dla samotnych Spółdzielców do Krzeszowic. Zainteresowani członkowie Spół-
dzielni mogą zgłaszać swój udział w wycieczce we właściwych dla ich miejsca zamieszkania Administracjach w terminie do dnia 
8.06.2018r. Przy zapisie przyjmowana będzie odpłatność w wysokości 30 zł, która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. 

TEKST PŁATNY
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Nowe życie starego dizajnu
Mieszkamy coraz ładniej. W otocze-

niu nowoczesnych mebli i sprzętów uła-
twiających codzienne życie chcemy czuć 
się dobrze, bezpiecznie i swobodnie, ale 
również komfortowo. W zależności od 
funduszów, którymi dysponujemy, mo-
żemy przebierać w szerokiej gamie ofert 
i nowinek technicznych, i … wybrać te 
rzeczy, które nam się podobają i zaspo-
kajają potrzeby domowników. Dlatego 
nasze mieszkania różnią się bardzo aran-
żacją, kolorem i wystrojem. 

Będąc przejazdem w okolicy, z zainte-
resowaniem zwiedziłam Muzeum PRL-
-u i przypomniałam sobie wygląd miesz-
kań w różnych latach  minionego wieku. 

W pamięci mam makatki kuchenne 
w mieszkaniu mojej babci. Wisiały so-
bie przy drzwiach, w miejscach, gdzie 
stała woda, nad stołem, przy półkach na 
naczynia i nad łóżkiem. Makatka miała 
zdobić izbę, chronić domowników przed 
chłodem ścian, ale i pouczać. Najbar-
dziej zapamiętałam niebieskie hafty na 
białym płótnie z tekstami, które były 
przywitaniem, mądrością ludową lub 
przysłowiem: „Miłość i zgoda, domu 
ozdoba”, „ Świeża woda humoru doda”,  
„Kto się myje, długo żyje”, „Nie mów 
nikomu, co się dzieje w domu”, „Gdy 
rodzina żyje w zgodzie, to jej bieda nie 
ubodzie”.

 I chociaż makatki przywędrowały do 
nas już na początku wieku, to w moim 
rodzinnym domu wisiały jeszcze na 
ścianach w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku, a potem 
zaczęły znikać. Uznawano je za staro-
świeckie i niemodne.

W latach 60. pojawił się w moim 
domu telewizor „Ametys”. Wcześniej 
korzystaliśmy z uprzejmości sąsiada, 
który pozwalał dzieciom oglądać bajki. 
Telewizor był wtedy towarem reglamen-
towanym i sporo kosztował.

Charakterystyczną cechą wystroju 
wnętrz w minionych latach były meble 
„patyczaki”, lekkie komody i stoły na 
„rozkraczających” się nóżkach. Na kwiet-
nikach stały paprotki. Moje koleżanki i ja 
miałyśmy modne wówczas słomianki. 
Wieszało się na nich widokówki, wycina-
ne zdjęcia aktorów i piosenkarzy, zagra-
niczne naklejki. Wchodząc do mieszka-
nia, szybko się można było zorientować, 
jakie zainteresowania ma domownik.  

W latach 70. nowe mieszkanie było 
trudno dostępne. Na własne „M” czekało 
się długo. W mieszkaniu rodziców znaj-
dowały się typowe dla tego okresu tale-
rze z brązowego i miodowego porcelitu, 
bujany fotel oraz poszewki na poduszki 
w kwadraty, dziergane z kolorowych 
włóczek. Modne też były suszone kwiaty 
w szklanym wazonie i łuki w otworach 
drzwiowych. Głównym meblem w więk-
szości polskich mieszkań tego czasu była 
meblościanka, zazwyczaj na wysoki po-
łysk. Na półkach za szybkami stały krysz-
tały, które podkreślały zasobność domu. 
Do dzisiaj mam kilka takich kryształów, 
które darzę dużym sentymentem. 

W latach 80. w sklepach były pustki, 
wszystko się „zdobywało” i po zakupy sta-
ło się w długich kolejkach. Kupowało się 
na talony. W domu mieliśmy automatyczną 
pralkę, telewizor, radiomagnetofon „Grun-
dig”, gramofon „Bambino” i zieloną wer-

salkę. Mieszkanie znajomych zdobił kom-
plet wypoczynkowy Kon-tiki, przy którym 
niewygodnie się siedziało, a przy jedzeniu 
bolały brzuchy. Pokój koleżanki oświetlał 
modny wówczas okrągły lampion z papie-
ru, który poruszał się tak, że wywoływał 
lekkie zawroty głowy. Popularne w tym 
czasie stały się porcelitowe wazony, dzban-
ki i inne naczynia oraz makatki, również 
wyszywane kolorowymi nićmi, wiszące 
na olejnej ścianie. W owym czasie groma-
dziło się dużo rzeczy niepotrzebnych lub 
niepasujących do wnętrza, ale w tamtych 
czasach nie było wyboru i kupowało się to, 
co pojawiło się w sklepach.

Późniejsze lata to okres gwałtownych 
zmian. Nastąpiła transformacja związa-
na z otwarciem się na Zachód, dostępem 
do nowych technologii i niezliczoną ilo-
ścią oferowanych sprzętów. Duży wybór 
mebli, farb, tapet i akcesoriów wystroju 
wnętrz spowodował, że urządzanie wła-
snego „gniazdka” zależało głównie od 
zasobności portfela, mody oraz gustu. 

Nasze upodobania dotyczące aranżacji 
wnętrz na przestrzeni ostatnich lat mocno 
się zmieniały. Dużą popularnością cieszy 
się już od wielu lat styl skandynawski, któ-
ry zdominował wnętrzarskie trendy. Wiel-
kie kanapy, kolorowe poduchy i otwarta 
kuchnia to znak XXI wieku. Jasne, drew-
niane meble, zielone rośliny i ręcznie ple-
cione tkaniny to nieliczne elementy tego 
stylu, który charakteryzuje się prostotą, 
dobrą jakością i jest przyjazny dla portfela.

Jedni urządzają swoje mieszkania no-
wocześnie, wzorując się na stylu z po-
pularnej sieciówki, drudzy preferują in-
dywidualizm w urządzaniu mieszkania. 
Obecnie często  poszukuje się mebli 
niestandardowych, doceniając te z lat 
60. i 70. Traktuje się je jako przykład 
świetnego dizajnu i sposobu na niety-
powe urządzenie mieszkania. Meble te 
zachwycają prostotą i urodą projektów 
sprzed prawie pół wieku, a odnowione 
są przykładem świetnego wzornictwa. 

Tęsknota za dawnymi czasami, moda 
na przedmioty sprzed lat - haftowane 
makatki, ceramikę i meble - wraca jako 
nostalgiczna i nieco żartobliwa deko-
racja współczesnych wnętrz. Polecam 
zwiedzenie Muzeum PRL-u, które mie-
ści się w Rudzie Śląskiej, aby chociaż na 
chwilę powrócić do „tamtych lat”. 

Anna Łazikiewicz
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Perełki architektury spółdzielczej
W zasobach naszej Spółdzielni znajdują się budynki o szczególnej wartości historycznej i architektonicznej 

charakteryzujące się bogatym wystrojem elewacji frontowej. W ostatnim okresie elewacje te zostały wyremon-
towane, a elementy architektoniczne pieczołowicie odtworzone. Z okazji 110-lecia Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej elewacje te zostały podświetlone, co pozwala wyeksponować ich niespotykany charakter.

Zespół zabudowy Spółdzielczej zrealizowany w 1910 roku 
z elewacją o reprezentacyjnym charakterze z licznymi 
elementami i detalami wystroju architektonicznego w stylu 
wczesnosecesyjnym. Remont odtworzeniowy elewacji 
zrealizowano w 2012 roku.   

Zespół zabudowy spółdzielczej zrealizowany w latach 1912-
1915 w stylu modernistycznym. Remont odtworzeniowy 
elewacji zrealizowano w latach 2017-2018.

BUDYNEK PRZY UL. GEN. H. DĄBROWSKIEGO 64-68

BUDYNEK PRZY UL. FARNEJ 9-17
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W programie: 

16:00 Rozpoczęcie Festynu 

 Program sceniczny dla dzieci – „Wesoły Kurnik” 

 Przeboje muzyki rozrywkowej w wykonaniu  

zespołu „Wspomnienie” 

 Niezapomniane przeboje muzyki DISCO POLO  

z grupą „ABC” 

 Występ zespołu „KARO” 

21:00 Zakończenie Festynu 
 

W trakcie trwania Festynu będą dostępne punkty  

małej gastronomii. 
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XVI PIKNIK OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Chorzowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa serdecznie zaprasza osoby 
niepełnosprawne wraz z opiekuna-
mi, zamieszkałe w zasobach ChSM 
do udziału w XVI Pikniku Osób Nie-
pełnosprawnych, który odbędzie się 
w Podlesicach w dniu 9 czerwca br. 
Koszt uczestnictwa w przedmioto-
wym Pikniku będzie wynosił 10 zł. 
od osoby i nie podlega zwrotowi. 
Zapisy przyjmowane są przez po-
szczególne Administracje Osiedlo-
we w terminie do dnia 28.05.2018r. 
Ilość miejsc ograniczona.

Skatowa rywalizacja
Funkcję kierownika turnieju sprawował 

Jan Maroński, a sekretarzem był Marek 
Głowski. Sędziował Zbigniew Goworek. Ze 
startującymi spotkał się fundator turniejowe-
go pucharu - przewodniczący Rady Nadzor-
czej ChSM Marek Kopel. 

W rywalizacji wystartowało 95 zawodni-
ków. Wygrał Zdzisław Leśniewski (Bom-
bajka Klimzowiec Chorzów). Na drugiej 
lokacie uplasował się Janusz Stęchły (So-
kół Imielin), a trzecie miejsce zajął Zbi-
gniew Szumski (SAKOP 4 ASY Bytom). 
Najwyżej notowany zawodnik KS ChSM 
Chorzów – Piotr Grzyb, zajął 15 miejsce. 

Warto odnotować, że w aktualnej klasyfi-
kacji Grand Prix 2018 dwie pierwsze lokaty 
zajmują reprezentanci KS ChSM Chorzów 
– Zbigniew Goworek i Mieczysław Tkocz.    

O Puchar Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Chrzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej rywalizowano pod-
czas skatowego IV Turnieju Grand 
Prix Okręgu, który rozegrano 12 maja 
w Klubie Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Pokolenie” przy 
ul. Młodzieżowej. 
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Andrzej Skupiński, czyli popular-
ny "Toluś" – aktor, artysta estradowy, 
kabareciarz i… polonista świętował 
w Klubie Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Pokolenie" swój bene-
fis z okazji 45-lecia pracy artystycznej. 

Atmosfera spotkania, które odbyło się 
27 kwietnia, była wspaniała. Frekwen-
cja dopisała, a dla Jubilata (którego na 
salę widowiskową klubu dostarczono 
w paczce) wystąpili przyjaciele i zapro-
szeni goście - grupa Whiskey River, Lu-
cjan Czerny, Marian Makula, Zdzisław 
Szczypka, Marek Mazur, Jano Mościcki 
i Joanna Smajdor. Wieczór poprowa-
dził syn jubilata Jan Jakub Skupiński, 
a krótką rozmowę z „Tolusiem” prze-
prowadził Krzysztof Knas, redaktor 
naczelny magazynu „Chorzów Miasto 
Kultury”, który patronował benefisowi 
medialnie. Odśpiewano gromkie sto lat, 
gratulacjom i laudacjom nie było końca, 
a jubileuszowego tortu wystarczyło dla 
wszystkich. Jak stwierdził kierownik 
klubu, Ireneusz Warta, benefis „Tolusia” 
zapisze się w historii „Pokolenia” na 
stronach rozdziału obejmującego najbar-
dziej udane klubowe imprezy.   
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relacja video na www.chsm.com.pl

Whiskey River

Zdzisław Szczypka

Marek Mazur i Ireneusz Warta

Sto lat dla Tolusia

Marian Makula

Joanna Smajdor

Jan Jakub Skupiński
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1. Celem konkursu jest poprawa estetyki zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie 
i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej przez jej mieszkańców.

2. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie 
przy ul. Kopalnianej 4a.

3. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 września 
i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

• balkony
• ogródki przydomowe

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez ChSM.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I. dokonanie wizytacji zasobów przez przedstawicieli Komisji Konkursowej w celu wytypowa-
nia uczestników Konkursu. Przy ocenie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę balko-
nu lub ogródka przydomowego oraz aranżację i wypielęgnowanie zieleni.
II. wyłonienie laureatów Konkursu.

6. Ocena kwalifikacyjna przeprowadzona jest przez Komisję Konkursową raz w roku – w okresie letnim.
7. Oceny przebiegu konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:

• przedstawiciel Rady Osiedla
• pracownik administracji osiedla 
• przedstawiciel Komisji Społeczno -Kulturalnej 
• pracownik Działu Organizacji i Kadr.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowią-
cej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej bądź właściwej administracji Osiedla zawierającej:

• imię i nazwisko,
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
• adres zamieszkania,
• numer telefonu,
• kategorię konkursu (balkon lub ogródek przydomowy),
• zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

9. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
• najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni
• najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.

10. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku, 

a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
12. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM w miesiącu październiku (każdego roku) na roz-

strzygnięcie konkursu.   
13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.
Zarząd 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin Konkursu
na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy
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KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w konkursie „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”*

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

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

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

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

Oświadczam, że: 
• zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu, 
• wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu na „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy” moich danych osobowych 

na potrzeby Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.),

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Chorzowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.

* zakreślić właściwą kategorię

........................................................
Data i podpis osoby zgłaszającej 

........................................................
Data i podpis opiekuna balkonu lub ogródka

Martwe 
natury

Piotr Mikołajczyk urodził się 
w Katowicach, jest z wykształ-
cenia dekoratorem. Zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, 
ściennym i ilustracją dla dzieci. 
Należy do chorzowskiej grupy 
plastycznej „Krajcok’12”. Zor-
ganizował do tej pory siedem 

wystaw indywidualnych. Jego prace można było oglądać m.in. 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Siemianowicach Śląskich, 
Galerii „Fryna” w Bytomiu, Galerii Działań „Krekot” w Ru-
dzie Śląskiej i Miejskim Domu Kultury „Batory”. 

Galeria Spełnionych Marzeń, która zaprasza na wernisaż 
8 czerwca o godz. 18.00, działa przy Klubie Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” przy ul. Młodzieżo-
wej 29. Kuratorem wszystkich wystaw pod szyldem „GSM” 
jest Krzysztof Łazikiewicz. Galeria działa od 17 lat. Prezen-
tacja prac Piotra Mikołajczyka będzie 51 wydarzeniem w jej 
bogatej historii. 

Galeria Spełnionych Marzeń zaprasza na wystawę 
malarstwa Piotra Mikołajczyka „Martwe natury”. 
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WYMIANA PODZIELNIKÓW
Zasoby zarządzane przez Spółdzielnię 
wyposażone są w dwa rodzaje podziel-
ników kosztów centralnego ogrzewania 
- wyparkowe oraz elektroniczne. Po za-
kończeniu obecnego sezonu grzewczego 
przystępujemy do wymiany podzielni-
ków wyparkowych na elektroniczne po-
dzielniki z odczytem radiowym. Wymia-
na będzie miała miejsce w budynkach, 
w których rozliczeń kosztów centralnego 
ogrzewania dokonuje firma Inwestprojekt 
Katowice położonych przy ul. Brzozowej, 
Machy, Konarskiego, Francuskiej, Żół-
kiewskiego, Karpińskiego 16-18, Kaszub-
skiej 17-21, Poniatowskiego 24-28, Ko-
nopnickiej 11 ab, Stabika, Dąbrowskiego 
38-42, Krakusa 12, 16, Ryszki 11-59.
Wyparkowe podzielniki kosztów w tych 
budynkach odczytane zostaną po raz 

ostatni zgodnie z podanym w kwiet-
niowym wydaniu „Wiadomości Spół-
dzielczych" harmonogramem, po czym 
zostaną zdemontowane a w ich miejsce 
umieszczone zostaną nowe podzielniki 
produkcji APATOR - POWOGAZ typ 
E-ITN 30.5. Harmonogram wymiany 
podzielników w budynkach, dla któ-
rych okres rozliczeniowy kończy się we 
wrześniu podany zostanie w wakacyj-
nym numerze „Wiadomości Spółdziel-
czych". Za nowe podzielniki, w trakcie 
montażu, nie wnosi się żadnych opłat. 
Odpłatność za elektroniczne podzielniki 
z odczytem radiowym pobierana będzie 
wraz z rozliczeniem kosztów central-
nego ogrzewania począwszy od przy-
szłego okresu rozliczeniowego. Rata za 
podzielnik wynosić będzie 9,31 zł. przez 

pięć kolejnych lat, natomiast za odczyt 
i rozliczenie kosztów ciepła odpłatność 
wynosi 5,00 zł. za podzielnik. Okres 
działania urządzenia wynosi 10 lat plus 
rok rezerwy, po czym na skutek wyczer-
pania baterii nastąpi jej wymiana.
Okresy rozliczeniowe kosztów cen-
tralnego ogrzewania dla podanych bu-
dynków pozostają bez zmian. Montaż 
uzupełniający nowych podzielników za-
kończony będzie 10 września 2018r.
Podzielniki elektroniczne z odczy-
tem radiowym począwszy od sezonu 
2018/2019 odczytywane będą bez ko-
nieczności wejścia do mieszkań, co po-
zwoli na rozliczenie według ich wskazań 
wszystkich lokali. Dodatkowe wyjaśnie-
nia udzielane będą przez pracowników 
firmy Inwestprojekt podczas montażu.

Harmonogram montażu elektronicznych podzielników kosztów w budynkach,
w których okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania kończy się

w dniu 30 czerwca 2018r.

Montaż:
od poniedziałku do piątku nastąpi od godziny 16:00

w soboty od godziny 10:00

ADM CENTRUM

• 04.06.2018 r. - poniedziałek
Karpińskiego 16

• 05.06.2018 r. - wtorek 
Karpińskiego 18

• 06.06.2018 r. - środa
Kaszubska 17

• 07.06.2018 r. – czwartek 
Kaszubska 19

• 08.06.2018 r. - piątek
Kaszubska 21

• 18.06.2018 r. - poniedziałek
Poniatowskiego 24
Stabika 16

• 19.06.2018 r. – wtorek
Poniatowskiego 26,
Stabika 18

• 20.06.2018 r. – środa
Poniatowskiego 28

• 21.06.2018 r. – czwartek
Stabika 20

• 22.06.2018 r. – piątek
Stabika 22

• 25.06.2018 r. – poniedziałek
Stabika 6, 24

• 26.06.2018 r. – wtorek
Stabika 8,
Konopnicka 11

• 27.06.2018 r. – środa
Stabika 10,
Konopnickiej 11a

• 28.06.2018 r. – czwartek
Stabika 12,
Konopnickiej 11b

• 29.06.2018 r – piątek
Stabika 14, Konopnickiej 11c

• 02.07.2018 r. – poniedziałek
Dąbrowskiego 38

• 03.07.2018 r. – wtorek
Dąbrowskiego 40

• 04.07.2018 r. – środa
Dąbrowskiego 42

ADM BATORY

• 04.06.2018 r. - poniedziałek
Brzozowa 1  m 1-15
Brzozowa 5  m 1-16

• 05.06.2018 r. - wtorek
Brzozowa 1 m 16-30
Brzozowa 5 m 17-33

• 06.06.2018 r. – środa
Brzozowa 1  m 31-44
Brzozowa 5 m 34-50
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Harmonogram odczytu 
wyparkowych podzielników 

kosztów i montaż
elektronicznych

podzielników kosztów dla 
budynków dla których okres 

rozliczeniowy kończy się 
dnia 30 września 2018r.

podany zostanie w wydaniu 
Wiadomości Spółdzielczych 

w miesiącach
lipiec-sierpień.

• 07.06.2018 r. - czwartek 
Brzozowa 3  m 1-16
Brzozowa 5 m 51-66

• 08.06.2018 r. – piątek
Brzozowa 3  m 17-33
Brzozowa 7 m 1-16

• 11.06.2018 r. - poniedziałek 
Brzozowa 3  m 34-50
Brzozowa 7  m 17-33

• 12.06.2018 r.  – wtorek
Brzozowa 3  m 51-66 
Brzozowa 7 m 34-50

• 13.06.2018 r. - środa
Brzozowa 4 m 1-15
Brzozowa 7 m 51-66

• 14.06.2018 r. - czwartek
Brzozowa 4 m 16-30

• 15.06.2018 r. - piątek 
Brzozowa 4 m 31-44

ADM RÓŻANA-GAŁECZKI

• 19.05.2018 r. - sobota
Ryszki 57 m 1-42

• 26.05.2018 r. – sobota 
Ryszki 57 m 43-78

• 02.06.2018 r. – sobota 
Ryszki 57 m 79-114

• 09.06.2018 r. – sobota
Ryszki 57 m 115-149

• 16.06.2018 r. - sobota 
Ryszki 59 m 1-41

• 18.06.2018r. - poniedziałek 
Ryszki 59 m 42-77

• 19.06.2018 r. - wtorek 
Ryszki 59 m 78-113

• 20.06.2018 r. – środa
Ryszki 59 m 114-148 

• 21.06.2018 r. – czwartek 
Ryszki 11, 13, 15, 17

• 22.06.2018r. - piątek 
Ryszki 19, 21, 23

• 23.06.2018 r. - sobota 
Ryszki 25, 27

• 25.06.2018 r. - poniedziałek 
Ryszki 29

• 26.06.2018 r. – wtorek
Ryszki 31

• 27.06.2018 r. – środa
Ryszki 33

• 28.06.2018r. - czwartek 
Ryszki 35

• 29.06.2018 r. - piątek 
Ryszki 37

• 30.06.2018 r. - sobota 
 Ryszki 39

• 02.07.2018r. - poniedziałek 
Ryszki 41

• 03.07.2018 r. - wtorek 
Ryszki 43

• 04.07.2018 r. - środa 
Ryszki 45 

• 05.07.2018 r. - czwartek 
Ryszki 47

• 06.07.2018 r. – piątek
Ryszki 49
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,
ul. Kopalniana 4A

informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne :

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 Zlecona wycena

2. ul. J. Rymera 17/3 48,80 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, parter, ogrzewanie etażowe-gazowe Zlecona wycena

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:

Terminy składania ofert zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu
na ustanowienie odrębnej własności lokali po wycenie mieszkania z poz. 1 i 2.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 2 2415-208, wew. 301, 302, 304.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,
ul. Kopalniana 4A

oferuje lokale użytkowe do wynajęcia
- stan na dzień 15 maja 2018r.

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

5. ul. Opolska 1 lok. III 111,50 Pawilon usługowy

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, 302, 303, 305.

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

poz. 5 administracja MA-1 ul. J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 tel. 32/ 246 04 55

poz. 1 ul. ks. A. Strzybnego 4  tel. 32 - 246-12-84 tel. 32- 246-46-12

poz. 2-3 ul. ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32- 241-35-97 tel. 32- 241-41-16
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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 urucho-
mienie 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.

• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, konserwacja, montaż, 
tel. 783-367-264 

• 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

• TANIE MYCIE okien i sprzątanie, tel. 531-471-863

• UBEZPIECZENIA, tel. 696-710-940

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

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, balkon, 
C.O., II p., 40 m2 - Chorzów Batory ul. Armii Krajowej za 
zajezdnią tramwajową tel. 576-631-073.

• Kupię mieszkanie na os. Pnioki do 50 m2 z balkonem. 
tel. 784-234-631.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na Irysie na jedno 
mniejsze w zasobach ChSM. Mieszkanie do odnowienia 
tel. 600-275-903.

• Zamienię mieszkanie własnościowe spółdzielcze 
1 pokojowe z C.O. wyremontowane i umeblowane 
w Chorzowie II na mieszkanie większe także własnościo-
we spółdzielcze z C.O. do małego remontu czy odświe-
żenia, dopłacę różnicę w cenie lub spłacę zadłużenie. 
tel. 739-689-460.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 49,8 m2, 2 pokoje 
+ kuchnia + łazienka z WC + balkon + komórka loka-
torska, VII piętro, os. Irys, Chorzów. tel 607-166-653.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w zasobach 
ChSM (księga wieczysta), niezadłużone, bez pośredni-
ków, o pow. 63,2 m2 plus piwnica, IX piętro, słoneczne 
z balkonem (3 windy) w dzielnicy Klimzowiec, os. 
Ryszki, 3 p., kuchnia, łazienka, WC oraz CCW. Cena 
mieszkania 239 000 zł do negocjacji. tel. 531-539-500.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe o pow. 35 m2 własno-
ściowe po generalnym remoncie w Bytomiu (pl. Wojska 
Polskiego) z C.O. na 2 p. wieżowca z windą, na mieszkanie 
w bloku. (możliwa dopłata). tel. 507-000-662.

• Zamienię mieszkanie 39,5 m2 PGM słoneczne, 
wyremontowane 2 pokoje, kuchnia, łazienka w bloku. 
Ogrzewanie gazowe własne na mieszkanie do 48 m2 
z balkonem. tel. 514-019-212 lub 512-571-851.

• Zamienię wyremontowane mieszkanie komunalne 
z łazienką ok. 35 m2 na mieszkanie większe lub o po-
dobnym metrażu, spłacę zadłużenie. tel. 668-670-965.

• Wynajmę mieszkanie na 4 piętrze, M-5, 4 p. + kuch-
nia, osobno łazienka i ubikacja, Chorzów Klimzowiec 
ul. Ryszki. tel. 694-764-622. 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane na 
os. Różanka. tel, 504-964-489.

• 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.

• Zamienię mieszkanie spółdzielcze, własnościowe 
w Chorzowie, Klimzowiec ul. Wiosenna, IV p., 2 p., 
na większe 3-4 p. w Chorzowie, również Klimzowiec 
z dopłatą tel. 693-118-864.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, bez pośredników, 
tel. 531-471-863.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze (minimum 
2 pokoje) mieszkanie 80m2, 4 pokoje, wyremontowane, 
I piętro, ul. Łagiewnicka. Tel. 732-662-497.

• Sprzedam mieszkanie na Klimzowcu, pokój z kuchnią, 
36m2. Tel. 609-995-668

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, ul. Cybisa, M-4 o pow. 54 m2, cena: 139.000,-

• Chorzów Centrum, M-3 o pow. 47 m2 budynek deweloper-
ski,  cena: 185.000,- + garaż 30.000,-

• Ruda Śl. ul. Niedurnego, M-3 o pow. 46,5 m2, 
cena: 95.000,-

• Bytom Szombierki, kawalerka o pow. 32,5 m2, cena: 53.000,-

• Katowice ul. Sokolska, M-4 o pow. ok. 60 m2

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: do uzgodnienia

Działki do sprzedaży
• Boronów/Dębowa Góra, budowlana 1500 m2, 

cena: 55.000,-

• Gierałtowice/Gliwice, budowlana: 2215 m2, cena: 90,-/m2

• Górki Wielkie/Lipowiec, działki budowlane o pow. 795 i 952 m2, 
cena: 75,-/m2

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

pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości

www.konkret1.gratka.pl

Regulacja, naprawa okien PCV,  
wymiana uszczelek, montaż nowych,

tel. 602-314-720 
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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
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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
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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)

ELEKTRYK-USŁUGI
TEL. 662-653-111

wymiana tablic licznikowych-bezpiecznikowych, 
usuwanie awarii elektrycznych, instalacje 

elektryczne, wymiana-modernizacja, pomiary 

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
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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

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
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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


