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110 lat ChSM
Były gratulacje, życzenia, a takżke okazały jubileuszowy tort – Chorzowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa świętowała 110-lecie swojego istnienia. Uroczy-
sta gala z tej niezwykłej okazji odbyła się 18 maja w Chorzowskim Centrum 
Kultury. ChSM jest jedną z najstarszych i największych spółdzielni mieszka-
niowych w Polsce. Może się też poszczycić pozycją jednej z najlepszych.

ChSM zarządza około 15.000 miesz-
kań w mieście, co oznacza, że zapewnia 
dach nad głową jednej trzeciej wszyst-
kich chorzowian. Podczas uroczystości 
podkreślano, że Spółdzielnia jest do-
brze prowadzona, co znajduje odbicie 
w stanie jej finansów, a także poziomie 
dbałości o zasoby. Z sukcesem przepro-
wadzono termomodernizacje budynków, 
pięknieją osiedla, place zabaw, skwe-
ry, obiekty małej architektury i zabu-
dowa gospodarcza. Przybywa miejsc 
parkingowych i odświeżonych terenów 
rekreacyjnych. Na wysokim poziomie 

utrzymuje się działalność społeczno-
-kulturalna Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Aktywizowani są 
najmłodsi, seniorzy i niepełnosprawni 
mieszkający w spółdzielczych zasobach. 
Powodzeniem cieszą się koła zaintereso-
wań, imprezy okolicznościowe i półko-
lonie w klubie ChSM „Pokolenie” oraz 
sezonowe festyny osiedlowe, imprezy 
rekreacyjno-sportowe, wycieczki i pik-
niki. Konkurs na najpiękniejszy balkon 
i ogródek przydomowy zachęca do włą-
czenia się w dbałość o poprawę estetyki 
dzielonego z sąsiadami otoczenia.

Ciąg dalszy na stronach 3-7
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
W maju 2018 roku zostały zakończo-

ne prace związane z wymianą kuchen-
nych pionów kanalizacyjnych w bu-
dynkach przy ul. Józefa 3-5, Opolskiej 
12-14, 18-20, wymianą izolacji termicz-
nej rurociągów centralnego ogrzewania 
w budynku przy oraz awaryjną wymia-
ną kanalizacyjnego pionu łazienkowego 
w budynku przy Józefa 1. Zakończono 
także docieplenie ścian szczytowych 
budynku przy ul. Watoły 1-3, 5-7, 9-11, 
odnowienie powłoki ochronnej UV da-
chu budynku przy ul. Kopalnianej 6, 
remont dachu budynku przy ul. Ła-
giewnickiej 108-110, remont chodnika 
między budynkami przy ul. Bocznej 10 
i Kingi 49 oraz zagospodarowanie tere-
nu w rejonie budynku przy ul. Wróblew-
skiego 15-15a.

Rada Osiedla
Podczas majowego posiedzenia Rada 

Osiedla dokonała pozytywnej oceny re-
alizacji zadań remontowych za pierw-
szy kwartał 2018 roku oraz oceny stanu 
technicznego zasobów Administracji. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokona-

no rocznych przeglądów instalacji ga-
zowej oraz przewodów kominowych 
spalinowych i wentylacyjnych. Do-
konano zgodnie z harmogramem od-
czytów podzielników kosztów ciepła 
w mieszkaniach.

Zlecono wymianę słupa oświetle-
niowego i oprawy przy budynku na 
ul. Farnej 20, przebudowę i termomo-
dernizację elewacji pawilonu handlo-
wego przy ul. Prostej 2, odnowienie 
powłoki ochronnej przeciw UV z po-
sypką łupkową dachu pawilonu przy 
ul. Granicznej 90, oczyszczenie, od-
grzybienie i zabezpieczenie elewacji 
budynków przy ul. Karłowicza 23, Or-
ląt 1, Żółkiewskiego 9-11 oraz naprawę 

elewacji budynków mieszkalnych przy 
ul. Granicznej 62-64, 66-72. Ponadto 
zlecono remont balkonów w budynku 
przy ul. Karłowicza 25 -29 oraz ul. Ka-
liny 66-68, zagospodarowanie terenu 
przy budynkach na ul. Czempiela 41-
63, zagospodarowanie terenu przy bu-
dynkach ul. Machy 3 - Konarskiego 1 
- Francuska 6 oraz uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchniach asfaltowych na 
terenie zasobów Administracji Cho-
rzów Batory.

Wykonano wymianę wyłącznika 
głównego tablicy i zabezpieczeń we-
wnętrznej linii zasilania w budynku przy 
ul. Karpackiej 40 b, c, instalację elek-
tryczną podświetlenia elewacji fronto-
wej budynku przy ul. Farnej 9-17, odno-
wienie powłoki ochronnej przeciw UV 
z posypką łupkową dachu budynku przy 
ul. Kaliny 62, montaż urządzeń zabawo-
wych na placu zabaw przy ul. Kaliny 87, 
Karpackiej 36 oraz Orląt 3.

Rada Osiedla
Na majowym posiedzeniu Rady 

Osiedla „Chorzów Batory” omówiono 
wnioski z przeglądu Osiedla i proble-
matykę bieżącą oraz zapoznano się z 
protokołami przeglądów urządzeń za-
bawowych i sportowych pod względem 
bezpieczeństwa.

CENTRUM

Administracja
W maju br. w zasobach Administracji 

„Centrum” zakończono remont instalacji 
oświetlenia klatek schodowych, piwnic, 
pomieszczeń gospodarczych na system 
energooszczędny LED w budynkach 
przy ul. Sienkiewicza 12-14, Rostka 4, 
Kościuszki 16-18-20-22-24-26-28-30. 
Wykonano renowacje rękawem żywicz-
nym pionów wewnętrznej kanalizacji 
deszczowej w budynkach przy ul. Księ-
cia Władysława Opolskiego 3 i 9. Wy-
mieniono włazy na dach (na nowe, 
kopułkowe) w budynkach przy ul. 11 Li-
stopada 41,43, Kościuszki 16-30, Mie-
chowickiej 2-4, Konopnickiej 11 abc. 
Rozebrano stare placyki gospodarcze 
i utwardzono tereny kostką brukową 
pod nowe wykonane osłony śmietniko-
we w rejonie budynków przy ul. Ks. Wł. 

Opolskiego 5, Konopnickiej 15ab, Pawła 
2-4a, Pudlerska 18, Krzyżowa 26, 11-Li-
stopada 37, Grunwaldzka 10, Krzyżo-
wa 34. Zakończono i odebrano roboty 
remontowo-termorenowacyjne budynku 
przy ul. Słowiańskiej 10-12-14-16 oraz 
remont dachu budynku przy ul. Konop-
nickiej 11 abc.

Rada Osiedla
W maju br. na posiedzeniu Rada 

Osiedla „Centrum” dokonała podsu-
mowania przeglądów wiosennych bu-
dynków i ich otoczenia oraz zapoznali 
się oceną stanu technicznego zasobów 
Administracji „Centrum”. Omówiono 
przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. 
Na posiedzeniu rozpatrywane były rów-
nież sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W maju 2018r. w zasobach Admini-

stracji „Różana Gałeczki” zakończono 
prace związane z remontem schodów 
oraz wymianą drzwi wejściowych do 
budynku przy ul. Gałeczki 45. Wy-
mieniono piony wodno-kanalizacyjne 
w budynkach przy ul. Gałeczki 41, Wio-
sennej 18, Ryszki 33, 37, 39 oraz ciąg 
kanalizacji deszczowej przy ul. Dział-
kowej 7ab. Rozpoczęto prace związa-
ne z modernizacją instalacji c.o. przy 
ul. Gałeczki 38, termomodernizacją bu-
dynku przy ul. Krzywej 28 oraz renowa-
cją terenów przy ul. Gałeczki 36 i 41.

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 maju 2018r. Rada 

Osiedla „Różana Gałeczki” omówiła 
przebieg Walnego Zgromadzenia ChSM 
oraz poruszane na nim przez mieszkań-
ców zagadnienia. Dokonała analizy prze-
biegu sezonu grzewczego 2017/2018 
w zasobach Administracji. Rozpatrywa-
ne były również sprawy bieżące i wnie-
sione przez mieszkańców Osiedla. 

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

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

Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: biuro@cuddruk.pl. 
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110 lat ChSM
Na uroczystej gali w ChCK obecni byli m.in. posłowie Marek Wójcik i Jerzy Pola-

czek, prezydent Chorzowa – Andrzej Kotala i przedstawiciele krajowych władz spół-
dzielczych z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej 
Jerzym Jankowskim na czele. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróż-
nień, a także do złożenia gratulacji. 

W części artystycznej zaprezentowali się 
uczestnicy zajęć odbywających się w Klu-
bie ChSM „Pokolenie”. Gwiazdą wieczoru 
był Kabaret Młodych Panów, humorem try-
skał też prowadzący uroczystość Krzysztof 
Respondek. 

Warto przypomnieć, że Chorzowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa powstawała, 
jako Wohnungs-Bauverein fur Konigshut-
te O.S. und Umgegend (czyli spółdzielnia 
budowlana dla Królewskiej Huty i okoli-
cy) w trudnym czasie. Zebranie założy-
cielskie odbyło się 21 marca 1908 roku. 
Nazwa „Chorzowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa” pojawiła się w oficjalnych doku-
mentach po raz pierwszy przed wybuchem 
II wojny światowej.

Spółdzielnia przetrwała zawieruchy wo-
jenne i perturbacje związane ze zmianami 
przynależności ziem, na których terenie funk-
cjonowała, a wreszcie czasy PRL i przełomu 
ustrojowego w naszym kraju, dbając o za-
spokojenie potrzeb mieszkaniowych kolej-
nych pokoleń chorzowian. Skomplikowane 
losy historyczne pozwoliły na ugruntowanie 
pozycji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, która stała się ważnym elementem 
współczesnej rzeczywistości miasta.

inż. Grzegorz Gowarzewski
Prezes Zarządu Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej:

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest 
jedną z zaledwie dwunastu spółdzielni miesz-
kaniowych w kraju, które mogą poszczycić 
się historią sięgającą stu lat działalności. 
Współczesność sprzyja nam pod względem 
gospodarczym, ale mimo to wciąż musi-
my walczyć, by spółdzielczość przetrwała. 
Nie przerwano zakusów zmierzających do 
wprowadzenia daleko idących przemian 
prawno-organizacyjnych.  Mimo, że zmiany 
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
umożliwiające tworzenie wspólnot mieszka-
niowych obowiązują od dziesięciu lat, w tym 
czasie z zasobów ChSM nie wydzieliła się 
jeszcze ani jedna wspólnota mieszkaniowa. 
Chorzowianie pokazują, że model spółdziel-
czy odpowiada ich oczekiwaniom.

relacja video na www.chsm.com.pl
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JUBILEUSZOWE WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA
Wyróżnienia dla Chorzowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej

Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej Zasłużony Działacz Ruchu 

Spółdzielczego

Odznaczenia 125-lecia Związku 
Zawodowego „Budowlani”

Odznaczenie „Za zasługi Dla Spółdzielczości” 
nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą

Tytuł „Symbol Spółdzielczości 2018” przyznany przez Monitor 
Biznesu – dodatek do dziennika Rzeczpospolita, 

Złota odznaka: Wioletta Pilarska, Barbara Kokosza
Srebrna odznaka: Mirosław Hanel

Brązowa odznaka: Anna Mendyka, Justyna Bartosz Henryk Góralczyk, Mariusz Mikołajec, Ireneusz Warta

Grzegorz Gowarzewski, Piotr Zozgórnik, Małgorzata Aksamska

Pracownicy ChSM wyróżnieni odznaczeniami nadanymi 
przez Prezydenta RP – Medale „Za Długoletnią Służbę”

Złote: Bożena Szaleniec, Joanna Chmielowska, Jolanta Mazurek, 
Maria Brzytwa, Danuta Krawczyk, Henryk Wiench  

Medale zostaną wręczone w Śląskim Urzędzie Wojewódzki 
w Katowicach 
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Pokolenie na scenie
Na oficjalne obchody jubileuszu 110-lecia Chorzowskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej w Chorzowskim Centrum Kultury złożyła się 
także prezentacja artystyczna bogatego dorobku Klubu ChSM „Po-
kolenie” z udziałem obecnych i byłych uczestników zajęć artystycz-
nych w Klubie. Program poprowadził Adam Żaak. Prezentujemy 
fotograficzne migawki przybliżające wykonawców tego programu.

Zespół Tańca Indyjskiego „Natarang”

Marcin Tatuś - beatbox Chór „Akademia Pokolenie” i Trio jazzowe Irka Warty

Altra Volta Zespół perkusyjny członków Teatru Małych Form z Justyną Mikrut

Adam Żaak Katarzyna Klama

Zespół break-dance
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PARTNERZY JUBILEUSZU 110-LECIA 
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ:
• „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

• Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”
• „BUDOTERMIKA” sp. z o.o. sp. k.
• Zakład Budowlano-Remontowo-Instalacyjny Andrzej Milewicz
• PHU „HALMAR” Zygmunt Biedacha
• Zakład Usług Ogólnobudowlanych Wojciech Biedacha 
• „CEZ Chorzów” S.A.
• „BRUNATA” sp. z o.o.
• „METRONA-POLSKA Pomiary i Rozliczenia” sp. z o.o.
• „KOZBUD-GROUP” sp. z o.o.

• Zakład Budowlano-Usługowy Adam Mikołajczak 
• Zakład Malarsko-Tapeciarski Michał Ochman
• „KARAŚ” sp. z o.o. sp.k.
• Zakład Malarsko-Tapeciarski Sebastian Cebula
• „TAURON Ciepło” sp. z o.o.
• Firma „TRANSBEJ” Jerzy Bębenek
• Firma „TRANSBEN” s.c. T.Kilka, M.Kilka, A.Kilka
• Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „LIFT-SERVICE” S.A.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADEX” sp. z o.o.
• „UNISOFT” sp. z o.o.
• Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” sp. z o.o. sp. k.
• Firma Budowlano-Usługowa „PIOTR-BUD” Piotr Markocki
• „ERA” sp. z o.o.

• „KUMIBEX” sp. z o.o.
• Andrzej Sławiński - Ubezpieczenia
• PKO BP S.A.

• „DACH-BUD” Marcin Trościński
• Zakład Ogólnobudowlany Bernard Hanke 
• „ZREP” s.j. Zakład Instalacji Elektrycznych
• Spółdzielnia Pracy Kominiarzy - Sosnowiec
• Zakład Instalacji Sanitarnych Henryk Kwietniewski
• Zakład Instalacji Sanitarnych Rafał Kwietniewski
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

„INSBUD” sp. z o.o.
• PPHU „KOZ-BUD II” Sławomir Kozioł
• „Clearex” sp. z o. o.
• „FEDRAA2” Mobilna Agencja Reklamy, Krzysztof Świtała
• „ELRIM” Zakład Elektroinstalacyjny Marek Guzera
• Warsztat Elektroinstalacyjny Ireneusz Pianka
• „INTROL-ENERGOMONTAŻ” sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Usługowe „ELDŹWIG” s.c.
• „Budoserwis” ZUH sp. z o.o.
• Biuro Handlowo-Prawne „LEX” z Sosnowca
• Biuro Reklamy „JMJ” w Chorzowie
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Henryk Janko
• „LUCK-SERWIS” Łukasz Kolender 
• Kwiaciarnia „Oliwia” Barbara Cieńciała

PARTNERZY MEDIALNI:
• Agencja Mediów Lokalnych „mediaL” 
• COM.TV Produkcja TV i Filmowa
• Telewizja TVS
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Czas relaksu, relaksu to czas…

Warto wykorzystać te piękne dni i za-
planować urlop lub krótki wypoczynek. 
Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił, 
pozbycia się zmęczenia i stresu. Przewlekłe 
zmęczenie powoduje obniżenie nastroju. 
Ustawiczny stres odciska głębokie piętno 
na psychice i odbija się zarówno na pracy 
zawodowej, jak i życiu prywatnym. Pod-
nosi ciśnienie krwi, a tym samym zwiększa 
ryzyko wystąpienia zawału serca albo nad-
ciśnienia tętniczego. Dlatego tak istotny 
jest relaks. Według Sokratesa „wypoczynek 
to największe z dóbr”. Regeneracja ciała 
i umysłu jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. Waż-
ne jest, aby swój wypoczynek dostosować 
do specyfiki pracy. Jeżeli pracujemy fi-
zycznie, zadbajmy o uaktywnienie mózgu 
i odprężenie ciała. Jeżeli nasza praca ma 
charakter koncepcyjny, postarajmy się zak-
tywizować ciało i dać odpocząć umysłowi.

Planując swój tegoroczny odpoczynek, 
wracam wspomnieniami do zeszłorocz-
nych wakacji. Spędziłam je w Bieszcza-
dach, jednym z najpiękniejszych i najpopu-
larniejszych miejsc wypoczynku w naszym 
kraju. Zachwyciły mnie przepiękne wido-
ki, odludne ścieżki i gołe szczyty połonin. 

Pamiętam bardzo trudne wejście na Po-
łoninę Wetlińską, pot spływał mi po ple-
cach wąskimi stróżkami, ale wszystkie 
trudy zostały mi wynagrodzone na szczy-
cie, gdzie oczarowały mnie przepiękne 
widoki i doświadczyłam niesamowitych 
przeżyć. Zapierało dech w piersiach. Oso-
bliwością tego miejsca jest wyjątkowy 
budynek - schronisko „Chatka Puchatka”, 
w którym dotąd nie ma wody i prądu. Po-
mimo ogromnego wysiłku fizycznego od-
nalazłam w górach radość i wewnętrzny 
spokój. Miło również wspominam „Roz-
sypaniec”, czyli bieszczadzkie spotkania 
ze sztuką w Cisnej. W ramach imprezy 
odbywały się koncerty muzyki poetyckiej, 
folkowej i etnicznej, spotkania autorskie, 
wystawy fotograficzne oraz warsztaty. Ale 
„Rozsypaniec” to przede wszystkim muzy-
ka. Na scenie położonej na terenie karczmy 
„Skup Runa Leśnego” w Dołżycy zorga-
nizowano koncert plenerowy, gdzie moż-
na było podziwiać artystów miejscowych 
i z dalszych zakątków kraju. Odbywały 
się tam również targi rękodzieła artystycz-
nego, w ramach których miały miejsce 
warsztaty plastyczno-ceramiczne i kierma-
sze książek. Równie miło wspominam inne 

wydarzenie z wcześniejszych lat - koncert 
zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” w Ci-
snej podczas Festiwalu Sztuk Różnych 
„Bieszczadzkie Anioły”. To niezapomnia-
ne przeżycie związane z moim ulubionym 
zespołem muzyki poetyckiej i turystycznej. 
Miło powspominać zeszłoroczne wakacje, 
ale zmęczenie daje się we znaki i czas po-
myśleć o krótkim odpoczynku. 

Nie tylko długie wczasy, ale również 
krótki relaks sprawia, że mamy energię 
i chęć do pracy. To, co robimy w czasie 
odpoczynku, musi być interesujące i da-
wać nam poczucie odprężenia i zadowo-
lenia. Relaksować można się w zaciszu 
naszych pięknie ukwieconych balkonów 
i ogródków przydomowych. Odprężenie 
po ciężkim dniu znajdziemy również na 
przydomowych ławeczkach, gdzie można 
przysiąść, odpocząć i spotkać się z sąsiada-
mi. Inni z kolei może sięgną po lekturę, np. 
powieść Olgi Tokarczuk „Bieguni”, nagro-
dzoną Międzynarodową Nagrodą Bookera. 
Jeszcze inni być może wybiorą się do kina 
na lekką komedię pt. „Pozycja obowiązko-
wa”. Lubiący aktywność fizyczną mogą 
wybrać spacer do Parku Róż lub Parku 
Śląskiego. Pozwoli nam to zebrać siły na 
każdy następny dzień. 

Anna Łazikiewicz

Mamy czas długo oczekiwanej wiosny, a wkrótce będziemy się cieszyć 
pełnią kalendarzowego lata. Wokół świat zrobił się kolorowy, kwitną 
kwiaty, dojrzewają owoce, cudownie pachnie cały świat.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2018 prezes 
Zarządu p. G. Gowarzewski odniósł się do spraw poruszonych 
przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniach 
07-10.05.2018r., a także przedstawił wyniki głosowań Walnego 
Zgromadzenia.
Z-ca Prezesa p. P. Zozgórnik przedstawił informację na temat 
przeprowadzonych przetargów na prowadzenie robót remon-

towo-modernizacyjnych w I kwartale 2018 roku. Na posiedze-
niu przedstawiono również informację z działalności Zarządu, 
a także informacje o zbliżającym się pikniku dla osób niepeł-
nosprawnych w Podlesicach, Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży 
oraz festynie dla mieszkańców przy ul. Słowiańskiej. 

Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Zwrot towaru zakupionego u akwizytora
Oferowanie usług i towarów przez wy-

szkolonych sprzedawców na ulicy, puka-
jących do naszych drzwi, zapraszających 
na różnego rodzaju „prezentacje” organi-
zowane w wynajętych salach w pobliżu 
miejsca zamieszkania jest bardzo popu-
larne i każdy z nas lub naszych bliskich 
spotkał się z akwizytorem. Wszystkie 
działania podejmowane przez sprzedaw-
ców mają zachęcić do uczestnictwa w spo-
tkaniu, kuszą licznymi prezentami, wyso-
kimi rabatami, używając szeregu technik 
psychologicznych zmierzających do tego 
abyśmy wyrazili zgodę na propozycję i fi-
nalnie skorzystali z oferty. Często będąc 
pod wpływem presji (czas prezentacji, 
dodatkowy „gratisowy produkt”, koleżan-
ka kupuje itp.) i chcąc skorzystać z nie-
powtarzalnej okazji dokonujemy zakupu 
towaru bądź usługi, z której po powrocie 
do domu nie jesteśmy zadowoleni. Bywa 
tak, że uświadamiamy sobie, iż dany to-
war nie jest nam potrzebny, nie spełnia na-
szych oczekiwań bądź jest dla nas za dro-
gi. Akwizytorzy oprócz tego, iż sprzedają 
towar jednocześnie oferują usługi finan-
sowe aby towar na który niejednokrotnie 
nabywcy nie stać, przeszedł na jego wła-
sność. Umowy zawierane w taki sposób to 
tzw. sprzedaż towaru/ usługi poza lokalem 
przedsiębiorstwa.

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 
maja 2014r. [Dz.U.2017 poz.683 t.j. z dnia 
2017.03.30 z póź.zm.] stanowi, iż konsu-
ment, który zawarł umowę na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa, może co do 
zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej 
bez podawania przyczyny i bez ponosze-
nia kosztów. W ustawie znajdziemy także 
wyjątki kiedy z takiego prawa nie możemy 
skorzystać np. usługa została całkowicie 
wykonana, towar ulega szybkiemu zepsu-
ciu, rzeczy, które po ich dostarczeniu ze 
względu na swój charakter zostaną nieroz-
łącznie połączone z innymi rzeczami. Pra-
wo odstąpienia od umowy jest wdrożeniem 
art. 9 ust. 1 dyrektywy 2011/83/UE. Bieg 
terminu rozpoczyna się od wydania rzeczy, 
a w przypadku umów zawieranych na od-
ległość od dnia zawarcia umowy. Zgodnie 
z preambułą wskazanej powyżej dyrekty-
wy w przypadkach gdy ten sam konsument 
złożył jedno zamówienie obejmując wiele 
towarów, dostarczanych osobno, partiami 

lub w częściach, okres 14 dni na odstąpie-
nie od umowy liczy się od dnia, w którym 
konsument wejdzie w posiadanie ostatnie-
go towaru.

Przedsiębiorca na rzecz którego działa 
akwizytor zawierając umowę z konsumen-
tem jest zobowiązany poinformować o try-
bie, terminie i sposobie wykonania prawa 
do odstąpienia od umowy oraz załączyć 
wzór formularza. W przypadku braku takie-
go pouczenia osoba fizyczna może złożyć 
swoje oświadczenie w terminie 12 miesię-
cy, a gdy w tym terminie przedsiębiorca 
poinformuje konsumenta o jego prawie, to 
bieg terminu 14 dni liczy się od chwili do-
wiedzenia się o uprawnieniu do odstąpienia 
umowy. W związku z tym, iż konsument 
musi w razie ewentualnego sporu wyka-
zać fakt odstąpienia od umowy w terminie, 
najlepiej sporządzić je na piśmie i wysłać li-
stem poleconym, złożyć w siedzibie przed-
siębiorcy za potwierdzeniem odbioru lub 
wysłać pocztą elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
jest uzewnętrznieniem woli konsumenta, 
nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia, 
z drugiej strony wskazanie takiej przyczy-
ny nie powoduje jego nieważności. Wy-
starczy, że ujawni ono wolę konsumenta 
w sposób zrozumiały i dostateczny dla 
przedsiębiorcy.

Konsument, który odstąpił od umowy 
ma obowiązek zwrócić rzecz lub przeka-
zać ją osobie upoważnionej przez przed-
siębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak 
nie później niż 14 dni od dnia w którym od-
stąpił od umowy. Przedsiębiorca nie może 
żądać od konsumenta jednoczesnego zło-
żenia oświadczenia o odstąpieniu i zwro-
tu towaru. W przypadku odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość lub umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
umowę uważa się za niezawartą. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia otrzymania oświadczenia kon-
sumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić 
konsumentowi wszystkie dokonane przez 
niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy. Dokonuje on zwrotu płatności przy 
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, ja-
kiego użył konsument, chyba że konsument 
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwro-
tu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 

kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zapro-
ponował, że sam odbierze rzecz od kon-
sumenta, może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od konsumenta do 
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 
dostarczenia przez konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zda-
rzenie nastąpi wcześniej.

W umowach zawieranych między przed-
siębiorcą a konsumentem można napotkać 
klauzule umowne, które są niedozwolone, 
wówczas takowe nie obowiązują konsu-
menta. Sąd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów w wyroku z dnia 14.03.2013r., 
sygn. akt. XVII AmC 3546/12 uznał za 
niedozwoloną klauzulę umowną o tre-
ści: „towar musi być nowy, kompletny, 
nieotwierany, nieużywany i oryginalnie 
zapakowany”. Z powyższego wynika, iż 
rozpakowanie towaru, przymierzenie ubra-
nia, nie pozbawia konsumenta możliwości 
odstąpienia od umowy. 

Podobnie z motywów zawartych w dy-
rektywie 2011/83/UE wynika, że konsu-
ment powinien mieć możliwość przetesto-
wania i sprawdzenia towarów, które nabył, 
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania towa-
rów. W odniesieniu do umów zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa konsumen-
towi powinno przysługiwać prawo do od-
stąpienia od umowy z uwagi na potencjalny 
element zaskoczenia lub presję psycholo-
giczną. [Ustawa o prawach konsumenta. 
Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarzred. 
dr Berenika Kaczmarek-Templin, red. prof. 
UO dr hab. Piotr Stec, red. prof. UO dr hab. 
Dariusz Szostek2014, art. 27].

Zgodnie z polityką UE aby zapewnić 
świadomy wybór produktów przez konsu-
mentów należy zapewnić prawidłowy spo-
sób informowania konsumenta o produkcie 
i jego cechach. Brak rzetelnych informacji 
o towarze uniemożliwia konsumentowi 
porównanie prezentowanego towaru/usłu-
gi z innymi znajdującymi się w obrocie 
ofertami i odróżnienie ich od innych, a co 
za tym idzie ogranicza konsumentom do-
konanie świadomego wyboru określonych 
produktów zgodnych z ich oczekiwaniami. 
Instytucja odstąpienia od umowy pozwala 
konsumentowi dokonać świadomego wy-
boru pozbawionego presji czasu.

mgr Aleksandra Partyka

Rozpoczynamy cykl porad prawnych w sprawach, które mogą okazać się interesujące i przydatne dla naszych Czytelników. 

Prawnik radzi
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Pod olimpijską flagą

Pogodny festyn

XLVII Letnia Spartakiada Dzieci i Młodzieży odbyła się 
9 czerwca br. na boisku Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu 
w Chorzowie przy ul. Lompy. Pogoda sprzyjała zabawom na 
świeżym powietrzu i zdrowej rywalizacji sportowo-rekreacyj-
nej najmłodszych. Każdy uczestnik mógł zgłosić się do współ-
zawodnictwa w dwóch spośród przygotowanych konkurencji. 
Na najlepszych czekały medale i nagrody. Zwycięzcy stawali 
na stopniach podium, a na maszcie powiewała olimpijska flaga. 
Gratulacje młodym sportowcom składali przedstawiciele Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wśród nich Piotr Zo-
zgórnik - Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni, Członek Rady 
Nadzorczej Anna Kołodziejczyk oraz członkowie Rad Osiedli.

Organizatorami Spartakiady byli Chorzowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Ognisko TKKF Chorzów, Miejski Ośrodek Re-
kreacji i Sportu w Chorzowie oraz Wydział Kultury Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Miasta Chorzów.

To była udana czerwcowa niedziela w plene-
rze. Przygotowano program sceniczny dla dzieci 
„Wesoły Kurnik”, koncert przebojów muzyki roz-
rywkowej w wykonaniu zespołu „Wspomnienie”, 
występ grupy ABC w programie „Niezapomniane 
przeboje DISCO POLO” i koncert zespołu „Karo”. 
W trakcie trwania Festynu działały punkty małej 
gastronomii, dostępne były także „dmuchańce” 
dla najmłodszych. Organizatorami festynowej za-
bawy, która 10 czerwca br., odbyła się na osiedlu 
przy ul. Słowiańskiej byli Chorzowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu 
w Chorzowie, Ognisko TKKF Chorzów oraz Wy-
dział  Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
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relacja video na www.chsm.com.pl
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REKLAMA

XVI edycja Pikniku Osób Niepełnosprawnych odbyła się 
w Podlesicach 9 czerwca br. Uczestniczyła w nim także re-
prezentacja niepełnosprawnych spółdzielców z Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z opiekunami. Metę 
zorganizowano w ośrodku Gościniec Jurajski na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Przygotowano szereg atrakcji dla 
uczestników. Był program artystyczny, poczęstunek i zaję-
cia rekreacyjne na świeżym powietrzu, a także upominki dla 
wszystkich. Nie bez znaczenia przy tego typu spotkaniach 
plenerowych jest oczywiście doskonała pogoda oraz malow-
niczość krajobrazu. W takich warunkach wszystkim udaje 
się „naładować akumulatory” pozytywnej energii, nabrać sił  
i choć na chwilę zapomnieć o troskach codzienności. Spo-
tkania na jurajskim szlaku sprzyjają integracji, nawiązaniu 
nowych znajomości i kontaktów oraz dzieleniu się doświad-
czeniami i serdecznością. 

Piknik w Podlesicach

W DNIACH 21.05 - 03.06.2018R. 
ODBYŁO SIĘ GŁOSOWANIE W VI EDYCJI

CHORZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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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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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 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000),

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

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

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

Precyzja obrazu

Piotr Mikołajczyk urodził się w Kato-
wicach, jest z wykształcenia dekoratorem. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym,  
ściennym i ilustracją dla dzieci. Nale-
ży do chorzowskiej grupy plastycznej 
„Krajcok’12”. Zorganizował do tej pory 
siedem wystaw indywidualnych. Ostatnio 
tworzy przede wszystkim martwe natury. 
Pozostaje wierny nie tylko tematyce i sty-
listyce prac, ale nawet określonej palecie 

barw, którą od czasu do czasu przełamuje 
wprowadzeniem kontrastowego elemen-
tu – żółtej cytryny, niebieskiego ręcznika 
czy innych drobnych przedmiotów. Jak 
tłumaczy, stara się „nie zagracać” swoich 
obrazów. Tematy wybiera oszczędnie. 
Bywa, że uwiecznia po prostu parę butów, 
stary czajnik i kubek albo kilka jabłek na 
pofałdowanym obrusie. Oglądający prace 
Piotra Mikołajczyka zwracają uwagę na 

istotną rolę, jaką w jego obrazach odgry-
wa gra światła i cienia. Cenią też precyzję 
wykonania najdrobniejszych szczegółów.   

Galeria Spełnionych Marzeń działa 
z powodzeniem od 17 lat, zyskując coraz 
szersze grono sympatyków. Jak zapowia-
da Krzysztof Łazikiewicz, kolejny wer-
nisaż planowany jest na 5 października 
2018 roku. 

Bohaterem 51 wystawy Galerii Spełnionych Marzeń w Klubie „Pokolenie” Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej był Piotr Mikołajczyk, który zaprezentował 
publiczności martwe natury swojego autorstwa. Ekspozycję otwarto 8 czerwca. Przy-
byłych gości powitał Krzysztof Łazikiewicz, kurator wszystkich wystaw Galerii. 

* zakreślić właściwą kategorię

relacja video na www.chsm.com.pl



strona 18 Wiadomości Spółdzielcze nr 06/2018

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,
ul. Kopalniana 4A

informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne :

Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Opis Wartość rynkowa

1.
ul. Farna 17/12
Toczy się postępowanie 
administracyjne o wymeldowanie

54,80 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, IV piętro, pom. gospodarcze, 
ogrzewanie piecowe Zlecona wycena

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:

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

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

• Zamienię mieszkanie własnościowe spółdzielcze 1 po-
kojowe z C.O. wyremontowane i umeblowane w Chorzowie 
II na mieszkanie większe także własnościowe spółdzielcze 
z C.O. do małego remontu czy odświeżenia, dopłacę różni-
cę w cenie lub spłacę zadłużenie. tel. 739-689-460.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 49,8 m2, 2 po-
koje + kuchnia + łazienka z WC + balkon + komórka 
lokatorska, VII p., os. Irys, Chorzów. tel 607-166-653.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w zasobach ChSM 
(księga wieczysta), niezadłużone, bez pośredników, o pow. 
63,2 m2 plus piwnica, IX p.,z balkonem (3 windy) w dzielnicy 
Klimzowiec ul. Ryszki, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz 
CCW. Cena 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 II p. wieżowca z windą, na mieszkanie 
w bloku. (możliwa dopłata). tel. 507-000-662.

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

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

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

• Wynajmę mieszkanie na 4 piętrze, M-5, 4 p. + kuchnia, 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. 

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze (minimum 2 pokoje) 
mieszkanie 80 m2, 4 pokoje, wyremontowane, I p., ul. Łagiew-
nicka. tel. 732-662-497.

• Sprzedam mieszkanie na Klimzowcu, pokój z kuchnia, 
36 m2. tel. 609-995-668.

• Kupię mieszkanie w Chorzowie – Amelung, 3 pokojowe, pry-
watnie bez pośredników. Zapłata gotówką. tel. 789-204-756.

• Zamienię mieszkanie 3 p. w Chorzowie Starym na mieszkanie 
mniejsze na I piętrze w Chorzowie Batorym. tel. 579-490-500.

• Piękne, wyposażone i wyremontowane M-3 z komórką 
i piwnica na os Irys, I piętro z widokiem na plac zabaw. 
Tel. 602-346-979, 664-781-198.

• Do wynajęcia M-3 umeblowane z C.O. w Chorzowie. 
tel. 514-816-800. 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe M-3, widna kuch-
nia, C.O., Chorzów ul. Styczyńskiego. tel. 604-848-901.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 2 p.,38 metrów, w bloku 
na ul. Wiosennej,IV p. Na większe 3/4 pokoje na os. Klimzo-
wiec lub os. Ruchu (domki) z dopłatą. tel.693-118-864.

• Kupię mieszkanie 3/4 pokoje na Klimzowcu/os. 
Ruchu/ok. Redena (domki). tel.693-118-864.

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

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

• Wynajmę mieszkanie: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, C.O., 
balkon, II p., winda, umeblowane, ul. Gwarecka Chorzów, 
tel. 693-010-041.

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

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
• Chorzów, ul. Gałeczki, 2 pokojowe o pow. 47,8 m2, 

cena: 159.000,-
• Chorzów Centrum, 2 pokojowe o pow. 47 m2, 

cena: 175.000,-
• Chorzów, os. Kaliny, 3 pokojowe o pow. 65,6 m2, 

cena: 199.000,-
• Katowice ul. Sokolska, 3 pokojowe o pow. 47 m2, 

cena: 220.000,-
• Ruda Śl. Niedurnego, 2 pokojowe o pow. 46,5 m2, 

cena: 95.000,-
• Bytom Szombierki, kawalerka do remontu 32,5 m2, 

cena: 48.000,-
• Chorzów ul. Wolności (deptak) 5-pokojowe, o pow. 177 m2, 

cena: 390.000,-

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

wej, działka 261 m2, cena: 430.000,-
• Świętochłowice Hugoberg, dom w zabudowie szeregowej, 

działka o pow. 439 m2, cena: 599.000,-
• Mazury/Pisz, dom mieszkalny + budynek gospodarczy, 

działka 1646 m2, cena: 190.000,-
• Mysłowice, rozpoczęta budowa Pałacyku Mieroszewskich, 

działka w obrębie zespołu parkowego o pow. 729 m2, 
cena: do uzgodnienia

Garaż sprzedam
• Chorzów Centrum, pow. ok. 20 m2, cena: 30.000,-

Działki do sprzedaży
• Górki Wielkie/Ustroń Lipowiec, działki budowlane 

o pow. 795 m2 i 952 m2, w sąsiedztwie zabudowy 
jednorodzinnej, 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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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

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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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


