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Tegoroczne Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie z obowiązującym
Statutem ChSM w czterech częściach, trwających od 10 do 13 czerwca. Pierwszego
dnia spotkali się spółdzielcy z terenu Administracji „Żołnierzy Września”, drugiego
spółdzielcy zamieszkali na terenie Administracji „Chorzów Batory”, trzeciego dnia
spółdzielcy z obszaru Administracji „Centrum”, a czwartego zamieszkali w rejonie
Administracji „Różana-Gałeczki”. Miejscem obrad była tradycyjnie hala Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego. Frekwencja utrzymana była na
poziomie z lat ubiegłych. Walne Zgromadzenie miało w tym roku charakter sprawozdawczo-wyborczy – podczas posiedzeń odbyły się wybory nowego składu Rady
Nadzorczej oraz Rad Osiedli Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyborach
wyłoniono szesnastoosobową Radę Nadzorczą (po czterech reprezentantów każdego
rejonu administracyjnego) oraz cztery siedmioosobowe Rady Osiedli.

nakład: 15 000 egz.

www.chsm.com.pl

Zdjęcia: Marcin Bulanda

sekretariat@chsm.com.pl

REKLAMA

RESTAURACJA
CASINO CLUB
Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej)
tel. 32 247 70 54 lub 602 268 951
Catering / Imprezy okolicznościowe

28
LAT

Zapraszamy na imprezy okolicznościowe

www.rcc.pl

WULKANIZACJA

OPONY

SPRZEDAŻ
SERWIS
KLIMATYZACJA

odgrzybianie
ozonowe

Czynne pon - pt 800 - 1800 sob 800 - 1500

Chorzów, ul. Leśna 9, tel. 32 246 86 41

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy, wnęki itp.
pomiar i wycena gratis
tel. 503 592 364

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywały się według tego samego
porządku obrad. Po formalnym otwarciu następował wybór Prezydium danej
części Walnego Zgromadzenia, po czym
przewodniczący przedstawiał zebranym
porządek obrad. Następnie przeprowadzano wybór komisji skrutacyjnej i komisji
wyborczej. Obrady sprawnie i rzeczowo
prowadziły Prezydia wybrane dla każdej części Walnego Zgromadzenia. Podczas części pierwszej (obejmującej Rejon
Administracyjny „Żołnierzy Września”)
funkcję przewodniczącego sprawowała Joanna Chmielowska, a sekretarzem
był Jan Pawletko. Podczas części drugiej (obejmującej Rejon Administracyjny
„Chorzów Batory”) obradom przewodni-

czył Waldemar Kołodziej, zaś sekretarzem
była Ewa Godek. Podczas trzeciej części
Walnego Zgromadzenia (Rejon Admi-

nistracyjny „Centrum”) przewodniczącą
obrad była Grażyna Widera, a sekretarzem
Zdzisław Rejek. Podczas części czwartej
Walnego Zgromadzenia (Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”) obradom
przewodniczył Romuald Brol, a funkcję
sekretarza pełnił Andrzej Klimas.
Dokończenie na stronach 3-5
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ŻYCIE SPÓŁDZIELNI
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Administracja
Zakończono prace związane z dociepleniem budynku i remontem dachu przy ul. Józefa 3 – 5. Mieszkańcy obecni na odbiorze
technicznym pozytywnie ocenili efekt końcowy wykonanych prac. Zakończono także
remont dachu i instalacji odgromowej przy
ul. 3 Maja 115 oraz malowanie klatek schodowych przy ul. Kopalnianej 4, 6.
Rada Osiedla
Na posiedzeniach w maju przyjęta została
informacja o stanie technicznym zasobów
mieszkaniowych oraz ich otoczenia. Informacja ta została opracowana na podstawie
corocznych przeglądów, których obowiązek wykonania nakładana na zarządcę ustawa Prawo budowlane Art. 62.1: „Obiekty
powinny być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1. okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego;
a/ elementów budynków, budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników
występujących podczas użytkowania
obiektu tj. dach i elewacja”. Przeglądowi poddano instalacje odgromowe.
Dokonano także oceny realizacji zadań remontowych za pierwszy kwartał
br. Członkowie Rady pozytywnie ocenili jakość wykonywanych prac.

CHORZÓW BATORY
Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych przeglądów instalacji gazowej

Wiadomości Spółdzielcze
oraz przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, a także dokonano
odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania
Trwa remont balkonów w budynkach przy
ul. Brzozowej 22-30, ul. Stefana Batorego
98 oraz ul. Granicznej 82, czyszczenie i odgrzybianie strony północnej elewacji budynków przy ul. Jubileuszowej 26-32, 34-40,
ul. Karpackiej 21-23 i ul. Brzozowej 2. Przy
ul. Jubileuszowej 34-40 trwa malowanie
klatek schodowych wraz z ułożeniem płytek
na podestach. Przy ul. Orląt 3, ul. Kaliny 87
i ul. Karpackiej 36 odbywa się montaż dostarczonych urządzeń zabawowych, a przy
ul. Granicznej 94-104 – placu zabaw. Przy ul.
Jubileuszowej 34-40 przeprowadzono remont
instalacji elektrycznej, Wewnętrznej Linii
Zasilającej (WLZ), rozdzielni i zabezpieczeń
przedlicznikowych oraz montaż kanałów
instalacyjnych z PCV. Przy ul. Strzybnego 4
wymieniono zadaszenie z poliwęglanu. Przeprowadzono termomodernizację pawilonu
handlowego przy ul. Brzozowej 23a, a przy
ul. Brzozowej 2b,2c wykonano dojazd do
garaży. Ponadto ogrodzono place zabaw przy
ul. Kaliny 87 i Podmiejskiej 15-25.
Rada Osiedla
Na majowym posiedzeniu Rada Osiedla
omówiła wnioski z lustracji Osiedla oraz
zapoznała sie z protokołami przeglądów
pod względem bezpieczeństwa urządzeń
zabawowych i sportowych. Omówiono
również problematykę bieżącą.

CENTRUM
Administracja
W maju br. w zasobach Administracji
„Centrum” zakończono wymianę drzwi
wejściowych do klatek schodowych budynków przy ul. Dąbrowskiego 4, 6, 16, 18
i ul. Konopnickiej 21, 21a, 21b. Wykonano prace naprawcze instalacji elektrycznej
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5. Wymieniono częściowo piony wodno-kanali-
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zacyjne w budynku przy ul. Mościckiego
19b. Wykonywane były również okresowe
kontrole oraz bieżące usuwanie zgłoszonych awarii.
Rada Osiedla
W maju br. na posiedzeniu Rady Osiedla „Centrum” dokonano podsumowania
przeglądów wiosennych budynków oraz
omówiono gminne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Rozpatrywane były również sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
W maju 2019r. w zasobach administracji
„Różana Gałeczki” zakończono prace związane z remontem przyłącza kanalizacji w budynku przy ul. ks. J. Gałeczki 38, remontem
pionu kanalizacji deszczowej w budynku
przy ul. Anny 19 oraz z modernizacją oświetlenia w budynku przy ul. Młodzieżowej 15.
Kontynuowano prace związane z termomodernizacją budynku oraz remontem balkonów przy ul. Astrów 12, kafelkowaniem
korytarzy w budynku przy ul. Gałeczki 4547 oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku Gałeczki 43-45.
Wykonywane były również okresowe
kontrole szczelności instalacji gazowych,
a także przeglądy kominiarskie i przeglądy
instalacji elektrycznych oraz realizacja wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie.
Rada Osiedla
Na posiedzeniu w maju br. Rada Osiedla „Różana Gałeczki” zajmowała się
sprawami związanymi z realizacją planu remontów w zasobach administracji
oraz omówiła przebieg sezonu grzewczego 2018/2019. Ponadto omawiane były
kwestie związane z przygotowaniami do
Walnego Zgromadzenia ChSM. Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców Osiedla.

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej kadencji 2016-2019 odbyło się 29 maja br.
Na posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła
następujące uchwały:
• zatwierdzającą Regulamin organizacyjny ChSM,
• zmieniające warunki pracy Członka
Zarządu ChSM – Dyrektora ds. Ekonomicznych,

• w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu ChSM,
• w sprawie nieodpłatnego obciążenia
nieruchomości położonej przy ul. Krakusa 12 i 16 w Chorzowie,
• w sprawie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
do gruntu przy zastosowaniu 60% bonifikaty.

Powyższe uchwały były zaopiniowane i rekomendowane Radzie Nadzorczej przez
Komisję Rewizyjną i Komisję Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi.
Ponadto Prezes Zarządu p. Marek Kopel
przedstawił informację z bieżącej działalności Zarządu za okres 13.04. do 16.05.2019r.
Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel
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dzenia. Były to głosowania nad uchwałami
w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok
Prezesowi Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu
oraz Zastępcy Prezesa – inż. Piotrowi Zozgórnikowi i Członkowi Zarządu ChSM – mgr
Małgorzacie Aksamskiej. Głosowano także
nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2018r., przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności
gospodarczej Spółdzielni, zatwierdzenia
rocznego sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej ChSM za 2018r., zatwierdzenia
rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
ChSM za 2018r., ustalenia najwyższej sumy
zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w latach 2019/2020 oraz przyjęcia kierunków
rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej
w roku 2019.
Przed zakończeniem każdej z części obrad
przedstawiano wybrany skład Rady Osiedla
dla danego rejonu administracyjnego. Podczas
ostatniej części – 13 czerwca br. ogłoszono ponadto skład nowowybranej Rady Nadzorczej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Także w dniu 13 czerwca br. symbolicznie
podziękowano inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu za pięćdziesiąt lat pracy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w tym ponad 15 lat na stanowisku Prezesa Zarządu).
Protokoły z przebiegu poszczególnych
części obrad są dostępne dla członków ChSM
w serwisie e-bok oraz w siedzibie ChSM przy
ul. Kopalnianej 4a (Dział Organizacji i Kadr).
Wyniki obrad i prezentacja podjętych uchwał
stanowią dalszą część niniejszego sprawozdania z Walnego Zgromadzenia ChSM.

Zdjęcia: Marcin Bulanda

Dokończenie ze str. 1
Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Kopel przedstawiał w części
ogólnej sprawozdanie Zarządu z działalności
ChSM w roku 2018, Członek Zarządu Małgorzata Aksamska przedstawiała sprawozdanie
finansowe za ten sam okres, a Zastępca Prezesa Piotr Zozgórnik prezentował realizację funduszu remontowego. Ponadto Prezes Zarządu
przedstawił informację o realizacji wniosku
polustracyjnego. Następnie przedstawiane było
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2018. W kolejnym punkcie obrad komisja skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność danej części Walnego
Zgromadzenia, po czym odbywało się przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i kandydatów zgłoszonych w wyborach Rad
Osiedli. Następnie odbywały się tajne wybory,
w których członkowie, za pomocą kart wyborczych, oddawali do urny swoje głosy na kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Po
krótkiej dyskusji, której uczestnicy odnosili się
m.in. do spraw bieżących w różnych kwestiach
dotyczących działalności ChSM, odbywały się
głosowania nad uchwałami Walnego Zgroma-
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REJON ADMINISTRACYJNY "ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA"

REJON ADMINISTRACYJNY "CHORZÓW BATORY"

REJON ADMINISTRACYJNY "CENTRUM"

REJON ADMINISTRACYJNY "RÓŻANA-GAŁECZKI"

WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 10-13.06.2019r.
Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 10-13.06.2019r. podjęło uchwały w następujących
sprawach:
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2018 rok,
• przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018r.
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
2018r.,
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018r.,
• udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu –

Prezesowi Zarządu – inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu,
• udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu –
Zastępcy Prezesa Zarządu – inż. Piotrowi Zozgórnikowi,
• udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu –
mgr Małgorzacie Aksamskiej,
• ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia
może zaciągnąć w latach 2019/2020r.,
• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej
oraz społecznej i oświatowo – kulturalnej Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019r.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2019-2022
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ChSM W DNIACH 10-13.06.2019r.
W wyniku przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 10-13.06.2019r.
wyborów do Rady Nadzorczej w jej skład weszły następujące osoby:
Rejon Administracyjny
„Żołnierzy Września”

Rejon Administracyjny
„Chorzów-Batory”

Rejon Administracyjny
„Centrum”

Rejon Administracyjny
„Różana-Gałeczki”

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Cebula Bernard
Kasprzak Karol
Pawtel Danuta
Kalota Barbara

Lewek Ewa
Góralczyk Henryk
Godek Ewa
Partyka-Pojęta Janina

Widera Grażyna
Pluta Agnieszka
Hamróz Jerzy
Łazikiewicz Anna

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Szatkowska Justyna
Brol Romuald
Kowalik Irena
Ruch Jerzy
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
„ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA”
NA KADENCJĘ 2019-2022
PRZEPROWADZONYCH NA PIERWSZEJ
CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 10.06.2019r.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
„CHORZÓW-BATORY”
NA KADENCJĘ 2019-2022
PRZEPROWADZONYCH NA DRUGIEJ CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 11.06.2019r.

W wyniku przeprowadzonych na pierwszej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w dniu 10.06.2019r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej
rejon administracyjny „Żołnierzy Września” w jej skład weszły następujące osoby:

W wyniku przeprowadzonych na drugiej części Walnego
Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w dniu 11.06.2019r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej
rejon administracyjny „Chorzów-Batory” w jej skład weszły
następujące osoby:

1. Knypczyk Ryszard
2. Krawczyk Danuta
3. Karpińska Gabriela
4. Pawletko Jan

5. Kosior Waldemar
6. Szmatloch Irena
7. Szajek-Kuś Danuta

1. Kołodziej Waldemar
2. Mateja Krystyna
3. Ciołek Zenon
4. Herrmann Roman

5. Nowak Andrzej
6. Lewek Janusz
7. Paruzel Barbara

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
„CENTRUM”
NA KADENCJĘ 2019-2022
PRZEPROWADZONYCH NA TRZECIEJ CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 12.06.2019r.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
„RÓŻANA-GAŁECZKI”
NA KADENCJĘ 2019-2022
PRZEPROWADZONYCH NA CZWARTEJ CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
W DNIU 13.06.2019r.

W wyniku przeprowadzonych na trzeciej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w dniu 12.06.2019r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej
rejon administracyjny „Centrum” w jej skład weszły następujące osoby:

W wyniku przeprowadzonych na czwartej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w dniu 13.06.2019r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej
rejon administracyjny „Różana-Gałeczki” w jej skład weszły
następujące osoby:

1. Muszyński Andrzej
2. Rejek Zdzisław
3. Wiewióra Henryk
4. Kucewicz Genowefa

5. Ogos Stefan
6. Szczepaniak Józef
7. Śliwińska Anna

1. Lachowicz Romuald
2. Mikołajczak Eugeniusz
3. Wieczorek Henryk
4. Zielonka Wanda

5. Kołodziejczyk Anna
6. Korolczuk Romana
7. Knas Krzysztof

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

WYBRANO PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 10-13.06.2019r. na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu
17 czerwca 2019r. wyłoniła Prezydium w następującym składzie: Przewodniczący – Grażyna Widera, Z-ca Przewodniczącego
– Jerzy Hamróz, Sekretarz – Danuta Pawtel. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła o powierzeniu Sekretarzowi Rady –
p. Danucie Pawtel obsługi Biura Rady Nadzorczej. Ukonstytuowały się ponadto składy stałych Komisji Rady Nadzorczej.
Komisja
Rewizyjna:
Ewa Lewek

– Przewodnicząca Komisji

Jerzy Hamróz
Ewa Godek
Barbara Kalota
Irena Kowalik

Komisja
Społeczno-Kulturalna:
Agnieszka Pluta

– Przewodnicząca Komisji

Karol Kasprzak
Irena Kowalik
Anna Łazikiewicz
Grażyna Widera
Janina Partyka-Pojęta
Romuald Brol

Komisja Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi:

Komisja Organizacyjno
-Samorządowa:

Henryk Góralczyk

– Przewodniczący Komisji

Barbara Kalota
Bernard Cebula
Jerzy Hamróz
Karol Kasprzak
Justyna Szatkowska

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Jerzy Ruch

– Przewodniczący Komisji

Romuald Brol
Danuta Pawtel
Agnieszka Pluta
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relacja video na www.chsm.com.pl

Sportowa rywalizacja

ski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów.

Zdjęcia: Marcin Bulanda

XLVIII Spartakiada Dzieci i Młodzieży odbyła się 25 maja 2019 roku
na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy w Chorzowie. Zawody przeprowadzono w kilku kategoriach wiekowych
dziewcząt i chłopców do 13 roku życia. Każdy zawodnik mógł wybrać dla
siebie dwie konkurencje. Odbyły się
m.in. wyścigi na hulajnogach, biegi
na dystansie 40 i 60 metrów i slalomy sprawnościowe. Dopisała pogoda, która przyczyniła się do wysokiej
frekwencji na starcie sportowo-rekreacyjnej rywalizacji. Organizacji
Spartakiady podjęły się, jak co roku,
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ognisko Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej w Chorzowie, Miej-

Spartakiada radości
Spartakiada dla dzieci i młodzieży
organizowana przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową cieszy się dużą
popularnością od wielu lat. W tym
roku dopisała również pogoda i uczestnicy gromadnie stanęli do rywalizacji.
Każde dziecko mogło znaleźć coś dla
siebie, nawet dla najmłodszych trzylatków nie zabrakło konkurencji wywołujących ogromne emocje.
Sama nazwa „spartakiada” wywodzi się od imienia rzymskiego niewolnika i gladiatora Spartakusa. Był
to człowiek o mężnym charakterze i
dużej inteligencji. Służył w rzymskiej
armii, z której prawdopodobnie zdezerterował, a następnie został rozbójnikiem. Ponownie schwytany przez
Rzymian został sprzedany do szkoły
gladiatorów, gdzie pełnił stanowisko
nauczyciela szermierki i uczył cennych „sztuk” tej walki. Zasłynął jako
przywódca największego i najgroźniejszego w historii Rzymu powstania
niewolników.
Organizowanie spartakiad ma więc
długą tradycję. Czym różni się nasza
mała spółdzielcza spartakiada od poważnie brzmiącej nazwy „olimpiada”?

Spartakiada to zawody sportowe organizowane w celu rozpowszechniania
sportu. Swój początek miały w Związku Radzieckim. Może pamiętacie Państwo organizowane w latach PRL-u:
Spartakiadę Narodów ZSRR, Spartakiadę Armii Zaprzyjaźnionych czy
Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży?
Olimpiada natomiast to międzynarodowe zawody sportowe organizowane co
cztery lata przez różne państwa. Pierwsze
igrzyska olimpijskie odbyły się w Grecji
w roku 776 p.n.e. Na czas igrzysk olimpijskich zaprzestawano wówczas wojen
i ogłaszano "pokój boży". Współcześnie
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
organizuje letnie oraz zimowe igrzyska olimpijskie. Ostatnie Letnie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 2016 roku
w Rio de Janeiro w Brazylii.
Rozgrywki sportowe organizowane przez Chorzowską Spółdzielnię
Mieszkaniową mają na celu propagowanie aktywnego stylu życia oraz
stworzenie dzieciom i ich opiekunom
przestrzeni na świeżym powietrzu i rywalizacji w stylu fair-play. Różnorodna aktywność sportowa służy zdrowiu,
kształtuje charakter oraz wywołuje

„Sport to zdrowie!”
pozytywne, radosne emocje. Pokazuje, że można aktywnie spędzać wolny
czas i że nie tylko wygrana się liczy.
Aktywność sportowa od najmłodszych
lat uczy dyscypliny, cierpliwości oraz
przestrzegania zasad. Dziecko, uprawiając sport uczy się, jak pracować,
aby osiągnąć swoje cele życiowe. A to
ważna i cenna umiejętność.
Tegoroczne majowe zawody sportowe
dla najmłodszych mieszkańców ChSM
nie obyły się bez zwycięzców i medali.
Tutaj nie było przegranych, wszystkie
dzieci były mistrzami. Każdy uczestnik
otrzymał paczkę ze słodyczami a laureaci dyplom i medal. Moja niespełna trzyletnia wnuczka wykazała się niezwykłą
energią i kondycją, zdobywając aż dwa
medale! Ważne, aby wszelka aktywność
sportowa inspirowała dzieci do prowadzenia aktywnego trybu życia, gdyż
„w zdrowym ciele zdrowy duch!”. Sportowe igrzyska to również wspaniała okazja do wspólnego, rodzinnego spędzania
czasu wolnego.
Anna Łazikiewicz
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Klub Kasia zaprasza
Formuła spotkań Klubu Kasia jest
otwarta. Mile widziani są wszyscy zainteresowani, chociaż idea zrodziła
się głównie z myślą o seniorach. Klub
„Kasia” to cykl regularnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w Klubie
ChSM „Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej. Poruszano już kwestie rozliczeń
podatkowych i profilaktyce zdrowotnej

strona 7
w odniesieniu do ciśnienia tętniczego.
Ostatnio zaś odbył się wykład na temat
ryzyka, profilaktyki i leczenia cukrzycy, a także prawidłowego badania poziomu cukru we krwi.
Informacji na temat kolejnych planowanych spotkań zasięgnąć można bezpośrednio w Klubie ChSM „Pokolenie”
przy ul. Młodzieżowej 29.
Kierownik Klubu udziela ich także telefonicznie pod numerem 32 241
94 73 w godzinach od 16.00 do 20.00
(poza wakacjami).

Nowa propozycja dla maluchów
„Podróże z tańcem” to nowa propozycja zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat
w Klubie ChSM „Pokolenie”. Program
przewiduje 50-minutowe spotkania raz
w tygodniu. - Kontakt malucha z muzyką i tańcem jest niezwykle ważny. Muzyka rozwija wyobraźnię i wrażliwość.
Taniec pozwala na zabawę i wyrażanie
emocji – mówi Marta Jachimowska,
instruktor. - „Podróże z tańcem” mają
być jednak przede wszystkim źródłem
odprężenia, radości i dobrą zabawą –
dodaje. Podczas zajęć dzieci poznają

relacja video na www.chsm.com.pl

Zdjęcia: Marcin Bulanda

W Klubie Seniora „Pokolenie” 27
maja świętowano tradycyjnie Dzień
Matki podczas towarzyskiego spotkania przy kawie i ciastku. Życzenia
wszystkim kochanym mamom złożył
Teatr Małych Form.

elementy najbardziej charakterystycznych tańców z całego świata – włoskiej
taranteli, hiszpańskiego flamenco, japońskiego tańca z wachlarzami, walca
wiedeńskiego czy tańców bałkańskich.
Tematem zajęć będą też tańce polskie.
Niedawno w „Pokoleniu” odbyły się
zajęcia pokazowe. Cykliczne spotkania
dla zainteresowanych wystartują już we
wrześniu. Szczegółowych informacji
zasięgnąć można bezpośrednio w Klubie ChSM „Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej 29.
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Stanisław Łakomy i jego obrazki ze Śląska

W gościnnych progach „Galerii Spełnionych Marzeń”, której wystawy odbywają się od blisko 19 lat w klubie „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” 7 czerwca 2019 roku swoje prace zaprezentował po raz kolejny Stanisław Łakomy.
Urodzony w Chorzowie, z zawodu technik
mechanik, jest artystą nieprofesjonalnym.
Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął we
wczesnej młodości, a malarstwo, rysunek
i fotografia artystyczna stały się jego pasją
i namiętnością na całe życie. Swobodnie
porusza się w każdej tematyce i technice
plastycznej, ostatnio jednak tworzy przede
wszystkim obrazy olejne na płótnie. - Wiele miejsca w jego twórczości zajmuje nasza najbliższa okolica. Utrwala pełne uroku
zakątki katowickiego Nikiszowca, ale też
szare i zaniedbane zakamarki dawnych robotniczych rejonów Śląska, zabudowanych
prostymi familokami – mówi Krzysztof Łazikiewicz, organizator i komisarz wszystkich
wystaw „Galerii Spełnionych Marzeń”.

- Wiem, że moje malarstwo nie każdemu
musi się podobać, ale dla mnie od lat jest
sposobem na życie, tak sobie maluję i jest
mi z tym dobrze – podkreśla Stanisław
Łakomy. Twórca należy do kilku grup plastycznych w regionie, jest m.in. członkiem-założycielem Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12”.
Zdjęcia: Adrian Ślązok

Stanisław Łakomy (z prawej) i Krzysztof Łazikiewicz
podczas wernisażu

Przyjacielskie spotkanie
XVII Piknik Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach, organizowany z inicjatywy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz
Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju odbył się 15 czerwca.
Coroczna impreza organizowana przez środowisko Spółdzielcze cieszy się dużym zainteresowaniem, bierze w niej udział zawsze
kilkaset osób, w tym także liczna reprezentacja Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej. Receptą na sukces jest wyjątkowa,
przyjacielska atmosfera. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, drobne
upominki oraz opiekę lekarską. Program pikniku obejmuje wiele atrakcji i niespodzianek.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
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POLICJA RADZI

Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji
Kształtowanie w naszych pociechach umiejętności
radzenia sobie w różnych sytuacjach zależy przede
wszystkim od nas – dorosłych. Dlatego teraz, kiedy
nadchodzą wakacje, a dzieci będą miały dużo wolnego czasu, my przypominamy o tym co ważne dla ich
bezpieczeństwa. Pamiętajmy też, aby zapewnić swoim dzieciom jak najwięcej uwagi i zorganizować im
zajęcie w czasie wolnym.
Bezpieczne dziecko to świadome dziecko, a ta świadomość zależy przede wszystkim od rodziców. Dlatego od najmłodszych lat, my dorośli, starajmy się
uczyć swoje pociechy jak mają zadbać o własne bezpieczeństwo. Wykorzystujmy różne okazje do tego,
aby przekazywać im swoją wiedzę. Przypominajmy z
jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas zabawy na podwórku, a gdy planujemy spędzić czas nad
wodą mówmy jak o siebie zadbać. Podczas wspólnej
podróży przypominajmy co jest ważne i sami swoją
postawą bądźmy przykładem. Uczmy dzieci aby:
W domu:
• podczas nieobecności w domu dorosłych nikomu nie
otwierały drzwi - nie tylko obcym, ale nawet znajomym osobom;
• nie podawały nieznajomym adresu zamieszkania;
• nie rozmawiały z nikim o wyposażeniu, sprzęcie technicznym i innych cennych rzeczach w mieszkaniu (lepiej też nie rozmawiać przy dzieciach o zarobkach, planowanych inwestycjach itp. oraz nie ujawniać miejsc
przechowywania przedmiotów wartościowych);
Poza domem:
• nie przyjmowały od obcych jakichkolwiek prezentów
i słodyczy;
• nie oddalały się z osobami obcymi i nie wsiadały do
samochodów kierowanych przez obcych;
• unikały odludnych miejsc zabawy i bawiły się w grupie z innymi dziećmi, nie bawiły się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych
miejsc niebezpiecznych;
• zawsze informowały opiekunów dokąd wychodzą
i kiedy planują powrót oraz przestrzegały tych ustaleń;
• nie przebywały poza domem po zmroku.
Nad wodą:
• dawajmy dobry przykład wybierając miejsca przeznaczone do kąpieli te strzeżone, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy;
• nie oddalały się od nas – a my nigdy nie traćmy z oczu
swoich pociech, zawsze razem z nimi wchodźmy do
wody gdzie powinniśmy je otoczyć szczególną opieką;

• po dłuższym leżeniu na słońcu nie mogą wchodzić od
razu do wody, najpierw stopniowo przyzwyczajmy
ciało do niższej temperatury - w ten sposób unikną
szoku termicznego;
• nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie
znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania
czy kąpieli, nieznana głębokość może narazić nas na
urazy, kalectwo, a nawet śmierć;
• pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi
pamiętajmy o założeniu sobie i dzieciom kapoka
i sprawdzeniu czy sprzęt nadaje się do użytku;
• nie zabierajmy ze sobą na plażę rzeczy wartościowych, pozostawione bez nadzoru mogą być łatwym
łupem dla złodzieja;
• przestroga dla dorosłych – nigdy nie wchodźmy do
wody po alkoholu! Takie kąpiele często kończą się
tragedią!
Korzystając z Internetu:
• w sieci nie podawały swojego nazwiska, wieku, adresu, numeru telefonu;
• przy instalacji strony prywatnej na komputerze domowym, zwłaszcza do "czatów" czy grup dyskusyjnych
używały NICK-a;
• nigdy nie ujawniały w Internecie informacji dotyczących rodziny czyli przykładowo gdzie i w jakich godzinach pracują rodzice, kiedy wychodzą na zakupy, do
znajomych, wyjeżdżają, gdzie uczy się rodzeństwo itp.;
• nie umawiały się przez Internet z obcymi czy zawierały z nimi jakichkolwiek transakcji bez porozumienia
z rodzicami lub opiekunami;
• prowadząc korespondencję pamiętały, że to co pisze
nam druga strona, nie musi i często nie jest prawdą. Wiele osób ukrywa swoje poglądy, nastawienie,
skłonności i negatywne cechy charakteru po to, by
utrzymać kontakt. Starają się być bardzo przyjazne,
popierają nasze poglądy i prezentują siebie w jak najlepszym świetle, żeby zdobyć zaufanie i osiągnąć zamierzony cel.
Zróbmy wszystko, aby te wakacje były dla naszych
pociech atrakcyjne i bezpieczne. Pamiętajmy, że dzieci
w różnym wieku mogą się spotkać z różnymi zagrożeniami. Dlatego nie zapominajmy o czujności od najmłodszych lat i nie traćmy jej kiedy dzieci dorastają.
Wtedy musimy pamiętać, że dobre relacje w rodzinie,
poświęcony czas na rozmowy o problemach i zainteresowaniach dziecka zdecydowanie pomogą uchronić je
przed złymi wyborami w życiu.
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Spotkanie przy wiosennej kawce zorganizowano w Klubie ChSM „Pokolenie”
przy ul. Młodzieżowej 20 maja br. Dla licznie zebranej publiczności, w programie
kabaretowo-muzycznym wystąpił Mieczysław Błaszczyk, artysta związany na co
dzień z Teatrem Ziemi Rybnickiej.

Plener pod szybem
Tradycyjny, doroczny uczniowski
plener malarsko-fotograficzny, którego
koordynatorką jest Irena Czarnota, pedagog, chorzowski metodyk wychowania plastycznego, odbył się tym razem
16 maja przy Szybie „Prezydent”. Przy
udanej pogodzie uczniowie tworzyli prace malarskie, rysunkowe i fotograficzne,
które następnie – 6 czerwca – zaprezentowano podczas wystawy poplenerowej
w Klubie „Pokolenie” Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

W czwartkowe popołudnie 6 czerwca
w Klubie ChSM „Pokolenie” podsumowano całoroczną pracę dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych i próbach
Teatru Małych Form. Tradycyjne były to
jednocześnie (nieco spóźnione tym razem) obchody Międzynarodowego Dnia
Dziecka. W podziękowaniu za obecność

na klubowych zajęciach artystycznych
wszyscy ich uczestnicy otrzymali drobne
upominki. Szczególną atrakcję spotkania
stanowił natomiast pokaz ptaków drapieżnych – sów i myszołowów. Ich opiekunowie opowiadali m.in. o reakcjach ptactwa
na obecność człowieka, a także o tajnikach ich technik łowieckich.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zdjęcia: Marcin Bulanda

Dzień dziecka
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Piknik na Starym
Pod wieżą wyciągową Szybu "Prezydent" na terenie Kompleksu Sztygarka w Chorzowie odbył się 24 maja
"Piknik na Starym"zorganizowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego
przez Szkołę Podstawową nr 29 i Chorzowskie Centrum Kultury. Jednym ze
współorganizatorów była Chorzowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przygotowano bogaty i różnorodny program
artystyczny oraz atrakcje rekreacyj-

ne dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru był zespół „Universe”.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

nr 06/2019

nr 06/2019

Wiadomości Spółdzielcze

strona 13

Zdjęcia: Marcin Bulanda

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

strona 14

Wiadomości Spółdzielcze

nr 06/2019

Regulamin Konkursu
na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy
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 wytypowania uczestników Konkursu. Przy ocenie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę balkonu 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 (stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 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 rozstrzygnięcie konkursu.
13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie,
zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.
Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
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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

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

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 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 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 opiekuna balkonu lub ogródka

Stałe zajęcia w Klubie
• Grupa artystyczna „Kolaż”
- ostatni piątek miesiąca
• Klub Niepełnosprawnych „Krystian”
- poniedziałek 14.00-16.00
• Klub „Kasia” - porady
informacja u kierownika Klubu
• Calanetics
- wtorek-czwartek 18.00-19.00
• Tenis stołowy, cymbergaj,
piłkarzyki
- terminy uzgadniane indywidualnie
• Akademia Seniora
- środa 11.00-16.30
• Klub Seniora
– poniedziałek 15.00-17.00
• Klub „Senior w Podróży"
- środa 10.00-12.00
• Teatr „Zdarte Pięty
- piątek 17.00-21.00

• Zajęcia Plastyczne
- wtorek, czwartek 16.30-18.00
• Aerobik
– wtorek, czwartek - 19.30-20.30
• Taniec „Break dance"
- środa 18.00-21.00
• Kółko brydżowe
- wtorek 16.00-21.00
• Zajęcia muzyczne
- czwartek 17.00-20.00
• Skat
– wtorek 16.00-21.00
• Grupa Harcerska „Dinozaury"
- termin spotkań uzgadniany na
bieżąco
• „Zrób to sam"
- trzeci piątek miesiąca
• Teatr Małych Form
- środa 16.00-17.00

• Szachy
- od poniedziałku do piątku 15.0021.00
• Spotkania Związku Górnośląskiego
- trzecia środa miesiąca
• Zespół Tańca Indyjskiego
„Natarang"
- poniedziałek 17.00-21.00
• „Podróże z tańcem
- dla dzieci od 3 do 5 lat.

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 zamówionych 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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OFERTA PRACY
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni osobę na stanowisko referenta
ds. remontów w Administracji „Chorzów Batory".
Wymagania:
minimum wykształcenie średnie budowlane, komunikatywność, umiejętności nawiązywania kontaktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność.
Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę na okres próbny,
wynagrodzenie 2.800 zł./m-c + premia.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert drogą
elektroniczną na adres e-mailowy kadry@chsm.com.pl
bądź osobiście w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.
Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Termin przyjmowania ofert:
5.07.2019r.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. remontów prowadzonej przez Chorzowską
Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie (41500), ul. Kopalniana 4A, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
Oferty bez klauzuli na aplikacji nie będą rozpatrywane.
Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych
osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.chsm.com.pl
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Udany turniej piłkarski
AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów zorganizował
turniej pierwszomajowy dla dzieci
pod patronatem Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sportu - Jana Widery
oraz Wiceministra Energii
Grzegorza Tobiszowskiego.

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

W turnieju brały udział drużyny:
- AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów
- UKS Chorzów
- Józefka Chorzów
- TS AKS Chorzów
- Śląsk Świętochłowice.
Głównymi sponsorami turnieju byli:
- CEZ Chorzów
- „Węglokoks” Kraj
- „Weglokoks” Energia
- PH „Skarbek”
Zarząd AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów
składa podziękowanie sponsorom za pomoc
w organizacji turnieju.

POŻYCZKI
Minimum formalności
Obsługa w domu klienta
tel. 32 280-50-61

SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ
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
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DROBNE DROBNE

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

USŁUGI

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

• ABC AUTO skup, dojazd do klienta, tel. 508-808-307
• A do Z REMONTY budowlane – kompleksowo; transport
i montaż mebli, tel. 519-364-873,
• intmar@interia.pl
• AHYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ 24h, tel. 799-066-346
• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych; remonty łazienek,
tel. (32) 241-99-81, 601-477-527

• TANIE MYCIE okien i sprzątanie, tel. 793-950-678

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Kupię mieszkanie w Chorzowie, tel. 692-709-608
• Sprzedam mieszkanie na terenie Chorzowa tel.
668-088-178
• Pilnie kupię mieszkanie w Chorzowie Batorym,
tel. 692-709-608
• Kupię mieszkanie, Chorzów. tel. 518-396-291.

• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, wykładzin,
solidnie, tel. 606-274-056

• Kupię garaż, Chorzów. tel. 518-396-291.

• ELEKTRYK, POMIARY ochronne, awarie, tel. 692-615-390
• ELEKTRYK USŁUGI, tel. 664-967-550.
• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, konserwacja, montaż,
tel. 783-367-264
• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne,
tel. 783-367-264.
• JUNKERS TERMET NECKAR - naprawa, konserwacja,
wymiana, tel. 733-336-959
• KOMPUTERY, POMOC, technik – informatyk, tel. 503303-540
• 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
• PRZYJMĘ DO ZAKŁADU tapicera lub pracownika do
przyuczenia, tel. 662-140-508

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe
w Chorzowie centrum, 44,6 m2, parter, duży pokój,
kuchnia, przedpokój, spiżarnia, tel. 510-667-175

• UBEZPIECZENIA, tel. 696-710-940

• CHEMIA, MATEMATYKA, tel. 609-313-634

• CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblowej, tel. 602-642-294

nr 06/2019

• Sprzedam mieszkanie, Chorzów Reden, ul. Konopnickiej, 2 pokoje, II piętro. tel. 792-189-959.
• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 50 m2, bloki
Chorzów Szarlociniec (blok czteropiętrowy) na większe,
w zasobach ChSM. Mieszkanie posiada dwa niezależne
pokoje, kuchnię, łazienkę. Przynależna piwnica. Spłacę
zadłużenie. tel. 509-505-304.
• Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 38 m2,
wyposażone, na os. Różanka od 1 lipca 2019 r. tel. po
godzinie 16.00 – 504-964-489.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze
w Chorzowie na ul. Czempiela, 35,40 m2, 1 pokój, duża
kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie na I piętrze w bloku
z windą, C.O., bieżąca ciepła i zimna woda, gaz, plastikowe okna. Mieszkanie wymaga remontu. tel. 501-503-855.
• Zamienię mieszkanie dwupokojowe, łazienka,
kuchnia, w bloku, mieszczące się na II piętrze przy
ul. Beskidzkiej w Chorzowie. Zamienię na mieszkanie
mniejsze w zasobach ChSM, najlepiej w ok. ul. Gałeczki, Szczecińskiej, Parku Śląskiego, ale niekoniecznie. tel. 500-023-167.
• Garaż do wynajęcia przy ul. Piotra Skargi. tel. 603-204-699.
• Kupię bezpośrednio kamienicę, tel. 504-434-445.

SKUP MIESZKAŃ
natychmiastowa płatność gotówką
spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komornicznych itp.
wolne lokale zastępcze i zamiany
pomoc w uregulowaniu stanu prawnego

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, ul. Kopernika, 3 pokojowe o pow. 64 m2, cena:
260.000 zł
• Bytom ul. Piecucha, 2 pokojowe o pow. 48 m2, garaż obok
bloku, cena: 105.000 zł

Okazja!!!
• Ustroń - Poniwiec, kamping na działce w dzierżawie
(os. domków letniskowych pod lasem), cena: 15.000 zł

Domy do sprzedaży
• Świętochłowice, os. Hugona, dom w zabudowie szeregowej,
działka o pow. 439 m2, cena 599.000 zł
• Beskid Żywiecki, okolice Rajczy, dom letniskowy położony
w urokliwej dolinie, na działce 708 m2, cena: 315.000,-

Działki do sprzedaży
• Zawiercie - Skarżyce, działki budowlane o pow. 4.300 m2,
8,500 m2, przy Szlaku Orlich Gniazd, możliwość podziału
na mniejsze, cena: 70,-/m2
• Gierałtowice/Gliwice, działka budowlana o pow. 2.215 m2
• Chorzów, ul. Pudlerska/Świdra, pod zabudowę garażową
lub mieszkaniową pow. 262 m2, cena: 45.000,-zł

Za oferty zgłaszane w miesiącach lipcu i sierpniu
sprzedający nie płacą prowizji!
Przyjmujemy do sprzedaży, wynajmu: mieszkania, domy, działki
budowlane, lokale użytkowe
- Zapewniamy pomoc przy wyborze korzystnego kredytu
hipotecznego oraz
uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości

www.konkret1.gratka.pl

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

tel. 602-314-720

Chorzów, ul. Gałeczki 45, tel. 508-077-284
www.skupmieszkanslask.pl
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
oferuje lokale użytkowe do wynajęcia:
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia /m²/

Położenie

1.

Ks. J. Gałeczki 40 lok. 9

20,00

budynek wielorodzinny – parter

2.

Ks. J. Gałeczki 40 lok. 10

7,80

budynek wielorodzinny – parter

3.

Krakusa 16

22,70

budynek wielorodzinny - parter

4.

Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 10

20,00

budynek wielorodzinny - parter

5.

Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 3

29,30

budynek wielorodzinny - parter

6.

Katowicka 73

130,10

budynek wielorodzinny - parter

7.

Św. Pawła 4

27,80

budynek wielorodzinny - parter

8.

Św. Pawła 4a

11,70

budynek wielorodzinny - parter

9.

Boczna 12 lok. 5

262,80

pawilon usługowy - piętro

10.

Boczna 12 lok. 13

81,10

pawilon usługowy - piętro

11.

Rodziny Oswaldów 2

24,00

budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

12.

Rodziny Oswaldów 2

20,00

budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

Stawka za najem lokali uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

poz. 1-2

administracja MA-4

ul. Ks. J. Gałeczki 41

tel. 32/ 241 95 62

tel. 32 / 241 98 13

poz. 3-8

administracja MA-3

ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A

tel. 32/ 241 35 97

tel. 32/ 241 41 16

poz. 9-12

administracja MA-1

ul. J. Lompy 11

tel. 32/ 241 59 83

tel. 32/ 246 04 55

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32/ 241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje,
że dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy
ul. 3 Maja 117.
Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m 2, usytuowany jest w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Stawka za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej.
Oględzin lokalu można dokonywać od 02.09.2019 r.
do 04.09.2019 r., w godzinach pracy Administracji,
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A
w Chorzowie do dnia 04.09.2019 r., do godz. 17.00.
2. Lokal użytkowy nr 6, położony w Chorzowie przy
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1.
Lokal o powierzchni użytkowej 18,10 m 2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i centralnego ogrzewania.Stawka za najem lokalu uzależniona
jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Oględzin lokalu można dokonywać od 01.08.2019 r.
do 07.08.2019 r., w godzinach pracy Administracji,

po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A,
tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A
w Chorzowie do dnia 07.08.2019 r., do godz. 17.00.
3. Lokal użytkowy nr 2, położony w Chorzowie przy
ul. Trzynieckiej 5.
Lokal o powierzchni użytkowej 91,70 m2, usytuowany
jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony
w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną,
z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.
Stawka za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Oględzin lokalu można dokonywać od 01.07.2019 r.
do 03.07.2019 r., w godzinach pracy Administracji,
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A
w Chorzowie do dnia 03.07.2019 r., do godz. 17.00.
Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 301, 302,
304, 305.
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Kupię udziały
w kamienicy.
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Czyszczenie dywanów,
tapicerek,
wykładzin,
solidnie,

Może być pod zarządem PGM,
wartość udziału bez znaczenia.

tel. 606-274-056

tel. 512-448-902

Ariston, Junkers, Termet, Ferroli, Fondital,

serwis, naprawa, wymiana
podgrzewaczy i kotłów gazowych
tel. 602-449-907, 505-484-434, 32 735-64-57

AUTO SKUP

osobowe, dostawcze, stan obojętny
tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW
tel. biuro: 32 608 07 14 Dorota: 509 498 648 email: dorota.siudy@gmail.com

INFORMATOR
CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;
32 241 05 28

●s
 ekretariat prezesa i dyrektora
ds. ekonomicznych:
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12

● 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
●Z
 akład urządzeń dzwigowych „Eldźwig”:
32 241 60 58
●S
 półdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48,
32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12

●d
 yrektor ds. techn. i eksploatacji:
32 241 14 26

● Straż Pożarna: 998, 32 241 09 77

ADMINISTRACJE ChSM
●o
 s. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11
tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66

● Straż Miejska: 986, 32 241 61 45

● Komenda Miejska Policji: 32 771 52 00

●o
 s. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4
tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84

GODZINY PRACY ChSM
poniedziałek, wtorek, czwartek
od 7.00 do 15.00

●o
 s. Centrum, ul. Krasickiego 7a
tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16

piątek 7.00 do 13.00

●o
 s. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41
tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13
INNE
● POGOTOWIE AWARYJNE
Zakład Robót Konserwacyjno-Remontowych: 504 095 977, 32 246 48 16

środa od 7.00 do 17.00

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

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

DYŻURY RAD OSIEDLI
●Rada Osiedla „Żołnierzy Września”
- w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00

POGOTOWIA
● ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)

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

●n
 ocna i świąteczna opieka lekarska
i pielęgniarska SPZOZ Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie pawilon nr 5,
ul. Strzelców Bytomskich 1
- tel. 32 349 91 40 (osoby dorosłe),
32 349 91 38 (dzieci),

● 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 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
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.
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F.H.

UL. JUBILEUSZOWA 9

CHORZÓW-BATORY

(centrum handlowe przy zegarze)

tel.

32 246-87-97

TRIUMPH
HENDERSON
ITALIAN
FASHION
CHILIROSE
OBSESSIVE
MORAJ
I INNE...
DUŻY WYBÓR
STROJÓW KĄPIELOWYCH

CZYNNE:
10.00-17.00
sob. 10.00-13.00

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
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SERWIS RTV

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

JAZDY
L NAUKA
Tel. 609 270 690

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

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
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