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Sprawdzony sposóbna wakacje

W Klubie „Pokolenie” Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, jak zazwyczaj 
w czasie wakacji letnich, zorganizowano 
trzy dwutygodniowe turnusy półkolonijne 
dla najmłodszych mieszkańców Spółdziel-
ni. Program obejmuje zawsze urozmaico-
ny zestaw atrakcji, od poniedziałku do 
piątku między godz. 8.00 a 16.00. Orga-
nizatorzy zapewniają półkolonistom także 
trzy smaczne posiłki w ciągu dnia, w tym 
jednodaniowy gorący obiad.  

W program półkolonii wpisano w tym 
roku zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsz-
taty taneczne i teatralne, zajęcia plastyczne 
i finałowy bal przebierańców, po którym 
wręczane były nagrody i wyróżnienia za 
osiągnięcia w różnych konkursach od-
bywających się przez cały turnus. Sporą 
atrakcją była wizyta żywego kangura oraz 
pokaz egzotycznych zwierząt okraszony in-
teresująca pogadanką.  Ponadto odbyły się 
zajęcia z robotyki, spotkanie z rycerzami 
i terenowa gra przygodowa. Półkoloniści 
odwiedzili także Muzeum Ognia w Żorach. 
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z monta-

żem szlabanu na wjeździe na drogę osie-
dlową przy ul. Wandy 65-69, montażem 
wiaty śmietnikowej przy ul. Lompy 8d, 
remontem dachu przy ul. Łagiewnic-
kiej 101, remontem instalacji elektrycz-
nej w budynku przy ul. Wolskiego 13-15 
oraz modernizacją placu zabaw poprzez 
wymianę gumowego podłoża pod urzą-
dzeniami zabawowymi przy ul. Rodziny 
Oswaldów 14-16-18. 

Rada Osiedla
Na pierwszym posiedzeniu Rada Osie-

dla wybrana na kadencję 2019-2022 wyło-
niła ze swojego składu Przewodniczącego 
w osobie Jana Pawletko, zastępcę prze-
wodniczącego – Waldemara Kosiora oraz 
sekretarza – Gabrielę Karpińską, a także 
zapoznała się z planem pracy na okres od 
sierpnia do grudnia 2019.  

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych spalino-
wych i wentylacyjnych. Firmy sprzątające 
Madex i Bud-Kom prowadziły prace pie-
lęgnacyjne polegające na koszeniu trawy 
i przycinaniu żywopłotu. Trwa remont 
parkingu przy ul. Stefana Batorego 92-96 
i Brzozowej 23a, a także montaż szlaba-
nów przy ul. Kaliny 62-76. Zakończono 
remont balkonów przy ul. Brzozowej 22-
30 oraz mycie środkami chemicznymi 
elewacji budynków przy ul. Jubileuszowej 
26-32,34-40, Karpackiej 21-23.  

Rada Osiedla
Na czerwcowym posiedzeniu Rada 

Osiedla oceniła pracę firm utrzymujących 
czystość na Osiedlu Chorzów Batory. 
Omówiono również problematykę bieżą-
cą. W lipcu na posiedzeniu Rady Osiedla 
zostało wybrane prezydium nowej Rady, 
której członkowie zapoznali sie z zasada-
mi działania Rady określonymi w Statucie 
Spółdzielni. 

CENTRUM

Administracja
W miesiącach czerwiec-lipiec 2019r. 

w zasobach Administracji „Centrum” wy-
konano renowację rękawem żywicznym 
pionów wewnętrznej kanalizacji deszczo-
wej w budynku przy ul. Ks. Wł. Opolskie-
go 1. Docieplono stropy nad piwnicami 
budynków przy ul. Dąbrowskiego 62,a,b,c. 
Zakończono malowanie klatek schodo-
wych i remont schodów wejściowych do 
budynku przy ul. Pawła 22-22a. Odebrano 
roboty instalacyjne związane z remontem 
i zmianą instalacji elektrycznej oświetlenia 
klatek schodowych na system energoosz-
czędny LED z czujnikami ruchu wraz z ro-
botami towarzyszącymi w budynku przy ul. 
Konopnickiej 21-a-b. Wykonano montaż 
nowego placyku gospodarczego w obrębie 
nieruchomości przy ul. Karpińskiego 16-
18, ul. Poniatowskiego 24-26-28, ul. Ka-
szubskiej 17-19-21 oraz montaż ogrodzenia 
placu zabaw przy budynku ul. Grunwaldz-
kiej 4a. Zakończone zostały prace zwią-
zane z wymianą poziomów centralnego 
ogrzewania wraz z wymianą regulatorów 
podpionowych w budynku przy ul. Rycer-
skiej 18-20-22-24. Wykonano częściową 
wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych 
w budynkach przy ul. Karolinki 2, ul. Sło-
wiańskiej 2, Majętnego 10 i 12 oraz płuka-
nie instalacji ciepłej wody użytkowej w bu-
dynkach przy ul. Grunwaldzkiej 4a-10b. 
Zakończono montaż regulatorów podpio-
nowych na pionach centralnego ogrzewania 
w budynku przy ul. Konopnickiej 15-a-b.

Rada Osiedla
W czerwcu i lipcu br. po ukonstytuowa-

niu się Rady Osiedla „Centrum” dokonano 
oceny sezonu grzewczego 2018/2019. Za-
poznano się z bieżącą informacją na temat 
prowadzonych robót remontowych oraz 
omówiono aktualny stan wynajmu lokali 
użytkowych wraz z analizą opłat za lokale. 
Rozpatrywane były również sprawy bieżą-
ce i wniesione przez mieszkańców. 

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
Zakończono prace związane z termo-

modernizacją budynku oraz remontem 
balkonów i instalacji odgromowej przy ul. 
Astrów 12, kafelkowaniem korytarzy w bu-
dynku przy ul. Gałeczki 45-47, remontem 
dachów przy ul. Anny 19, Ryszki 25, 37, 
41, 43, 49a, Sportowej 6-8, Gałeczki 43-
45 (segment). Wymieniono pion wod.-kan. 
kuchenny w budynku przy ul. Ryszki 49. 
Wymieniono bramy garażowe przy ul. Ga-
łeczki 36,38,40. Zakończono zagospodaro-
wanie terenu przy budynkach Młodzieżo-
wa 13,15,29.

Kontynuowano remont schodów, wymia-
nę zadaszeń i balustrad przy wejściach do 
klatek przy ul. Wiosennej 2-18. Wykonywa-
ne były również okresowe kontrole szczel-
ności instalacji gazowych, a także przeglądy 
kominiarskie i przeglądy instalacji elektrycz-
nych oraz wynikających z nich zaleceń. 
Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Rada Osiedla Administracji Osiedla „Róża-

na – Gałeczki” na swoim posiedzeniu ukon-
stytuowała się w następującym składzie: Prze-
wodniczący - Romuald Lachowicz, zastępca 
przewodniczącego - Anna Kołodziejczyk, se-
kretarz - Henryk Wieczorek oraz członkowie 
- Wanda Zielonka, Romana Korolczuk, Euge-
niusz Mikołajczak, Krzysztof Knas. Ponadto 
omówiono sprawy związane z przebiegiem 
Walnego Zgromadzenia ChSM. Rozpatrywa-
ne były również sprawy bieżące i wniesione 
przez mieszkańców Osiedla.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

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

Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: biuro@cuddruk.pl. 

ZAKOŃCZENIE PRAC NA INSTALACJACH C.O.
Przypominamy, iż wszelkie prace na instalacjach c.o. należało zakończyć w terminie do 20 sierpnia 2019r., aby uniknąć ewentualnych szkód

spowodowanych zalaniami. Po tym terminie dostawcy ciepła dokonują bowiem uzupełnienia zładu nośnika ciepła w instalacjach.
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W drodze odwiedzono jeszcze Rabsztyn, 
gdzie na skalistym wzgórzu, zwanym Kru-
czą Skałą, nad miejscowością górują ruiny 
średniowiecznego zamku leżącego na tzw. 
Szlaku Orlich Gniazd. Nazwa zamku, jak 
i miejscowości pochodzi od niemieckiej na-
zwy skały Rabenstein. Zamek w 1657 roku 
zniszczony został przez Szwedów i mimo póź-
niejszej częściowej odbudowy nie odzyskał 
dawnego blasku popadając w coraz większą 
ruinę. Od kilku lat na zamku trwają prace re-
konstrukcyjne dzięki którym możemy oglądać 
bramę wjazdową i fragmenty górnego zamku 
z tarasem widokowym i wieżą. Z Rabsztyna 
grupa wycieczkowa licząca ponad 50 osób 
udała się do „Srebrnego miasta”, czyli Olku-
sza, dawnej osady górniczej znanej już w XII 
w. Od średniowiecza wydobywano tam rudy 
ołowiu, galmanu (cynku) oraz srebra, z które-
go od 1579 r. bito w królewskiej mennicy m.in. 
talary, szelągi, czy grosze. Kiedy gród w 1299 
roku przeniesiony został w obecną jego lokali-
zację, tuż nad rzekę Babę, nastąpił intensywny 
rozwój miasta leżącego na handlowym szlaku 

pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Wtedy 
też powstały najciekawsze zabytkowe obiek-
ty miasta, które wycieczkowicze zobaczyli po 
wizycie w Muzeum Afrykanistycznym im. 
dra Bogdana Szczygła, gdzie eksponowana 
jest m.in.  kolekcja Sztuki Malarstwa Czarnej 
Afryki im. Anny i Leona Kubarskich. W cza-
sie krótkiej wycieczki po mieście grupa zoba-
czyła m.in. zrekonstruowaną średniowieczną 
basztę z fragmentami murów obronnych z fosą 
- fragment dawnego systemu obronnego mia-
sta wzniesionego za czasów króla Kazimierza 
Wielkiego oraz najcenniejszy z zabytków mia-
sta – gotycką olkuską farę pw. św. Andrzeja 
Apostoła, od 2002 r. nosząca godność bazyliki 
mniejszej. Ta trójnawowa, halowa świątynia 
powstała na przełomie XIII i XIV w. (pierwsza 
wzmianka o kościele pochodzi z 1317 r.). Na-
stępnie chorzowianie przeszli olkuską starów-
ką, powstałą w XIII i XIV w., która zachowała 
charakterystyczny średniowieczny układ urba-
nistyczny. Na uwagę zasługują budynki ka-
mieniczek, a w szczególności budynek dawnej 
mennicy (dziś siedziba starostwa olkuskiego) 
z 1826 r., ratusza z 1833 r., a także najstarszy 
budynek tzw. Batorówki, kamienicy z XVI w., 
gdzie siedzibę ma olkuski oddział PTTK, 
prowadzący w niej również Muzeum Regio-
nalne. Na środku płyty rynku intrygują odre-
staurowane fragmenty dawnego ratusza, pod 
którym znajdują się gotyckie piwnice przy-
gotowywane do zwiedzania jako podziemna 
trasa turystyczna.  Kolejny punkt wycieczki 
to Sławków. Na rynku w starej drewnianej 
karczmie z podcieniem z 1701 r. zwanej „Au-

steria” zaplanowana została przerwa obiadowa 
i kawowa, po której chętni wraz z przewodni-
kiem, mieli okazję zwiedzić pozostałe zabytki 
Sławkowa. Miasto to, podobnie jak Olkusz 
swój rozwój zawdzięcza eksploatacji rud sre-
bra, ołowiu i żelaza. Do 1179 roku mieścił się 
w obrębie kasztelanii bytomskiej, a pod koniec 
XIII wieku był własnością biskupów krakow-
skich posiadając od 1286 roku prawa miejskie 
utracone w 1869 roku, odzyskane dopiero 
w roku 1957. Natomiast w latach 1975-1984 
Sławków był dzielnicą Dąbrowy Górniczej. 
W 1295 roku miasto zostało otoczone murami, 
które niestety nie zachowały się do naszych 
czasów, ale zachował się w mieście średnio-
wieczny układ urbanistyczny z kwadratowym 
rynkiem wraz z charakterystyczną zabudo-
wą domów podcieniowych pochodzących 
z XVIII i XIX w. Naprzeciw karczmy usytu-
owana jest miejska studnia a pośrodku rynku  
budynek ratusza z początku XX wieku. Warto 
dodać, że Sławków od XIII wieku był  siedzi-
bą biskupów krakowskich, którzy mieli tu do 
1455 roku swój zamek. Ruiny zachowały się 

do dziś i wycieczkowicze mogli je zobaczyć 
przy ul. Staropocztowej. Po drugiej stronie tej 
ulicy park miejski, w którym widoczne są śla-
dy dawnej zamkowej fosy. Nieopodal karcz-
my przy ul. Kościelnej ulokowany jest kościół 
parafialny pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja 
pochodzący z XIII w. z jednonawowym wnę-
trzem. Uwagę zwiedzających Sławków zwra-
ca również mały kościółek, dzisiaj kaplica pw. 
św. Jakuba Apostoła z 1827 roku, za sprawą 
którego Sławków związany jest z Via Regia, 
czyli Drogą św. Jakuba, jednego z najważniej-
szych szlaków pątniczych do hiszpańskiego 
Santiago de Compostela. 

Po spacerze w godzinach popołudniowych 
wycieczkowicze powrócili do Chorzowa.

Przewodnik Adam Lapski

Pomiędzy Małopolską a Śląskiem

Olkusz

Rabsztyn

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała w letni wtorek 25 czerwca br. wycieczkę dla samotnych członków 
Spółdzielni, której tematem było zwiedzenie dwóch miast - leżącego na terenie Małopolski Olkusza oraz śląskiego Sławkowa. 
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HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW
KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKACH ROZLICZANYCH ZA OKRES OD 1.10.2018 DO 30.09.2019

ADMINISTRACJA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

ul. Cieszyńska 4a, 8, 10, 12, 14 - 9 września 2019r. (poniedziałek), 
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Cieszyńska 14a - 10 września 2019r. (wtorek), 
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Filarowa 4 - 6 września 2018 r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Floriańska 24 – 2 września 2019r. (poniedziałek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Floriańska 26 - 3 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00  
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Głogowska 11 - 10 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 37, 39, 41, 43 - 6 września 2019r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 45 - 10 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 47, 49, 51 - 5 września 2019r. (czwartek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 65 - 6 września 2019r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 67 (m.44-23) - 6 września 2019r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 67 (m.22-1) - 9 września 2019r. (poniedziałek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 69 - 9 września 2019r. (poniedziałek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Gwarecka 71 - 10 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Kingi 12 - 10 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00
 (dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Kopalniana 1, 3, 5, 7, 9 – 5 września 2019r. (czwartek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Kopalniana 2, 4, 6 - 9 września 2019r. (poniedziałek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Kopalniana 11, 13 – 6 września 2018r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Kopalniana 15 - 5 września 2019r. (czwartek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Kopalniana 17 - 6 września 2019r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Lompy 10 - 6 września 2019r. (piątek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Lompy 12 – 4 września 2019r. (środa), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 15.30-20.30) 
ul. Lompy 17 - 5 września 2019r. (czwartek), godz. 18.00-19.30 
(dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Łagiewnicka 101, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 116
- 2 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Łagiewnicka 118 - 3 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)

ul. Rodziny Oswaldów 2, 4, 8, 10, 12,18, 22, 24, 51
- 4 września 2019r. (środa), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Rodziny Oswaldów 3, 5,  11, 13, 15, 17, 19, 21, 47, 49 – 3 wrze-
śnia 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Rodziny Oswaldów 7, 9 - 2 września 2019r. (poniedziałek),
odczyt radiowy
ul. Styczyńskiego 73, 75, 77, 79 - 10 września 2019r. (wtorek), godz. 
16.00-20.00 (dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Powstańców 54, 67 - 10 września 2019r. (wtorek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)

ADMINISTRACJA CHORZÓW BATORY

ul. S. Batorego 92, 94, 96 - 4 września 2019r. (środa), godz. 16.00 - 20.00 
(dodatkowo: 17 września, od godz. 16.00)
ul. S. Batorego 98 - 5 września 2019r. (czwartek), godz. 16.00-20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00) 
ul. Brzozowa 2 -30 – odczyt radiowy
ul. Brzozowa 21-23 - 4 września 2019r. (środa), godz. 16.00 - 20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Brzozowa 25 - 5 września 2019r. (czwartek), godz. 16.00 - 20.00 
(dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Brzozowa 52–58 – odczyt radiowy  
ul. Czempiela 33, 35, 37, 39 – 2 września 2019r. (poniedziałek), od 
godz. 16.00 (dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 41, 43, 45, 47 - 3 września 2019r. (wtorek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela 48, 50 - 6 września 2019r. (piątek), od godz. 16.00  
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela  51, 53, 55, 57 - 4 września 2019r. (środa), od godz. 16.00
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Czempiela  59, 61, 63, 65 - 5 września 2019r. (czwartek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Farna 2, 2a, 4, 4a - 5 września 2019r. (czwartek),  godz. 16.00-20.00
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Francuska 6 – odczyt radiowy
ul. Graniczna 50, 52, 54, 56, 58, 60 - 2 września 2019r. (poniedziałek)  
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Graniczna 66, 68, 70, 72, 100, 102 - 3 września 2019r. (wtorek), 
godz. 16.00-20.00 (dodatkowo: 17 września, godz. 16.00-20.00)
ul. Hutnicza 17, 19 - 10 września 2019r. (wtorek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Jubileuszowa 26, 28, 30  - 11 września 2019r. (środa), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Jubileuszowa 32, 34, 36 - 12 września 2019r. (czwartek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Jubileuszowa 38, 40 – 13 września 2019r. (piątek),  od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Kaliny 70-72 – odczyt radiowy
ul. Karłowicza 23 - 10 września 2019r. (wtorek), od godz. 16.00
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
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ul. Karłowicza 25, 27, 29 - 4 września 2019r. (środa), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Karpacka 11, 21, 23 - 6 września 2019r. (piątek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Karwińska 1 - 6 września 2019r. (piątek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Konarskiego 1 – odczyt radiowy
ul. Machy 3 – odczyt radiowy
ul. Mickiewicza 4 - 6 września 2019r. (piątek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Podmiejska 15, 17, 19 - 2 września 2019r. (poniedziałek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Podmiejska 21, 23, 25 – 3 września 2019r. (wtorek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 19 września, od godz. 16.00)
ul. Żółkiewskiego 9, 11 – odczyt radiowy

ADMINISTRACJA CENTRUM

ul. Karolinki 1, 2 - 12 września 2019r. (czwartek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 18 września, od godz. 16.00)
ul. Karolinki 3, 4  - 13 września 2019r. (piątek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 18 września, od godz. 16.00)
ul. Karolinki 5 - 9 września 2019r. (poniedziałek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 18 września, od godz. 16.00)
ul. Katowicka 61, 61a, 61b,61c - 9 września 2019r. (poniedziałek), 
godz. 18.00-20.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Katowicka 71, 73, 73a -  10 września 2019r. (wtorek), godz. 16.30-19.00 
(dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Katowicka 121, 121A- 2 września 2019r. (poniedziałek),
godz. 16.30-18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Katowicka 136, 136A, 136B - 5 września 2019r. (czwartek), 
godz. 14.30-19.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 15, 15A, 15B - 4 września 2019r. (środa), 
godz. 16.30-18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 17, 17A, 17B - 4 września 2019r. (środa), 
godz. 18.30-20.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 21, 21A, 21B - 6 września 2019r. (piątek),
godz. 16.30-18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 23, 23A, 23B - 4 września 2019r. (środa),
godz. 18.00-20.00  (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B – 5 września 2019r. (czwartek),
godz. 16.30-18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Konopnickiej 27, 27A, 27B - 9 września 2019r. (poniedziałek), 
godz. 16.30-18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Kordeckiego 5, 5a, 7, 7a – odczyt radiowy
ul. Krakusa 12 -16 – odczyt radiowy
ul. Krasickiego 7 – 3 września 2019r. (wtorek), godz. 18.15-19.30 
(dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Krzywa 9 - 3 września 2019r. (wtorek), godz. 16.30-18.30 
(dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Majętnego 8, 10 - 9 września 2019r. (poniedziałek) od godz. 16.00 
(dodatkowo: 18 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 12, 14 - 10 września 2019r. (wtorek) od godz. 16.00 
(dodatkowo: 18 września, od godz. 16.00)
ul. Majętnego 16, 18  - 11 września 2019r. (środa), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 18 września, od godz. 16.00)
ul. Miechowicka 2, 4 - 2 września 2019r. (poniedziałek), godz. 18.15-20.00 
(dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
 ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 1-60) - 11 września 2019r. (środa), godz. 
15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, 15.00-20.30) 

ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 61-120) - 12 września 2019r. (czwartek),  
godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, 15.00-20.30) 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 (m. 121-180) - 13 września 2018r. (piątek), 
godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, 15.00-20.30) 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 3 (m. 1-180) - 5 września 2019r. (czwartek), 
godz. 16.30-20.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 1-60) - 2 września 2019r. (poniedziałek),  
godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 61-120) - 3 września 2019r. (wtorek), 
godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5 (m. 121-168) - 4 września 2019r. (środa)  
godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 (m. 1-180) - 2 września 2019r. (poniedzia-
łek) godz. 16.30-20.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 9 (m. 1-180) – 3 września 2019r. (wtorek), 
godz. 16.30-20.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 1-60) - 6 września 2019r. (piątek), 
godz. 15.00-19.00  (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30) 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 61-120) - 9 września 2019r. (poniedzia-
łek), godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 (m. 121-180) - 10 września 2019r. (wtorek),  
godz. 15.00-19.00 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Poniatowskiego 17, 19 - 4 września 2019r. (środa), godz. 16.30-
18.30 (dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)
ul. Powstańców 20, 20A- 6 września 2019r. (piątek), godz. 18.00-19.30  
(dodatkowo: 20 września, godz. 15.00-20.30)

ADMINISTRACJA RÓŻANA-GAŁECZKI

ul. Działkowa 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b - 16 września 2019r. (poniedziałek), 
od godz. 16.00 (dodatkowo: 23 września, od godz. 16.00)
ul. Działkowa 11, 11a, 11b - 16 września 2019r. (poniedziałek),
od godz. 16.00 (dodatkowo: 23 września, od godz. 16.00)
ul. Głowackiego 1-3 – odczyt radiowy
ul. Racławicka 31, 33, 35, 37 - 17 września 2019 r. (wtorek), od godz. 16.00 
(dodatkowo: 23 września, od godz. 16.00)

DOKŁADNE GODZINY ROZPOCZĘCIA ODCZYTÓW
ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA TABLICACH 

OGŁOSZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH

WYCIECZKA
DLA SAMOTNYCH SPÓŁDZIELCÓW.

W dniu 24 września 2019r. odbędzie się wycieczka dla 
samotnych Spółdzielców do miejscowości Karchowice 

Zawada –Toszek – Repty Śląskie. Zainteresowani członkowie 
Spółdzielni mogą zgłaszać swój udział w wycieczce we 

właściwych dla ich miejsca zamieszkania Administracjach 
w terminie do dnia 09.09.2019r. Przy zapisie przyjmowana 
będzie odpłatność w wysokości 30 zł, która w przypadku 

rezygnacji nie podlega zwrotowi. Pierwszeństwo w zapisach 
będą miały osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich 

wycieczkach.
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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 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 osoby zgłaszającej 

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

Informujemy,
że KASA Administracji

"Różana-Gałeczki"
przy ul. ks. J. Gałeczki 41

w okresie od dnia
9 września 2019r.

do dnia 13 września 2019r. 
oraz

w dniu 18 września 2019r. 
będzie nieczynna.

Za utrudnienia
przepraszamy.

Pozostałe kasy ChSM będą 
otwarte bez zmian.

REKLAMA

W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

REKLAMA
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USŁUGI
• ABC AUTO skup, dojazd do klienta, tel. 508-808-307

• A do Z REMONTY budowlane – kompleksowo; transport 
i montaż mebli, tel. 519-364-873, intmar@interia.pl 

• AHYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ 24h, tel. 799-066-346

• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków gazowych (Vaillant, 
Junkers, Termet) i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, C.O., elektrycz-
nych; remonty łazienek, tel. (32) 241-99-81, 601-477-527

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

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

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

• 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. 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

• PRZYJMĘ DO ZAKŁADU tapicera lub pracownika do 
przyuczenia, tel. 662-140-508  

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

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

• 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

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

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

• Sprzedam mieszkanie, Chorzów Reden ul. Konopnic-
kiej, 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, wy-
posażone, na os. Różanka od 1 lipca 2019 r. tel. po godzinie 
16.00 – 504-964-489.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, łazienka, kuchnia, II 
piętro, w bloku przy ul. Beskidzkiej w Chorzowie. Zamie-
nię 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.

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe o pow. 52 m2, 
po remoncie, znajdujące się na os. Pnioki, na większe 
też na os. Pnioki. tel. 508-509-709.

• Sprzedam mieszkanie z widokiem na Amelung, 
ul. św. Kingi, I piętro, 2 pokoje. Mieszkanie odnowio-
ne, dostępne od sierpień/wrzesień. tel. 508-968-144.

• Wynajmę miejsce w garażo – parkingu przy ul. Ga-
łeczki 36. tel. 500-305-744 lub 506-139-219.

• Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe w Chorzowie przy ul. 
Brzozowej. Kawalerka, 31 m2, wysoki parter. tel. 530-615-616. 

• Kupię mieszkanie. tel. 530-615-616.

• Kupię mieszkanie, spłacę zadłużenie. tel. 501-170-578.

• Kupię garaż. tel. 518-601-008.

• 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

• Sprzedam dom na wsi z wyposażeniem i zagospoda-
rowaną działką, tel. 509-528-605.

• Zamienię kawalerkę – Czechowice – Dziedzice, na 
podobną w okolicy, tel. 664-269-481.

• Sprzedam garaż – Chorzów, ul. Podmiejska, tel. 609-471-974.

• Zamienię garaż murowany, własnościowy w centrum 
miasta, na podobny w ok. Klimzowca, tel. 728-498-513.

• M3 - Chorzów/Batory pow. 48 m2 - 249 000 zł, 
HEPI, tel.  503-169-242.

• Dom - Św-ce/Wzgórze Hugona pow. 140 m2, 
pow. dz: 340 m2 - 540 000 zł, HEPI, tel. 50- 169-242.

• Dom - Chorzów/Pod Arkadami pow. 107 m2, 
pow. dz: 205 m2 - 470 000 zł, HEPI, tel. 503-169-242.

• Lokal - Chorzów/Centrum pow: 16 m2 - 700,00 zł, 
HEPI, tel.  503-169-242.

• Działka - Św-ce/Zgoda pow. 16 636 m2 - 998 000 zł, 
HEPI, tel. 503-169-242.

• Kupię mieszkanie, tel. 503 169 242.

• Sprzedam pianino „Legnica”, 1200 zł, tel. 695-374-350.

• Wynajmę kawalerkę w centrum Chorzowa lub okolicy, 
tel. 608-447-311

• Zamienię mieszkanie 63,5 m2 na III piętrze, 3 niezależne 
pokoje, łazienka, toaleta, kuchnia, 2 balkony na Osiedlu 
Pnioki, na mniejsze (max. do 40 m2) najlepiej na I piętrze lub 
parterze, bądź też w bloku z windą w okolicy ul. Gwareckiej, 
Beskidzkiej. Tel.: 509-519-253.

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. Wileńska, 1 pokojowe o pow. 33,36 m2 

w kamienicy, cena: 65.000,-
• Chorzów Centrum, 3 pokojowe o pow. 64 m2, 

cena: 249.000,-
• Bytom, ul. Huty Julia, 2 pokojowe o pow. 48 m2, 

cena: 90.000,-

Do wynajęcia
• Chorzów, os. Ruch, 2 pokojowe, umeblowane, po remoncie
• Chorzów, ul. Styczyńskiego, lokal użytkowy o pow. 88 m2, 

po remoncie
• Katowice Centrum, kawalerka umeblowana, o pow. 27 m2

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: 295.000,- 

Działki do sprzedaży
• Skarżyce, działki budowlane, o pow. ok. 1000 m2, przy 

Szlaku Orlich Gniazd, cena: 80,-/m2

• Chorzów, ul. Pudlerska/Świdra, pod zabudowę wielorodzinną, l. 
użytkowy, lub garażową murowaną, pow. 262 m2, cena: 45.000,-

• Gierałtowice, działka budowlana o pow. 2.215 m2

 Przyjmujemy do sprzedaży, wynajmu: mieszkania, domy, działki 
budowlane, lokale użytkowe 

- Zapewniamy pomoc przy wyborze korzystnego kredytu hipotecz-
nego oraz  uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości

www.konkret1.gratka.pl
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- Galeria Spełnionych Marzeń jest przede 
wszystkim miejscem spotkań interesują-
cych twórców z wrażliwymi odbiorcami. 
Najczęstszą do nich okazję stanowią werni-
saże malarstwa, rysunku czy fotografii, ale 
zdarzają się także spotkania z filmem i lite-
raturą – mówi Krzysztof Łazikiewicz, po-
mysłodawca Galerii i organizator wszyst-
kich jej wydarzeń w gościnnych progach 
Klubu „Pokolenie” Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Młodzieżo-
wej 29. Wrześniowa „Galeria” poświęcona 
będzie literaturze. Na 27 września o godz. 
18.00 w „Pokoleniu” zaplanowano spotka-
nie z chorzowską pisarką Sabiną Waszut.

- Jesień to od lat moja ulubiona pora roku 
i właśnie jesienią ukazują się na rynku wy-
dawniczym moje kolejne powieści. 18 wrze-
śnia będzie miała miejsce premiera „Narze-
czonej z getta”, to już szósta książka, której 
jestem autorką – mówi Sabina Waszut. - 
W „Narzeczonej z getta” ponownie prze-
noszę czytelników w trudne czasy II Wojny 
Światowej, jednak tym razem współczesne 
wątki książki są równie rozbudowane i istot-
ne. Czytając powieść można poznać aż dwie 
łączące się ze sobą historie – dodaje. Jak 

podkreśla, ostatnio ukazuje się sporo ksią-
żek o tematyce wojennej. Wiele z nich doty-
ka tematu holocaustu. - To dobrze, bo coraz 
mniej jest świadków tamtych dni. Czasem 
z jednego zdania, jakiejś migawki, powstaje 
książka. „Narzeczona z getta”, właśnie na 
takim wspomnieniu jest oparta – mówi. - To 
trudna historia, podczas jej pisania pojawia-
ło się we mnie wiele skrajnych emocji. Teraz 
chciałabym te emocje ofiarować moim czy-
telnikom, mam nadzieję, że książka skłoni 
do refleksji i zostanie w pamięci na dłuższą 
chwilę – kończy.

Książka ukaże się nakładem wydaw-
nictwa „Książnica”. Inspiracją fabuły stał 
się pewien… mebel. Oto własnością mło-
dego małżeństwa staje się stara, zagadko-
wa szafa. Barbara, której przeszłość też 
skrywa wiele tajemnic, pragnie odkryć, 
kim byli pierwsi właściciele antyku. Tra-
fia do Sławkowa, miejscowości leżącej 
w Zagłębiu Dąbrowskim, tam dowiaduje 
się, że mebel należał do rodziny żydow-
skiej. Dalsze poszukiwania doprowadza-
ją Barbarę do Mikołaja, pasjonata histo-
rii i opiekuna żydowskiego cmentarza. 
Z płyt nagrobnych i starych dokumentów 
powoli odsłania się historia Sary, żydów-
ki zakochanej w goju – synu miejsco-
wego szklarza. Czy ich zakazana miłość 
zdołała przetrwać wojnę i holocaust?

Historie Sabiny Waszut

Krzysztof Łazikiewicz

Sabina Waszut
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Niemal 250 zawodników wzięło udział w skatowych Mistrzo-
stwach Polski Górników 2019, które 30 czerwca br. rozegrano 
w Katowicach z inicjatywy Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność. Honory gospodarza pełnił Klub 
Amicus KWK Staszic. Kierownictwo zawodów sprawował Seba-
stian Grzyb, sekretariat prowadzili Janusz i Dawid Papkala, a sędzią 
rywalizacji był Piotr Czypionka. Miłośników śląskiej gry karcia-
nej gościł „Dworek pod Lipami”. Reprezentacja KS ChSM Cho-
rzów w składzie Zbigniew Goworek, Jan Maroński, Mieczysław 
Tkocz, Piotr Olszak zajęła pierwsze miejsce w rywalizacji druży-
nowej, zdobywając 10294 punkty. W klasyfikacji indywidualnej 
najwyżej notowany chorzowianin – Jan Maroński uplasował się na 
piątej pozycji. Mieczysław Tkocz był siódmy. Rozgrywki toczyły 
się w dwóch seriach po 48 rozdań, zgodnie z Międzynarodowym 
Regulaminem Gry w Skata oraz regulaminem i przepisami PZSkat.

Skatowy sukces

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

tel. 602-314-720 
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SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ
KUPIMY KAMIENICĘ

LUB UDZIAŁY W KAMIENICY
tel. 602 858 602

www.skupmieszkan.eu

biuro@skupmieszkan.eu

Ariston, Junkers, Termet, Ferroli, Fondital,
serwis, naprawa, wymiana  

podgrzewaczy i kotłów gazowych

tel. 602-449-907, 505-484-434, 32 735-64-57

Szybkie terminy na protezy w ramach nfz

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
oferuje lokale użytkowe do wynajęcia:

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia, oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: 
centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/

za użytkowanie wieczyste.

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. Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 10 20,00 budynek wielorodzinny - parter

4. Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 3 29,30 budynek wielorodzinny - parter

5. Katowicka 73 130,10 budynek wielorodzinny - parter

6. Św. Pawła 4 27,80 budynek wielorodzinny - parter

7. Św. Pawła 4a 11,70 budynek wielorodzinny - parter

8. Boczna 12 lok. 5 262,80 pawilon usługowy - piętro

9. Boczna 12 lok. 13 81,10 pawilon usługowy - piętro

10. Rodziny Oswaldów 2 24,00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic 

11. Rodziny Oswaldów 2 20,00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic 

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia 
wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie  

Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www. chsm.com.pl, a także 
udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.

poz. 1-2 administracja MA-4 ul. Ks. J. Gałeczki 41 tel. 32/ 241 95 62 tel. 32 / 241 98 13

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

poz. 8-11 administracja MA-1 ul. J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 tel. 32/ 246 04 55

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje, 
że dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:

1. Lokal użytkowy nr 6, położony w Chorzowie przy 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 1.
Lokal o powierzchni użytkowej 18,10 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodociągową i centralnego ogrzewania. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona 
jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastro-
nomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń 
zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c 

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposa-
żenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opła-
ty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej  
i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, 
opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste. 
Oględzin lokalu można dokonywać od 01.08.2019r. do 
16.08.2019r., 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 skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 16.08.2019r., do godz. 13.00.
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2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy 
ul. 3 Maja 117.
Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2, usytuowany 
jest w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, 
wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kana-
lizacyjną, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.  
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest 
od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastro-
nomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdro-
wotnych: 9,26  netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c 
W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposa-
żenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opła-
ty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej  
i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, 
opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste. 
Oględzin lokalu można dokonywać od 02.09.2019r. 
do 16.09.2019r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lom-
py 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 16.09.2019 r., do godz. 15.00.

3. Lokal użytkowy, położony w Chorzowie przy 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 3.
Lokal o powierzchni użytkowej 120,00 m2, usytu-
owany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wy-
posażony w instalację elektryczną, wodociągową, ka-
nalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim 
wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest 
od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastro-
nomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdro-
wotnych: 9,26  netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c 
W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposaże-
nia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty 
w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i cie-
płej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, 
opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.
Oględzin lokalu można dokonywać od 01.10.2019r. 
do 15.10.2019r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, 
tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 15.10.2019r., do godz. 15.00.

4. Lokal użytkowy, położony w Chorzowie przy 
ul. Krzyżowej 12.
Lokal o powierzchni użytkowej 41,00 m2, usytuowany 
jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony 
w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną 

i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od 
strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest 
od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastro-
nomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdro-
wotnych: 9,26  netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c 
W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposaże-
nia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty 
w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i cie-
płej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, 
opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  
Oględzin lokalu można dokonywać od 01.10.2019r. 
do 15.10.2019r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, 
tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 15.10.2019r., do godz. 15.00.

5. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy 
ul. Łagiewnickiej 118.
Lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2, usy-
tuowany jest w kondygnacji piwnic budynku wie-
lorodzinnego, wyposażony w instalację elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.  
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest 
od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastro-
nomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdro-
wotnych: 9,26  netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c 
W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia 
oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie 
m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, 
domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształcenio-
wej/za użytkowanie wieczyste.  
Oględzin lokalu można dokonywać od 04.11.2019r. 
do 19.11.2019r., 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 skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 19.11.2019 r., do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie naj-
mu lokali użytkowych dostępnym na stronie interne-
towej www. chsm.com.pl oraz dodatkowo udzielane są 
przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 
52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.

W zakresie lokali użytkowych oznaczonych numerami 
od 1 do 5 niniejszego ogłoszenia, zastosowanie znajduje 
§ 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Regulamin najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz.1285 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 737)  

4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

5. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej publiko-
wany na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl 
w zakładce STATUT.

Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Chorzowską Spół-
dzielnię Mieszkaniową.

2. Administracji – należy przez to rozumieć właściwą ze względu 
na położenie lokalu użytkowego jednostkę organizacyjną Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - administrację osiedla.

3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną 
oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. Lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć samodzielny 
lokal, o innym przeznaczeniu niż lokal mieszkalny stosow-
nie do treści przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, 
w którym prowadzi się działalność usługową, handlową, ar-
tystyczną lub inną działalność o funkcji niemieszkalnej. 

5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin najmu lokali 
użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 2
1. Najemcami lokali użytkowych mogą być osoby fizyczne, 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, którym przysługuje zdolność prawna, nie-
posiadające wobec Spółdzielni zaległości z tytułu zajmowa-
nia lokali użytkowych lub mieszkalnych.

2. Spółdzielnia wynajmuje lokale użytkowe, wolne w sensie 
prawnym i faktycznym.

3. Decyzję o wynajmie lokali użytkowych podejmuje Zarząd.
4. Warunki najmu lokali użytkowych są określane w umowie 

zawieranej przez Spółdzielnię z Najemcą – stanowiącej za-
łącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Prace remontowo-adaptacyjne w wynajętym lokalu użytko-
wym, Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu.

Tryb przydzielania lokali użytkowych

§ 3
1. Spółdzielnia prowadzi:

a) wykaz wolnych lokali użytkowych, co do których w wyznaczo-
nym przez Spółdzielnię terminie nie wpłynął wniosek o najem,
b) wykaz lokali użytkowych, co do których Spółdzielnia uzy-
skała wiadomość o zamiarze zwrotu lokalu Spółdzielni.

2. Wykazy wolnych lokali użytkowych, o którym mowa w § 3 

ust.1 pkt a) i b) Spółdzielnia publikuje na stronie internetowej 
www. chsm.com.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Spółdzielni i jej administracjach osiedlowych.

3. Wykazy zawierają następujące informacje:
a) lokalizację, powierzchnię lokalu użytkowego,
b) adres administracji udostępniającej lokal do oględzin,
c) termin i miejsce składania wniosków,
d) fakultatywnie – przeznaczenie lokalu,
e) minimalną stawkę eksploatacyjną za m2 powierzchni 

użytkowej lokalu.
4. Do czasu protokolarnego przejęcia lokalu przez Spółdzielnię, 

zainteresowani mogą oglądać lokal jedynie w porozumieniu 
z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego.

 § 4
W przypadku złożenia wniosku o najem lokalu użytkowego 

wskazanego w wykazie wolnych lokali użytkowych określo-
nym w § 3 ust.1 pkt a), o wyborze najemcy decyduje data do-
ręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 
4A w Chorzowie. Zawarcie umowy najmu następuje w terminie 
do 14 dni od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu doku-
mentów wymaganych do zawarcia umowy. 

 § 5
1. W sytuacji złożenia wniosku o najem lokalu użytkowego 

wskazanego w wykazie lokali użytkowych określonym w § 3 
ust. 1 pkt b) w terminie wskazanym w ogłoszeniu przez wię-
cej niż jednego zainteresowanego, wyboru Najemcy dokonuje 
Zarząd Spółdzielni.

2. W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia określo-
nego rodzaju usług lub działalności handlowej dla Spółdzielni, 
Zarząd wynajmuje lokal najemcy zapewniającemu realizację 
powyższego celu.

3. W przypadku równorzędnych wniosków, Spółdzielnia prze-
prowadza przetarg ofert.

Zasady przeprowadzenia przetargu ofert
 

§ 6
1. O terminie i miejscu przetargu wnioskodawcy równorzęd-

nych wniosków powiadamiani są pisemnie na adres wskaza-
ny we wniosku.

2. Pismo w sprawie przetargu ofert powinno zawierać :
a) określenie organizatora przetargu,
b) opis lokalu użytkowego (położenie, metraż),
c) minimalną stawkę eksploatacyjną i inne opłaty niezależne 
od Spółdzielni,
d) termin i miejsce przetargu ofert,
e) informację o miejscu, gdzie można się zapoznać z Regulaminem,
f) informację o sposobie zabezpieczenia należności z tytułu 
najmu,
g) informację o przysługującym Spółdzielni prawie do unie-
ważnienia przetargu ofert bez podania przyczyn,
h) informację o rodzaju dokumentów, jakie uczestnik prze-
targu ofert obowiązany jest przedłożyć przed przystąpieniem 
do przetargu ofert. 

3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wyko-
nuje Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu 
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Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
4. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego za-

łącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 7
1. Przetarg odbywa się w formie pisemnego przetargu ofert.
2. Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i terminie okre-

ślonym w piśmie skierowanym do wnioskodawców.
3. Przetarg otwiera przewodniczący Komisji przetargowej.
4. Po otwarciu przetargu przewodniczący Komisji przetargowej 

przekazuje uczestnikom przetargu następujące informacje:
a) dane lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu, 
b) wysokość stawki minimalnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt e),
c) dane uczestników przetargu. 

5. Oferty składane są Komisji przetargowej w obecności pozostałych 
oferentów, w zamkniętej kopercie opisanej adresem lokalu, którego 
dotyczy przetarg, zawierającej wypełniony i podpisany formularz 
ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

6. Otwarcie ofert następuje w sposób jawny w obecności oferentów.
7. Komisja przetargowa weryfikuje oferty pod kątem formalnym. 
8. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, w którym 

obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska oferta 
powinna zawierać oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody 
na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz jego dane 
osobowe. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku 
istnienia rozdzielności majątkowej małżonków.

9. Dopuszcza się reprezentowanie oferenta przez pełnomocnika. 
W tym zakresie pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia 
ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z nota-
rialnie poświadczonym podpisem wraz z dokumentem (np. KRS, 
CEIDG) upoważniającym do jego udzielenia.

10. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa.
11. Przetarg wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną staw-

ką eksploatacyjną.
12. W przypadku, gdy do przetargu przystąpi jeden oferent, ofertę 

uważa się za ważną o ile zaoferowana stawka eksploatacyjna dla 
danego rodzaju działalności gospodarczej nie jest niższa niż mi-
nimalna stawka eksploatacyjna określona przez Radę Nadzorczą. 

13. Po dokonaniu wyboru oferty, przewodniczący Komisji prze-
targowej ogłasza rozstrzygnięcie przetargu.

14. Komisja przetargowa jest upoważniona do przerwania czyn-
ności przetargowych w przypadku zaistnienia okoliczności 
nieprzewidzianych w Regulaminie.

 § 8
1. Po zakończeniu przetargu Komisja przetargowa ogłasza wy-

niki i sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) miejsce i datę przetargu,
b) skład Komisji przetargowej,
c) opis i lokalizację przedmiotu przetargu,
d) określenie minimalnej stawki eksploatacyjnej i wysokość 
najwyższej zaoferowanej stawki eksploatacyjnej,
e) dane osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę i wygrała przetarg,
f) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
g) podpisy członków Komisji przetargowej,
h) podpis osoby wygrywającej przetarg.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach: po jednym 
dla Spółdzielni i wygrywającego przetarg.

3. O rozstrzygnięciu przetargu Spółdzielnia zawiadamia wnio-
skodawców pisemnie. 

§ 9
1. Zarząd  Spółdzielni ma prawo do odwołania lub unieważnie-

nia przetargu ofert bez podania przyczyny.
2. Zarząd Spółdzielni unieważnia przetarg ofert, jeżeli przed 

zawarciem umowy najmu okaże się, że osoba która wygrała 
przetarg ofert złożyła nieprawdziwe oświadczenia, na podsta-
wie których została dopuszczona do wzięcia udziału w prze-
targu, a oświadczenia te miały wpływ na wynik przetargu. 

§ 10
1. Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się 

i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, dostępnym 
w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym oraz na stronie inter-
netowej www.chsm.com.pl.

2. Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowa-
dzenia przetargu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Treść 
klauzuli informacyjnej, w tym informacja o celu i sposobie przetwa-
rzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych 
i prawie ich poprawiania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Warunki i zasady zawierania umów najmu lokali

 § 11
Warunki i zasady najmu określa umowa o najem lokalu użyt-

kowego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 § 12
1. Z osobą wyłonioną w wyniku przetargu ofert Spółdzielnia 

zawiera umowę najmu lokalu użytkowego, po uprzednim za-
twierdzeniu protokołu przetargu ofert przez Prezesa Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Zawarcie umowy najmu następuje w terminie do 14 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu ofert, z zastrzeżeniem § 13.

3. Wydanie lokalu Najemcy następuje po podpisaniu umowy 
najmu lokalu użytkowego oraz wpłacie kaucji, na podstawie 
obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego sta-
nowiącego podstawę dla ustalenia stanu technicznego lokalu.  

 § 13
1. Zarząd ma prawo odstąpić od procedury wynajmu lokalu użyt-

kowego, gdy dotychczasowy Najemca:
a) w terminie do 30 dni przed upływem terminu rozwiązania 
umowy przedłoży pisemną deklarację kontynuacji najmu lokalu,
b) wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę najemcy lokalu 
użytkowego m.in. w przypadku zmiany formy prawnej do-
tychczas prowadzonej działalności gospodarczej lub wskaza-
nia zainteresowanego następcy najmu lokalu.

Postanowienia końcowe

§ 14
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga-

ne będą przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 § 15
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Chorzow-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.06.2019r.

Załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie 
internetowej www.chsm.com.pl
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
ogłasza  przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lp. Adres lokalu Powierzchnia 
/m²/ OPIS

CENA WYWOŁAWACZA
STANOWIĄCA WARTOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE
Z OPERATEM SZACUNKOWYM

KONTAKT 
W SPRAWIE OGLĘDZIN 

LOKALU

1. ul. 3 Maja 115/9 58,90

3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, II piętro, 
ogrzewanie centralne.

Z nabywcą zostanie zawarta umowa o najem dodatkowego 
pomieszczenia o pow. 5,40m2 przylegającego do mieszka-

nia, powstałego z zabudowy części korytarza i zsypu.

167 000,00 zł

Administracja Żołnierzy 
Września 

ul. Lompy 11  
tel. 32- 241-59-83 
lub 32- 246-04-55

Lp. Adres lokalu Powierzchnia 
/m²/ OPIS

CENA WYWOŁAWACZA
STANOWIĄCA WARTOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE
Z OPERATEM SZACUNKOWYM

KONTAKT 
W SPRAWIE OGLĘDZIN 

LOKALU

2. ul. Młodzieżowa 
13/28 28,00

1 pokój, kuchnia,  łazienka z wc, przedpokój, IV piętro, 
ogrzewanie centralne.

Na wniosek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

o wymeldowanie z urzędu, wszystkich zameldowa-
nych w ww. lokalu mieszkalnym osób, które toczy 

się pod sygn. akt SO.III.5343.10.187.2019. 

73 000,00 zł

Administracja 
Różana Gałeczki 

ul. ks. J. Gałeczki 41  
tel. 32- 241-95-62 
lub 32- 241-98-13

Termin składania ofert  do  29.08.2019 r.  do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium :  02.09.2019 r.  Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni  lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi : 16 700,00 zł.  Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:  

BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445.

Przetarg na lokal odbędzie w dniu 03.09.2019 r. o godz. 13:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

Termin składania ofert  do  29.08.2019 r.  do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium :  03.09.2019 r.  Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni  lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi : 7 300,00 zł.  Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:  

BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445.

Przetarg na lokal odbędzie w dniu 04.09.2019 r. o godz. 13:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. 

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego ( wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 

w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy ).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl 

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

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

POŻYCZKI
Minimum formalności

Obsługa w domu klienta
tel. 32 280-50-61
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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...

DUŻY WYBÓR
STROJÓW KĄPIELOWYCH

CZYNNE:
10.00-17.00
sob. 10.00-13.00

tel. 32 246-87-97
(centrum handlowe przy zegarze)
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CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;  
32 241 05 28

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

●  dyrektor ds. techn. i eksploatacji:  
32 241 14 26

ADMINISTRACJE ChSM
●  os. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11 

 tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66 
●  os. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4  

tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
●  os. Centrum, ul. Krasickiego 7a 

tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
●  os. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41 

tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13

INNE
●  POGOTOWIE AWARYJNE 

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

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

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

i 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),

INFORMATORINFORMATOR ●   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
●  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 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.
UWAGA! Informacja o czasowym 
ograniczeniu pracy kasy w Administracji 
"Różana-Gałeczki" na stronie 9

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

tel. biuro: 32 608 07 14   Dorota: 509 498 648  email: dorota.siudy@gmail.com

AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny

tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

Kupię udziały
w kamienicy.

Może być pod zarządem PGM,
wartość udziału bez znaczenia. 

tel. 512-448-902

Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin, solidnie,

tel. 606-274-056
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CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

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

www.burek.portas.pl


