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Jesienny Żniwniok

Tradycyjny spółdzielczy „Żniwniok” 
odbył się w tym roku 1 października. Wy-
darzenie nawiązujące do tradycji święta 
plonów powiązane jest w Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z uroczystym 
podsumowaniem konkursu „Na najład-
niejszy balkon i ogródek przydomowy” 
w zasobach Spółdzielni. 

Dokończenie na str.3-5

Dział Opłat Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponawia prośbę do mieszkańców, 
którzy dokonują płatności w formie przelewów bankowych i nie korzystają z książeczki 
opłat, a dotychczas nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z papierowej książeczki, o zło-
żenie druku rezygnacji, co znacznie wpłynie na zmniejszenie ponoszonych kosztów zwią-
zanych z ich wydrukowaniem i dostarczaniem do mieszkańców.
Druk rezygnacji jest dostępny na naszej stronie internetowej.
Wypełniony druk można złożyć w każdej Administracji Osiedlowej lub w Dyrekcji ChSM 
przy ulicy Kopalnianej 4a.
Osoby, które nie złożą stosownego oświadczenia w zamian za książeczkę opłat otrzymają 
wydruki blankietów na dokonywanie wpłat.
Na składanie oświadczenia oczekujemy do dnia 27 listopada 2019r.   

Kierownik Działu Opłat, Bożena Ściebura
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Wykaz laureatów tegorocznego konkursu na najładniejszy
balkon i ogródek przydomowy - wewnątrz numeru.

Płacisz przelewem – zrezygnuj z książeczki
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z ma-

lowaniem klatek schodowych przy 
ul. Gwareckiej 19-25 oraz Głogow-
skiej 11, renowacją i umocnieniem  skar-
py przy schodach terenowych w rejonie 
ul. Bocznej 6, remontem dachu budynku 
przy ul. Rodziny Oswaldów 11-13, za-
gospodarowaniem terenu oraz wykona-
niem nowych miejsc postojowych przy 
ul. Wróblewskiego 13-13a oraz remon-
tem instalacji elektrycznej przy ul. Żoł-
nierzy Września 23.  

Rada Osiedla
Przeprowadzono analizę wykonania 

zadań remontowych w pierwszym pół-
roczu 2019 roku. Po dyskusji członko-
wie Rady pozytywnie ocenili realiza-
cję zadań remontowych. Zapoznano 
się z korespondencją wpływającą do 
Administracji.

Wnioski mieszkańców dotyczą pozwo-
lenia na wykonanie robót remontowych, 
zgłoszeń zmiany ilości osób zamiesz-
kałych, a także kwestii dotyczących po-
rządków i konfliktów międzysąsiedzkich. 
Podsumowano propozycje w ramach kon-
kursu „Na najładniejszy balkon i ogródek 
przydomowy”.   

CHORZÓW BATORY 

Administracja
 Zgodnie z harmonogramem doko-

nano rocznych przeglądów instalacji 
gazowej oraz przewodów komino-
wych spalinowych i wentylacyjnych. 
Dokonano zgodnie z harmogramem 
odczytów podzielników kosztów cie-
pła w mieszkaniach.

Zlecono remont instalacji elek-
trycznej – wewnętrznej linii zasilają-

cej, rozdzielni, zabezpieczeń przed-
licznikowych mieszkań, oświetlenia 
klatek schodowych oraz piwnic wraz 
z wymianą na system energooszczęd-
ny LED, a także montaż kanałów dla 
instalacji niskoprądowych na klat-
kach schodowych w budynku przy ul. 
Czempiela 41-47. Ponadto zlecono 
wykonanie drogi pożarowej w rejo-
nie  budynku przy ul. Podmiejskiej 
23-25 oraz remont balkonów budynku 
przy ul. Granicznej 82. Zrealizowano 
wymianę układu Samoczynnego Za-
łączania Rezerwy w tablicy głównej 
budynku przy ul. Brzozowej 5.  

Rada Osiedla
Na wrześniowym posiedzeniu Rada 

Osiedla „Chorzów Batory” dokonała 
lustracji Osiedla, zapoznała się z wy-
nikami działalności gospodarczej za 
pierwsze półrocze 2019 roku oraz 
realizacją planu remontów. Ponadto 
członkowie Rady Osiedla zaznajomili 
się z wielkością zaległości w opłatach 
za lokal za pierwsze półrocze 2019 
roku i omówili problematykę bieżącą.

CENTRUM

Administracja
We wrześniu br. wykonano wy-

mianę opraw oświetlenia na LED 
w systemie czujnika ruchu na kory-
tarzach budynków mieszkalnych przy 
ul. Księcia Władysława Opolskiego 3 
oraz ul. Katowickiej 136,a,b. Zakoń-
czono roboty remontowo-termoreno-
wacyjne budynku mieszkalnego przy 
ul. Konopnickiej 15-a-b wraz z na-
prawą instalacji odgromowej. Wyre-
montowane zostały klatki schodowe 
budynków przy ul. Katowickiej 121-
121a i ul. Miechowickiej 2-4.

Wykonane były również okresowe 
kontrole szczelności instalacji gazo-
wych, a także przeglądy kominiarskie 
oraz realizacja zaleceń pokontrol-
nych. Usuwano na bieżąco awarie, 
w tym przede wszystkim związane 
z rozruchem instalacji centralnego 
ogrzewania.

Rada Osiedla
We wrześniu br. Rada Osiedla 

„Centrum” analizowała aktualnie 
realizowane prace remontowe w za-
sobach Administracji. Przyjęła infor-
mację o przygotowaniu zasobów do 
okresu zimowego, głównie pod kątem 
przygotowania do sezonu grzewczego 
2019/2020.

Podsumowano propozycje do konkur-
su „Na najładniejszy balkon i ogródek 
przydomowy” w Administracji „Cen-
trum”. Rozpatrywano również sprawy 
bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
We wrześniu 2019r. w zasobach 

Administracji „Różana Gałeczki” 
zakończono prace związane z wy-
mianą pionu wodno-kanalizacyjnego 
przy ul. Działkowej 9 oraz wymianą 
grzejników na klatkach schodowych 
przy ul. Gałeczki 38 i Ryszki 57. Wy-
czyszczono elewacje budynków przy 
ul. Wiosennej 2-24 oraz zmodernizo-
wano oświetlenie w budynkach przy 
ul. Różanej 1, 2 i 4. Kontynuowano 
prace związane z remontem elewacji 
i balkonów budynków przy ul. Mło-
dzieżowej 39 i 41.

Wykonywane były również okre-
sowe kontrole szczelności insta-
lacji gazowych, a także przeglądy 
kominiarskie i przeglądy instalacji 
elektrycznych oraz realizacja wyni-
kających z nich zaleceń. Na bieżąco 
usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Na wrześniowym posiedzeniu Rada 

Osiedla „Różana Gałeczki” zapozna-
ła się z przygotowaniem Administra-
cji  do sezonu grzewczego i zimowe-
go 2019/2020. Ponadto wyłoniono 
laureatów konkursu „Na najładniejszy 
balkon i ogródek przydomowy”. Roz-
patrywane były również sprawy bie-
żące i wniesione przez mieszkańców 
Osiedla.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

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

Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: biuro@cuddruk.pl. 
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25 września  2019 odbyło się posiedze-
nie Rady Nadzorczej, na którym zostały 
omówione i przyjęte plany pracy Ko-
misji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki  
Zasobami  Mieszkaniowymi na II półro-
cze br. 
Z-ca Prezesa Zarządu p. P. Zozgórnik 
przedstawił informację na temat przygo-
towania zasobów do okresu zimowego 

2019/2020 oraz udzielił odpowiedzi na 
zadawane przez członków Rady pytania 
dotyczące dostarczania ciepła w zasobach 
ChSM.
Ponadto z-ca Prezesa Zarządu przedsta-
wił informacje na temat przeprowadzo-
nych przetargów w III kw. br oraz infor-
mację z bieżącej działalności Zarządu za 
okres 1.08-06.09.2019r.

Przewodniczący Komisji Organizacyj-
no-Samorządowej p. Jerzy Ruch poinfor-
mował o wprowadzeniu nowych zasad 
postępowania mediacyjnego z dłużnika-
mi przed Komisją  Organizacyjno-Samo-
rządową.

Sekretarz Rady Nadzorczej ChSM, 
Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Jesienny Żniwniok
Dokończenie ze str.1
Do udziału w „Żniwnioku”, organizowa-

nym w Klubie ChSM „Pokolenie” zapra-
szani są laureaci i wyróżnieni pozytywnej 
ekologiczno-estetycznej rywalizacji – 
Spółdzielcy, których starania przyczyniają 
się do upiększania naszych osiedli. Tego 
wieczoru czekają na nich nagrody za bez-
interesowną troskę o rośliny i estetykę swo-
jego najbliższego otoczenia. W programie 
spotkania zachowane są elementy tradycji 
dożynkowej, których symbol stanowi m.in. 

okazały, specjalnie zdobiony bochen chleba.   
Wśród zaproszonych gości znalazł się jak 

zwykle ks. Krystian Kukowka, proboszcz 
chorzowskiej parafii św. Antoniego z Pa-
dwy. Na widowni obecni byli także przed-
stawiciele Rady Nadzorczej i Rad Osiedla 
ChSM. Nagrody laureatom wręczali prezes 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Marek Kopel i przewodnicząca Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Grażyna Widera. Pro-
gram artystyczny przygotował Grzegorz 
Płonka, popularyzator kultury śląskiej. 
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LAUREACI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY 
BALKON W ADMINISTRACJI

LAUREACI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY 
OGRÓDEK PRZYDOMOWY W ADMINISTRACJI

Administracja Żołnierzy Września 
I miejsce: Bogusław Mleczak 
II miejsce: Maria Benna 
III miejsce: Anna Kotyczka  
Wyróżnienia: Lidia Müller, Henryka Czimok 

Administracja Chorzów Batory
I miejsce: Karina Indryka
II miejsce: Karolina Syniawa
III miejsce: Maria Barczyk
Wyróżnienie: Marzanna Rozik

Administracja Centrum
I miejsce: Jan Gabriel 
II miejsce: Stanisław Kowalczyk 
III miejsce: Wawrzyniec Gąsior

Administracja Różana-Gałeczki
I miejsce: Jolanta Waszczuk,  
II miejsce: Zbigniew Pytlarz 
III miejsce: Róża Rogowska
Wyróżnienia: Gabriela i Jan Jagla, Henryk Senderek

Administracja Żołnierzy Września 
I miejsce: Władysław Migut 
II miejsce: Aleksandra Sprutta 
III miejsce: Jan Dzięgiel 
Wyróżnienia: Eugeniusz Czernecki, Wanda Skrzypek, Anna 
i Krzysztof Jendreccy

Administracja Chorzów Batory
I miejsce: Krystyna Łyczko
II miejsce: Łucja Nowacka, Grzegorz Wowro
III miejsce: Helena Niewińska
Wyróżnienie: Joanna Jankowska

Administracja Centrum
I miejsce: Grażyna Hanusek
II miejsce: Irena Siwek, Janina Cieluch
III miejsce: Czesława Jakubaszek

Administracja Różana-Gałeczki
I miejsce: Gabriela Baran 
II miejsce: Maria i Jan Marszałek 
III miejsce: Adam Ząbik
Wyróżnienie: Jerzy Florian

Nagrodzeni wśród osób zgłaszających propozycje na najładniejszy
balkon i ogródek przydomowy:  Małgorzata Tatuś, Kazimiera Roleder, Maria Wawrzyniak

Najładniejszy balkon w Spółdzielni
 Dorota Nowok

ul. Stabika 22 ul. Młodzieżowa 1

Najładniejszy ogródek przydomowy w Spółdzielni
Maria i Józef Foryś
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ul. Kordeckiego 7aul. Wiosenna 16

ul. Działkowa 14

ul. Rycerska 12

ul. Graniczna 104

ul. Józefa 3

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON
I OGRÓDEK PRZYDOMOWY W ZASOBACH ChSM

GALERIA ZDJĘĆ
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Osiedle „Centrum” stanowi najbar-
dziej rozległy obszarowo rejon admi-
nistracyjny ChSM, obejmujący ze-
społy i pojedyncze budynki na terenie 
ścisłego centrum miasta, Chorzowa II 
i Chorzowa Starego. Posiedzenia Rady 
Osiedla „Centrum” odbywają się w bu-
dynku Administracji Osiedla „Centrum” 
przy ul. Krasickiego 7a. Podstawowymi, 
statutowymi zadaniami Rady są współ-
działanie z innymi organami Spółdziel-
ni: Zarządem i Radą Nadzorczą, a także 
administracją osiedla w zakresie cało-
kształtu spraw związanych z bieżącym 
życiem osiedla, w tym rozpatrywanie 
wniosków i problemów zgłaszanych 
przez mieszkańców osiedla.

Rada Osiedla „Różana-Gałecz-
ki” działa przy Administracji Osiedla 
mieszczącej się przy ul. Ks. Gałeczki 41 
i obejmuje swoim zakresem najmłodsze 
zasoby naszej Spółdzielni, które dzielą 
się na cztery główne zespoły osiedlowe 
tj. „Os. Różanka”, „Os. Gałeczki-Mło-
dzieżowa”, „Os. Ryszki” i „Os. Klim-
zowiec”. Rada w swojej działalności 
pełni rolę łącznika pomiędzy mieszkań-
cami a Administracją, Zarządem i Radą 
Nadzorczą w rozwiązywaniu bieżących 
problemów Osiedla oraz spraw zgłasza-
nych przez mieszkańców.

Skład Rady: Józef Szczepaniak - Przewodniczący, Zdzisław Rejek  - Zastępca Przewod-
niczącego, Anna Śliwińska - Sekretarz, Andrzej Muszyński, Henryk Wiewióra, Genowefa 
Kucewicz, Stefan Ogos. 

Skład Rady: Romuald Lachowicz - Przewodniczący, Anna Kołodziejczyk - Zastępca 
Przewodniczącego, Henryk Wieczorek – Sekretarz, Eugeniusz Mikołajczak, Wanda 
Zielonka, Romana Korolczuk, Krzysztof Knas. 

PREZENTACJA RAD OSIEDLI ChSM

Rada Osiedla „Centrum”

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki”

Rada Osiedla „Centrum”
pełni dyżur w każdą środę
od godz. 16.00 do 17.00

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki” 
pełni dyżur w każdą środę
od godz. 16.00 do 17.00
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- Niższe podatki, niższa wolna kwota 
od podatku, wzrost płacy minimalnej… 
Cieszą Pana ostatnie decyzje rządu? 

- Na pewno dla wielu osób to dobre wia-
domości. Też jestem podatnikiem i trudno 
nie cieszyć się, gdy zmniejsza się obcią-
żenia podatkowe. Ale ma to swoje drugie 
dno, bowiem skutkami tych decyzji obcią-
żono wszystkie polskie gminy. Krótko mó-
wiąc: oznacza to dla nas większe wydatki 
bieżące przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wpływów do naszego budżetu. Na doda-
tek, z roku na rok, coraz więcej dokładamy 
do oświaty, bo subwencja rządowa po-
krywa tylko część kosztów prowadzenia 
szkół. Sytuacja stała się niebezpieczna.  

- Jaki będzie miało to wpływ na bu-
dżet Chorzowa?

- Ogromny! Nie będzie przesadą, gdy po-
wiem, że to wywraca nasz budżet na 2020 
rok i niestety również budżety w następnych 
latach. Zabraknie nam nie tylko na plano-
wane wcześniej inwestycje, ale również na 
bieżącą działalność na dotychczasowym 
poziomie. Już teraz, mówiąc kolokwialnie, 
szukamy pieniędzy, dokonując cięć w wielu 
dziedzinach. Na pierwszy ogień pójdą nie-
stety inwestycje. Zrobimy to, co zostało już 
rozpoczęte i to, gdzie w grę wchodzą unijne 
czy rządowe dotacje. Mam na myśli m.in. 
Muzeum Hutnictwa, tężnię czy remont 
ulicy 3 Maja. Sytuacja jest naprawdę zła. 
Dlatego Rada Miasta Chorzów zwróciła 
się z apelem do Premiera o rekompensatę 

dla nas i dla wszystkich mniej zamożnych 
gmin, które za chwilę nie będą w stanie 
spiąć swoich budżetów.

   
- Jedną z obietnic wyborczych, któ-

ra mocno elektryzuje chorzowian, jest 
modernizacja stadionu przy ul. Cichej. 
Czy w tej sytuacji ma ona szansę na re-
alizację?

- Na chwilę obecną tylko wtedy, gdy 
otrzymamy wsparcie z Ministerstwa Spor-
tu. Dlatego wystosowałem już list do szefa 
rządu z prośbą o pomoc w finansowaniu 
przebudowy stadionu Ruchu. Takie wspar-
cie otrzymał m.in. Szczecin. Liczę, że gdy 
będzie znane już nazwisko ministra tego 
resortu, uda mi się spotkać i osobiście 
przekonać do wsparcia Chorzowa. Pre-
mier Mateusz Morawiecki startował do 
Sejmu ze Śląska. Może to będzie jakiś ar-
gument w rozmowach.  

- A gdy będzie decyzja odmowna?  
- Analiza i szacowanie kosztów mó-

wią jasno: budowa stadionu na 16 tysię-
cy miejsc to wydatek sięgający nawet 
200 mln złotych. Miasto nie miało nigdy 
takich pieniędzy na inwestycję. Dlatego 
planowaliśmy realizować ją z kredytu. Sęk 
w tym, że teraz nikt nam takiego kredytu 
nie udzieli, bo miasta nie byłoby stać na 
spłatę rat.

Ale chciałbym przypomnieć, że budo-
wa stadionu to nie jedyna potrzeba klubu. 
Ruch jako spółka wciąż boryka się z finan-
sowymi kłopotami. Jedynymi podmiota-
mi, które realnie wyciągają do niego rękę 
i wspierają finansowo są: Miasto Chorzów 
oraz przedsiębiorca i inwestor Zdzisław 
Bik. Podczas ostatniej konferencji praso-
wej z udziałem nowego prezesa Ruchu 
Seweryna Siemianowskiego, zadeklaro-
wałem, że w 2020 roku Ruch może liczyć 
na 2 mln zł naszego wsparcia. Dodatkowo 
rozpoczniemy budowę budynku klubowe-
go przy ul. Cichej oraz zmodernizujemy 
kompleks boisk na Kresach. W obecnej 
sytuacji sportowej wzmocnienie zaple-
cza sportowego i uporządkowanie całego 
systemu szkolenia to rzecz najważniejsza. 
Wiem, że wielu kibiców nie chce o tym 
słyszeć, ale nie zapominajmy, że w Cho-
rzowie mamy jeszcze Stadion Śląski. To 
nie to samo co Cicha 6, ale to nowoczesny 

obiekt, który w razie potrzeby może być 
areną wielkich wydarzeń  z udziałem Nie-
bieskich.

- Czy to Pana zdaniem przekona ki-
biców?

- Wielu kibiców poddaje się populizmo-
wi wygłaszanemu przez niektórych ich li-
derów czy działaczy, z którymi się spółka 
rozstała. Na forach kibicowskich aż kipi od 
mowy nienawiści pod moim adresem. Ale 
jest coś, o czym często zapominają niektó-
rzy kibice, albo o czym w ogóle nie chcą 
słyszeć: Chorzów jest przede wszystkim 
miejscem, w którym muszą być zapew-
nione warunki do życia, do pracy, do za-
mieszkania. Wprawia mnie w osłupienie, 
gdy słyszę niektórych niebieskich liderów, 
którzy wołają, że: „nie obchodzą nas dro-
gi, szkoły czy place zabaw – ważny jest 
ino stadion!” Niestety, często najgłośniej 
krzyczą ci, którzy tu nie mieszkają.

Mam świadomość, że modernizacja 
stadionu była wyborczą obietnicą, której 
wciąż nie udało mi się zrealizować. Mam 
świadomość, że przez to wielu może czuć 
rozgoryczenie i mieć poczucie zawiedzenia. 
Skoro zmieniła się sytuacja i to nie z naszej 
winy – to niestety naszym obowiązkiem 
jest reagować i podejmować racjonalne 
decyzje, choć na pewno trudne i skutku-
jące wieloma konsekwencjami dla mnie 
samego. Biorę odpowiedzialność za całe 
miasto, za jego finanse -  teraz i w przyszło-
ści. Od obraźliwych wyzwisk pod moim 
adresem, niesłusznych oskarżeń, pikiet pod 
moim domem, zastraszania moich bliskich 
czy gróźb wyrzucenia mnie z Chorzowa, 
w miejskiej kasie pieniędzy nie przybędzie 
i nie poprawi to sytuacji w Ruchu.

Samorządom zabraknie na inwestycje
Rozmowa z prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotalą

Pomoc Chorzowa dla Ruchu:
2010 – 3 mln 090 zł
2011 – 1 mln 849 zł
2012 – 4 mln 288 zł
2013 – 2 mln 477 zł
2014 – 5 mln 357 zł
2015 – 4 mln 020 zł
2016 – 4 mln 663 zł
2017 – 4 mln 206 zł
2018 – 6 mln 463 zł

Plan na 2019 – 4 mln 200 zł
Razem 38 mln 521 tys. zł

Udzielone pożyczki 2010-2019:
16 mln zł (spłacone 6 mln 532 tys. zł)



strona 8 Wiadomości Spółdzielcze nr 10/2019

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Pierwszym punktem wyjazdu było 
zwiedzanie zabytkowej stacji wodo-
ciągowej „Zawada” w Karchowicach, 
wchodzącej w skład Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. 
w Katowicach, a będącej od 2006 r. 
jedną z wielu atrakcji Szlaku Zabytków 
Techniki województwa śląskiego. Stacja 
wybudowana została przez rząd pruski 
w latach 1894 - 1895  i składa się z kom-
pleksu wolnostojących budynków - sta-
cji pomp, kotłowni parowej, budynku 
administracji, straży pożarnej i warsz-
tatów. Choć wielokrotnie przebudowy-
wana i modernizowana zachowała swój 
niepowtarzany urok i charakter, gdyż 
budynki wykonano z charakterystycz-
nej czerwonej cegły elewacyjnej. W bu-
dynku dyrekcji zastosowano dodatkowo 
tzw. pruski mur. Nad całością stacji do-
minuje wysoki na ponad 30 metrów ko-
min nieczynnej już kotłowni. Krystalicz-
nie czystą wodę dostarczaną do licznych 
miast Górnośląskiego Okręgu Przemy-
słowego czerpie się przede wszystkim 
z odwierconej w 1882 r. głębokiej na 200 
metrów studni głębinowej. Do 1967 r. do 
czerpania i przesyłu wody wykorzysty-
wane były zespoły pompowe napędzane 
parą wodną wytwarzaną w ogromnych 
kotłach kotłowni. Obecnie do tego celu 
służą nowoczesne agregaty elektrycz-
ne. Po zwiedzeniu stacji wodociągowej 
udano się do leżącego nieopodal Tosz-
ka, gdzie zwiedzono zespół zamkowy 
zlokalizowany przy ul. Zamkowej. Pier-

wotny zamek z XIV w. był kilkukrotnie 
przebudowywany przez kolejnych jego 
właścicieli, a to co obecnie możemy zo-
baczyć było dziełem wykonanym w  la-
tach 1650 – 1666. Zamek  przebudował 
w stylu barokowym Kasper Collonna, 
stąd inskrypcja z herbem rodowym 
w portalu budynku bramnego. W roku 
1811  zamek uległ ponownemu spale-
niu stając się ruiną. Obiekt częściowo 
odbudowano w latach 1957 – 1963. Do 
dzisiaj można zobaczyć bramę z przed-
bramiem z XIV/XV wieku, budynek 
bramny wzniesiony po 1570 roku z cha-
rakterystycznymi czterokondygnacyjny-
mi wieżami, dawne stajnie z 1666 roku 
oraz wieża z tarasem widokowym z lat 
1650-1666.  Na zamkowym dziedzińcu 
stoi głęboka cembrowana kamieniem 
studnia, która prowadzi do zamkowych 
podziemi. Z nimi związana jest legenda 
o „Złotej kaczce” i skarbach rodziny Ga-
schin właścicieli zamku. W zabudowa-
niach zamku obecnie mieści się Toszec-
kie Centrum Kultury. 

Kolejnym punktem pobytu w Toszku 
było  zwiedzanie miejscowego kościoła 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zo-
stał on zbudowany w 1456 roku na fun-
damentach dawnej świątyni pw. św. Pio-
tra z 1165 r. W latach 1713 – 1715 
przebudowany w stylu barokowym. Jest 
to budowla trójnawowa z kamienia ła-
manego, otynkowana z wąskimi bocz-
nymi nawami z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium. Nad zakrystią znajduje 

się tzw. loża kolatorska. W lewej na-
wie znajduje się ołtarz z pochodzącym 
z 1687 roku cudownym obrazem Mat-
ki Bożej Toszeckiej wzorowanym na 
XVI-wiecznym obrazie Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych  Łukasza Cra-
nacha Starszego. W prezbiterium ołtarz 
główny z obrazem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa pochodzącym z 1720 roku. 
Obraz nawiązuje do drugiego wezwania 
kościoła i założonego w 1445 roku Brac-
twa Najświętszego Sakramentu oraz 
erygowanego przy toszeckim kościele 
w 1762 roku przez papieża Klemensa 
XIII Bractwa Czcicieli Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Na toszeckim rynku chorzowianie 
zobaczyli klasycystyczny ratusz z cha-
rakterystycznymi kwadratowymi wieża-
mi zegarowymi  wybudowany w 1836 
roku po wielkim pożarze miasta (1833).   
Wtedy też wybudowano większość ryn-
kowych kamienic. Jednak najcenniej-
szym zabytkiem rynku jest ustawiona na 
jego płycie zamówiona w Pradze przez 

Christopha Leopolda Colonna w 1708 
r. barokowa kolumna z figurą św. Jana 
Nepomucena. W drodze do autokaru 
zobaczono jeszcze  parterowy klasycy-
styczny budynek Domu Strzeleckiego 
(Dom Bractwa Kurkowego) z trójkon-
dygnacyjną wieżą pochodzący z 1848 
roku. Z Toszka udano się do Tarnowic 
Starych m.in. na obiad przygotowany 
w dawnych zabudowaniach folwarcz-
nych Piotra Wrochema. 

Przewodnik Adam Lapski

Wycieczka samotnych Spółdzielców
Kolejna wycieczka dla samotnych członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się 24 września. 
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Okna PCV, 
regulacja, naprawa wymiana 
uszczelek, montaż nowych,

tel. 602-314-720 

Wesołowski wyciągnął się na kanapie 
i westchnął przeciągle. Zupełnie tak, 
jakby miał do rozwiązania jakiś poważ-
ny problem. Tylko… Jakiż to poważny 
problem może mieć do rozwiązania Sta-
nisław Wesołowski, zwyczajny polski 
emeryt, wyciągnięty na kanapie w swo-
im pokoju, późnym sobotnim popołu-
dniem wczesnej jesieni? 

Nie roztrząsać? Sięgnąć losowo? 
Po to, co bliżej? Wspomóc się rzutem 
monetą? Przypomnieć sobie starą po-
dwórkową wyliczankę? Bez przesady. 
Jeśli do wyboru jest pilot do telewizo-
ra i nowa książka ulubionego pisarza, 
Wesołowski zawsze sięgnie po książkę.  
Tak też zrobił i tym razem. Pogrążył 
się w lekturze, a nieco później – w jej 
trakcie i zupełnie niepostrzeżenie – po-
grążył się we śnie. Nie należy z tego fak-
tu wyciągać pochopnych (i mylnych!) 
wniosków, iż sytuacja ta stanowić może 
najgorszą z możliwych recenzji lektury. 
To w wypadku Wesołowskiego sytuacja 
zupełnie nienadzwyczajna. Nad książką 
zasypia zawsze – bez względu na to, jak 

pasjonująca i porywająca by nie była… 
Każda lektura wycisza go i usypia.

Śniło mu się, że stoi przy przejściu dla 
pieszych przy ruchliwym skrzyżowaniu. 
Wraz z kilkoma innymi przechodniami 
czekał na zmianę świateł. Szybko spo-
strzegł, że sygnalizacja na słupku i nad 
ulicą jest jakaś dziwna. Migocze jak 
w dyskotece i ma trzy kolory, do tego 
niezupełnie standardowe, co wywoływa-
ło pewną dezorientację nie tylko u niego, 
ale też u pozostałych oczekujących na 
chodniku. Lampki pobłyskiwały na zmia-
nę: NIEBIESKA – ŻÓŁTA – ZIELONA. 
NIEBIESKA – ŻÓŁTA – ZIELONA. 
NIEBIESKA – ŻÓŁTA – ZIELONA… 

Stał jak zahipnotyzowany. Wbijał 
wzrok w sygnalizator, próbując nadążyć 
za zmianami i rozwiązać zagadkę. W po-
czuciu klęski postanowił w końcu prze-
łamać impas. Licząc na to, że samocho-
dy zatrzymają się, zrobił krok do przodu, 
wystawiając prawą stopę na jezdnię.  
W tej samej chwili poczuł, że ktoś szarp-
nął go za ramię. Przebudził się, otworzył 
oczy i zobaczył nad sobą twarz żony. 

- Znowu zasnąłeś nad książką! - za-

wołała ze śmiechem. - Posegregowałam 
śmieci, idź je wyrzucić. Tych kilka kro-
ków dobrze ci zrobi  – poleciła. Weso-
łowski posłusznie poczłapał do przed-
pokoju, by przygotować się do wyjścia. 
Nim zamknął za sobą drzwi, dobiegł go 
jeszcze głos żony:

- Pamiętaj! NIEBIESKI na papier, ŻÓŁ-
TY na plastik i metal, ZIELONY na szkło!

- Tak, pamiętam! - uśmiechnął się We-
sołowski. - Nawet wyrwany z głębokie-
go snu! - dodał i pogwizdując pod nosem 
poszedł wyrzucić śmieci.

W pobliżu wiaty spotkał Marudzew-
skiego. W rozmowie z sąsiadką Plotasiń-
ską wspominał czasy blokowego zsypu, 
którego szyb przyjmował wszystkie od-
pady za jednym zamachem.

- Czas pomyśleć ekologicznie – wtrą-
cił się Wesołowski. - Od tego ma się ko-
lorowe sny…

- Nie rozumiem – syknął zdezoriento-
wany Marudzewski.

- Proszę mimo to nie tracić nadziei – 
Wesołowski obrócił się na pięcie, kieru-
jąc się w stronę bloku.

Krzysztof Knas

Trzy kolory: Niebieski (żółty i zielony)Nasz felieton

REKLAMA
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Koncert poświęcony Andrzejowi „To-
lusiowi” Skupińskiemu oraz Wernerowi 
Eugeniuszowi Stollowi -  dwóm Arty-
stom pochodzącym z Chorzowa, którzy 
odeszli od nas w ubiegłym roku, odbył 
się 23 września w Klubie ChSM „Po-
kolenie”. Do muzycznych wspominek 
zaprosił Teatr Górnośląski – o oprawę 
koncertu zatroszczył się Marian Maku-

la ze swoim zespołem Makula Band.  
Werner Eugeniusz Stoll należał do naj-
popularniejszych i najbardziej lubianych 
artystów estradowych naszego regionu.  
Występował w zespole „Antyki”, współ-
pracował z kabaretem „Książę Lipin 
i Przyjaciele” oraz z Marianem Makulą 
(jeszcze w 2017 roku aktywnie udzielał 
się w kabarecie „Żuchwa”). Grał w le-

gendarnym serialu „Sobota w Bytkowie” 
gdzie wcielił się w rolę Zefla Żymły.

Andrzej „Toluś” Skupiński również 
był bardzo popularnym i lubianym ślą-
skim artystą. Przez lata pracował jako 
nauczyciel, był też dziennikarzem. Na 
swoim koncie zapisał liczne przekłady 
tekstów amerykańskich piosenek (klasy-
ka muzyki rozrywkowej) na język polski 
oraz śląski. Współpracował też z Maria-
nem Makulą (grał m.in. w „Pomście”).

Obaj artyści wyróżniali się ogromnym 
poczuciem humoru i przywiązaniem do na-
szego regionu, do śląskich tradycji i godki, 
byli laureatami wielu nagród i wyróżnień…

O Dwóch kierzy odeszli…
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Nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, która miała miejsce we 
wrześniu 2017r. wprowadziła wiele daleko 
idących zmian w zakresie członkostwa.

Ustawodawca w dużej mierze zerwał 
z ogólną zasadą dobrowolności człon-
kostwa w spółdzielni mieszkaniowej 
ustalając, że w zdecydowanej większo-
ści przypadków powstaje i ustaje ono 
z mocy prawa, co oznacza że:
• członkami Spółdzielni są osoby fizycz-

ne i prawne, którym m in. przysługują 
spółdzielcze prawa do lokali. Jeżeli 
spółdzielcze prawo do lokalu przysłu-
guje wspólnie małżonkom, wówczas z 
mocy prawa członkostwo przysługuje 
im obojgu. W tych wypadkach nie ma 
możliwości ani rezygnacji z członko-
stwa (np. poprzez wypowiedzenie) ani 
zakończenia stosunku członkostwa 
przez Spółdzielnię (np. poprzez wy-
kreślenie z rejestru członków). Naby-

cie członkostwa z mocy prawa w tej 
sytuacji nie jest związane z obowiąz-
kiem złożenia deklaracji i wniesienia 
wpisowego i udziału, a ustanie człon-
kostwa nie jest związane z konieczno-
ścią podejmowania uchwał przez orga-
ny Spółdzielni.

Dobrowolność w zakresie członko-
stwa w Spółdzielni obejmuje tylko oso-
by, którym przysługuje odrębna własność 
lokali. Do tej grupy jako jedynej stosuje 
się zasadę dobrowolności członkostwa. 
Właściciel mieszkania może więc po 
złożeniu deklaracji – bez jakichkolwiek 
opłat, zostać przyjęty w poczet członków, 
bez obowiązku wpłaty opłaty wpisowej 
i udziału członkowskiego. 

 
Jeżeli prawo do lokalu należy do kilku 

osób, niebędących małżonkami, wów-
czas oprócz złożenia deklaracji człon-
kowskiej są one zobowiązane do wyboru 

spośród siebie członka Spółdzielni, skła-
dając stosowne oświadczenie.

Zachęcamy więc właścicieli lokali, któ-
rzy dotychczas nie zostali członkami Spół-
dzielni do składania deklaracji członkow-
skich. Członkowie Spółdzielni korzystają 
m.in. z czynnego i biernego prawa wybor-
czego do organów Spółdzielni oraz niższej  
o 21 groszy/m2 opłaty eksploatacyjnej za 
lokale mieszkalne. 

Druki deklaracji dostępne są w Dzia-
le Członkowsko-Mieszkaniowym przy  
ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie oraz na 
stronie internetowej www.chsm.com.pl. 
Wypełnione deklaracje członkowskie moż-
na składać w siedzibie Spółdzielni przy  
ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie oraz każ-
dej Administracji Osiedla. 

Kierownik Działu 
Członkowsko-Mieszkaniowego

Anna Kowalska

Członkostwo w Spółdzielni bez opłat

przetarg nieograniczony na wykonanie robót awaryjnych 
oraz robót drobnych planowanych do realizacji w 2020r. 
dotyczących niżej podanych rodzajów robót:

1. roboty  ogólnobudowlane
2. roboty dekarsko - blacharskie 
3. roboty wysokościowe metodą alpinistyczną
4. roboty zduńskie  
5. roboty malarskie 
6. roboty  drogowe, zieleń, mała architektura
7. instalacje gazowe 
8. instalacje elektryczne 
9. instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-

wej   
10. instalacje wodno – kanalizacyjne 
11. przyłącza wodno – kanalizacyjne - remonty 
12. przyłącza wodno – kanalizacyjne - czyszczenie 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbie-
rać w ChSM  przy ul. Lompy 11 pok.nr 9,  po przedłożeniu 
ksera dowodu wpłaty za materiały przetargowe w wysokości 
10,00 zł./ kpl. Wpłaty należy dokonać w kasie ChSM  przy 
ul. Kopalnianej 4a. Szczegółowych informacji udziela Dział  
Przygotowania i Rozliczeń Remontów - ul. Lompy 11, pok. 
nr 9, tel. 32 2414-271-3 w. 381, 383.

Termin  realizacji:
sukcesywnie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Termin składania ofert upływa
z dniem 14.11.2019r. godz. 14.00

Zamkniętą kopertę  z ofertą oznaczoną „Oferta  na wyko-
nanie robót awaryjnych i drobnych w 2020r.” należy złożyć 
w siedzibie  zamawiającego pok. nr 29 przy ul. Kopalnianej 
4a. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  15.11.2019r. o godz. 8.00 
w siedzibie  zamawiającego pok. nr 28 przy ul. Kopalnianej 4a.  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają 
wszystkie warunki podane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie 
prawo swobodnego wyboru ofert  lub unieważnienia prze-

targu bez  podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Twoich da-
nych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy 
ul. Kopalnianej 4A.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kon-
taktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.com.pl .Treść klauzuli 
informacyjnej dla osób przystępujących do przetargu, w tym  informacja o celu i sposobie 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich po-
prawiania dostępna jest w zakładce "Polityka prywatności" na stronie www.chsm.com.pl .   

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza
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KLUB ChSM „POKOLENIE” ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:

SALSATION

PLASTYCZNE

SZKÓŁKI SZACHOWEJ

TEAT RALNE

RYTMICZNO – TANECZNE 

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 19.30
ZAPISY NA ZAJECIA: Poniedziałek- Piątek (16.00-20.00) u Kierownika lub telefonicznie 32 2419 473
WSTĘP WOLNY!! – ilość miejsc ograniczona

zajęcia odbywają się w poniedziałek i czwartek, godz. 17.00 – 18.30
Zapisy w Klubie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00
lub telefonicznie 32 2419 473. Zajęcia nieodpłatne!

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, godz. 17.00 – 19.00
Zapisy w Klubie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00 lub telefonicznie 32 2419 473
Ilość miejsc ograniczona!

Zajęcia odbywają się w środę w godz. 16.30 – 18.00
Zapisy w Klubie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00 lub telefonicznie 32 2419 473 
Zajęcia nieodpłatne!

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 16.30 – 17.30
Zapisy w Klubie przy ul. Młodzieżowej 29 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00
lub telefonicznie 32 2419 473. Zajęcia nieodpłatne - ilość miejsc ograniczona!

Zajęcia taneczne połączone z treningiem funkcjonalnym

dla dzieci

dla dzieci

dla dzieci w wieku od 7 lat

„PODRÓŻE Z TAŃCEM” dla dzieci w wieku 3 – 5 lat
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje 
zimowe półkolonie dla dzieci 

w Klubie ChSM „Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej 29
I turnus w okresie 13-17.01.2020r.
II turnus w okresie 20-24.01.2020r.

Zapisów należy dokonywać osobiście w terminie od 4 do 15 listopada 2019r. w godz. 1600-2000 w biurze 
Klubu „Pokolenie”, przy ul. Młodzieżowej 29.

Uprawnieni do dokonywania zgłoszeń są tylko Członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
dokonujący zgłoszeń dzieci stale z nimi zamieszkujących, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (wzór poniżej).

Uwaga! O zakwalifikowaniu na półkolonie nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo kwalifikacji na półkolonie mają dzieci do lat 10 oraz dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej 

edycji półkolonii.

Odpłatność za udział w zimowych półkoloniach wynosi 150 zł od uczestnika.
Poniżej prezentujemy regulamin półkolonii w Klubie ChSM.

Dodatkowych informacji udziela biuro Klubu „Pokolenie” – tel. 32 241 94 73.

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko Członka Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: ......................................................................
........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

Zgłaszam do udziału w półkoloniach organizowanych w Klubie ChSM „Pokolenie” ……………………………
……………………………………………………………

 (imię i nazwisko dziecka) 

w turnusie od ………… do ………… i oświadczam, że dziecko zamieszkuje stale wraz ze mną pod podanym 
wyżej adresem.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z regulaminem półkolonii w Klubie ChSM „Pokolenie”

Chorzów,...........................                                                 …............................................................
 podpis osoby składającej oświadczenie  
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Rozdział I

Kwalifikacja uczestników półkolonii w Klubie ChSM 
„POKOLENIE”

1) Organizatorem półkolonii w Klubie ChSM „Pokolenie” 
jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

2) Półkolonie odbywają się:
a) podczas letniej przerwy wakacyjnej – w ramach 3 tur-

nusów, z których każdy z nich  trwa 2 tygodnie,
b) podczas ferii zimowych – w ramach 2 turnusów, z któ-

rych każdy z nich trwa 1 tydzień.
3) Ogłoszenia o naborze na półkolonie publikowane są 

w „Wiadomościach Spółdzielczych” i na stronie interne-
towej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

4) Uczestnikami zajęć mogą być dzieci (6-13 lat), zgłoszo-
ne przez członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), stale z nimi 
zamieszkujące.

5) Zgłoszenia na półkolonie należy dokonywać osobiście 
w Klubie ChSM „Pokolenie”, w terminie wskazanym 
w ogłoszeniu. W momencie zgłoszenia i zamieszczenia 
uczestnika na wstępnej liście kwalifikacyjnej kierownik 
Klubu „Pokolenie” wydaje druk karty kwalifikacyjnej.

6) O zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonie decydu-
je kierownik Klubu „Pokolenie”, po przeprowadzeniu 
weryfikacji zgłoszenia zgodnie z pkt. 4. Pierwszeństwo                                
w kwalifikacji na półkolonie mają dzieci do lat 10 oraz 
dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej edycji pół-
kolonii.

7) Członek Spółdzielni zgłaszający dziecko do udziału 
w półkoloniach, po jego umieszczeniu na wstępnej liście 
kwalifikacyjnej zobowiązany jest wnieść opłatę w wyso-
kości 150 zł./za tydzień udziału w turnusie półkolonij-
nym w kasie Administracji ChSM, siedzibie Zarządu lub 
na konto:  09 1020 2368 0000 2002 0022 8445, najpóź-
niej 14 dni po otrzymaniu od kierownika Klubu „Pokole-
nie” do wypełnienia druku karty kwalifikacyjnej, o której 
mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału. 

8) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest 
wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii 
(wzór karty kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do re-
gulaminu) oraz dostarczenie jej do Klubu ChSM „Poko-
lenie” w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni po otrzy-
maniu od kierownika Klubu „Pokolenie” do wypełnienia 
druku karty kwalifikacyjnej. Do wypełnionej karty kwali-
fikacyjnej należy dołączyć dowód wpłaty lub potwierdze-
nie przelewu.

9) W przypadku dostarczenia karty kwalifikacyjnej z bra-
kami rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany do jej 
uzupełnienia telefonicznie na numer telefonu podany                           
w zgłoszeniu w terminie 3 dni roboczych. Po upływie ter-
minu braki w dokumentacji powodują nie zakwalifikowa-
nie dziecka na półkolonie. Pracownik Klubu sporządza ad-

notację na karcie zgłoszeniowej i powiadamia o wolnym 
miejscu osobę z listy rezerwowej.

10) W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc na pół-
koloniach organizator sporządza listę rezerwową. 

11) W karcie kwalifikacyjnej Członek Spółdzielni zgłaszają-
cy dziecko ma obowiązek wpisać wszystkie informacje 
o stanie zdrowia, zachowaniu oraz specjalnych potrzebach 
uczestnika.

Rozdział II

Przebieg i organizacja zajęć

1) Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wycho-
wawców od godz. 6:45 do godz. 16:00. Godziny pozo-
stawania pod opieką wychowawców mogą ulec zmianie 
w przypadku organizacji wycieczek. W takich przypad-
kach rodzice/opiekunowie uczestnika prawni zostaną po-
informowani o zmianie godzin zajęć poprzez wywiesze-
nie harmonogramu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu 
ChSM „Pokolenie”.

2) Uczestnicy powinni być przyprowadzani i odbierani 
z Klubu ChSM „Pokolenie” punktualnie, wyłącznie przez 
osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.

3) Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za za-
pewnienie opieki uczestnikowi półkolonii w drodze na 
zajęcia i po ich zakończeniu.

4) W przypadku zgody na samodzielny powrót uczestnika do 
domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zło-
żenia odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie znaj-
dującego się w karcie kwalifikacyjnej.

5) Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) wypoczynku zgodnego z programem półkolonii,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach 

i imprezach organizowanych podczas turnusu;
c) trzech posiłków dziennie składających się z I śniadania, 

II śniadania i obiadu jednodaniowego – a w przypadku 
wycieczek całodniowych zestawu zawierającego suchy 
prowiant i napoje, zapewnianych przez firmę cateringową.

d) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów nie-
zbędnych do realizacji programu półkolonii;

6) Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom wychowawcy i kie-

rownika półkolonii;
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
c) brać udział w realizacji programu półkolonii;
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czy-

stość;
e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawcy 

i samego siebie;
f) szanować mienie i pomoce dydaktyczne Klubu ChSM 

„Pokolenie”;
g) kulturalnie zachowywać się podczas posiłków;
h) przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
i) przestrzegania powszechnie stosowanych zasad obo-

wiązujących w miejscach publicznych;

REGULAMIN PÓŁKOLONII W KLUBIE ChSM „POKOLENIE”
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j) posiadać obuwie zmienne.
7. Podczas zajęć uczestników obowiązuje zakaz:

a) oddalania się od grupy oraz poza teren półkolonii bez 
zgody wychowawcy;

b) naruszania zasad przyjętych powszechnie norm zacho-
wania wobec wychowawców i innych uczestników.

8. Organizatorzy mają prawo do skreślenia uczestnika z 
listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzy-
staną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 
uczestnictwa w zajęciach, w szczególności w sytuacji 
obowiązków określonych w pkt. 6 niniejszego rozdziału.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach, 
także z przyczyn niezależnych od uczestnika (np. choro-
by), wniesiona opłata za udział w turnusie półkolonijnym                     
nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie-

obecność dziecka będzie zgłoszona najpóźniej na 3-5 dni 
przed rozpoczęciem turnusu.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody 
związane z utratą lub zniszczeniem wartościowych przed-
miotów przyniesionych przez uczestników na zajęcia.

11. W przypadku nadużywania powyższych urządzeń przez 
uczestników, wychowawca ma prawo zabrać je na czas 
trwania zajęć i oddania ich dopiero po zakończeniu.

12. Za szkody powstałe z winy uczestników podczas trwania 
zajęć odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/
opiekunowie prawni.

Regulamin został przyjęty uchwałą nr 374/19 Zarządu Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 17 października 

2019r., z mocą obowiązującą od dnia podjęcia uchwały.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje,

że dysponować będzie budynkiem usługowym do wynajęcia:
Budynek usługowy wraz z pomieszczeniami garażowymi położony w Chorzowie przy ul. Ks. A. Strzybnego 4 o łącznej po-
wierzchni użytkowej 321,10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Budynek składa się z pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatowych, sanitarnych.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej: 

• ddziałalność 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.

Oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.:  
centralnego ogrzewania, wody, opłaty za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać do 29.11.2019 r., w godzinach od 7.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym kontakcie z 
Zakładem Robót Konserwacyjno-Remontowych przy ul. Ks. A. Strzybnego 4, tel. (0-32) 246-48-16 lub (0-32) 246-04-53.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie                             
do dnia 29.11.2019 r., do godz. 13.00.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
odbędzie się w dniu 6.12.2019r. o godz. 17.00 w Klubie ChSM "Pokolenie" przy ul. Młodzieżowej 29.

Zapisów należy dokonywać osobiście od dnia 6.11.2019r. godz. 16.00 u kierownika Klubu.
Uwaga! Uprawnieni do zapisów są tylko Członkowie ChSM.

Wigilia dla samotnych Spółdzielców
odbędzie się w dniu 20.12.2019r. o godz. 16.00 w Klubie ChSM "Pokolenie" przy ul. Młodzieżowej 29.

Zapisów należy dokonywać osobiście od dnia 12.11.2019r. godz. 16.00 u kierownika Klubu.
Uwaga! Uprawnieni do zapisów są tylko Członkowie i Mieszkańcy ChSM.
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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

www.burek.portas.pl

REKLAMA

W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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Spotkanie autorskie z chorzowską pi-
sarką Sabiną Waszut wypełniło program 
wieczoru w Galerii Spełnionych Marzeń 
27 września. Krzysztof Łazikiewicz, 
pomysłodawca Galerii i organizator 
wszystkich jej wydarzeń zaprosił autor-
kę w gościnne progi Klubu ChSM „Po-
kolenie” w związku z premierą jej naj-
nowszej książki - „Narzeczona z getta”. 

Sabina Waszut przedstawiła uczest-
nikom przebytą dotąd pisarską drogę, 
sięgającą czasów sprzed samodzielnego 
debiutu literackiego – tomu „Rozdroża”, 
opisującego trudny śląski los na kan-
wie osobistej historii rodzinnej, poprzez 
książki, które rozbudowały opowieść w 
trylogię śląskiej sagi („W obcym domu”, 
„Zielony byfyj”) po najnowszą (szóstą 
już w dorobku) książkę „Narzeczona z 
getta”. Pisarka opowiadała o swojej pra-
cy, inspiracjach i planach na przyszłość, 
a także chętnie odpowiadała na pytania 

padające z sali. Na zakończenie spotka-
nia, wszystkim zainteresowanym, wpi-
sywała imienne dedykacje na kartach 
tytułowych swoich książek. 

Nim powstały „Rozdroża” Sabina Wa-
szut współtworzyła niewielką książeczkę 
„Isabelle” (której współautorem jest Ma-
riusz Wieteska), wydaną przez wydaw-
nictwo ANAGRAM. W pełni autorska 
książka „Rozdroża” ukazała się nakła-
dem wydawnictwa Muza. Tom ten został 
nominowany do Nagrody Literackiej Eu-
ropy Środkowej „Angelus”za rok 2014. 
Na Festiwalu Literatury Kobiet w Siedl-
cach książka zdobyła nagrodę główną ka-
tegorii Pióro, dla najbardziej poruszającej 
polskiej powieści roku 2014. Książka 
„Narzeczona z getta” wydana została na-
kładem wydawnictwa Książnica. 

22 listopada o godz. 18.00 gościem 
Galerii Spełnionych Marzeń będzie ko-
lejna chorzowska pisarka - Marta Ma-

tyszczak, autorka serii „Kryminał pod 
psem” (której narratorem jest psi detek-
tyw Gucio przygarnięty z chorzowskie-
go schroniska), tegoroczna laureatka 
Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dzie-
dzinie Kultury. 

Warto dodać, że zarówno Marta Ma-
tyszczak, jak i Sabina Waszut publikują 
regularnie na łamach ukazującego się 
w mieście bezpłatnego magazynu „Cho-
rzów Miasto Kultury”. 

Pisarskie opowieści

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

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

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

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

• 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.

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

• PRZYJMĘ DO ZAKŁADU tapicera lub pracownika do 

przyuczenia, tel. 662-140-508.  

• USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solidność, 
tel. 502-706-342.

• WYMIANA INSTALACJI elektrycznych, www.voltage-
-service.eu, tel. 504-494-622.

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.

• 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 mieszkanie. tel. 518-601-008.

• Kupię garaż. tel. 518-601-008.

• Pilnie wynajmę zamykane i strzeżone miejsce gara-
żowe na osiedlu Ryszki, Gałeczki, Różana. 
tel. 531-959-150.

• Zamienię mieszkanie 63,5 m2 na III piętrze, 3 nieza-
leżne 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, Żołnierzy Wrze-
śnia. tel. 509-519-253.

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

• Sprzedam domek na wsi (z bali) z działką, całorocz-
ny, do zamieszkania, działka zagospodarowana (woj. 
świętokrzyskie), tel. 509-528-605, 502-285-816.

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, kawalerka o pow. 34 m2 w kamie-

nicy, cena: 65.000,-

• Chorzów Centrum, 2 pokojowe o pow. 39 m2, 
cena: 117.000,-

• Bytom ul. Huty Julia, 2 pokojowe o pow. 48 m2, 
cena: 95.000,-

• Chorzów, ul. Kopernika, 3 pokojowe o pow. 64 m2, 
cena: 240.000,-

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 całoroczny, 
na działce 708 m2, położony w urokliwej dolinie, 
cena: 295.000,- 

Działki do sprzedaży
• Działki rekreacyjne o pow. ok. 1000 m2 + udział w drodze, 

położone przy Szlaku Orlich Gniazd, cena: 80,-/m2

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

• Tychy, zwierzyniec, działka budowlana o pow. 896, 
cena: 300,-/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

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. 14 76,00 budynek wielorodzinny – parter

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

3. Katowicka 73 130,10 budynek wielorodzinny - parter

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

5. Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. 6 18,10 budynek wielorodzinny - parter

6. Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5 95,00 budynek wielorodzinny - parter

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

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

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

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

11. 3 Maja 117 15,00 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 administracja MA-4 ul. Ks. J. Gałeczki 41   tel. 32/ 241 95 62 tel.  32/ 241 98 13

poz. 2-6 administracja MA-3 ul.  Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 tel. 32/ 241 41 16

poz. 7-11 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 położony w Chorzowie przy ul. Ła-
giewnickiej 118.
Lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2, usytuowany 
jest w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wy-
posażony w instalację elektryczną, 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 za-
kresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej  
i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, 
opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste. 

Oględzin lokalu można dokonywać od 04.11.2019 r. do 
19.11.2019 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 skła-
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dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie  do dnia 19.11.2019 r., do godz. 15.00.

2. Lokal użytkowy nr 2 położony w Chorzowie przy 
ul. J. Ryszki 11B.
Lokal o powierzchni użytkowej 201,00 m2, usytuowany 
jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w in-
stalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i central-
nego 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 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 04.11.2019 r. 
do 19.11.2019 r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 
41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
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.

3. Lokal użytkowy nr 3a, położony w Chorzowie przy 
ul. J. Ryszki 17.
Lokal o powierzchni użytkowej 140,50 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 04.11.2019 r. 
do 19.11.2019 r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałecz-
ki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
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. 

4. Lokal użytkowy nr 5 położony w Chorzowie przy 
ul. Kaliny 86.
Lokal o powierzchni użytkowej 107,20 m2, usytuowa-
ny jest w pawilonie usługowym, wyposażony w instala-
cję elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i central-
nego 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 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 02.01.2020 r. do 
17.01.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim 
telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Chorzów Ba-
tory” przy ul. Strzybnego 4, tel. 32/ 246 12 84 lub 32/ 246 46 12.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 17.01.2020 r., do godz. 13.00.

5. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy 
ul.  11 Listopada 37A.
Lokal o powierzchni użytkowej 95,00 m2, usytuowany 
jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i cen-
tralnego ogrzewania. Stawka eksploatacyjna za najem 
lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działal-
ności 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, do-
mofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/
za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 02.01.2020 r. 
do 17.01.2020 r., 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 17.01.2020 r., do godz. 13.00.

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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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)

REKLAMA

POŻYCZKI
Minimum formalności

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

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

REKLAMA
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CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22
tel, fax: 32 241-19-02
www.pzmotchorzow.pl

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW A,B,T,E
  do 3,5 t również zasilane gazem

        NAUKA JAZDY
Tel. 609 270 690L

Zarządzanie, kupno, 
sprzedaż, wynajem

(32) 24-15-279, 506-146-876
www.agencja-domena.pl

Chorzów ul. Wolności 56/3

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
www.chsm.com.pl

SERWIS RTV
NAPRAWA 

SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

TELEWIZORY - PLAZMA, LCD ●KAMERY
●APARATY CYFROWE ●PILOTY●SAT●DVB

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514


