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Kolejne zimowe półkolonie w Klubie 
ChSM „Pokolenie” przeszły do historii. 
Jak zwykle w czasie czternastodnio-
wych ferii zorganizowano dwa pięcio-
dniowe turnusy. Najmłodsi mieszkańcy 
zasobów ChSM spędzali w klubie czas 
od poniedziałku do piątku korzystając 
z trzech posiłków w ciągu dnia (w tym 
jednodaniowego gorącego obiadu) 
oraz bogatego i różnorodnego progra-
mu atrakcji. Nad bezpieczeństwem 
uczestników i realizacją zaplanowa-
nych przedsięwzięć 

czuwała profesjonalna kadra opieku-
nów. Prowadzono zajęcia z elementa-
mi rywalizacji rekreacyjno-sportowej, 
odbywały się też ciekawe spotkania 
i warsztaty. Dzieci tworzyły m.in. „las 
w słoiku” i miały okazję poznać niety-
powe instrumenty muzyczne. Ostatni 
dzień turnusu to tradycyjny czas pod-
sumowań i nagród dla uczestników 
wyróżniających się w różnych aspek-
tach półkolonijnej rywalizacji. Stałym 
punktem finału jest klubowa dyskote-
ka. Choć tegoroczne półkolonie były 
zimowe tylko z nazwy, kapryśna aura 
nikomu nie przeszkodziła w dobrej za-
bawie. 

Półkolonie z zimą… w nazwie
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
W styczniu rozpoczęto przeprowadzanie 

przeglądów rocznych  instalacji gazowych 
i przewodów kominowych oraz pięciolet-
nie przeglądy instalacji elektrycznej.

W 2020 roku przeglądy gazowe i elek-
tryczne wykonywane będą przez konser-
watorów osiedlowych. Ewentualne uwagi 
i spostrzeżenia należy kierować bezpo-
średnio do Administracji.

Zakończono prace związane z remontem 
nawierzchni chodników przy ul. Kingi 19-
27, 29-37. 

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu Rada przy-

gotowała materiały do sprawozdania z pra-
cy Rady za rok 2019 i dokonała oceny pra-
cy konserwatorów osiedlowych. 

Grupa konserwatorów wykonała ogó-
łem 2218 zleceń. Wśród wykonywanych 
najczęściej prac były drobne roboty mu-
rarskie i malarskie, elektryczne, ślusarskie, 
szklarskie, stolarskie. Całokształt działal-
ności konserwatorów został pozytywnie 
oceniony przez członków Rady Osiedla. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem prowadzo-

ne są roczne przeglądy instalacji gazowej 
i przewodów kominowych dymowych – 
wentylacyjnych, spalinowych w budynkach 
Osiedla Chorzów Batory. Wykonano remont 

instalacji elektrycznej – wewnętrznej linii 
zasilającej, rozdzielni, zabezpieczeń przed-
licznikowych mieszkań, oświetlenia klatek 
schodowych oraz piwnic wraz z wymianą na 
system energooszczędny LED, a także mon-
taż kanałów dla instalacji niskoprądowych 
na klatkach schodowych w budynku przy 
ul. Czempiela 41-47. W tym samym budyn-
ku trwa malowanie klatek schodowych wraz 
z ułożeniem płytek na podestach. W toku jest 
wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyj-
nego wraz z montażem wyłączników prze-
ciwpożarowych w budynku przy ul. Pod-
miejskiej 23-25 oraz wymiana rozdzielni 
głównej przy ul. Podmiejskiej 23, a także 
usuwanie nieczynnych wpustów węglowych 
w budynku przy ul. Żółkiewskiego 9.

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu omó-

wiono sytuację grzewczą na Osiedlu oraz 
dokonano oceny firm utrzymujących czy-
stość w okresie zimy.

CENTRUM

Administracja
W styczniu kontynuowane były roboty 

elewacyjne w budynku przy ul. Słowiań-
skiej 18-20-22-24. Rozpoczęto wymianę 
3 dźwigów osobowych w budynku przy 
ul. Katowickiej 136-a-b. Rozstrzygnięto 
przetarg na roboty związane z zagospodaro-
waniem terenu za budynkiem przy ul. Ko-
ściuszki 16–30, które przy sprzyjających 
warunkach pogodowych zostaną rozpo-
częte w lutym br. Trwają roboty związane 
z prześwietleniem drzew. Prowadzone są 
kontrole szczelności instalacji gazowych 
i przeglądy kominiarskie.

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu Rada Osie-

dla „Centrum” zapoznała się z analizą dewa-
stacji na osiedlach w 2019 roku oraz przyjęła 
informację o zasiedlonych lokalach w 2019 
roku oraz posiadanych pustostanach. Doko-
nano również corocznej oceny pracy kon-
serwatorów osiedlowych oraz rozpatrywano 
sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W styczniu w zasobach Administra-

cji „Różana Gałeczki” zakończono prace 
związane z modernizacją oświetlenia kla-
tek schodowych i wymianą tablic rozdziel-
czych w budynku przy ul. Gałeczki 38. 
Kontynuowano prace związane z termo-
renowacją i remontem balkonów budynku 
przy ul. Astrów 14, rozpoczęto prace zwią-
zane z remontem klatek schodowych przy 
ul. Gałeczki 38 i  Ryszki 57. 

Wykonywane były również okresowe 
kontrole szczelności instalacji gazowych, 
a także przeglądy kominiarskie i przeglą-
dy instalacji elektrycznych oraz realizacja 
wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco 
usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w styczniu  Rada Osie-

dla „Różana Gałeczki” dokonała oceny 
pracy Administracji oraz konserwatorów 
osiedlowych. Omówiono i oceniono tak-
że pracę firm sprzątających świadczących 
usługi w zasobach  Administracji „Róża-
na Gałeczki”. Rozpatrywane były rów-
nież sprawy bieżące i wniesione przez 
mieszkańców Osiedla.
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Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w 2020 roku od-
było się 29 stycznia. Na posiedzeniu komisje problemowe 
przedstawiły sprawozdania z działalności za rok 2019, które 
zostały przyjęte przez Radę. Z-ca Prezesa Zarządu p. Piotr 
Zozgórnik przedstawił Radzie plan remontów w ChSM na 
rok 2020, który Rada przyjęła do wiadomości.

Prezes Zarządu p.Marek Kopel przedstawił Radzie informa-
cję z bieżącej działalności Zarządu za okres 07.12.2019r. do 
08.01.2020r. oraz poinformował również o wynajęciu lokali 
użytkowych w zasobach ChSM i omówił działania jakie podjęła 

ChSM w ramach programu „Dostępność+” w zakresie budowy 
dźwigów osobowych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Ewa Lewek zwróciła 
się do Rady Nadzorczej z pismem o zaakceptowanie przepro-
wadzenia wyrywkowej kontroli Spółdzielni w zakresie analizy 
zakupów obcych w I kwartale 2019 roku. Rada zaakceptowała 
wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz Rady Nadzorczej ChSM,
Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Prosimy mieszkańców o dotrzymywanie ogłoszonych terminów przeglądów i rzetelne wykonywanie zaleceń pokontrolnych. 
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- Jedna z pierwszych wystaw zbioro-
wych Chorzowskiej Grupy Plastycznej 
„Krajcok’12” odbyła się w 2012 roku 
w Galerii Spełnionych Marzeń. Od tego 
czasu grupa była obecna w tutejszych 
gościnnych progach już kilkukrotnie.  
Swoje wystawy indywidualne prezen-
towali tu także poszczególni członko-
wie tego niezwykle twórczego zespołu 
– mówi Krzysztof Łazikiewicz, organi-
zator i kurator wszystkich wydarzeń od-
bywających się w Galerii Spełnionych 
Marzeń, inicjator idei jej działalności.  
14 lutego 2020 roku w Klubie Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Poko-
lenie” odbył się kolejny udany wernisaż 
wystawy zbiorowej osobowości spod 
znaku „Krajcoka”.  

Chorzowska Grupa Plastyczna „Kraj-
cok’12” skupia twórców amatorów zaj-
mujących się m.in. malarstwem sztalu-
gowym. Pod wspólnym szyldem działają 
oni z sukcesem od 2012 roku. – Swoją 
aktywnością staramy się przyczyniać 

do promocji pozytywnego wizerunku 
miasta – mówi Andrzej Sodowski, lider 
grupy. Wystawa w Galerii Spełnionych 
Marzeń to kolejne spotkanie z publicz-
nością w środowisku najbliższym. 

Swoje prace wystawiają: Andrzej So-
dowski, Stanisław Łakomy, Elżbieta 
Mądry, Helena Morkis, Maria Sowiń-
ska-Jakowiak, Krystyna Ptaszek, Ger-
truda Józefiak, Jacek Szaleniec, Adam 
Lempa, Bogusława Dzik, Bogumiła Pa-
cyna, Ewa Godula, Irena Szortyka, Ewa 
Błaszczyk i Zbigniew Zając. Ekspozycja 
w dużej sali Klubu Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” przy 

ul. Młodzieżowej 29 dostępna jest dla 
zainteresowanych nieodpłatnie, w go-
dzinach pracy klubu, do połowy kwiet-
nia br.  

(k)

Spotkanie z Krajcokiem
Pamiątkowe zdjęcie z wernisażu – członkowie Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12”
z Krzysztofem Łazikiewiczem (pierwszy z lewej). W centrum lider grupy – Andrzej Sodowski.
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Prawnik radzi Pełnomocnictwo i jego rodzaje
Kodeks cywilny reguluje kwestie peł-

nomocnictwa. Pełnomocnictwo ogólne 
obejmuje umocowanie do czynności 
zwykłego zarządu. Do czynności prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu 
potrzebne jest pełnomocnictwo określa-
jące ich rodzaj, chyba że ustawa wyma-
ga pełnomocnictwa do poszczególnej 
czynności. Pełnomocnictwo jest jedno-
stronną czynnością prawną polegającą 
na umocowaniu danej osoby do działa-
nia w naszym imieniu i na naszą rzecz. 
Taki charakter czynności oznacza, że 
do jej dokonania wystarczy wyłącznie 
oświadczenie dającego zlecenie. Do 
udzielenia pełnomocnictwa nie jest 
wymagana zgoda pełnomocnika, gdyż 
udzielenie pełnomocnictwa polega na 
przyznaniu danej osobie uprawnień 
do działania w imieniu i na rzecz mo-
codawcy, a nie tworzy po stronie peł-
nomocnika żadnego obowiązku do jej 
wykonania.

Ze względu na charakter czynności, 
do której pełnomocnictwa umocowu-
ją, wyróżniamy pełnomocnictwo ogól-
ne, rodzajowe i szczególne. Za niedo-
puszczalne uznaje się w orzecznictwie 
udzielenie pełnomocnictwa do dokony-
wania wszelkich czynności prawnych. 
Zgodnie z wyrokiem SA w Warszawie 
z dnia 4.07.2014r. sygn. akt VI ACa 
1622/13 mocodawca nie korzysta z peł-
nej swobody w odniesieniu do kształto-
wania zakresu udzielonego pełnomoc-
nictwa. Na gruncie tegoż przepisu za 
niedopuszczalne należy uznać udziele-
nie pełnomocnictwa do dokonywania 
wszelkich czynności prawnych, gdyż 
pełnomocnictwo takie stwarzałoby 
zbyt duże zagrożenie dla mocodawcy, 
stąd każde pełnomocnictwo musi mieć 
określony zakres umocowania. Czyn-
ność prawna polegającą na udzieleniu 
takiego pełnomocnictwa uznaje się w 
doktrynie za sprzeczną z ustawą i jako 
taką nieważną.

Pełnomocnictwo ogólne jest naj-
szerszą formą pełnomocnictwa i musi 
być udzielone na piśmie. Udzielenie 
takiego pełnomocnictwa zwykle doty-

czy bieżących spraw codziennych, np. 
reprezentowanie przed instytucjami, 
przed osobami fizycznymi i prawnymi, 
przed organami administracji rządowej 
i samorządowej, przed urzędami, w tym 
urzędami skarbowymi, przed Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych.

Pełnomocnictwo rodzajowe na jego 
podstawie pełnomocnik może dokony-
wać czynności określonego rodzaju np. 
odbierać korespondencję na poczcie, 
zawierać umowy najmu. 

Kryterium rozróżnienia między peł-
nomocnictwem ogólnym a rodzajowym 
jest zakres umocowania do działania 
w imieniu mocodawcy. Pełnomocnic-
two ogólne nie określa konkretnych 
czynności prawnych, do których pełno-
mocnik został umocowany, natomiast 
pełnomocnictwo rodzajowe powinno 
określać rodzaj czynności prawnej ob-
jętej umocowaniem oraz jej przedmiot. 

Pełnomocnictwo szczególne do do-
konania konkretnej czynności umo-
cowuje do dokonania zindywidu-
alizowanej czynności. Różni się od 
pełnomocnictwa ogólnego i rodzajo-
wego węższym zakresem umocowania 
– tylko dokładnie wskazana czynność 
w konkretnej sprawie. Mocodawca 
chce dokonać poprzez pełnomocnika 
konkretnej jednostkowej czynności, np. 
sprzedaży samochodu i nie ma woli 
udzielenia mu pełnomocnictwa ogól-
nego. Pełnomocnictwo do konkretnej 
czynności stosowane jest zazwyczaj 
incydentalnie, kiedy powstaje potrzeba 
dokonania czynności przez pełnomoc-
nika, np. podczas nieobecności osoby, 
która posiada pełnomocnictwo ogólne 
lub rodzajowe. Podobnym przykładem 
jest udzielenie  pełnomocnictwa do 
sprzedaży nieruchomości. 

Przez pełnomocnika można dokonać 
wszelkich czynności prawnych, z wyłą-
czeniem tych, których wyraźnie zabra-
niają obowiązujące przepisy prawa. Do 

takich czynności należy sporządzenie 
testamentu. Generalną zasadą jest, że 
pełnomocnik nie może dokonać czyn-
ności sam ze sobą, albo w której repre-
zentuje obie strony. Przepisy przewidu-
ją jednak odstępstwa od tej zasady, jeśli 
mocodawca upoważnił pełnomocnika 
w treści pełnomocnictwa do dokona-
nia w jego imieniu czynności prawnej 
ze sobą samym lub gdy ze względu na 
treść czynności prawnej, wyłączone 
jest ewentualne naruszenie interesów 
mocodawcy.

Pełnomocnictwo może zostać od-
wołane w każdym czasie, chyba że 
mocodawca zrzekł się odwołania peł-
nomocnictwa. Umocowanie wygasa ze 
śmiercią mocodawcy lub pełnomocni-
ka, chyba że w pełnomocnictwie inaczej 
zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych 
treścią stosunku prawnego będącego 
podstawą pełnomocnictwa. 

Odwołanie pełnomocnictwa nastę-
puje przez jednostronne oświadcze-
nie woli skierowane do osoby, z którą 
pełnomocnik miał dokonać czynności 
prawnej w imieniu mocodawcy, a także 
skierowane do pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne powinno być 
pod rygorem nieważności udzielone na 
piśmie. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1. 
Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo 
do dokonania czynności prawnej po-
winno być udzielone w takiej formie, 
jaka jest wymagana dla tej czynności. 
Brzmienie tego przepisu nie pozosta-
wia zatem żadnych wątpliwości co do 
tego, że dotyczy on pełnomocnictwa 
do dokonania czynności prawnych, 
dla których została zastrzeżona forma 
szczególna. Przykładowo dla zawarcia 
umowy sprzedaży, darowizny nieru-
chomości wymagana jest forma aktu 
notarialnego, wobec powyższego peł-
nomocnictwo również powinno zostać 
sporządzone w takiej formie.

mgr Aleksandra Partyka
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Kiedy u producentów słodyczy zwol-
na nadchodził sezon przepakowywa-
nia zapasów figurek czekoladowych 
Mikołajów w sreberka z wizerunkami 
uśmiechniętych zajęcy w dżinsowych 
wdziankach, Marudzewskiego nie-
zawodnie nachodziła ochota na jakiś 
słodki rarytas. Z nadzieją przetrząsał 
wtedy barek, kuchenne szafki i pudła 
po ciasteczkach. Robił to z uporem ma-
niaka, choć – dokąd sięgał pamięcią – 
poszukiwania te nigdy nie kończyły się 
sukcesem. 

- Mamy coś  słodkiego? – to kierowa-
ne w stronę żony pytanie było zawsze 
świadectwem tego, że traci nadzieję. 

- Mamy… - słyszał w odpowiedzi. – 
Gorzką czekoladę!

- Zawsze zostaje tylko gorzka czeko-
lada? – nie dowierzał. 

- Zawsze. To jedyny produkt w seg-
mencie, którego nie ruszysz. Dlatego 
zostaje – śmiała się Marudzewska. 

Podkręconego bezowocnymi poszu-
kiwaniami, apetytu Marudzewskiego 

nie daje się już powstrzymać. Szklanka 
zimnej wody nie rozwiąże problemu. 
Nie pozostaje nic innego, jak wyjście 
do osiedlowego sklepiku. Bez względu 
na porę dnia czy niesprzyjającą aurę. 
Rach-ciach i już stał… na końcu ogon-
ka do kontuaru. A czego się spodziewał? 
Sądził, że  w sobotnie przedpołudnie 
wkroczy do pustawego sklepiku, kupi 
co miał kupić i już za moment będzie 
się delektować słodyczą siedząc w fote-
lu przed telewizorem? Wolne żarty!

Osiedlowe sklepiki mają swoje re-
guły. Zwłaszcza w sobotnie przedpo-
łudnia. Zastanawialiście się kiedyś nad 
tym fenomenem? Na niewielkiej po-
wierzchni mają tu wszystko – szwarc, 
mydło i powidło. Zgrzewki, sterty i pa-
lety między którymi, przy umiejętnym 
ustawieniu, zmieści się ledwie kilkoro 
klientów.  Nie ma co się jednak łudzić, 
że osoby te będą obsłużone sprawnie 
i szybko. Bo do osiedlowego sklepi-
ku nie przychodzi się po sprawunki, 
a przynajmniej nie PRZEDE WSZYST-

KIM po sprawunki. Przychodzi się po 
wymianę informacji. Na plotki z eks-
pedientką o wszystkim tym, czego nie 
znajdzie się w gazetach i telewizji. Kto 
się żeni, a kto się rozwodzi, kto przypa-
lił obiad, a wreszcie kto się z kim pokłó-
cił na śmierć i życie o jakiś międzysą-
siedzki drobiazg. Terkoce jak w maglu. 
Kiedy się stoi na końcu ogonka można 
przy mecie zapomnieć, po co się wła-
ściwie przyszło. Zwłaszcza jeśli osoba 
przed tobą powtarza sobie „pod nosem” 
własną listę zakupów: „dwie banany, 
jeden pomarańcz, jedna pomidora”.

Marudzewski wreszcie dotarł do celu. 
- Macie na składzie coś słodkiego?
- Panie Marudzewski… (bo małe 

sklepy nie dają anonimowości w prze-
ciwieństwie wielkopowierzchniowych, 
które z kolei odbierają prywatność za 
sprawą ścisłego monitoringu wizyjne-
go)… po świętach? Została nam tylko 
gorzka czekolada.

Krzysztof Knas

Sklepy czekoladoweNasz felieton

Stałe zajęcia w Klubie "POKOLENIE"



strona 6 Wiadomości Spółdzielcze nr 02/2020

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Podaruj 1% podatku
Podopiecznemu

Fundacji ISKIERKA
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową

KRS 0000248546
Cel szczegółowy:        Piotr LEŚKÓW
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REKLAMA 
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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Półkolonie z zimą… w nazwie
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KS CHSM zorganizował 9 lutego 
br. skatowe rozgrywki Drużynowego 
Pucharu Okręgu Katowice, stanowiące 
część eliminacji Drużynowego Pucharu 
Polski. Rywalizacja odbyła się w Klu-
bie ChSM „Pokolenie”. Funkcję kie-
rownika turnieju sprawował Zbigniew 
Goworek, sędziował Piotr Czypionka. 
Sekretariat prowadziła Ewa Bucka.  
Wystartowało 25 drużyn. Najlepszy 
okazał się team Górnik Wesoła. Na 
drugiej lokacie uplasowała się drużyna 
SK Barbara Chorzów, a trzecie miej-
sce zajęła drużyna Silesia Tarnowskie 
Góry. Najwyżej notowaną reprezenta-
cją gospodarzy okazała się drużyna KS 
CHSM 2, która zajęła czwarte miejsce. 
KS CHSM 3 zajęła miejsce jedenaste, 
a KS CHSM 4 zakończyła rozgrywki 
na miejscu piętnastym. KS CHSM 1 
zajęła przedostatnie miejsce w tabeli. 

Z uczestnikami turnieju spotkała się 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Grażyna Widera. 

Skatowy puchar

Klub „Kasia” to propozycja regular-
nych spotkań informacyjno-konsulta-
cyjnych w Klubie ChSM „Pokolenie”. 
Inicjatywa adresowana jest przede 
wszystkim do seniorów, ale uczestni-
czyć w niej mogą wszyscy zaintereso-
wani. Zorganizowano już kilka spotkań, 
poświęconych rozmaitej tematyce. Te-
matem spotkania z farmaceutą, które od-
było się 27 stycznia br. były zagadnienia 
związane ze zgagą i refluksem żołądka. 
Informacji na temat kolejnych plano-
wanych spotkań zasięgnąć można bez-
pośrednio w Klubie ChSM „Pokolenie” 
przy ul. Młodzieżowej 29. Porady w Klubie Kasia
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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. Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 10 20,00 budynek wielorodzinny - parter

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

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

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

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

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

7. Łagiewnicka 118 21,70 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

8. 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. 1-4 administracja MA-3 ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A  tel. 32/ 241 35 97 tel.  32/ 241 41 16

poz. 5-8 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. Opolskiej 14.
Lokal o powierzchni użytkowej 25,50 m2, usytuowany jest 
w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wyposa-
żony w instalację elektryczną.* 
Oględzin lokalu można dokonywać od 03.03.2020r. 
do 18.03.2020r., 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 18.03.2020r., do godz. 17.00.

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy 
ul. Kochłowickiej 15.
Lokal o powierzchni użytkowej 80,20 m2, sytuowany jest na 
parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instala-
cję elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego 
ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. *
Oględzin lokalu można dokonywać od 03.03.2020r. 
do 18.03.2020r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie Administra-
cją Osiedla „Chorzów Batory” 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 18.03.2020r., do godz. 17.00.
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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 

504 095 977

●  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

GODZINY PRACY KAS SPÓŁDZIELNI:
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

3. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy 
ul. Odrowążów 4.
Lokal o powierzchni użytkowej 49,90 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego 
ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. *

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 
04.05.2020r. do 19.05.2020r., w godzinach pracy Ad-
ministracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie 
z Administracją Osiedla „Chorzów Batory” 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 19.05.2020r., do godz. 15.00.

* Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i ga-
stronomiczna: 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 przekształceniowej/za użytkowa-
nie wieczyste.  
W zakresie lokali użytkowych oznaczonych numerami od 1 do 3 
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

REKLAMA

Zastanawiasz się nad wakacjami?
U Nas LATO 2020 w sprzedaży!

Testowane oferty hotelowe
- transport na lotnisko GRATIS

Chorzów Hajducka 6
tel.327332892 / 799146008

www.podroze-pawel.pl

Masz wiele zobowiązań i sprawia to problem? 
Przyjdź, połączymy wszystko w jedną

mniejszą ratę - wiele ofert w jednym miejscu 
Doradzamy i NIE POBIERAMY OPŁAT

 Chorzów Hajducka 6
tel. 327332892 / 572253792

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY 
dla pacjentów posiadających skierowanie do zabiegu

W RAMACH NFZ -  BEZ KOLEJEK

Rejestracja osobista:
Ul. Szpitalna 6;  41-100 Siemianowice Śląskie

Rejestracja telefoniczna:
 (32) 62 12 700 lub (32) 766 05 00

POŻYCZKI
Minimum formalności

Obsługa w domu klienta

tel. 32 280-50-61
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REKLAMA

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.

• DORADZĘ W WYBORZE wczasów i wycieczek, Hajduc-
ka 6, tel. 32 733-28-92.

• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, montaż JUNKERS, 
VAILLANT, TERMET inne tel. 783-367-264. 

• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne, 
tel. 783-367-264.

• JUNKERS TERMET NECKAR - naprawa, konserwacja, 
wymiana, tel. 733-336-959.

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI i j. angielskiego dla 
uczniów szkoły podstawowej, tel. 792-898-685.

• MYCIE OKIEN tel. 793-950-678.

• POMOGĘ STARSZEJ osobie. Tylko os. Irys, 
tel. 575-849-066.

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

• 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.

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

• Kupię dom w Chorzowie Batorym lub Świętochłowi-
cach – Góra Hugona, tel. 578-602-799.

• Wynajmę mieszkanie o pow. 45 m2 przy ul. Gwarec-
kiej. tel. 691-322-100 po godz. 16.00.

• Zamienię mieszkanie w Chorzowie z PGM 50 m2. blok. 
Mieszkanie posiada dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przed-
pokój. C.O., bieżąca ciepła woda, I piętro. Wymienione drzwi 
wejściowe, gładzie, panele, kafelki,. Zamienię na mieszkanie 
w bloku z C.O. miejskim na Chorzów – Batory w okolicach 
Kaliny, Granicznej itp. tel. 505-385-066.

• Zamienię mieszkanie w Chorzowie z PGM 52 m2. 
Mieszkanie to dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przed-
pokój. C.O., I piętro, mieszkanie po remoncie (gładzie, 
kafelki, panele, wymienione drzwi wejściowe i wewnętrz-
ne). Zamienię na mieszkanie w bloku z C.O. miejskim na 
3 lub 4 pokoje. tel. 515-137-558.

• Zamienię mieszkanie o pow. 52 m2 na os. Pnioki, na 
większe na tym samym osiedlu tel. 508-509-709.

• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Katowic-
kiej. Mieszkanie o pow. 53,6 m2 znajduje się na I piętrze 
w bloku X p. z windą i składa się z 3 pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki. tel. 506-511-041.

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Grunwaldzkiej w Cho-
rzowie o pow. 72,3 m2, 3 pokoje + łazienka + ubikacja. 
Mieszkanie dostępne od kwietnia 2020 r. 
tel. 605-682-805.

• Kupię garaż. tel. 720-899-972.

• Szukam mieszkania do kupienia. Płacę gotówką! Może 
być do remontu. tel. 720-899-972.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 2 pokoje, 38 metrów, 
w bloku na ul. Wiosennej, IV piętro. Tanie opłaty, na mieszka-
nie większe 3-4 pokoje na os. Klimzowiec. tel.693-118-864.

• Zamienię mieszkanie w bloku, w Chorzowie Batorym: 
60 metrów, trzy ustawne pokoje (można przerobić na 
4 pokojowe), oddzielna kuchnia z oknem, łazienka i toaleta, 
dwa balkony. Blisko Żłobka. Zamienię na mieszkanie na os. 
Klimzowiec. Mieszkanie nie jest wykupione, lecz istnieje 
możliwość wykupu ze zniżką. tel: 501-941-597.

• Wynajmę powierzchnię lokalową przy Salonie Fryzjer-
skim, 20 m2- C.O. Chorzów ul. Kazimierza 8, najchętniej 
manicure – pedicure, gabinet kosmetyczny. 
tel. 32 241-26-83, 509-439-306.

• Kupię garaż w Chorzowie. tel. 502-812-504.

• Kupię mieszkanie w Chorzowie z C.O. za gotówkę, bez 
pośredników. tel. 508-178-396, 576-903-554.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje + kuchnia, 46 m2, 
parter, C.O. tel. 604-938-945.

• Mam do wynajęcia mieszkanie - kawalerkę w formie naj-
mu okazjonalnego w pełni wyposażone - meble, wersalka, 
lodówka, pralka, mieszkanie odświeżone nie wymaga żad-
nych nakładów, w najlepszej okolicy Chorzowa - oś Ryszki. 
Tel. 510-203-949 lub po 16,00 tel. 504-964-489

• Sprzedam mieszkanie własnościowe z ChSM, na Pniokach przy 
Urzędzie Pracy, ul. św. Józefa, 3 piętro w budynku 3 piętrowym. 
Mieszkanie 3 pokojowe, do każdego osobne wejście, osobno 
łazienka i w.c., 2 balkony, pow.63,5m2. Cena: 200 tys zł. W rozli-
czeniu może być mieszkanie na ul. Żołnierzy Września w wieżowcu 
od 35m2 do 42m2 od 1 do 7 piętra. Tel. 509-519-253

DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, ul. Wileńska, kawalerka o pow. 34 m2 w kamie-

nicy, cena: 65.000,-

• Bytom Bobrek, 2 pokojowe o pow. 48m2, 
cena: 95,000,-

• Chorzów os. Amelung, 3 pokojowe, pow. 47,2 m2, 
cena: 205.000,-

Domy do sprzedaży
• Działki rekreacyjne przy Szlaku Orlich Gniazd
• Tychy Zwierzyniec, działka b o pow. 900m2, położona przy 

kompleksie leśnym, cena 300/m2

• Gliwice/Gierałtowice, działka budowlana o pow. 2215 m2, 
90,-/m2

 PRZYJMUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY,

DZIAŁKI BUDOWLANE 
- Zapewniamy pomoc przy uregulowaniu stanu prawnego 

nieruchomosci zgłaszanych do sprzedaży oraz kredytu na ich 
sfinansowanie

www.konkret1.gratka.pl

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin,

solidnie,
tel. 606-274-056

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE 
- SOLIDNIE

- DYSKRETNIE
- DOKUMENTACJA

tel. 575-975-571   |   515-190-901

Szanowny mieszkańcu
KUPIĘ

MIESZKANIE
PŁACĄC GOTÓWKĄ
Mieszkanie może być

do remontu
 i/lub zadłużone

730 712 776
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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

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

SERWIS RTVSERWIS RTV
NAPRAWA NAPRAWA 

SPRZĘTU RTVSPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTENMONTAŻ ANTEN

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

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514

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

REKLAMA

SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ
KUPIMY KAMIENICĘ

LUB UDZIAŁY W KAMIENICY
tel. 602 858 602

www.skupmieszkan.eu biuro@skupmieszkan.eu


