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W związku z wciąż utrzymującym 
się stanem epidemicznym Zarząd Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
informuje, że majowe wydanie „Wiado-
mości Spółdzielczych”, śladem wyda-
nia kwietniowego, ukazało się również 
w zmniejszonym o połowę nakładzie 
papierowym. 

”Wiadomości Spółdzielcze” zosta-

ną udostępnione poprzez wyłożenie na 
skrzynkach pocztowych w klatkach scho-
dowych budynków, nie będą natomiast 
doręczane do skrzynek pocztowych.

Jednocześnie zachęcamy mieszkań-
ców do zapoznawania się z „Wiado-
mościami Spółdzielczymi” w formie 
elektronicznej na stronie internetowej 
ChSM www.chsm.com.pl
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W związku z kontynuowaniem stanu epidemii Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568 ze zm.), informuje 
członków Spółdzielni o odwołaniu zapowiedzianych terminów Walnego Zgro-
madzenia ChSM na dni 15,16,17,18.06.2020r.
Nowe terminy Walnego Zgromadzenia zostaną wyznaczone i ogłoszone w przy-

padku odwołania stanu epidemii w kraju bądź zmiany przepisów prawnych doty-
czących terminu walnych zgromadzeń w spółdzielniach.

Termin Walnego Zgromadzenia przełożony

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej informuje, że na po-
siedzeniu w dniu 22 kwietnia 2020r. 
Rada Nadzorcza zapoznała się i przyję-
ła sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta z badania fi nansowego za rok 
obrotowy 2019. Po przyjęciu sprawoz-
dania, Rada Nadzorcza ChSM Uchwałą 
Nr 5/R/2020 wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie sprawozdania Zarządu 
z działalności Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2019 oraz spra-
wozdania fi nansowego Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019r.

Sprawozdanie fi nansowe Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
rok 2019r. oraz sprawozdanie nieza-
leżnego biegłego rewidenta są dostęp-
ne dla członków Spółdzielni na stronie 
internetowej Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej www.chsm.com.pl po 
zalogowaniu się do E-BOKa, a także 
zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 
4a w terminie 14 dni przed ogłoszo-
nym terminem Walnego Zgromadzenia 
ChSM. 

INFORMACJA W SPRAWIE BADANIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ChSM ZA 2019 ROK

Sprawozdania z działalności Rad Osiedli za rok 2019

SPÓŁDZIELCZE PODSUMOWANIA
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z mo-

dernizacją placu zabaw przy ul. 3 Maja 
113-117. Plac został ogrodzony i po-
siada bezpieczną nawierzchnię. Wy-
posażony został w nowe urządzenia 
zabawowe. Przy ul. Lompy 12 zamon-
towano nowy wpust uliczny, który 
zapobiegać będzie powstawaniu roz-
lewiska wody. Przy ul. Łagiewnickiej 
102 wykonano uszczelnienie rękawem 
żywicznym pionu kanalizacji deszczo-
wej, a przy ul. Rodziny Oswaldów 15-
17 zakończono remont dachu.  

Rada Osiedla
Rada zapoznała się z informacją 

o aktualnym systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, a także 
aktualnymi informacjami dotyczący-
mi organizacji Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni.

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Firmy sprzątajace Madex i Bud-Kom  

prowadziły prace pielęgnacyjne polega-
jące na koszeniu trawy i przycinaniu ży-
wopłotu. Wykonano remont balkonów 

budynku przy ul. Granicznej 62-64 oraz 
wymianę drzwi do piwnic. Trwa malo-
wanie klatek schodowych w budynku 
przy ul. Jubileuszowej 26-32 oraz re-
mont parkingu przy ul. Kaliny 95.

Rada Osiedla
Na kwietniowym  posiedzeniu Rada 

Osiedla omówiła przygotowanie do 
II części Walnego Zgromadzenia oraz 
zapoznała się z problematyką bieżącą.

CENTRUM

Administracja
W kwietniu br. zakończono i odebrano 

roboty remontowo-termorenowacyjne bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 
18-20-22-24. W budynku przy ul. Kra-
sickiego 7 wykonano malowanie klatki 
schodowej wraz z robotami towarzyszą-
cymi. W miejscu placyka gospodarczego 
budynku mieszkalnego przy ul. Kościusz-
ki 16-30 zakończono demontaż, wykona-
nie i montaż nowej osłony śmietnikowej 
wraz z wykonaniem nowego podłoża. 
W trybie awaryjnym wykonano wymianę 
pionu kanalizacyjnego na odcinku ośmiu 
mieszkań i części piwnicznej budynku 
przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 1. W kwiet-
niu dokonano przeglądów placów zabaw. 
Sukcesywnie uzupełniane są odeskowania 
piaskownic i ławek, przemalowano urzą-
dzenia sportowe i zabawowe oraz osłony 
placyków gospodarczych. Aktualnie trwa 
pierwsze koszenie terenów zielonych.   

 Rada Osiedla
W kwietniu br. posiedzenie Rady 

Osiedla odbyło się za pomocą zdalnych 
środków komunikacji. Członkowie za-
poznali się z oceną stanu technicznego 
najstarszych zasobów mieszkalnych 
w Administracji „Centrum” oraz infor-
macją o Walnym Zgromadzeniu. Zgod-
nie z opracowanym harmonogramem 
kontynuowano przeglądy wiosenne 
terenów osiedlowych.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W kwietniu 2020r. w zasobach ad-

ministracji „Różana Gałeczki” zakoń-
czono prace związane z wymianą po-
ziomów kanalizacji w budynku przy 
ul. Ryszki 57 oraz pionu wodno-kanali-
zacyjnego przy ul. Działkowej 9a. Kon-
tynuowano prace związane z remontem 
klatek schodowych przy ul. Gałeczki 
38 i Ryszki 57 oraz termorenowacją 
i remontem balkonów budynku przy 
ul. Astrów 16.

Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Rada Osiedla „Różana-Gałeczki” na 

posiedzeniu w kwietniu 2020r. doko-
nała analizy zaległości w opłatach za 
mieszkania w zasobach administra-
cji  oraz omówiła kwestie związane 
z przygotowaniami do Walnego Zgro-
madzenia ChSM. Rozpatrywane były  
również sprawy bieżące i wniesione 
przez mieszkańców Osiedla.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI
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Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło 
się w dniu 22 kwietnia 2020r. poprzez 
zdalne środki transmisji. W trakcie po-
siedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się 
ze sprawozdaniem niezależnego biegłe-
go rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego za rok 2019.
Następnie zapoznała się ze sprawozda-
niem Zarządu z działalności Spółdzielni 
za rok 2019, które przedstawił Członek 
Zarządu p. Małgorzata Aksamska.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu opinii   
Komisji Organizacyjno-Samorządowej 
oraz Komisji Rewizyjnej na temat pro-

pozycji projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia przez Radę Nadzorczą pozy-
tywnej opinii w sprawie sprawozdania 
Zarządu z działalności Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019 
oraz sprawozdania finansowego Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
za 2019r. podjęła uchwałę w powyższej 
sprawie.
Rada Nadzorcza zapoznała się z analizą 
działalności gospodarczej ChSM za rok 
2019.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej p.Gra-
żyna Widera przedstawiła Radzie projekt 

uchwały w sprawie zaliczania członków 
do poszczególnych części Walnego Zgro-
madzenia. Po rekomendacji Komisji Re-
wizyjnej i Organizacyjno-Samorządowej 
uchwała została podjęta.
Prezes Zarządu p.Marek Kopel przed-
stawił informację z bieżącej działalności 
Zarządu oraz poinformował, że termin 
Walnego Zgromadzenia został wyzna-
czony na 15-18 czerwca 2020r., jednak 
z uwagi na obecną sytuację epidemiczną 
w kraju, termin ten może ulec zmianie. 

Sekretarz RN ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Sprawozdania z działalności Rad Osiedli za rok 2019

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Rada Osiedla Żołnierzy Września wybrana w dniu 
31.05.2016r. przez I część Walnego Zgromadzenia Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na trzyletnią kaden-
cję, w pierwszej połowie 2019 roku pracowała w składzie: 
Przewodniczący Jan Pawletko, Zastępca Przewodniczącego 
Stefan Dudek, Sekretarz Gabriela Karpińska, Członkowie 
Danuta Szajek-Kuś, Ryszard Knypczyk, Barbara Kalota, 
Józef Wybraniec. Rada Osiedla w wyżej wymienionym 
składzie prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut 
Spółdzielni i Regulamin Rady Osiedla ChSM, działając 
zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy. W tym 
okresie odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń, na któ-
rych zajmowano się zgłaszanymi przez mieszkańców Osie-
dla problemami, wnioskami i opiniami oraz omawiano spra-
wy wynikające z bieżącej pracy Administracji, a także   

• zaopiniowano Plan Remontów na 2019 rok,
• dokonano oceny jakości pracy firm utrzymujących czy-

stość na Osiedlu tj. P.W. „Madex” sp. z o.o. i ZBU Adam 
Mikołajczak,

• omówiono zalety i wady obowiązującego systemu gospo-
darowania odpadami,

Członkowie Rady, przeprowadzili wizje w terenie, w trak-
cie których oceniano:

• realizację zadań remontowych,
• porządki wiosenne na osiedlu,
• stan techniczny placów zabaw.

W drugiej części okresu sprawozdawczego tj. po 
10.06.2019r., czyli po Walnym Zgromadzeniu Członków 
ChSM, w trakcie którego odbyły się wybory do Rady Osie-
dla na kadencję 2019-2022r. nowa Rada ukonstytuowała się 
następująco: Przewodniczący Jan Pawletko, Zastępca Prze-
wodniczącego Waldemar Kosior, Sekretarz Gabriela Kar-
pińska, Członkowie Danuta Krawczyk, Ryszard Knypczyk, 
Danuta Szajek-Kuś, Irena Szmatloch i do końca roku pro-
wadziła działalność na podstawie zatwierdzonego w stycz-
niu 2019r. planu pracy.

W omawianym okresie odbyło się 6 protokołowanych po-
siedzeń, na których członkowie Rady:

• przeprowadzili analizę gospodarki lokalami użytko-
wymi oraz zużycia i rozliczania wody,

• uczestniczyli w wizjach dotyczących stosunków mię-
dzysąsiedzkich,

• ocenili przygotowanie do sezonu grzewczego 
2019/2020,

• ocenili działalność konserwatorów osiedlowych,
• uczestniczyli w odbiorach robót remontowych oraz 

wizjach potwierdzających zasadność wykonywania 
dodatkowych prac.

Jak co roku Rada Osiedla wspólnie z Administracją  prze-
prowadziła na koniec lata przegląd balkonów i ogródków 
przydomowych w zasobach osiedla „Żołnierzy Września”. 
Dla członków, których zieleń została oceniona jako najład-
niejsza, najbardziej wypielęgnowana i stanowiąca ozdobę 
Osiedla -  Zarząd Spółdzielni ufundował nagrody wręczone 
na spotkaniu w Spółdzielczym Klubie „Pokolenie”.

Dodatkowo w każdą środę poszczególni członkowie Rady 
pełnili dyżury w siedzibie Administracji przyjmując człon-
ków Spółdzielni w sprawach ich dotyczących, a także 
uczestniczyli w odbiorach robót remontowych.

Rada Osiedla jest bezpośrednim łącznikiem pomiędzy człon-
kami Spółdzielni a Administracją, Radą Nadzorczą i Zarzą-
dem Spółdzielni, ma ona możliwość przekazania powyższym 
organom opinii i propozycji, dotyczących bieżących spraw 
i bolączek mieszkańców. Dlatego też członkowie Rady Osie-
dla „Żołnierzy Września” zapraszają wszystkich mieszkań-
ców do współpracy, zgłaszania uwag i propozycji, które 
pozwolą na dalszą poprawę warunków zamieszkiwania na 
naszym Osiedlu.

CHORZÓW BATORY

Rada Osiedla Administracji „Chorzów Batory” w okre-
sie od stycznia do czerwca 2019r. pracowała w składzie: 
Przewodniczący Waldemar Kołodziej, Zastępca przewod-
niczącego Ewa Lewek, Sekretarz Ewa Godek, Członkowie 
Stanisław Brzeski, Krystyna Mateja, Henryk Góralczyk, 
Andrzej Nowak. 

W dniu 11.06.2019r. podczas II części Walnego Zgro-
madzenia, obejmującego rejon Administracji „Chorzów 
Batory” wybrana została nowa Rada Osiedla, która ukon-
stytuowała się następująco: Przewodniczący Waldemar Ko-
łodziej, Zastępca przewodniczącego Krystyna Mateja, Se-
kretarz Barbara Paruzel, Członkowie Zenon Ciołek, Roman 
Herrmann, Andrzej Nowak, Janusz Lewek. 

SPÓŁDZIELCZE PODSUMOWANIA
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Działanie Rady Osiedla opiera się na Statucie Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenia Rady Osiedla 
odbywają się raz w miesiącu. Rada Osiedla współpracuje 
z Radą Nadzorczą oraz Zarządem Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Na posiedzeniach członkowie Rady Osie-
dla obradują zgodnie z planem pracy i dokonują m.in.: 
• oceny bieżącej sytuacji grzewczej na Osiedlu (w tym 

skargi związane z niedogrzaniem mieszkań),
• oceny firm utrzymujących czystość w poszczególnych 

okresach roku,
• analizy realizacji planu remontów za poprzedni rok,
• analizy posiadanych pustostanów, 
• analiz zaległości czynszowych,
• oceny stanu przygotowania do Walnego Zgromadzenia,
• przygotowania do konkursu na najładniejszy balkon 

i ogródek przydomowy,
• oceny przeglądów pod względem bezpieczeństwa urzą-

dzeń zabawowych i sportowych,
• oceny sezonu grzewczego,
• lustracji osiedli,
• analizy wykonania zaleceń wynikających z lustracji osie-

dli,
• omówienia wniosków z lustracji osiedli,
• rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy balkon i ogró-

dek przydomowy,
• omówienia zgłoszeń do dyskusji z II części Walnego 

Zgromadzenia,
• oceny działalności gospodarczej za I półrocze oraz reali-

zacji planu remontów za I półrocze,
• oceny przygotowania osiedli do sezonu grzewczego oraz 

zabezpieczenia budynków przed utratą ciepła, 
• analizy skarg i wniosków wpływających do Administracji, 
• ustalenia planu pracy Rady Osiedla na kolejny rok,
• oceny pracy Administracji w bieżącym roku.

Na każdym z posiedzeń omawiane są również sprawy bie-
żące Osiedla, indywidualne wnioski i postulaty mieszkań-
ców, a także przeprowadzane są rozmowy łagodzące spory 
sąsiedzkie. Członkowie Rady Osiedla biorą udział w odbio-
rach prac remontowych, wizjach lokalnych. Rada Osiedla 
pełni dyżury w siedzibie Administracji przy ul. Strzybne-
go 4 w Chorzowie w każdą środę w godzinach 16.00 – 17.00.

CENTRUM

Rada Osiedla „Centrum” Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej składa się z 7 członków i aktualnie przed-
stawia następująco: Przewodniczący Rady Osiedla Józef 
Szczepaniak, Zastępca Przewodniczącego Zdzisław Rejek, 
Sekretarz Anna Sliwińska, Członkowie Genowefa Kuce-
wicz, Henryk Wiewióra, Stefan Ogos, Andrzej Muszyński. 

Skład osobowy Rady Osiedla w 2019 roku dwukrotnie 
ulegał zmianie. W styczniu, w związku ze śmiercią pana 
Eugeniusza Olsza, powołano nowego członka – pana An-
drzeja Muszyńskiego. W wyniku wyborów na nową kaden-
cję, podczas III części Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni, odbytego w czerwcu br, wyłoniono skład no-

wej Rady Osiedla, przedstawiony powyżej.
W roku 2019 Rada Osiedla odbyła 13 posiedzeń, na któ-

rych były omawiane sprawy zgodnie z przyjętym planem 
pracy. Tematyka pracy Rady Osiedla obejmowała m.in.: 
• Analizę dewastacji za 2018r. 
• Informację o zasiedlonych mieszkaniach z odzy-

sku w 2018r. oraz posiadanych pustostanach na dzień 
31.12.2018r. 

• Omówienie zrealizowanych zadań z planu remontów 
i analizę wykorzystania funduszu remontowego za 2018r. 

• Ocenę pracy konserwatorów osiedlowych.
• Bieżącą informacja dot. przebiegu sezonu grzewczego. 
• Sprawozdanie z działalności Administracji „Centrum” za 

2018r. 
• Stan przygotowania i zaawansowania robót remontowych 

do realizacji w roku 2019. 
• Opracowanie harmonogramu przeglądów wiosennych bu-

dynków i ich otoczenia marzec/kwiecień 2019r. 
• Ocenę stanu najstarszych zasobów mieszkalnych z po-

działem na nieruchomości. 
• Omówienie uchwał dotyczących Walnego Zgromadzenia 

– czerwiec 2019. 
• Omówienie wykazu miejsc parkingowych i postojowych.
• Uczestnictwo w przeglądach wiosennych budynków i ich 

otoczenia. 
• podsumowanie przeglądów wiosennych budynków. 
• Ocenę stanu technicznego zasobów. 
• Omówienie gminnych zasad gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 
• Ocenę sezonu grzewczego 2018/2019. 
• Bieżącą informację na temat przeprowadzonych prac re-

montowych. 
• Ocenę firm realizujących prace remontowe w Administracji. 
• Wizytacje osiedli. 
• Analizę wykonania planu remontów za I półrocze 2019. 
• Podsumowanie konkursu na najładniejszy balkon i ogró-

dek przydomowy. 
• Informację w sprawie aktualnie prowadzonych prac re-

montowych w zasobach. 
• Informację o przygotowaniu zasobów do okresu zimowe-

go przede wszystkim pod kątem przygotowania do sezonu 
grzewczego 2019/2020 i źródeł ciepła. 

• Ocenę firm świadczących usługi w zakresie sprzątania. 
• Analizę kosztów ponoszonych przez spółdzielnię za usu-

wanie skutków dewastacji mienia spółdzielczego w okre-
sie od 1.01.2019 – 30.09.2019. 

• Sprawozdanie w zakresie zaległości w opłatach za lokale 
mieszkalne. 

• Wykonanie planu remontów za III kwartały br, analiza 
wykonania i zaawansowania funduszu remontowego. 

• Omówienie przeglądów jesiennych budynków. 
• Omówienie potrzeb remontowych oraz założeń do planu 

remontów na rok 2020. 
• Analizę skarg i wniosków wpływających do Administra-

cji i Rady Nadzorczej. 
• Podsumowanie działalności Rady Osiedla za 2019. 
• Zaopiniowanie planu remontów na rok 2020. 
• Opracowanie i przyjęcie do realizacji planu pracy Rady 

Osiedla  Administracji „Centrum” na 2020r.
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Na zebraniach omawiane były również sprawy bieżące 
i wniesione przez mieszkańców, a dotyczące m.in.: 
• pism lokatorów lub najemców lokali użytkowych. 
• łagodzenia konfliktów pomiędzy mieszkańcami czy wła-

ścicielami lokali użytkowych mieszczących się w budyn-
kach; 

• rozwiązywania sporów międzysąsiedzkich. 
• wyrażania zgody na umieszczanie reklam, klimatyzacji na 

elewacjach budynków.

Członkowie Rady Osiedla pełnili dyżury w każdą środę 
w godzinach 16.00-17.00. Istotne uwagi, zapytania i skar-
gi mieszkańców dawały podstawę do dalszych działań czy 
usunięcia ewentualnych niedociągnięć.

Rada Osiedla „Centrum” w imieniu mieszkańców, jak i wła-
snym, pragnie podziękować Zarządowi i Radzie Nadzorczej 
ChSM oraz wszystkim pracownikom Administracji za wzo-
rowe gospodarowanie jak i utrzymanie Spółdzielni w do-
brym stanie technicznym i finansowym.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Rada Osiedla Administracji „Różana-Gałeczki” wybra-
na przez Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2019r. ukon-
stytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący 
Romuald Lachowicz, Zastępca Przewodniczącego Anna 
Kołodziejczyk, Sekretarz Henryk Wieczorek, Członkowie 
Wanda Zielonka, Romana Korolczuk, Eugeniusz Mikołaj-
czak, Krzysztof Knas. 

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki” wybrana przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 3.06.2016r. działała w następującym 
składzie do czerwca 2019 roku: Przewodniczący Romuald 
Lachowicz, Zastępca Przewodniczącego Romuald Brol, Se-
kretarz Henryk Wieczorek, Członkowie Jerzy Ruch, Anna 
Kołodziejczyk, Irena Kowalik, Justyna Szatkowska.   

W roku 2019 odbyło się 11 posiedzeń plenarnych, na któ-
rych omawiano sprawy zgodnie z przyjętym planem pracy 
i zatwierdzonym przez Rade Nadzorczą. Jako organ Spół-
dzielni reprezentowaliśmy mieszkańców osiedla „Różana 
– Gałeczki”, współpracowaliśmy z Zarządem w zakresie 
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i działalno-
ścią kulturalno–oświatową. Pełniliśmy rolę opiniotwórczą 
i doradczą byliśmy pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami 
a administracją, Zarządem i Radą Nadzorczą. Na każdym 
z posiedzeń omawiane były sprawy bieżące Osiedla, indy-
widualne wnioski i postulaty mieszkańców. Przedmiotem 
naszej pracy były zagadnienia związane z remontami i ich 
finansowaniem oraz utrzymaniem w optymalnych warun-
kach zasobów Administracji.

Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie robót: 
• dociepleniowych oraz robót z tym związanych, 
• naprawa i budowa schodów, chodników, parkingów, wy-

posażenie i stan techniczny placów zabaw
• modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej, 

• malowanie klatek schodowych.

Członkowie Rady Osiedla brali udział w przeglądach zaso-
bów, co stanowiło podstawę do sporządzenia zestawienia 
potrzeb remontowych, a następnie sporządzenia planu re-
montów na 2020r. 

Członkowie Rady uczestniczyli w odbiorach robót wyko-
nywanych w zasobach Administracji wnosząc swoje uwagi 
i zastrzeżenia. 

Oceniano firmy pracujące na rzecz utrzymania czystości 
naszych zasobów oraz firmy prowadzące roboty awaryjne. 

Braliśmy czynny udział w rozwiązywaniu konfliktów są-
siedzkich.

Co roku prowadzimy szeroko zakrojoną działalność spo-
łeczno-kulturalną i sportową. Ważniejsze wydarzenia, 
w których braliśmy udział to:
• Współorganizowaliśmy dla naszych samotnych spółdziel-

ców wycieczki do miejscowości Rabsztyn-Olkusz-Sław-
ków, Karchowice-Toszek-Repty Śląskie

• 25 maja pomagaliśmy w organizowaniu i składaliśmy 
gratulacje młodym sportowcom uczestnikom XXLVIII 
Letniej Spartakiady Dzieci i Młodzieży.

• Już po raz siedemnasty w dniu 15 czerwca 2019r. w ju-
rajskich Podlesicach odbył się Piknik dla Osób Niepełno-
sprawnych – mieszkańców osiedli spółdzielczych.

• „Dzień Seniora”, „Wielka Degustacja”, „Dzień Dziecka, 
Wspieraliśmy swoimi działaniami „Zimę” i „Lato w mie-
ście”, organizowane dla dzieci i młodzieży w Klubie 
ChSM.

• W dniu 20.12.2019r. w Klubie ChSM odbyła się jak co 
roku Kolacja Wigilijna dla Samotnych, którą współorga-
nizujemy i w której uczestniczymy.

Jako Członkowie Rady braliśmy udział w przygotowaniach, 
a także uczestniczyliśmy w Walnym Zgromadzeniu  Admi-
nistracji „Różana - Gałeczki” w dniu 13.06.2019. 

Dokonaliśmy wspólnie z Administracją przeglądu balko-
nów i ogródków przydomowych. Współorganizowaliśmy 
konkurs „Żniwniok” powiązany z konkursem na najładniej-
szy balkon i ogródek przydomowy wszystkim laureatom 
wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.

W każdą środę pełniliśmy dyżury w Administracji w godzi-
nach 16.00-17.00.

Kończąc to krótkie sprawozdanie pragniemy podziękować 
wszystkim pracownikom Administracji, w imieniu wła-
snym i mieszkańców, za sprawną obsługę i skuteczną po-
moc w problemach zgłaszanych przez mieszkańców. Dzię-
kujemy Radzie Nadzorczej i Zarządowi ChSM za wsparcie 
naszych działań na rzecz mieszkańców.
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W pierwszych dniach narodowej 
izolacji zasady „nowej normalności” 
mogły się wydawać intrygujące. Wraz 
z upływem czasu, nie tylko kolejna 
doba, ale nawet każda godzina oka-
zywały się coraz bardziej irytujące. 
Zwłaszcza, że po przejściu na czas letni 
dnia zaczęło przybywać. W blokowisku 
z tego niezwykłego czasu korzysta się 
na najrozmaitsze sposoby. Marudzew-
ski przekonał się, że najtrudniej go 
przedrzemać, albo przesiedzieć w fote-
lu z ulubioną lekturą.

„Wrrrrrrrrrrrrr…!” – ryczy za oknem 
kosiarka do trawy.

„Trach. Trach. Trach! – sąsiad 
z parteru przerabia swoje mieszkanie 
w przepastny hangar, krusząc z łosko-
tem wszystkie ściany działowe.

„Auuuuuuu…!” – pies Lebrowej uża-
la się nad swym losem na balkonowym 
wygnaniu.  Brakuje jeszcze tylko ulicz-
nego grajka z akordeonem, rozwrzesz-
czanego ostrzyciela noży i ciężarówki 
obwoźnego handlarza kartofli. Oni jed-
nak – szczęście w nieszczęściu – tak-
że pozostają odizolowani we własnych 
czterech ścianach.

Pięćdziesiątego dnia tych realiów 
Marudzewski obudził się przepełniony 
dziwną energią do działania. Postano-
wił wysprzątać nieprzeglądaną od lat 
zawartość pawlacza. Spodziewał się 
szybkiego finału. Nim wdrapał się na 
drabinę i otworzył drzwiczki składzi-
ku, oceniał, że akcja zajmie mu pół go-
dzinki, a maksymalnie 45 minut, przy 
uwzględnieniu przerwy kawowej.  Była 
siódma rano. Wokół panowała jeszcze 
senna cisza. Piętnaście minut później 
Marudzewską obudziły dochodzące 
z przedpokoju dziwne łoskoty przepla-
tane złorzeczeniami małżonka…

- Co się dzieje? – zawołała. 
- Nic, nic – odkrzyknął Marudzewski 

z drabiny. – Możesz jeszcze pospać.
Takie komunikaty odczytywała za-

wsze w znaczeniu odwrotnym i, co gor-
sza, nigdy się nie myliła. Sekundę póź-
niej wkroczyła do przedpokoju. Ujrzała 
zlanego potem Marudzewskiego, który 
kursował po drabinie wydobywając 
z pawlacza kolejne pudła i pudełka stop-
niowo zagracając nimi podłogę. Właśnie 
osiągnął etap, w którym okazało się, że 
ma za krótkie ręce, by dosięgnąć opako-

wań w najgłębszej części pawlacza. I był 
to moment krytyczny. Zapał wyparował. 
Zszedł z drabiny i zniknął w kuchni. Po-
szedł naparzyć kawy. 

- Chyba nie zamierzasz tego tak zo-
stawić? – zapytała podejrzliwie Maru-
dzewska. 

- Oczywiście, że nie – odparł jej mał-
żonek. A ona wiedziała już, że słowa te 
nie oznaczają tego, co powinny.

Marudzewski, zupełnie od niechce-
nia, powrócił do kontynuacji zaczęte-
go działania, dopiero w porze obiadu. 
Gruntowne porządki postanowił odło-
żyć na bliżej nieustaloną przyszłość. 
Teraz jego celem stało się jedynie przy-
wrócenie stanu pierwotnego. Nie zaglą-
dał do pudeł. Zapragnął jak najszybciej 
ukryć je z powrotem w pawlaczu. Po 
zachodzie słońca stwierdził, że misja 
jest niewykonalna. Pudła, które jeszcze 
rankiem idealnie mieściły się w skła-
dziku, do wieczora napuchły tak, że kil-
ka musiało zostać na zewnątrz. I to ten 
fakt (a nie nieodkryta zawartość lamu-
sa) okazał się być największą tajemnicą 
pawlacza Marudzewskich…

Krzysztof Knas

Marudzewski i pawlacz tajemnicNasz felieton

REKLAMA

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

INFORMATORINFORMATOR
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),

●   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

www.chsm.com.pl

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła decyzję o zawieszeniu przyjmowania 

wpłat w kasach do odwołania. Zawieszone zostają także dyżury organów samorządowych Spółdzielni do odwołania.

● 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
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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

Bez długu
żyje się

lepiej
Jeśli masz zadłużone mieszkanie

i chcesz wyjść na prostą
skontaktuj się z nami
Tel. 504 43 44 45

POŻYCZKI
Minimum formalności

Obsługa w domu klienta
tel. 32 280 40 70

REKLAMA

W WIADOMOŚCIACH 
SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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Ze względu na stan epidemii w Polsce, 
rozgrywki zawodników klubu zostały 
zawieszone. Tym samym jubileuszowy 
projekt „110 rozgrywek sportowych na 
110-lecie Klubu" otworzył cykl spotkań 
w internecie m.in. z naszymi wychowan-
kami i trenerami. Zapraszamy wszyst-
kich na oficjalny profil naszego klubu na 
Facebooku @akswyzwolenie

AKS Wyzwolenie Chorzów powstał na przełomie 1909 r. – 1910 r. 
W sezonie 2019/2020 klub świętuje 110 rocznicę istnienia!
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§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie 

przy ul. Kopalnianej 4a.
2. Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni po-

przez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej.
§ 2

Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 
i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

• balkony
• ogródki przydomowe

§ 3
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez Chorzowską 

Spółdzielnię Mieszkaniową.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowią-

cej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej lub właściwej administracji Osiedla bądź przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do dnia 14 sierpnia.

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników w związku 

z udziałem w konkursie.
§ 4

1. Typowania propozycji laureatów konkursu dokonuje zespół w składzie:
• przedstawiciel Rady Osiedla,
• pracownik administracji osiedla.

2. Typowanie propozycji laureatów konkursu odbywa się poprzez przeprowadzenie wizytacji w okre-
sie letnim. Przy dokonywaniu oceny jest brana pod uwagę estetyka balkonu lub ogródka przydomo-
wego oraz aranżacja i wypielęgnowanie zieleni. 

§ 5
Administracje Osiedli są zobowiązane do przedłożenia propozycji laureatów w Dziale Organizacji i Kadr w 
terminie do dnia 31 sierpnia, celem przedłożenia Komisji Konkursowej. Przedłożenie propozycji obejmuje 
przedłożenie danych laureatów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) wraz z dokumentacją fotograficzną.

§ 6
1. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie:

• dwóch delegowanych przez Komisję Społeczno-Kulturalną Rady Nadzorczej jej przedstawicieli,
• pracownik Działu Organizacji i Kadr.

2. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• kompozycja, aranżacja i zagospodarowanie otoczenia,
• różnorodność nasadzeń, wkomponowanie ich w otoczenie, stan i dekoracyjność ukwiecenia,
• utrzymanie pod względem porządkowym,
• oryginalność.

§7
1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

b) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni,

Regulamin Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek 
Przydomowy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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c) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.
2. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

§8
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku, 

a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
2. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM  na rozstrzygnięcie konkursu.  

§9
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę 
lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.

Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w konkursie „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”*

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres opiekuna balkonu lub ogródka

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej

Nr telefonu do kontaktu .............................................................

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:* 
• najładniejszy balkon
• najładniejszy ogródek przydomowy

Oświadczam, że: 
• zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję określone w nim zasady 
• wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych zwartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej dla 

celów dla jakich karta została złożona.

...........................................................................................   ...................................................................................................

          Data i podpis osoby zgłaszającej                    Data i podpis opiekuna balkonu lub ogródka

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 przetwarzaniem 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”,:

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnia-
na 4a, kod pocztowy 41-500 Chorzów.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: ido@chsm.com.pl lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i RODO w celu realizacji Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osoba upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony 

interes.
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-

wu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa konkursie.
9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

* zakreślić właściwą kategorię

Załącznik nr 1 do 
Regulaminu  Konkursu na Najładniejszy

 Balkon i Ogródek Przydomowy
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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: 18,40 zł netto/m2/m-c,
działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82 zł netto/m2/m-c,

pozostała działalność gospodarcza: 12,40 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

9. Opolska 14 25,50 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

10. Opolska 2 49,30 pawilon handlowo-usługowy

11. Kochłowicka 15 80,20 budynek wielorodzinny - parter

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. 5-10 administracja MA-1 ul.  J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 tel. 32/ 246 04 55

poz. 11 administracja MA-2 ul.  Ks. A. Strzybnego 4 tel. 32/ 246 12 84 tel. 32/ 246 46 12

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. Katowickiej 73.
Lokal o powierzchni użytkowej 130,10 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, 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 gastrono-

miczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdro-

wotnych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.05.2020r. do 
18.05.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim 
telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” 
przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzo-
wie  do dnia 18.05.2020 r., do godz. 15.00.

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie 
przy ul. Barskiej 6.
Lokal o powierzchni użytkowej 51,50 m2, usytuowany jest 
na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instala-
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cję elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, z bezpośrednim 
wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastrono-

miczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowot-

nych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 02.06.2020 r. do 
16.06.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim 
telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” 
przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie  do 
dnia 16.06.2020 r., do godz. 15.00.

3. Lokal użytkowy nr 10 położony w Chorzowie 
przy ul.  Ks. J. Gałeczki 40.
Lokal o powierzchni użytkowej 7,80 m2, usytuowany jest na 
parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację 
elektryczną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wej-
ściem od strony ulicy 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastrono-

miczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowot-

nych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 02.06.2020 
r. do 16.06.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją 
Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 41, tel. 32/ 
241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzo-
wie  do dnia 16.06.2020 r., do godz. 15.00.

4. Lokal użytkowy nr 5A położony w Chorzowie 
przy ul. T. Kościuszki 52.
Lokal o powierzchni użytkowej 278,10 m2, usytuowany jest 
w pawilonie usługowym, wyposażony w instalację elektrycz-
ną, wodociągową i kanalizacyjną, z bezpośrednim wejściem 
od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od ro-
dzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastrono-
miczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,

• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowot-
nych: 10,82 zł netto/m2/m-c,

• pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 01.07.2020 r. 
do 15.07.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osie-
dla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  
lub 32/ 241 41 16.

5. Lokal użytkowy nr 2 położony w Chorzowie 
przy ul. St. Batorego 96.
Lokal o powierzchni użytkowej 33,60 m2, usytuowa-
ny jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażo-
ny w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną 
i centralnego ogrzewania.  
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od ro-
dzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastrono-

miczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowot-

nych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.08.2020 
r. do 17.08.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osie-
dla „Chorzów Batory” przy ul. Strzybnego 4, tel. 32/ 246 12 
84 lub 32/ 246 46 12.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie 
do dnia 17.08.2020 r., do godz. 15.00.

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

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie 
znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zaso-
bach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami
dotyczącymi rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

w Chorzowie.

Szczegółowe informacje na stronie
www.fitelberg.pl

kontakt: rekrutacja@fitelberg.pl
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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 
gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych; 
remonty łazienek, tel. 32 241-99-81, 601-477-527.

• CHEMIA, MATEMATYKA, 609-313-634.

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

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

• DRODZY MIESZKAŃCY chcielibyśmy kupić miesz-
kanie bezpośrednio od właściciela, bez pośredników. 
Posiadamy gotówkę na zakup, tel. 730-851-848. 

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

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

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

• JUNKERS TERMET NECKAR - naprawa, konserwa-
cja, 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. Zakupy, sprzątanie. 
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.
• Zamienię mieszkanie, 34 m2, 2 pokoje, C.O. 
w  bloku przy ul. Słowiańskiej, II piętro, gotowe do 
zamieszkania. Zamienię na większe o podobnym 
standardzie w tej samej okolicy, tel. 798-713-915. 
• Sprzedam domek na wsi (z bali) z działką, cało-
roczny, do zamieszkania, działka zagospodarowana 
(woj. świętokrzyskie), 
tel. 509-528-605, 502-285-816.
• Kupię dom w Chorzowie Batorym lub Świętochło-
wicach – Góra Hugona, tel. 578-602-799.
• Kupię mieszkanie dwu lub trzypokojowe. 
tel. 501-170-578.
• Kupię garaż. tel. 518-601-008.
• Wynajmę garaż przy ul. Lompy 13 (dawny teren 
kopalni „Barbara”) lub zamienię na garaż w okolicy 
ul. Młodzieżowej. tel. 32 495-42-58.
• Sprzedam mieszkanie 40 m2 w samym centrum 
Chorzowa, w zasobach ChSM, 2 pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka i przedpokój, III piętro, niski czynsz. 
Mieszkanie po remoncie, umeblowane, do mieszkania 
przynależna piwnica, C.O. tel. 793-524-988 
(po godz. 16.00).
• Kupię mieszkanie 35-50 m2, z C.O. może być do 
remontu, płacę gotówką. tel.504-434-445.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 
36,4 m2 w Chorzowie Batorym, do remontu, 
tel. 508-438-853. 
• Zamienię na mniejsze mieszkanie – 80 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, 
ogrzewanie piecowe, Chorzów Batory, 
tel. 500-061-920.

REKLAMA

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,-

Lokale użytkowe do sprzedaży
• Chorzów, ul. Wolności, 169 m2, pierwsze piętro, lokal 

biurowy, cena: 560.000,-

Mieszkania do wynajęcia
• Chorzów, ul. Gałeczki, 2 pokojowe
• Chorzów, ul. Dąbrowskiego, kawalerka

Działki 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

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE 
- SOLIDNIE

- DYSKRETNIE
- DOKUMENTACJA

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

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

tel. 602-314-720 

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

podgrzewaczy i kotłów gazowych

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

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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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

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

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74


