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W obradach mogą wziąć udział członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których obej-
muje odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu tożsamości.
Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną od 
31 sierpnia 2020r. wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie, w Dziale 
Organizacji i Kadr (pok. 22) w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 7.30-14.00, w środy w godz. 
7.30-16.00 oraz w piątki 7.30-12.00. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi doku-
mentami. 

Z poważaniem, Zarząd ChSM

Z A W I A D O M I E N I E
ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHORZOWIE
działając na podstawie § 42 ust. 1 Statutu ChSM zwołuje Walne Zgromadzenie 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które jest podzielone na 4 części 
z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ChSM
1. Otwarcie obrad - wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ChSM za 2019r.
5. Sprawozdanie finansowe ChSM za 2019r.
6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosku polustracyjnego. 
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r. 
8. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finanso-

wego za rok 2019 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków 
Zarządu.

9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na temat prawomocności części Wal-
nego Zgromadzenia. 

10. D y s k u s j a.
11. Podjęcie uchwał:  

11.1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2019r.,
11.2 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z po-
zostałej działalności gospodarczej Spółdzielni,
11.3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej ChSM za 2019r.,
11.4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działal-
ności ChSM za 2019r., 
11.5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Grzegorzo-
wi Gowarzewskiemu za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r. 
z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
11.6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi 
Kopel za okres od 1 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu pełnienia 
funkcji Prezesa Zarządu,
11.7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi 
Zozgórnikowi za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu 
pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
11.8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Małgorza-
cie Aksamskiej za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu 
pełnienia funkcji Członka Zarządu,
11.9 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć w 2020/2021r.
11.10 w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej 
oraz działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na lata 2020-2021,
11.11 w sprawie projektów uchwał wniesionych na podstawie § 43 ust. 6-8 
Statutu ChSM,
11.12 w sprawie wyboru delegata ChSM na Zjazd Delegatów Regionalne-
go Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. 

12. Publikacja wyników głosowania nad uchwałami na ostatniej 4. części Wal-
nego Zgromadzenia. 

13. Odczytanie listy pełnomocnictw.
14. Zamknięcie obrad.

Informację o terminach i miejscu 4 części Walnego Zgromadzenia ChSM zamieszczamy na stronie 3

Ze względu na stan epidemii Walne Zgromadzenie ChSM zostanie przeprowadzone 
przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, które prezentujemy na str. 6-7
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z remon-

tem dachu budynku przy ul. Mariańskiej 
41-43, 45-47, wymianą drzwi wejściowych 
do budynków przy ul. Wandy 65-69, Ła-
giewnickiej 114, 116, 118, Powstańców 67, 
wymianą drzwi do piwnicy przy ul. Filaro-
wej 6, modernizacją instalacji elektrycznej 
w budynku przy ul. Cieszyńskiej 4A, a tak-
że montażem wiat śmietnikowych przy 
ul. Wandy 65-69, Kingi 19-49. 

Rada Osiedla
Na czerwcowym posiedzeniu Rada doko-

nała oceny sezonu grzewczego 2019/2020, 
a także oceny placów zabaw. W marcu, 
z uwagi na panującą pandemię, zamknięty 
został dostęp do placów zabaw. Piaskowni-
ce wolnostojące – bez ogrodzenia – zostały 
ogrodzone taśmą. Zgodnie z decyzjami rzą-
du o luzowaniu obostrzeń, dnia 1 czerwca 
place zabaw zostały otwarte. Wymieniono 
pasek w piaskownicach, a przeprowadzone 
przeglądy potwierdziły dobry stan technicz-
ny wszystkich urządzeń.

Aktualnie, zgodnie z wytycznymi Pań-
stwowego Inspektora Sanitarnego w Cho-
rzowie place zabaw poddawane są codzien-
nemu przeglądowi w celu zapewnienia 
należytego stanu sanitarno – technicznego. 
Opiekunowie dzieci powinni być wyposa-
żeni w środki do dezynfekcji, a także za-
dbać o zachowanie dystansu społecznego. 
Niewskazane jest spożywanie napojów 
i posiłków na terenie placów zabaw. W lip-
cu trwała przerwa urlopowa. 

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano 

rocznych przeglądów instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych spalinowych 
i wentylacyjnych. Wyłoniono, w drodze 
przetargu, wykonawcę robót malarskich na 
klatkach schodowych w budynkach przy 
ul. Karpackiej 36-40a i Karpackiej 40 b-c.

Trwa modernizacja instalacji elektrycz-

nej klatki schodowej w budynkach przy 
ul. Karpackiej 40c i Konarskiego 1, malo-
wanie klatki schodowej wraz z płytkowa-
niem podestów oraz schodów przy ul. Fran-
cuskiej 6 i Odrowążów 4-4a, malowanie 
klatki schodowej wraz z płytkowaniem po-
destów oraz wymianą drzwi wejściowych 
do klatki schodowej i piwnicy w budynku 
ul. Konarskiego 1, a także remont balko-
nów w budynkach przy ul. Brzozowej 8-20.

Wykonano malowanie klatki schodowej 
w budynku przy ul. Francuskiej 6, malo-
wanie klatek schodowych w budynku przy 
ul. Jubileuszowej 26-32, montaż wiat śmiet-
nikowych przy budynkach przy ul. Kar-
packiej 28 i ul. Zwycięstwa 3-5a, montaż 
szlabanu przy wjeździe na parking przy 
ul. Granicznej 62-64, a także modernizację 
instalacji elektrycznej klatek schodowych 
w budynku przy ul. Machy 3 i Francu-
skiej 6 oraz zagospodarowanie terenu par-
kingu przy ul. Kaliny 95 – Karpacka 40bc.

Rada Osiedla
Na czerwcowym posiedzeniu Rada Osie-

dla oceniła pozytywnie firmy utrzymujące 
czystość na Osiedlu „Chorzów Batory”, 
zapoznała się z oceną sezonu grzewczego 
2019/2020 oraz omówiła sprawy bieżące. 

CENTRUM

Administracja
W czerwcu br zakończono zagospoda-

rowanie terenu przy ul. Kościuszki 16-30. 
W budynku przy ul. Stabika 14-24 zakoń-
czono I etap remontu instalacji elektrycz-
nej oświetlenia klatek schodowych wraz 
z wymianą na system energooszczędny 
LED z czujnikami oraz remont instalacji 
elektrycznej zasilającej mieszkania. Przy 
budynkach Rymera 15-25, Pawła 17 oraz 
Kazimierza 8-10 zakończono demontaż, 
wykonanie i montaż nowych osłon śmiet-
nikowych wraz z wykonaniem podłoży. 
W lokalach użytkowych w budynkach przy 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 i 9 została wymie-
niona stolarka okienna i drzwiowa. Zakoń-
czono awaryjną wymianę pionu wodno-
-kanalizacyjnego dla pionu mieszkań przy 
ul. Ks. Wł. Opolskiego 11. 

Przy budynku ul. Karolinki 5 został 
wykonany remont schodów wejściowych 
wraz z balustradą i podestami. Awaryjnie 
wymieniony został pion wodno-kanaliza-
cyjny dla mieszkań przy ul. Karolinki 4. W 

budynku przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 
została naprawiona pozioma instalacja ga-
zowa w piwnicy i lokalu użytkowym. 

W lipcu br. został wykonany remont 
instalacji odgromowej w budynku przy 
ul. Konopnickiej 11 a, b, c. W budynku przy 
ul. Stalmacha 9 w kominie zamontowany 
został wkład żaroodporny. W budynku przy 
ul. Karolinki 2 został wymieniony pion 
wodno-kanalizacyjny dla mieszkań 2-25.

W budynku przy ul. Ks. Wł. Opolskie-
go 5 zakończono renowację rękawem ży-
wicznym wewnętrznej kanalizacji desz-
czowej. Rozpoczął się remont instalacji 
elektrycznej oświetlenia klatek schodo-
wych, wejść do klatek, piwnic, strychów 
wraz z robotami towarzyszącymi w bu-
dynku przy ul. Dąbrowskiego 38-42.

 Rada Osiedla
W czerwcu br. Rada Osiedla odbyła się 

za pomocą zdalnych środków komunikacji. 
Członkowie Rady zapoznali się z wykona-
niem funduszu remontowego za I kwartał  br. 
oraz bieżącą analizą funduszu remontowego. 
Rozpatrywane były również sprawy bieżące. 
Ze względu na przerwę urlopową w lipcu br. 
posiedzenie Rady Osiedla nie odbyło się.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W zasobach Administracji „Różana–Ga-

łeczki” zakończono prace związane z re-
montem klatek schodowych w budynkach 
przy ul. Gałeczki 38 i Ryszki 57. Wykona-
no renowację terenu przy ul. Ryszki 45-49. 
Przy ul. Szczecińskiej 10 zabezpieczono 
i udrożniono przewody kominowe zgodnie 
z zaleceniami kominiarskimi. Wykonano 
renowację dachów w budynkach przy ul. 
Ryszki 19, 21, 23, 25, 27, 33, 51, Astrów 
14. Rozpoczęto remont w Klubie „Poko-
lenie” przy ul. Młodzieżowej 29, a także 
prace związane z renowacją terenu przy 
ul. Młodzieżowej 5, wymianą poziomów 
kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. 
Gałeczki 45 i Głowackiego 1-3.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w czerwcu Rada Osiedla 

omówiła zadłużenia czynszowe w zaso-
bach administracji, oceniła firmy świadczą-
ce usługi w zakresie robót remontowych. 
Dokonano także przeglądu ogródków i bal-
konów zgłoszonych do konkursu.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI
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24 czerwca 2020r. odbyło się posie-
dzenie Rady Nadzorczej ChSM, na 
którym Rada przyjęła następujące 
uchwały:
• w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za lokale i inne nieruchomości 
w ChSM;

• w sprawie Regulaminu gospodaro-
wania funduszami ChSM;

• w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości przy 
ul. Ryszki 11-51 prawem pierwoku-
pu na rzecz Miasta Chorzów.

W kolejnym punkcie obrad przyjęto 
projekt uchwały w sprawie:
• odwołania Pani Małgorzaty Aksam-

skiej z funkcji Członka Zarządu Dy-
rektora ds. Ekonomicznych ChSM 
w związku z przejściem na emeryturę

Rada Nadzorcza zapoznała się z kan-
dydaturą na Członka Zarządu ChSM 
- Dyrektora ds. Ekonomicznych i nie 
podjęła uchwały w tej sprawie.

Następnie Prezes Zarządu p. Marek 
Kopel przedstawił informację z bieżą-
cej działalności Zarządu za okres od 
14.05.2020r. do 09.06.2020r. i poinfor-
mował, że Rada Miasta zmieniła regu-
lamin wywozu odpadów.

Z-ca Prezesa p. Piotr Zozgórnik i Kie-
rownik Klubu „Pokolenie” przedstawi-
li informację dot. zakresu zaplanowa-
nego remontu Klubu.

15 lipca 2020r. odbyło się kolejne posie-
dzenie Rady, na którym głosowano nad 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej o prze-
prowadzeniu naboru otwartego na funk-

cję Członka Zarządu ChSM - Dyrektora 
ds. Ekonomicznych. W wyniku głoso-
wania wniosek został przyjęty i Rada 
Nadzorcza przyjęła projekt uchwały 
powołującej Komisję do Spraw Wyboru 
Kandydata na Członka Zarządu ChSM - 
Dyrektora ds. Ekonomicznych.

W kolejnym punkcie posiedzenia to-
czyła się dyskusja na temat zakresu, 
finansowania i prawidłowości w prze-
prowadzanym remoncie Klubu „Po-
kolenie”.

Rada Nadzorcza wnioskowała o przed-
stawienie na kolejnym posiedzeniu 
Rady bieżącej informacji o etapie prac 
remontowych w Klubie „Pokolenie”.

Sekretarz RN ChSM,
Danuta Pawtel

W związku z upływem kadencji delegatów na Zjazd Dele-
gatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej w Katowicach, w którym zrzeszona jest 
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – na tegorocznym 
Walnym Zgromadzeniu zostaną przeprowadzone wybory de-
legata ChSM na Zjazd Delegatów RZRSM na nową kadencję 
(zgodnie z § 41 ust. 2 pkt 11 Statutu ChSM). Członkowie 
Spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów na delegata 

ChSM na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowicach w termi-
nie do dnia 14.09.2020r.

Druk zgody na kandydowanie jest dostępny na stronie 
internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 
www.chsm.com.pl oraz w Dziale Organizacji i Kadr w sie-
dzibie Dyrekcji ChSM (pok. nr 22), przy ul. Kopalnia-
nej 4a w Chorzowie.

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Wybory delegatów

Terminy i miejsca 4 części Walnego Zgromadzenia ChSM w roku 2020

21.09.2020r. (poniedziałek) 
godz. 17.00

I część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Żołnierzy Września” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113

22.09.2020r. (wtorek) 
godz. 17.00

II część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Chorzów-Batory” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113

23.09.2020r. (środa) 
godz. 17.00

III część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Centrum” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113

24.09.2020r. (czwartek) 
godz. 17.00

IV część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Różana-Gałeczki” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113
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Aktualnie w pomieszczeniach Klubu ChSM „Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej 29 trwa długo odkładany remont. Remont 
pomieszczeń planowany był pierwotnie do wykonania w 2 latach, jednak biorąc pod uwagę stan pandemiczny wstrzymujący 
działalność Klubu, Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił o wykonaniu wszystkich prac w tym roku. Za-
kończenie prac planowane jest na koniec września. Zakres prac obejmuje: wymianę podłóg, malowanie ścian, wymianę sceny, 
wymianę instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia i inne prace wykończeniowe. Wznowienie zajęć planowane jest na 
miesiąc październik. Już dziś zapraszamy!

Remont Klubu ChSM „Pokolenie”

Zdjęcia: Marcin Bulanda
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Realizując zalecenia częściowego zniesienia obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadza się 
z dniem 29.06.2020r., w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, następujące działania:

1. Przywraca się osobistą obsługę mieszkańców przez biura Dyrekcji i Administracji Osiedlowych Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Obsługa odbywa się przy obowiązku stosowania środków ochrony osobistej.

2. Odbiór korespondencji odbywa się za pośrednictwem skrzynek odbiorczych lub w sekretariacie Dyrekcji bądź w kasie admi-
nistracji – jeżeli pismo ma być złożone za potwierdzeniem odbioru.

3. Złożone pisma podlegają 48-godzinnej kwarantannie, po upływie której przekazane zostaną do realizacji.
4. Zawieszenie działalności Klubu ”Pokolenie” trwa do odwołania,
5. Zawieszenie dyżurów organów samorządowych Spółdzielni trwa do odwołania.

Prosimy mieszkańców i petentów o stosowanie środków ochrony osobistej w postaci noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zacho-
wania odległości oraz stosowanie się do wskazań i zaleceń związanych z stanem epidemicznym w kraju.

Jednocześnie Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej apeluje o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w jednost-
kach Spółdzielni i rekomenduje w celu załatwiania spraw kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane kontaktowe dostępne są na 
stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl , a także w każdym wydaniu Wiadomości Spółdzielczych oraz w jednostkach 
ChSM.

Dokonywanie wpłat z tytułu opłat za mieszkania i lokale jest także możliwe poprzez przelewy drogą elektroniczną bądź za 
pośrednictwem poczty, banków lub agencji bankowych.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

Podstawa prawna: 
• Regulamin ChSM - Zasady określające zakres obowiąz-

ków Spółdzielni i członków Spółdzielni, w zakresie na-
praw lokali oraz rozliczeń tego tytułu

• UCHWAŁA NR XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów 
z dnia 16.04.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

• UCHWAŁA NR XXI/345/20 Rady Miasta Chorzów 
z dnia 16.04.2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, (...)

I. Odpady powstałe podczas remontu lokalu muszą podle-
gać utylizacji, do której zobowiązany jest użytkownik 
przeprowadzający remont.
Istnieją 3 sposoby na utylizację powstałych odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, w tym gruzu tj.:

1. W przypadku wykonywania prac remontowych 
w lokalu przez wynajętą firmę zobowiązanie jej do 
wywozu i utylizacji powstałych odpadów w ramach 
świadczonej usługi.
2. Samodzielne dostarczenie przez mieszkańców od-
padów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (SORCIK - PSZOK) przy ul. Bytkow-
skiej 15 w Chorzowie w godzinach funkcjonowania, 
nieodpłatnie w ilości do 1 t (Mg) raz na miesiąc, na 
jeden lokal/mieszkanie.
3. Zlecenie usługi odbioru firmie specjalizującej się 
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

II. Zabrania się wrzucania odpadów budowlanych i roz-
biórkowych do pojemnika na odpady komunalne, jak 
również porzucania odpadów, przy wiatach śmietniko-
wych lub innych miejscach.

Informacja w sprawie obowiązku zagospodarowania 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym gruzu



strona 6 Wiadomości Spółdzielcze nr 07-08/2020

1. Wyznaczenie przez organizatora wydarzenia/spotkania  
osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem 
jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych 
procedur dot. COVID - 19 na danym wydarzeniu/spotkaniu.

2. Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych 
i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia / spotkania, za 
ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub 
pracowników wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem.

3. Należy poinformować uczestników wydarzenia/ spotkania 
zarówno przed wydarzeniem / spotkaniem oraz przy samym 
jego rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dot. prze-
ciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem.

4. Uczestnik wydarzenia/spotkania powinien zostać wcześniej poin-
struowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w 
dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać 
w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocz-
nie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia za-
dzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować o swoich objawach.

5. Zaleca się szczególnie, aby w wydarzeniach/spotkaniach 
nie brały udział osoby powyżej 70 roku życia i posiada-
jące choroby przewlekłe.

6. Zaleca się  mierzenie temperatury u uczestników/ pracow-
ników obsługi wydarzenia/ spotkania za ich zgodą  przez 

obsługę̨ (osobę wyznaczoną)  za pomocą bezdotykowego 
termometru lub kamer termowizyjnych.

7. Obowiązkowe stosowanie przez uczestników/pracowników obsłu-
gi wydarzenia/ spotkania środków ochrony osobistej - maseczek / 
przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego 
wydarzenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania.

8. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników/ pra-
cowników obsługi wydarzenia/ spotkania przed wejściem 
na teren wydarzenia/spotkania.

9. Należy stosować poniższe zalecenia dla uczestników/ pra-
cowników obsługi wydarzenia / spotkania: 

• przed rozpoczęciem wydarzenia/spotkania obowiązkowo 
należy umyć ręce wodą z mydłem,

• nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz ręka-
wice ochronne podczas wykonywania obowiązków,

• zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współ-
pracowników (rekomendowane są 1,5 metra).

• regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgod-
nie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfeko-
wać osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,

• podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łok-
ciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chustecz-
kę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza 
ust, nosa i oczu.

1. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń i kontrolo-

wać liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia.
3. Układ przestrzenny (m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny 

etc.) spotkania/ wydarzenia powinien zostać zorganizowa-
ny w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości 
między uczestnikami spotkania/wydarzenia min. 1,5 metra;

4. Należy zapewnić w miejscu realizacji spotkania/wydarzenia 
odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk 
dostępnych dla uczestników wydarzenia/ spotkania, a w szcze-
gólności przy wejściach na teren spotkania  oraz przy wejściu/
wyjściu z toalet.

5. Należy utrzymywać w pomieszczeniach dobrą wentylację, 
należy często je wietrzyć (szczególnie przed, jak i po samym 
wydarzeniu/spotkaniu) oraz kompleksowo myć/ sprzątać 
przy wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących 
miejsca realizacji wydarzenia/spotkania zarówno przed jego 
rozpoczęciem, jak i po jego zakończeniu (niezwłocznie).

6. Zorganizowanie stref wejścia/wyjścia na teren realizacji 
wydarzenia/spotkania zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

• w widocznym miejscu przed wejściem na teren spotkania/wy-
darzenia powinna być umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, 
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakła-
dania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 
– instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk,

• oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania po-
winno umożliwiać min. 1,5 metrową odległość między 

uczestnikami wydarzenia / spotkania.
• w ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wej-

ścia na teren wydarzenia/ spotkania (np. otwarcie na stałe 
i zablokowanie drzwi).

• należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możli-
wość kontaktu osób wchodzących i wychodzących, ograniczyć 
możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych 
w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu. 

7. Zorganizowanie recepcji /punktu rejestracji uczestników 
spotkania/wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

• należy stosować min. 1,5m odstępu pomiędzy uczestnikami 
oczekującymi na rejestrację poprzez np. komunikaty obsługi wy-
darzenia / spotkania, czy też specjalne oznaczenia na podłodze. 

• wszystkie czynności obsługi recepcji wobec uczestni-
ków wydarzenia/spotkania powinny być realizowane 
w sposób bezdotykowy.

8. Zapewnienie napojów uczestnikom wydarzenia/ spotkania  
bezpośrednio przez obsługę. 

9. Zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla 
uczestników/pracowników spotkania/wydarzenia zgodnie 
z poniższymi zaleceniami: 

• należy zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji 
rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe.

• należy wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowa-
nia i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania 
maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.

• zakaz używania suszarek do rąk.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom wydarzenia/ spotkania

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaplanowane w dniach 21, 22, 23, 24 września 2020r. zostanie przeprowadzone przy zachowaniu odpowied-
nich środków ostrożności ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.1066) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie 
epidemii SARS-Cov-2”. Zarząd Spółdzielni mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz zalecenia i wytyczne służb sanitarnych przedstawia najważniejsze zapisy, które 
obowiązują Spółdzielnię jako organizatora oraz osoby w nim uczestniczące.
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Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia pracowników oraz osób przebywają-
cych na Walnym Zgromadzeniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oświadczenia.

Imię i nazwisko : ……………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………

1) Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?
TAK* ……………………………………………………………
NIE 

2) 2.  Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? 
TAK* ……………………………………………………………
NIE 

3) 3. Czy Pan/ Pani lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiolo-
gicznym (kwarantanna)?

TAK        
NIE

4) 4. Czy w Pana /Pani najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID-19?
TAK        
NIE

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane 
przeze mnie dane są zgodne z prawdą. W przypadku wystąpienia nowych okoliczności doty-
czących powyższych pytań, w trosce o bezpieczeństwo pracowników Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach.

    ………………………………………   ……………………………………
              Miejscowość, data                                         Podpis   
   
*UWAGA: jeśli odpowiedź jest TAK – proszę podać kraj /region pobytu.

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4a, kod poczto-
wy 41-500 Chorzów.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: ido@chsm.com.pl 
lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od daty ich udostępniania.
4. Przetwarzanie danych szczególnych, w tym dotyczących stanu zdrowia, jest niezbędne ze względów związanych z interesem 
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (ar. 9 ust. 2 lit. i RODO)
5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków udostępnienia danych i informacji względem służb sanitarnych 
wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Pan/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

……………………………………               ………………………………
          Miejscowość, data                                                    Podpis   

Oświadczenie oceny ryzyka epidemiologicznego
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020

Walnego Zgromadzenia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie

odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 275) 
oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po za-
poznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2019 rok, zatwierdza:

I. sprawozdanie finansowe za rok 2019, na które składa się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:  116.965.061,15 zł.;
• rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. zamykający się zyskiem netto        1.800.393,46 zł.;
• dodatkowe informacje i objaśnienia;
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:         1.613.064,03 zł.;
• zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę:    7.881.335,45 zł.;

II. Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:

I części: ................................ .................................

II części: ................................ ................................

III części: ................................ ................................

IV części: ................................ ................................

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni 
za rok 2019 (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 275) 

oraz na podstawie § 11 ust. 4 i 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala:
1.nadwyżkę bilansową za rok 2019 w wysokości 1.800.393,46 zł. przeznaczyć na:

a. pokrycie kosztów utrzymania i  eksploatacji konkretnych nieruchomości w części  stanowiącej równowartość uzyska-
nych pożytków z części wspólnych tych nieruchomości  247.787,68 zł. 

b. zasilenie funduszu remontowego                    326.305,77 zł.
c. pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w zakresie 

dotyczącym członków spółdzielni                   726.300,01 zł. 
d. fundusz zasobowy      500.000,00 zł.

2. Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................

- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 
275) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po 
zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok

uchwala:
1. zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 

od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
 Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 275) 

oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po za-
poznaniu się z rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok

uchwala:
1. zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres

od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.  

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie: ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką  Spółdzielnia może 
 zaciągnąć w 2020/2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 275) 

oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie upoważnia Spółdzielnię do zaciągnięcia najwyższej 
sumy zobowiązań w 2020/2021r. w wysokości:

7.000.000,00 złotych

słownie: siedemmilionówzłotych 00/100.

uchwala:

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020

Walnego Zgromadzenia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie

odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie: przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2020-2021.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 275) 
oraz na podstawie  § 41 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółdzielni:

uchwala:

Przyjąć kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i oświatowo - kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na lata 2020-2021 – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta głosami …………. za, przy ………. głosach  przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:

I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia nr ......./2020r. w sprawie: 
przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2020-2021. 

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ORAZ SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ

CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2020-2021
Proponowane na lata 2020-2021 kierunki działania Cho-

rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odzwierciedlają wytycz-
ne organów Spółdzielni uwzględniające zgodne z przedmio-
tem działania cele statutowe i interes członków Spółdzielni.

Celem strategicznym jest osiągnięcie wysokiego poziomu ja-

kości pracy Spółdzielni, poprzez usprawnienie i unowocześnie-
nie procesu zarządzania zasobami mieszkaniowymi, dbałość 
o zasoby mieszkaniowe członków Spółdzielni oraz otaczającą 
ją infrastrukturę zgodnie z jej przeznaczeniem, wymaganiami 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia.
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Przyjęty przez Zarząd i Radę Nadzorczą na rok 2020 plan 
gospodarczy zakłada jako priorytet utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych w dobrym stanie technicznym przy jednocze-
snym podnoszeniu bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania.  

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społecznej 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2020-2021 
zestawiono w kilku niżej przedstawionych kategoriach.

I. REMONTY, MODERNIZACJA I EKSPLOATACJA 
1. kontynuowanie procesu remontów, dostosowanie planów 

remontowych do potrzeb i możliwości finansowych po-
szczególnych nieruchomości, 

2. kontynuowanie procesu remontowo-termomodernizacyj-
nego budynków w celu zmniejszenia zużycia ilości ciepła 
użytkowego oraz poprawy estetyki, 

3. malowanie klatek schodowych, korytarzy i piwnic, 
4. modernizacja nawierzchni korytarzy w klatkach schodo-

wych,
5. kontynuowanie energooszczędnego systemu oświetlenia 

klatek schodowych, 
6. wymiana okien w mieszkaniach i częściach wspólnych bu-

dynków, 
7. dobudowa dźwigów osobowych i balkonów dostawnych 

w celu poprawy warunków mieszkaniowych,
8. poprawa stanu dróg i ciągów pieszych tj. wymiana znisz-

czonych płytek chodnikowych, 
9. instalowanie nowych lamp oświetleniowych na poszcze-

gólnych osiedlach i montaż ławek z myślą o osobach star-
szych,

10. kontynuowanie modernizacji terenów zielonych wewnątrz 
osiedli, 

11. uzupełnianie w nowe elementy placów zabaw dla dzieci, 
12. kontynuowanie legalizacji wodomierzy elektronicznych.
13. wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne po-

dzielniki kosztów z odczytem radiowym

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I FINANSOWA
1. utrzymanie wszystkich lokali użytkowych w najmie w celu 

zapewnienia przychodów z tytułu czynszu najmu,   
2. budowa garaży pod wynajem w celu lepszego wykorzysta-

nia zasobów gruntowych i finansowych Spółdzielni, 
3. kontynuowanie działań mających na celu dalszą racjonali-

zację kosztów eksploatacji substancji mieszkaniowej,  
4. dążenie do poprawy wskaźników ekonomicznych, w tym 

utrzymania bezpiecznego dla gospodarki Spółdzielni 
wskaźnika płynności finansowej, 

5. bieżące monitorowanie równoważenia wydatków i wpły-
wów na poszczególnych nieruchomościach,  

6. utrzymanie dobrego wizerunku Spółdzielni jako przedsię-
biorcy i zarządcy nieruchomości.  

III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE
1. doskonalenie pracowników Spółdzielni poprzez różne for-

my szkolenia w celu poszerzenia wiedzy, umiejętności, 
zwiększenia efektywności obsługi członków i mieszkań-
ców,  

2. zapewnienie sprawnego przepływu informacji w relacji 
Spółdzielnia – mieszkańcy, przekazywanie istotnych infor-
macji na stronie internetowej,  

3. okresowa i systematyczna informacja członków o wystę-

pującym zadłużeniu,  
4. zabieganie o zwiększenie skuteczności realizacji wobec 

dłużników wyroków eksmisyjnych, 
5. kierowanie do Krajowego Rejestru Dłużników najemców 

lokali o wysokim zadłużeniu,
6. propagowanie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej 

przepisów o możliwościach uzyskania pomocy od państwa 
w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania mieszkań 
przez niezamożne rodziny,  

7. kontynuowanie akcji informacyjnych przez prowadzenie 
konsultacji z członkami i mieszkańcami poszczególnych 
nieruchomości w sprawie planowanych do realizacji robót 
remontowych,

8. podjęcie działań organizacyjno-prawnych związanych 
z dobudową wind w budynkach 4 piętrowych,

9. wsparcie organizacyjno-prawne osób niepełnosprawnych 
w zakresie dobudowy podjazdów.

IV. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA 
1. Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży po-

przez działalność różnorodnych kół zainteresowań w Klu-
bie ChSM „Pokolenie” (m.in. Klub Plastyczny, Teatr Ma-
łych Form, „Podróże z Tańcem”), 

2. Prowadzenie stałych zajęć rekreacyjnych w Klubie ChSM 
„Pokolenie” dla członków Spółdzielni (m.in. callanetics, 
aerobik, salsation, tenis stołowy, zajęcia taneczne i mu-
zyczne, kółko szachowe, brydżowe, klub skatowy). 

3. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci. 
4. Wspieranie działalności Klubu Skatowego ChSM działają-

cego przy Klubie „Pokolenie”, organizowanie rozgrywek 
skatowych. 

5. Organizowanie wycieczek oraz imprez okolicznościowych 
dla samotnych spółdzielców, warsztatów prozdrowotnych, 
wspieranie działalności „Klubu Seniora”, 

6. Organizowanie cyklicznych imprez artystycznych pn. „Ga-
leria Spełnionych Marzeń”. 

7. Organizowanie koncertów muzycznych, wystaw plastycz-
nych, występów teatrzyków dziecięcych.  

8. Kontynuowanie dotychczasowych form imprez okazjonal-
nych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Senio-
ra, Żniwniok). 

9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzie-
ci w formie półkolonii. 

10. Organizowanie imprez i pomocy dla osób niepełnospraw-
nych poprzez działalność Klubu „Krystian”.

11. Współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie orga-
nizowania imprez sportowych i społeczno-kulturalnych 
dla członków Spółdzielni tj.: Towarzystwem Krzewienia 
Kultury Fizycznej,  Związkiem Górnośląskim, Miejskim 
Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Chorzow-
skim Centrum Kultury.    

12. Poprawa standardu pomieszczeń Klubu „Pokolenie”.

Nadrzędnym celem prowadzonych kierunków rozwoju i dzia-
łalności gospodarczej jest zapewnienie stabilnej sytuacji fi-
nansowej Spółdzielni, utrzymanie zasobów w dobrym stanie 
technicznym gwarantującym bezpieczeństwo ich użytkowania 
oraz komfort zamieszkiwania mieszkańców, jak i dbałość o es-
tetyczny wygląd osiedli (uzależniony od możliwości finanso-
wych poszczególnych nieruchomości). 
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2020

Walnego Zgromadzenia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie

odbytego w czterech częściach w dniach 21,22,23,24 września 2020r.

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 
 Mieszkaniowej w Katowicach 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 12 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 275) 
oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt 11 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie wybrało delegatów 
na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, którymi zostali:

Delegat pierwszy   ...............................................

Delegat drugi         ...............................................

1. Delegat pierwszy, który został wybrany największą ilością głosów, posiada pierwszeństwo w reprezentowaniu Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjeździe Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej w Katowicach.

2. Delegat drugi, który został wybrany kolejno największą ilością głosów, reprezentuje Chorzowską Spółdzielnię Mieszka-
niową na Zjeździe Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w przy-
padku braku możliwości uczestnictwa w Zjeździe przez Delegata pierwszego.

3. W przypadku, gdy po zsumowaniu wszystkich głosów dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, 
Delegatem pierwszym zostaje kandydat, który posiada dłuższy staż członkostwa w Spółdzielni.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:

I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................

• Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniach 10 -13.06.2019r. – 3/2020
• Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego – nr 3/2020
• Sprawozdania z działalności administracji osiedla „Żołnierzy Września”, „Chorzów Batory”, „Centrum”, „Różana Gałeczki” 

– nr 03/2020 
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej ChSM za 2019r. – nr 3/2020
• Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019r. – nr 4/2020
• Informacja w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2019r. - nr 5/2020
• Sprawozdanie Rad Osiedla „Żołnierzy Września”, „Chorzów Batory”, „Centrum”, „Różana Gałeczki”  za 2019r. – nr 5/2020

W wydaniach „Wiadomości Spółdzielczych” nr 3, 4, 5/2020 zostały opublikowane:
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ROZDZIAŁ 1. 
WALNE ZGROMADZENIE

§ 41
1. Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodar-
czej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej, w tym 
także podejmowanie uchwał w zakresie uczestnicze-
nia w kosztach związanych z działalnością społeczną 
i oświatowo-kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie 
sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz po-
dejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, 
Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie 
absolutorium członkom Zarządu w głosowaniu jawnym.

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawio-
nego protokołu polustracyjnego z działalności Spół-
dzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomo-
ści, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do 
innych organizacji gospodarczych oraz występowania 
z nich,

6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spół-
dzielnia może zaciągnąć,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spół-
dzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdziel-
czym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

9) uchwalanie zmian Statutu (większością 2/3 głosów),
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub 

wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie 
Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

11) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spół-
dzielnia jest zrzeszona,

12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ich 
zastępców. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich 
członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

4. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 
5. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi 

obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca 
na celu pokrzywdzenie członka może być zaskarżona do sądu.

§ 42
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz 

w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 
Walne Zgromadzenie jest podzielone na cztery części, które 
obejmują poniższe rejony administracyjne Spółdzielni:
1) część - Rejon administracyjny Żołnierzy Września,
2) część - Rejon administracyjny Chorzów – Batory,
3) część - Rejon administracyjny Centrum,
4) część - Rejon administracyjny Różana – Gałeczki

2. Jeżeli członkowi przysługuje jednocześnie:
1) prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego - podsta-

wę zaliczenia do określonej części stanowi miejsce po-
łożenia lokalu mieszkalnego,

2) prawo do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych lub 
użytkowych – podstawę zaliczenia do określonej czę-
ści stanowi miejsce położenia lokalu, do którego prawo 
zostało nabyte najwcześniej.

3. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednej czę-
ści Walnego   Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos. 

4. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgro-
madzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik 
nie może zastępować więcej niż jednego członka, dotyczy 
to wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Pełnomoc-
nictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nie-
ważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadze-
nia. Pełnomocnictwo powinno zawierać imiona, nazwisko, 
adres zamieszkania mocodawcy oraz imiona, nazwisko, 
adres zamieszkania oraz numer i serię dokumentu tożsa-
mości pełnomocnika, a także upoważnienie do udziału 
w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z wykonywa-
niem prawa głosu. Pełnomocnictwo powinno zostać opa-
trzone czytelnym, własnoręcznym podpisem mocodawcy. 
Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu na każdej części 
Walnego Zgromadzenia. Odczytanie listy pełnomocnictw 
polega na odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy oraz 
imion i nazwiska pełnomocnika.

5. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział 
w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu 
pełnomocnika.

6. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków.

7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być 
złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Walne Zgromadzenie 
zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć 
w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli 
to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewi-
zyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa 
Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. 

9. O czasie, miejscu i porządku obrad wszystkich części Wal-
nego Zgromadzenia zawiadamia się członków na piśmie 
co najmniej 21 dni przed terminem jego pierwszej części. 

10. Zawiadomienie powinno zawierać czas i miejsce obrad 
poszczególnych części, porządek obrad oraz informację 
o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów 
uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację 
o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 

11. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie zawia-
domienia przez osoby upoważnione w skrzynce pocztowej 
przynależnej do lokalu członka lub wysłanie pocztą na ad-
res korespondencyjny podany przez członka. Zawiadomie-
nia dokonuje się także poprzez wywieszenie zawiadomie-
nia w siedzibie Spółdzielni i administracjach osiedlowych. 

Wyciąg ze Statutu ChSM
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Dodatkowo zawiadomienie publikuje się na klatkach scho-
dowych, na stronie internetowej Spółdzielni oraz w gazetce 
„Wiadomości Spółdzielcze”.

12. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy 
prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy 
korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

13. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

§ 43
1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby 

obecnych na nim -każdej z jego części – członków.   
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod gło-

sowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za 
uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Sta-
tucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu. Liczbę uczestniczących ustala 
się poprzez przeliczenie członków przed głosowaniem.

3. Głosy oddane na poszczególnych częściach Walnego 
Zgromadzenia podlegają sumowaniu. Uchwałę podpisują 
członkowie prezydium wszystkich części Walnego Zgro-
madzenia, wyniki głosowania po zsumowaniu ogłaszane są 
na ostatniej części Walnego Zgromadzenia. 

4. Do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu, zbycia 
nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej 
jednostki organizacyjnej konieczne jest, aby za uchwałą 
opowiedziało się co najmniej 2/3 uczestniczących w Zgro-
madzeniu.

5. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia mająt-
ku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej 
Spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w po-
siedzeniu Walnego Zgromadzenia uczestniczyła co naj-
mniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych 
spraw w ustalonym i podanym do wiadomości przez Za-
rząd porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo 
zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty 
uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żą-
dań, powinny być wykładane w siedzibie Spółdzielni na co 

najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia.

7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żąda-
nia, o których mowa w ust. 6, w terminie do 15 dni przed 
dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadze-
nia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdziel-
ni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

8. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów 
uchwał nie później niż na 3 dni robocze przed posiedze-
niem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

9. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod wzglę-
dem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym 
Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych 
przez członków Spółdzielni.

10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedy-
nie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do 
wiadomości członków w terminach i w sposób określony 
w Statucie.

11. Każdą z części Walnego Zgromadzenia otwiera Członek 
Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wy-
znaczona przez Radę Nadzorczą. Członkowie w głosowa-
niu jawnym dokonują wyboru Prezydium zebrania w skła-
dzie:
1) Przewodniczący obrad;
2) Sekretarz;

Ukonstytuowane w ten sposób Prezydium kieruje obradami 
danej części Walnego Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie na każdej z części w miarę potrze-

by powołuje następujące komisje w składzie od 3 do 5 
członków:

1) skrutacyjną - celem sprawdzenia prawomocności Wal-
nego Zgromadzenia i liczenia głosów w trakcie jaw-
nych głosowań;

2) wyborczą – celem przeprowadzenia wyborów tajnych 
i obliczenia wyników wyborów. 

13. Członkiem komisji wyborczej nie może być członek, któ-
ry kandyduje w wyborach do organów Spółdzielni. 

14. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza 
się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz
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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



strona 20 Wiadomości Spółdzielcze nr 07-08/2020



nr 07-08/2020 Wiadomości Spółdzielcze strona 21

Nie ma się co oszukiwać – tegoroczny 
czas letnich wakacji był, jaki był i jest to 
określenie dość delikatne. Z nieco innego 
punktu widzenia można by powiedzieć, 
że właściwie go nie było. Od pierwszych 
dni nowego roku Marudzewscy planowa-
li dwutygodniowy wyjazd zagraniczny 
i tylko jakiś zupełny przypadek sprawił, 
że nie dokonali wczesnej rezerwacji tur-
nusu. Potem gruchnęły wieści o pandemii 
i z dnia na dzień stawało się coraz bardziej 
jasne, że z wyjazdu nici. Wiele do życze-
nia pozostawiała także pogoda. Najpierw 
straszono kataklizmem suszy, z czasem 
zaś zaczęło się wydawać, że w ciemnych 
i ciężkich chmurach, coraz szczelniej za-
krywających błękitne niebo, nad Polską 
wisi powódź… Nie było sensu schodzić 
do piwnicy po walizki… Prawdziwe let-
nie upały nadeszły dopiero w sierpniu.

Marudzewska stawała się coraz bardziej 
zamknięta w sobie. Marudzewski coraz 
bardziej mrukliwy i rozdrażniony. Ona 
coraz chętniej zanurzała się w świecie pro-
gramów podróżniczych w kablówce, on 
przeglądał opasłe albumy, wypełnione po 
brzegi fotograficznymi wspomnieniami 
wakacji z lat minionych. Niby coś mu świ-
tało, że niektóre z tych wypadów były „po-
niżej oczekiwań”, a czasem nawet „poniżej 

standardów”, jednak w obecnej sytuacji 
gotów był każdy z nich przeżyć jeszcze raz 
i uznać za wyjątkowo udany. Gdyby tylko 
miał taką możliwość… Tymczasem nie 
pozostało mu nic, prócz sentymentalnego 
wzdychania nad każdą z fotografii…

- Pamiętasz, jak swego czasu, ludzie 
śmiali się do rozpuku z wakacji na RO-
DOS? – zapytał żony.

- Masz na myśli Rodzinne Ogródki Dział-
kowe Ogrodzone Siatką? – upewniła się. 

- Tak! Niedawno wszyscy z nich drwili, 
a dziś o nich marzą! Niczego nie pragną 
tak, jak kawałka, ogrodzonego siatką, te-
renu rekreacyjnego w zacisznej okolicy… 
Niestety dobro to okazuje się nieosiągalne. 
Zabrakło ofert, a jeśli są, to wyłącznie zbyt 
drogie. Potencjalni sprzedawcy zarzucają 
swoje wędki, by złowić desperatów, goto-
wych grubo przepłacić… - stwierdził. 

- Kilka lat temu mogłeś mieć to swoje 
małe prywatne RODOS w całkiem dobrej 
cenie… - zauważyła Marudzewska. 

- Ale wtedy wybraliśmy wypad na praw-
dziwą grecką wyspę, czego nie żałuję. Na 
działkę trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Myślę, że ceny z księżyca wkrótce z niego 
spadną do bardziej realistycznego poziomu 
– odparł jej małżonek. – Na przeczekanie 
mam nieco inny pomysł - dodał tajemniczo 

i wstał z fotela. Włożył buty i bawełnianą 
maseczkę osłaniającą nos i usta, po czym 
bez słowa wyszedł z mieszkania. Milczenie 
to nie tylko było nastawione na wzmożenie 
efektu tajemniczości powziętego planu. 
Wynikało także (a może przede wszystkim) 
z tego, że w nagrzanym od upału wnętrzu 
mieszkania, Marudzewskiemu trudno było 
mówić bez zadyszki, przy ustach zakry-
tych grubą warstwą bawełny. Marudzewski 
wrócił po kilku godzinach, obładowany 
donicami, workami ziemi do kwiatów, sa-
dzonkami roślin ozdobnych i nasionami.

- Zrobimy sobie tymczasowe RODOS 
na balkonie! – zawołał triumfalnie.

- Znakomity pomysł! – odpowiedziała 
mu żona. – Tylko, jak zwykle, działasz zbyt 
spontanicznie – uzupełniła z nutką ironii. 

- O co ci chodzi kochanie? - zdziwił się.
- Po prostu zacząłeś od końca. Najpierw 

trzeba gruntownie wysprzątać balkon. Bez 
tego, nawet jeśli pięknie go ukwiecisz, 
i w tym roku nie wygramy spółdzielczego 
konkursu – oceniła Marudzewska. 

Zgodnie z sugestią żony Marudzewski 
zabrał się więc za porządkowanie balko-
nu. Przedtem zebrał z podłogi skorupki po 
wielkiej glinianej donicy, która z wrażenia 
wyśliznęła mu się z rąk.

Krzysztof Knas

Marzenia o RODOSNasz felieton

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

INFORMATORINFORMATOR
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
● 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
www.chsm.com.pl

GODZINY PRACY ChSM:
poniedziałek, wtorek, czwartek 
od 7.00 do 15.00
 
środa od 7.00 do 17.00

piątek od 7.00 do 13.00

GODZINY PRACY KAS:
poniedziałek, wtorek, czwartek 
od 7.15 do 14.30
środa 
od 7.15 do 16.30

z przerwami: od 11.00 do 11.30 (kasa 
Dyrekcji) i od 12.30 do 13.00 (kasy admini-
stracji osiedli)

piątek
od 7.15 do 12.30
z przerwami od 9.00 do 9.30 i od 11.00
do 11.30
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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. Św. Pawła 4 27,80 budynek wielorodzinny - parter

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

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

4. Katowicka 73 130,10 budynek wielorodzinny - parter

5. Barska 6 51,50 budynek wielorodzinny - parter

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

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

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

9. 3 Maja 117 15,00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

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

11. Kochłowicka 15 80,20 budynek wielorodzinny - parter

12. Stefana Batorego 96 lok. 2 33,60 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. 5 administracja MA-3 ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A  tel. 32/ 241 35 97 tel.  32/ 241 41 16

poz. 6-10 administracja MA-1 ul.  J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 tel. 32/ 246 04 55

poz. 11-12 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 następującym lokalem użytkowym do wynajęcia:

1. Lokal użytkowy nr 11 położony w Chorzowie 
przy ul. St. Batorego 66.
Lokal o powierzchni użytkowej 207,00 m2, usytuowany jest na  
I piętrze pawilonu usługowego, wyposażony w instalację elek-
tryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.  
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 02.09.2020r. 
do 16.09.2020r., w godzinach pracy Administracji, 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 składać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzo-
wie do dnia 16.09.2020 r., do godz. 17.00.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia 
oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakre-
sie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, 
gazu, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

W odniesieniu do ww. lokalu użytkowego zastosowa-
nie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych 
w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

LP. Adres lokalu POW.UŻ. Opis
Cena wywoławacza stano-
wiąca wartość nierucho-

mości zgodnie z operatem 
szacunkowym

Kontakt 
W sprawie oględzin 

lokalu

1. ul. Mariańska 43/3 62,90m2
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, I piętro, ogrze-

wanie centralne+ pomieszczenie przynależne 
– piwnica o pow. uż. 2,90m2

208 006,00 zł

Administracja  
Żołnierzy Września 

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

Termin składania ofert do 09.09.2020 r. do godz. 17:00.

Termin wpłaty wadium: 15.09.2020r.

Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi: 20 800,00 zł.

Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:  
BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 16.09.2020 r. o godz. 12:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Tomasza Zawadzkiego, Chorzów, ul. gen. H. Dąbrowskiego 21/4

LP. Adres lokalu POW.UŻ. Opis
Cena wywoławacza stano-
wiąca wartość nierucho-

mości zgodnie z operatem 
szacunkowym

Kontakt 
W sprawie oględzin 

lokalu

2. ul. Boczna 10/20 28,30m2 1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój, 
I piętro, ogrzewanie centralne. 95 306,00 zł

Administracja  
Żołnierzy Września 

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

Termin składania ofert do 09.09.2020 r. do godz. 17:00.

Termin wpłaty wadium: 15.09.2020 r.

Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi: 9 500,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:  

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

Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 16.09.2020 r. o godz. 14:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. 
Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego (wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w sie-

dzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej 
www.chsm.com.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304.

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

* Informujemy, iż uczestnicy przetargu zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej w tym obowiazku zasłaniania ust i nosa, 
dezynfekcji rąk oraz stosowania się do wskazań i zaleceń związanych ze stanem epidemicznym w kraju.
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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

AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny

tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz
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REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH
tel. 32 241 33 74
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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, tapicerek, wykładzin, 
solidnie, tel. 606-274-056.
• DRODZY MIESZKAŃCY chcielibyśmy kupić mieszkanie 
bezpośrednio od właściciela, bez pośredników. Posiada-
my gotówkę na zakup, tel. 730-851-848. 
• 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.
• 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 za gotówkę tel. 720-899-972.
• Ogródek działkowy ROD PIAST sprzedam, tel. 
511-570-007.
• Garaż do wynajęcia, ul. Graniczna, Chorzów Batory, 
tel. 603-938-905.
• Sprzedam działkę letniskową – Brusiek, gmina 
Koszęcin, tel. 603-938-905.

• 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, całorocz-
ny, 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.
• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie II przy ul. Grun-
waldzkiej. Mieszkanie: 3 pokoje + kuchnia + łazienka 
+ WC, łącznie 72,3 m2. Budynek niski III p., ostat-
nie. tel. 605-682-805.
• Zamienię własnościową kawalerkę o pow. 25,4 m2, 
ul. Pomorska, II piętro, niski czynsz. Zamienię na większe, 
najlepiej dwupokojowe mieszkanie. Możliwa dopłata. 
Kontakt pod numerem telefonu: 511-295-391, w godzi-
nach popołudniowych.
• Mam do wynajęcia mieszkanie - kawalerkę w formie 
najmu okazjonalnego w pełni wyposażone - meble, wersal-
ka, lodówka, pralka, mieszkanie odświeżone nie wymaga 
żadnych nakładów, Chorzów, ul. Ryszki. tel. 504-964-489.
• Wynajmę mieszkanie kawalerka 30 m2 w Chorzowie. 
Pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka. Wieżowiec – wy-
soki parter, C.O. tel. 510-638-519 lub 517-405-458.
• Kupię mieszkanie 2 pokoje, z C.O. miejskim, może być do 
remontu, płacę gotówką. tel.576-903-554, 508-178-396.
• Do wynajęcia garaż w Chorzowie na osiedlu „Ró-
żanka”. tel. 516-968-046. 
• Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze 
58 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC i duża piw-
nica w centrum Chorzowa (Dąbrowskiego). tel. albo 
sms 004915735466321.
• Kupię bezpośrednio mieszkanie. Chorzów Batory 
lub centrum. tel. 797-299-422.
• Kupię bezpośrednio garaż. Chorzów Batory Kaliny 
Graniczna. tel. 797-299-422.
• Kupię mieszkanie w ChSM w Chorzowie Centrum 
do 50 m2, na parterze lub pierwszym piętrze, z ogrze-
waniem z sieci miejskiej. tel. 886-529-731.
• Kupię mieszkanie (kawalerka) na terenie Chorzowa 
lub w okolicy. tel. 609-480-166.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w Chorzowie Batorym, 
pow. 48m², centralne z sieci. Tel. 501-593-173

REKLAMA

DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

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

nicy, cena: 50.000,-

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

Mieszkania do wynajęcia
• Chorzów, ul. Kazimierza, 2 pokojowe 38 m2 

1200,- plus media

• Chorzów, ul. Szczeciśka, kawalerka 32 m2 
1100,- plus media 

• Chorzów, osiedle Ruch, 2 pokojowe 48 m 

1200,- plus media

• Chorzów, ul. Piekarska, kawalerka 36 m2 
1500,- plus media

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

REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74


