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WIADOMOSCI SPOLDZIELCZE

Podsumowanie wyjątkowych ferii
Zimowe półkolonie, które w tym roku – ze względu na sytuację epidemiczną – 

zorganizowano w formie on-line, podsumowano w Klubie Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pokolenie” 8 lutego br. Podczas krótkiego okolicznościowego spo-
tkania wręczono nagrody młodym uczestnikom półkolonijnych konkursów. 

Czas ferii zimowych w Klubie ChSM 
„Pokolenie” był wyjątkowy ze względu 
na nową formułę półkolonii, które od-
bywały się w trybie on-line. Choć zor-
ganizowanie tego wydarzenia wymagało 
nieco innych niż zwykle przygotowań to 
najważniejsze pozostało bez zmian czyli 
zapewnienie wspaniałego i aktywnego 
spędzenia czasu wolnego dzieciom. Przy-
gotowane warsztaty on-line cieszyły się 

dużym zainteresowaniem i docierają do 
nas głosy, że nie tylko wśród najmłod-
szych. Podczas podsumowania tego-
rocznych półkolonii wręczono nagrody 
i wyróżnienia za udział w konkursach 
plastycznych na wykonanie „Łapacza 
snów” oraz „Karmnika dla ptaszków”. 
Dzieci otrzymały również półkolonijne 
Certyfikaty za uczestnictwo w warszta-
tach on-line tańca orientalnego.
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Zapraszamy serdecznie do polubie-
nia strony fanpage Klubu na Facebooku 
www.facebook.com/KlubChSM-
Pokolenie/, dzięki któremu będziemy 
mogli informować Państwa o różnych 
wydarzeniach kulturalnych, akcjach 
i atrakcjach jakie będą miały miejsce 
w najbliższym czasie w Klubie ChSM 
„Pokolenie”. Szczególnie jest to ważne 
w aktualnej sytuacji, w której chcemy 
być z Wami w stałym kon-
takcie. Zatem zachęcamy do 
lajkowania i obserwowania 
działań Klubu w internecie.

Kciuk w górę
dla Klubu „Pokolenie”!

REKLAMA
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
W styczniu rozpoczęto przeprowadzanie 

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

W 2021r. przeglądy gazowe i elek-
tryczne wykonywane będą przez kon-
serwatorów osiedlowych. Ewentualne 
uwagi i spostrzeżenia należy kierować 
bezpośrednio do Administracji. Prosimy 
mieszkańców o dotrzymywanie ogłoszo-
nych terminów i rzetelne wykonywanie 
zaleceń pokontrolnych.

Zakończono prace związane z malo-
waniem klatki schodowej w budynku 
przy ul. Nowaka 9.  

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu Rada  po-

zytywnie zaopiniowała plan remontów 
na rok 2021 i dokonała oceny utrzymania 
zasobów w okresie zimowym. W ocenie 
Członków Rady, firmy które świadczą dla 
ChSM usługi sprzątania dobrze wywiązują 
się z powierzonych prac. Członkowie Rady 
zachęcają mieszkańców do zgłaszania na 
bieżąco zauważonych nieprawidłowości.  

CHORZÓW BATORY 

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokona-

no rocznych przeglądów instalacji ga-
zowej oraz przewodów kominowych, 

spalinowych i wentylacyjnych. Wyko-
nano modernizację instalacji elektrycz-
nej oświetlenia klatek schodowych 
wraz z wymianą na system energoosz-
czędny LED z czujnikami ruchu w bu-
dynku przy ul. Karpackiej 36-40a, roz-
poczęto malowanie klatek schodowych 
wraz z ułożeniem płytek na podestach 
w budynku przy ul. Karpackiej 40b-
-40c, a także zakończono remont balko-
nów przy ul. Brzozowej 16-20.

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu człon-

kowie Rady Osiedla „Chorzów Batory” 
zapoznali się z bieżącą sytuacją grzew-
czą na Osiedlu, ocenili firmy utrzymu-
jące czystość w okresie zimowym oraz 
omówili problematykę bieżącą. 

CENTRUM

Administracja
W styczniu zakończono i odebrano 

roboty związane z remontem instalacji 
elektrycznej oświetlenia klatek scho-
dowych przy ul. Stabika 6-8-10-12, 
a obecnie kontynuowane są roboty ma-
larskie. Wykonano również malowa-

nie klatek schodowych budynku przy 
ul. Dąbrowskiego 38-40-42. Trwają 
prace związane z kontrolą szczelności 
instalacji gazowych oraz przeglądy komi-
niarskie.

Rada Osiedla
Na styczniowym posiedzeniu Rada 

Osiedla „Centrum” zapoznała się z ana-
lizą dewastacji na osiedlach w 2020r. 
oraz przyjęła informację o lokalach 
zasiedlonych w 2020r. i posiadanych 
pustostanach na dzień 31.12.2020r. Do-
konano również corocznej oceny pracy 
konserwatorów osiedlowych.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W styczniu 2021r. w zasobach Admi-

nistracji „Różana Gałeczki” zakończono 
prace związane z remontem elewacji 
i balkonów  budynku przy ul. Ryszki 59. 
Wymienione zostało przyłącze kanali-
zacji deszczowej przy ul. Różanej 2.

Przeprowadzane były także przeglą-
dy instalacji gazowych, elektrycznych 
oraz przeglądy kominiarskie. Na bieżą-
co usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Podczas posiedzenia w styczniu 

2021r. Rada Osiedla „Różana Gałeczki” 
omówiła wykonanie planu remontów 
Administracji za 2020r. Ponadto doko-
nała oceny firm sprzątających świad-
czących usługi w zasobach administra-
cji. Rozpatrywane były również sprawy 
bieżące i wniesione przez mieszkańców 
osiedla.  

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI

GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. 
Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”, ul. Katowicka 105, tel. 32 2413-374, fax. 32 2413-474,  
e-mail: biuro@agencjamedial.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamó-
wionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM,  
ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.                                                                                                        Nakład: 7.500 egz.

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

Balkony w budynku przy ul. Brzozowej

Klatka schodowa
przy ul. Nowaka 9

Klatka schodowa przy ul. Stabika

Elewacja budynku przy ul. Ryszki 59
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W dniu 27 stycznia 2021r. odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Nadzorczej w nowym roku. Zgodnie z zaplanowanym po-
rządkiem obrad Rada rozpatrywała projekt uchwały w sprawie 
wynagrodzenia członków Zarządu na rok 2021. Projekt uchwały 
nie został podjęty przez Radę Nadzorczą.

Następnie Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji p. Piotr Zozgórnik 
omówił plan remontów na 2021 rok.

Członek Rady p. Ewa Lewek zapytała o zaplanowane docie-
plenia budynków przy ul. Karwińskiej 1-3a oraz Karpackiej 9-11 
i ich finansowanie.

Prezes Zarządu ChSM p. Marek Kopel poinformował, iż na ten 
projekt zostanie zawarta umowa kredytowa, która zostanie dopi-
sana do tych nieruchomości.

Zastępca Prezesa Zarządu p. Piotr Zozgórnik poinformował, 
że w ramach planów remontowych ujęto dofinansowanie placu 
zabaw do budżetu obywatelskiego w projekcie przy ul. Księcia 
Władysława Opolskiego.

Rada przyjęła informację na temat bieżącej działalności Zarządu.

Sekretarz Rady Nadzorczej ChSM, Danuta Pawtel

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Nie zanika piękny zwyczaj składania 
bliskim i znajomym świątecznych życzeń. 
Gest ten stanowi formę okazywania wza-
jemnego szacunku, wdzięczności i życzli-
wości. Doceniając wagę tradycyjnego słowa 

pisanego udostępniamy strony marcowego 
numeru naszej gazetki wszystkim tym Spół-
dzielcom, którzy chcieliby swoje życzenia 
wielkanocne przekazać za naszym pośred-
nictwem. Treść życzeń (zgodnie z okre-

ślonymi niżej regułami) należy dostarczyć 
w formie wypełnionego kuponu zgłoszenio-
wego do swojej Administracji, siedziby Dy-
rekcji ChSM lub Klubu ChSM „Pokolenie” 
do dnia 5 marca 2021r. Zapraszamy!

1. Życzenia dla członków ChSM mogą zawierać do 500 znaków. 
2. Życzenia nie mogą zawierać treści o charakterze kryptoreklamowym oraz dokładnych danych adresowych.
3. Forma graficzna życzeń  ustalana jest przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową i nie podlega uzgodnieniom.
4. Życzenia będą publikowane na wyodrębnionej stronie Gazetki „Wiadomości Spółdzielcze”.
5. Publikacja życzeń na łamach „Wiadomości Spółdzielczych” wymaga uprzedniej akceptacji ich treści przez ChSM.
    Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z osobą zgłaszającą w celu uzgodnienia treści życzeń do publikacji.

Składamy świąteczne życzenia

KUPON ZGŁOSZENIOWY -  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Imię i nazwisko nadawcy życzeń.....................................................................................................................
           (numer telefonu - opcjonalnie)

Imię adresata życzeń.......................................................................................................................................

Treść życzeń..................................................................................................................................................

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

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

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

......................................................................................................................................................................
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Inwestorem budowy była ówczesna 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, 
działająca przy chorzowskich Zakładach 
Azotowych. W 1975 roku nastąpiło po-
łączenie SM „Chemik” z Siemianowic-
ką Spółdzielnią Mieszkaniową, a zaso-
by spółdzielni znajdujące się na terenie 
Chorzowa przejęte zostały przez Cho-
rzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Na terenie, gdzie stoi obecnie wieżo-
wiec, pierwotnie zlokalizowana była sta-
cja benzynowa. Przy pracach ziemnych 
inwestor napotkał nie lada problem - 
wodę zalewającą wykop. Sytuacja zosta-
ła jednak opanowana, powstały funda-
menty budynku, w których znajdują się 

- niezastosowane nigdzie indziej - dwu-
kondygnacyjne piwnice. Wieżowiec, 

przy budowie którego wykorzystano 
specjalny dźwig na szynach, ma dziesięć 
pięter i 79 mieszkań. W dwóch klatkach 
schodowych zamontowano dwie windy. 
Budynek posiada własną kotłownię. 

Od strony ul. Sienkiewicza przed wie-
żowcem wzniesiono charakterystycz-
ny budynek Restauracji „Literacka”, 
a w piwnicy działała piwiarnia „Sztol-
nia” (budynek jest własnością prywatną 
i przez lata zmieniał przeznaczenie, ale 
od ubiegłego roku znów mieści się tu 
Restauracja „Literacka”). 

Równie ciekawe jest otoczenie bloku 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 8-10.  
Od strony ul. Sienkiewicza mieszkań-

Swój pierwszy budynek mieszkalny Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała już w 1909 roku. A równo 60 lat 
później, na przełomie 1969 i 1970 roku, Spółdzielnia wzniosła pierwszy wysokościowiec, który znajduje się przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego 8-10. I przy nim właśnie chcemy się na chwilę zatrzymać.

Dzieje Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
sięgające aż 1908 roku, są ważną częścią 
historii miasta. W ramach nowego cyklu, który 
zatytułowaliśmy „Historia blisko Ciebie”, 
będziemy zamieszczać artykuły o interesujących 
miejscach i obiektach w Chorzowie, a także 
o ludziach i wydarzeniach z nimi związanych. 
Autorami tekstów będą znawcy i miłośnicy 
Chorzowa – Roman Herrmann i Adam Lapski.

Historia blisko Ciebie

Pawilon przy ul. Sienkiewicza, za nim wieżo-
wiec przy ul. Kazmierza Wielkiego 8-10,
lata 70. XX wieku

Wokół chorzowskich 
wielopiętrowców

Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 8-10 (w środku)
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cy mają widok na zabytkowy budynek 
dawnego Teatru Miejskiego, dziś Cho-
rzowskiego Centrum Kultury, a tak-
że na zabudowę szpitala dziecięcego 
przy ul. Truchana, czy Skwer Teatralny 
z fontanną. Z kolei od strony ul. Rost-
ka widoczny jest dawny budynek cho-
rzowskiej Izby Skarbowej (dziś siedziba 
Sądu Rejonowego), a od ul. Kazimierza 
Wielkiego budynek dawnego żydow-
skiego Domu Modlitwy (dziś siedziba 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej). 

Uważny czytelnik zdaje sobie oczy-
wiście sprawę, że budynek przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego nie jest pierwszym 
wysokim budynkiem wzniesionym na 
terenie naszego miasta. Dużo wcze-
śniej, bo w 1936 roku, wzniesiony zo-
stał słynny „Drapacz chmur” lub „Nie-
botyk” (od dotykać nieba) przy zbiegu 
ulicy Wolności 41A i Zjednoczenia 1. 
Projektantem budynku był katowicki 
architekt Stanisław Tebański. W tym 
okresie jedynie Katowice mogły po-
szczycić się wyższym budynkiem od 
chorzowskiego (wieżowiec znajduje się 
na rogu ulic Marii Skłodowskiej-Curie 
i Żwirki i Wigury). 

Chorzowski „Drapacz chmur” ma 
38 metrów wysokości i dziewięć kon-
dygnacji, z wysokim parterem i pod-
daszem. Jest przykładem modernizmu 
i funkcjonalizmu zarazem. W holu bu-
dynku wchodzącego wita znamienny 
napis: „Państwu na chwałę, miastu na 
pożytek. Pracą i oszczędnością obywa-
teli m. Chorzowa, w piętnastą rocznicę 
powrotu Śląska do Ojczyzny gmach 
ten wybudowano”. W skład budowli 
wchodzą dwie prostopadłościenne bry-
ły. Pierwsza  wykonana w konstruk-
cji żelbetowej mieściła bankową salę 
operacyjną z kasami. Wysokość tego 
pomieszczenia sięga ponad 6 metrów, 
cała sala przeszklona jest dużymi pro-

stokątnymi oknami. Druga bryła to 
część mieszkalna, obudowana jest sta-
lowym szkieletem. Mieści się tutaj 19 
mieszkań o układzie od trzech do ośmiu 
pokoi. Największe z mieszkań miało 
około 260 m2 powierzchni! W budyn-
ku działa do dzisiaj przestronna winda.  
Elewacje na całej wysokości wieżowca 
mają smukłe pilastry, pokryte są dwo-
ma rodzajami szlachetnego tynku oraz 
trzema rodzajami lastryko. Proporcje 
budynku wykazują wiele matematycz-
nych zależności. Przykładowo: głę-
bokość pilastra dodana do głębokości 
otworu okiennego jest równa szeroko-
ści pilastra. Łącznie na budynku zało-

żonych jest 320 okien. Pierwotnie bu-
dynek był siedzibą Komunalnej Kasy 
Oszczędności, później Narodowego 
Banku Polskiego, a następnie jednego 
z komercyjnych banków. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że budynek stoi 
na dawnym placu zwanym Placem 
Wilhelma Wagnera (1848 - 1900) - 
królewskohuckiego lekarza, społeczni-
ka, dyrektora szpitala Spółki Brackiej 
(obecnie Zespół Szpitali Miejskich przy 
ul. Strzelców Bytomskich). Na tym 
placu, w 1908 roku ustawiono pomnik 
poświęcony Wagnerowi. Przed po-
mnikiem wykonano fontannę, a całość 
otoczona była żeliwnymi łańcuchami. 
W 1935 roku pomnik przeniesiono na 
teren szpitala przy ul. Strzelców By-
tomskich, a w 1945 roku plakietę Wa-
gnera zamieniono na tablicę poświęco-
ną lekarzowi Andrzejowi Mielęckiemu 
(1864 - 1920). 

Adam Lapski 
Przewodnik turystyczny, 

Przewodniczący Stowarzyszenia 
Miłośników Chorzowa 

im. Juliusza Ligonia

Drapacz Chmur przy ul. Wolności, 1937 rok

Widok ul. Wolności na plac Wilhelma Wagnera, przed wybudowaniem budynku Komunalnej 
Kasy Oszczędności

Pomnik Wilhelma Wagnera
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 12.02.2021r. został ogłoszony przetarg na „Wykonanie remontu 
instalacji elektrycznej w budynkach przy ul.Słowiańskiej 18-24, Słowiańskiej 26-32, Słowiańskiej 34-40 w Chorzowie”.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się dnia 12.02.2021r. w Gazecie Wyborczej.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 05.02.2021r. został ogłoszony przetarg 
na „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Brzozowej 52-54-56-58 w Chorzowie”.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się dnia 05.02.2021r. w Gazecie Wyborczej.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KLATKACH SCHODOWYCH I W PIWNICACH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. SŁOWIAŃSKIEJ 18-24, UL. SŁOWIAŃSKIEJ 26-32, UL. SŁOWIAŃSKIEJ 34-40 W CHORZOWIE

Termin realizacji:  
ul. Słowiańska 18-24: do 30.06.2021r., ul. Słowiańska 26-32: do 15.12.2021r., ul. Słowiańska 34-40: do 15.12.2021r.

Termin składania ofert upływa: 12.03.2021r. do godz.1230

Specyfikacja warunków zamówienia zostanie przekazana elektronicznie zainteresowanej stronie po przesłaniu wniosku na adres e-mail: tp@chsm.com.pl 
Szczegółowych informacji udziela Dział Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji -ul. Lompy 11, pok. nr 9, tel. 32 2414-271-3 w. 381, 383.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w klatkach schodowych i w piwnicach budynków 
mieszkalnych przy ul. SŁOWIAŃSKIEJ 18-24, SŁOWIAŃSKIEJ 26-32, SŁOWIAŃSKIEJ 34-40 w Chorzowie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.      

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.03.2021r. o godz. 800  w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 28. 
 Z uwagi na pandemię COVID 19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów – szczegóły zawarte w specyfikacji.

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

wadium w wysokości 6 000,00 zł. (wpłata w kasie ChSM lub przelewem na konto ChSM w BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445 
– wymagane zaksięgowanie wadium na koncie ChSM w dniu otwarcia przetargu)

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podziału lokalizacyjnego przedmiotu przetargu 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 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”, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.
com.pl. Treść klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do przetargu, w tym informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania dostępna jest 

w zakładce "Polityka prywatności" na stronie www.chsm.com.pl.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KLATKACH SCHODOWYCH I W PIWNICACH

BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BRZOZOWEJ 52-54-56-58  W CHORZOWIE”

Termin realizacji: 30.06.2021r.

Termin składania ofert upływa: 10.03.2021r. do godz. 800

Specyfikacja warunków zamówienia zostanie przekazana elektronicznie zainteresowanej stronie po przesłaniu wniosku na adres e-mail: tp@chsm.com.pl 
Szczegółowych informacji udziela Dział  Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji - ul. Lompy 11, pok. nr 9, tel. 32 2414-271-3 w. 381, 383.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w klatkach schodowych i w piwnicach budynku mieszkalnego 
przy ulicy BRZOZOWEJ 52-54-56-58 w Chorzowie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.

  
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.03.2021r. o godz.800 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 28.

Z uwagi na pandemię COVID 19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów - szczegóły zawarte w specyfikacji.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wszystkie warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wniesienie 
wadium w wysokości  3 500,00 zł. (wpłata w kasie ChSM lub przelewem na konto ChSM w BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445 – 

wymagane zaksięgowanie wadium na koncie ChSM w dniu otwarcia przetargu)

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 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”, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować  z Inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.com.pl . Treść klauzuli informacyjnej dla osób 
przystępujących do przetargu, w tym  informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania dostępna jest w zakładce "Polityka prywatności" na stronie www.chsm.com.pl .
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Cel szczegółowy:
Piotr LEŚKÓW

Podaruj 1% podatku
Podopiecznemu Fundacji ISKIERKA

na rzecz dzieci z chorobą nowotworową

KRS 0000248546
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- Zima jest piękna! – zakrzyknął Ma-
rudzewski stając w progu mieszkania. 
Od góry do dołu obsypany był świeżym 
śniegiem i wyglądał na przemarzniętego. 
Zdawało się, że wrócił z wyprawy na Bie-
gun, tymczasem zaś był jedynie na zaku-
pach w pobliskim dyskoncie. Można to 
– w razie wątpliwości – sprawdzić prze-
glądając sklepowy monitoring wizyjny.

- Chyba się przesłyszałam? – zdziwiła 
się Marudzewska. – Mógłbyś powtórzyć? 
– dodała i zaczęła przyglądać się mężowi 
badawczo.

- Zima jest piękna! – powtórzył Maru-
dzewski. – W górach, miejscach dalekich 
i odludnych. Na fotografiach i w telewi-
zji! Absolutnie nie w mieście! – uzupełnił 
ściągając ochronną maseczkę. Twarz miał 
czerwoną od zimna. 

- Ach, więc jednak wszystko z tobą 
w porządku – stwierdziła ze śmiechem 
Marudzewska. – Już myślałam, że stało 
się coś niedobrego…

- E, tam, przecież mnie znasz… - za-
kończył Marudzewski. Zdjął rękawiczki, 
czapkę i kurtkę, po czym zsunął buty i… 
stanął w samych skarpetach pośrodku 

brudnej pośniegowej kałuży, która wy-
płynęła spod podeszw obuwia. – Zima 
jest piękna – jęknął. 

Kubek gorącej kawy z mlekiem po-
zwolił mu odzyskać równowagę. Maru-
dzewska tymczasem opróżniła siatki ze 
sprawunkami. Zaskoczyła ją paczka mro-
żonej marchewki w kostkach. 

- Prosiłam o pół kilo świeżej marchwi 
– zwróciła się do męża. – Co ja z tym 
zrobię?

- Kupiłem świeżą. Nawet waga się zga-
dza: 500 g. To musiało się stać w drodze 
do domu. Zamarzła na kość!– odparł Ma-
rudzewski, krztusząc się ze śmiechu. Był 
wyraźnie zadowolony ze swojego żartu. 

– Przepraszam. To był impuls. Swoje 
marchewki znajdziesz w kieszeniach mo-
jej kurtki – dodał.

- Zabawne – prychnęła jego żona z dez-
aprobatą.   

- Na klatce schodowej panuje okropny 
chłód – relacjonował Marudzewski nad 
kawą. - Pewnie znowu ktoś z sąsiedztwa 
wyrównuje nam temperaturę z otocze-
niem. Bez opamiętania i refleksji otwie-
rają okna na półpiętrach i nie domykają 

drzwi wejściowych. Koszty zdrowotne 
i finansowe tych dziwnych praktyk pono-
simy wszyscy. Morsowanie i krioterapia 
są ostatnio w modzie, ale jak kto lubi, 
albo potrzebuje, niech praktykuje we wła-
snym zakresie – ciągnął.

- W trudnych warunkach pogodowych 
warto też pamiętać o zwierzakach, które 
mogą potrzebować naszej pomocy – za-
uważyła Marudzewska.

- To trzeba robić z całą pewnością. Nie 
ma nic gorszego niż obojętność, ale ko-
nieczny jest też zdrowy rozsądek i wie-
dza, by rzeczywiście pomóc, a nie przy-
nosić szkody. Kto na przykład pamięta, że 
zgodnie ze spółdzielczym regulaminem 
używania lokali oraz porządku domowe-
go zakazane jest wysypywanie karmy dla 
ptactwa na balkonach i parapetach okien 
oraz pozostawianie pożywienia dla kotów 
w piwnicach i na piwnicznych okienkach? 
Albo, że miejskich gołębi nie powinno się 
dokarmiać pieczywem, a raczej ziarnami 
zbóż lub grochem, do tego w taki sposób, 
by nie zanieczyszczać otoczenia? – za-
kończył Marudzewski dopijając kawę.

Krzysztof Knas

Zima jest piękna!

Krzyżówka z hasłem

Nasz felieton

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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- Będzie to niewątpliwie ważna insty-
tucja na kulturalnej mapie Chorzowa, 
jedyna tego typu placówka w Polsce – 
mówi Andrzej Muszyński, członek Rady 
Osiedla „Centrum” Chorzowskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, zaangażowany 
we wspieranie tej inicjatywy. – Apelu-
jemy do byłych hutników o przekazy-
wanie na rzecz powstającego Muzeum 
pamiątek związanych z pracą w hucie, 

które wzbogacą ekspozycję. Nie po-
zwólmy, by to dziedzictwo przepadło, 
odeszło wraz z nami – kontynuuje. 

Poszukiwane są m.in. hutnicze notatni-
ki i pamiątkowa statuetka, która trafiała 
w ręce pracowników Huty Kościuszko, 
świętujących zawodowe jubileusze. – Po-
nieważ wielu hutników po pracy parało 
się hodowlą gołębi chcielibyśmy wzbo-
gacić ekspozycję także historycznym ze-
garem gołębiarskim, używanym do kon-
troli lotów – mówi Andrzej Muszyński.

Zainteresowani przekazaniem pamią-
tek proszeni są o kontakt z Muzeum 
Hutnictwa w Chorzowie w organizacji 
pod numerem telefonu 507 723 213, 
pod adresem poczty elektronicznej kon-
takt@muzeumhutnictwa.pl lub osobi-
ście w tymczasowej siedzibie instytucji 
mieszczącej się w Muzeum w Chorzo-
wie przy ul. Powstańców 25.   

Pamiątki z huty
Trwają przygotowania do otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
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Pracownicze plany kapitałowe zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 4 października 
2018 r .( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) okre-
ślającą zasady gromadzenia środków w pra-
cowniczych planach kapitałowych, zwanych 
dalej „PPK”, zawierania umów o zarządza-
nie PPK i umów o prowadzenie PPK, finan-
sowania i dokonywania wpłat do PPK oraz 
dokonywania wypłat transferowych, wypłat 
i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

Głównym ich założeniem jest utwo-
rzenie w celu systematycznego groma-
dzenia oszczędności przez uczestni-
ka PPK z przeznaczeniem na wypłatę po 
osiągnięciu przez niego 60-tego roku życia 
oraz na inne cele określone w ustawie. Co 
do zasady środki gromadzone w PPK sta-
nowią prywatną własność uczestnika.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę 
o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co naj-
mniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu 
której, jest obowiązany zawrzeć umowę 
o prowadzenie PPK. Pracodawca zawiera ją 
z instytucją finansową w postaci elektronicz-
nej pozwalającej na utrwalenie jej treści na 
trwałym nośniku. Wybór instytucji finansowej 
z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie 
PPK następuje w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową działającą u praco-
dawcy, a w przypadku ich braku w porozu-
mieniu z reprezentacją osób zatrudnionych 
wyłonioną w trybie przyjętym w danym pod-
miocie zatrudniającym. Wyboru dokonuje się 
w szczególności na podstawie oceny propo-
nowanych przez instytucje finansowe warun-
ków zarządzania środkami gromadzonymi 
w PPK, ich efektywności w zarządzaniu ak-
tywami oraz posiadanego przez nie doświad-
czenia w zarządzaniu funduszami inwestycyj-
nymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru 
dokonuje się mając także na uwadze najlepiej 
rozumiany interes osób zatrudnionych.

W imieniu podmiotów zatrudniających, 
będących jednostkami organizacyjnymi 
danej jednostki samorządu terytorialnego, 
wójt, burmistrz, prezydent miasta, może 
dokonać wyboru instytucji finansowej, 
z którą te podmioty zatrudniające zawrą 
umowy o zarządzanie PPK. Wybór, do-
konywany jest w porozumieniu z przed-
stawicielami zakładowych organizacji 
związkowych działających w jednostkach 
organizacyjnych objętych wyborem. 

Pracodawca zawiera w imieniu i na 
rzecz osób zatrudnionych w podmiocie 

zatrudniającym umowę o prowadzenie 
PPK. Lista osób będących uczestnikami 
PPK stanowi załącznik do umowy o pro-
wadzenie PPK, którego zmiana nie stano-
wi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowol-
ne. Do osoby zatrudnionej stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 
Określony w tych przepisach obowiązek 
równego traktowania dotyczy osoby za-
trudnionej także bez względu na to, czy 
jest ona czy nie jest uczestnikiem PPK.

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK fi-
nansują wpłaty podstawowe z własnych 
środków. Mogą zadeklarować finansowanie 
wpłat dodatkowych. Wysokość wpłat podsta-
wowych i wpłat dodatkowych określa się pro-
centowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wpłata podstawowa finansowana przez 
podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wyna-
grodzenia. Podmiot zatrudniający może zade-
klarować w umowie o zarządzanie PPK do-
konywanie wpłaty dodatkowej w wysokości 
do 2,5% wynagrodzenia. Może ona być różni-
cowana ze względu na długość okresu zatrud-
nienia w podmiocie zatrudniającym albo na 
podstawie postanowień regulaminu wynagro-
dzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązu-
jących u pracodawcy. Podmiot zatrudniający 
może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej 
lub zrezygnować z jej dokonywania w formie 
zmiany umowy o zarządzanie PPK. Wpłaty 
finansowane przez pracodawcę nie są wlicza-
ne do wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
ustalenia wysokości obowiązkowych składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłata podstawowa finansowana przez 
uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. 
Może ona wynosić mniej niż 2% wynagro-
dzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodze-
nia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK 
osiągane z różnych źródeł w danym mie-
siącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 
1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. 
Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę 
dodatkową w wysokości do 2% wynagro-
dzenia. Wysokość wpłaty podstawowej lub 
wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa 
w deklaracji składanej podmiotowi zatrud-
niającemu.

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym po-
wstał stosunek prawny wynikający z umo-
wy o prowadzenie PPK. Pracodawca jest 
obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat 

do wybranej instytucji finansowej finanso-
wanych przez ten podmiot oraz do oblicze-
nia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania 
wpłat do wybranej instytucji finansowej 
wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. 
Wpłaty finansowane przez uczestni-
ka PPK są obliczane i pobierane od uczestni-
ka PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia 
przez pracodawcę, a wpłaty dokonywane są 
w terminie do 15 dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym zostały obliczone 
i pobrane.

W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału 
minister właściwy do spraw pracy przekazuje 
uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, 
wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł 
w celu zaewidencjonowania jej na rachun-
ku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do 
„wpłaty powitalnej” przysługuje uczestniko-
wi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto 
umowę lub umowy o prowadzenie PPK i któ-
ry przez co najmniej 3 pełne miesiące kalenda-
rzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie 
uczestnictwa w PPK dokonano wpłat pod-
stawowych finansowanych przez uczestni-
ka PPK za co najmniej 3 miesiące.

Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym 
roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzy-
muje dopłatę roczną do PPK w wysokości 
240 zł finansowaną z Funduszu Pracy. Przy-
sługuje ona jeżeli kwota wpłat podstawo-
wych i dodatkowych finansowanych przez 
pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym 
roku kalendarzowym jest równa co najmniej 
kwocie wpłat podstawowych należnych od 
kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. 
Dopłata roczna jest ewidencjonowana na ra-
chunku PPK uczestnika PPK, który nabył do 
niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia 
roku następującego po roku kalendarzowym, 
za który przysługuje dopłata roczna.

Uczestnik PPK może zrezygnować z do-
konywania wpłat do PPK na podstawie 
deklaracji złożonej podmiotowi zatrud-
niającemu w formie pisemnej. Deklara-
cja zawiera dane dotyczące pracodawcy 
i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczest-
nika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy 
o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja 
z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga 
zmiany umowy o prowadzenie PPK.

W kolejnym numerze: Pracownicze Plany Ka-
pitałowe – wypłata środków i ich dziedziczenie.

mgr Aleksandra Partyka

Prawnik radzi Pracownicze plany kapitałowe - zasady ogólne
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Przywyknij do zdrowego jedzenia

W każdej dziedzinie drogą do sukcesu nie 
są zrywy, ale siła nawyku! Na wyrobienie 
nowego nawyku potrzeba minimum 21 dni. 

Jaki więc sens ma miesięczna dieta? Jeśli 
przyzwyczaimy do czegoś swój organizm, 
to będzie wysyłać sygnał o tym, że tego 
oczekuje i potrzebuje. Przyzwyczajmy go 
do dobrego jedzenia.

Budując zdrowe nawyki żywieniowe 
mamy szansę zbudować formę, kondycję 
i zdrowie długofalowo.

Mit 1: Zdrowe jedzenie jest drogie. 
Co jest tańsze: jogurt naturalny czy śmie-
tana 30%? Wykreśl, albo mocno ogranicz 
niektóre produkty: cukier, sól, śmietana, 
margaryna, produkty z syropem glukozo-
wo-fruktozowym (żelki, syropy smakowe 
do kawy). Potrawy przyprawiaj ziołami. Je-
śli w jakimś produkcie cukier jest już na 2 
lub 3 miejscu w składzie, odłóż go na półkę.

Mit 2: Zdrowe jedzenie jest niedobre. 
Wypróbuj testowy dzień w dowolnym kate-
ringu dietetycznym – sam/sama zobaczysz 
ile jest możliwości, ogranicza Cię tylko wy-
obraźnia.

Co Ci pomoże?
• Czytaj etykiety na produktach. Im prost-

szy skład, tym lepiej i zdrowiej.
• Aplikacja w telefonie, np. zdrowe za-

kupy. Skan kodu kreskowego produktu 
i masz cały skład opisany.

• Niech Twoim nawykiem będzie aktyw-
ność fizyczna – 1 godzina dziennie. Do-
wolna, nawet jeśli to spacer. Przy odchu-
dzaniu osoby otyłej, nieaktywnej zaczyna 
się właśnie od spaceru, by nie obciążać 
stawów. Regularność i budowa nawyku 
jest ważniejsza niż zrywy. Spacer, marsz 
codziennie da Ci więcej niż dwie godziny 
forsownych ćwiczeń raz na dwa tygodnie.

• Inny ważny nawyk to nawadnianie orga-
nizmu. Optymalny wzór: 30 mililitrów na 
każdy kilogram masy ciała. Do nawod-
nienia liczy się: woda, sok warzywny, 
koktajl, zupa. Nie liczy się: kawa, cola 
(możesz nią umyć zardzewiałe łyżeczki, 
by zobaczyć jak działa), nie liczy się al-
kohol i słodzone napoje, soczki i nektary.

Opracowała: 
Michalina Batóg, 

psychodietetyk

Planujesz zdrowe i długie życie? Jest wiele czynników, które się na nie składa-
ją. Jednym z najważniejszych jest regularne, zdrowe żywienie.  

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 i od 13.00 
do 13.30 (kasa Dyrekcji) oraz od 12.30 do 
13.00 (kasy administracji osiedli)

piątek
od 7.15 do 12.30
z przerwami od 9.00 do 9.30 i od 11.00
do 11.30

W zdrowym ciele
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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. Barska 6 51,50 budynek wielorodzinny - parter

3. Powstańców 20A 93,60 budynek wielorodzinny - parter

4. Kochłowicka 15 80,20 budynek wielorodzinny - parter

5. St. Batorego 13 116,30 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. 302, 304, 305.

poz. 1-3 administracja MA-3 ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A  tel. 32/ 241 35 97 tel.  32/ 241 41 16
poz. 4-5 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 położony w Chorzowie 
przy ul. Pawła Stalmacha 7.
Lokal o powierzchni użytkowej 83,10 m2, usytuowany jest na parterze 
budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodo-
ciągową i kanalizacyjną, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy.   
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowa-
dzonej 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.

Oględzin lokalu można dokonywać od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r., w godzi-
nach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-

stracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 
241 41 16.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spół-
dzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 26.02.2021 r., do 
godz. 13.00

Oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: zimnej 
wody, sprzątania klatki schodowej.  

W odniesieniu do ww. lokalu użytkowego zastosowanie znajduje § 5 
Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Miesz-
kaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 302, 304, 305.

REKLAMA

SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ
KUPIMY KAMIENICĘ

LUB UDZIAŁY W KAMIENICY
tel. 602 858 602

www.skupmieszkan.eu biuro@skupmieszkan.eu
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Alan P.

Jest kwarantanna.
Ludzie umierają.
Lekarze się starają.
Co teraz będzie?
Koronawirus będzie wszędzie.
Chociaż ludzie myją ręce
i tak umierają w męce.
Maski zakładają .
A te nie pomagają.
Mam nadzieję że to wszystko minie,
bo moje ręce żyją ciągle w płynie.

Kącik poetyckiWychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznego grona 
Spółdzielców będących miłośnikami poezji, zapraszamy 
Państwa do lektury i współtworzenia „Kącika poetyckiego” 
na łamach „Wiadomości Spółdzielczych”.

Nie mów mi proszę mamo,
kim w przyszłości zostać mam.
Pozwól, że o tym, zdecyduję sam.
Będę policjantem – antyterrorystą.
Dobrze wysportowanym kulturystą.

Mam teraz dziesięć lat
i lubię mój dziecięcy świat.
Cieszę się, że po szkole
mogę popatrzeć na swoją konsolę.
Gdy wsiadam na rower i jadę do parku
mam wtedy gofry jak w banku.

Dobrze, że wakacje są tuż tuż,
bo moja wędka przygotowana jest już.
Gdy nie łowię, to nurkuję.
Wtedy jak ryba w wodzie się czuję.
Zbieram kamyki, muszle i kraby.
To są moje wakacyjne zabawy.

Nie martw się więc mamo o mnie.
Moje życie zaczyna się cudownie.
Pochodzę jeszcze do szkoły,
Bo wiem, że uczyć się trzeba.
Za darmo nie ma gwiazdki z nieba!

Moje plany

Demeter miała już dość.
Ludzie nieźle jej dali w kość.
Tak się zdenerwowała,
że nawet ze złości się popłakała!

Krzyczała: Kiedy się opamiętacie?
Wstydu nie macie!
Susze, smog i wydobycia…
Nie szanujecie wokół życia!

Świat zamarł,
bo nagle zrobiło się nieciekawie.

Złość Demeter

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

• A HYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ, tel. 799-066-346.

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

• 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. 

• FOTOWOLTAIKA 602-644-573

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

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

• JUNKERS TERMET NECKAR – czyszczenie, konserwa-
cja, naprawa, wymiana, tel. 733-336-959.

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

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

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• Kupię mieszkanie za gotówkę, tel. 720-899-972.

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

• Wynajmę mieszkanie, parter 46 m2 – umeblowane, 
2 pokoje + kuchnia, C.O. w Chorzowie ul. Kopalnia-
na. tel. 604-938-945.

• Kupię mieszkanie z zasobów Spółdzielni Mieszka-
niowej. Płacę gotówką. tel. 720-899-972. 

• Wynajmę od 01.03.2021 mieszkanie 3-pokojowe, 
46 m2, I piętro, balkon, umeblowana kuchnia i ła-
zienka, szafy zabudowane w pokojach i przedpokoju, 
ul. Różana – niski blok. tel. 505-278-399. 

• Kupię mieszkanie (bez pośredników) w Chorzowie 
z C.O miejskim, może być zadłużone lub do remontu. 
Płacę gotówką. tel.: 508-178-396, 576-903-554.

• Kupię bezpośrednio garaż - Chorzów Batory - Kali-
ny, Graniczna tel. 797-299-422.

• Kupię bezpośrednio mieszkanie Chorzów Batory lub 
Centrum tel. 797-299-422.

• Wynajmę mieszkanie po remoncie w Chorzowie 
przy ul. Kopalnianej. Piętro 4/4. 34 m2, 2 pokoje + 
kuchnia, C.O. Cicha okolica. Cena 1200 zł do nego-
cjacji. tel. 698-640-541 po godzinie 16.00. 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, IV.  piętro 44 m2 
w centrum Chorzowa ul. Powstańców, zasoby 
ChSM odrębna własność, okna na wschód i zachód, 
mieszkanie z balkonem częściowo zadaszonym do 
mieszkania przynależna komórka lokatorska, parking 
ogrodzony zamykany, C.O. z sieci miejskiej, niski 
czynsz. Wolne od zaraz. tel.: 504-515-584.

• Wynajmę komfortowe mieszkanie 2 pokoje, 46 m2 w Cho-
rzowie Batorym, I piętro, C.O. z sieci, tel. 501-593-173. 

• Garaż do wynajęcia, ul. 16 Lipca w Chorzowie (obok 
bramy Clearexu), tel. 603-938-905. 

• Kupię lub zamienię mieszkanie w okolicy Klimzowca 
z zasobów ChSM, tel.: 516 163 869

• Kupię mieszkanie na osiedlu Pnioki w Chorzowie, tel. 
506 879 133

REKLAMA

DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, ul. Katowicka, 3 pokojowe o pow. 46 m2,  

cena: 210.000,-
• Chorzów, ul. Wileńska, kawalerka o pow. 34 m2 w kamie-

nicy, cena: 50.000,-
• Bytom, ul. Huty Julia, 2 pokojowe o pow. 50,6m2, 

cena: 125,000,-

Mieszkania do wynajęcia
• Chorzów, os. Pnioki, 3 pokojowe 72 m2, umeblowane 

1750+ media+kaucja
• Chorzów, ul. Lompy, 2 pokojowe 37 m2 

1000+ media+kaucja
• Katowice Ligota, 2 pokojowe 48 m2 

1400,- plus media

Działki do sprzedaży
• Tychy Zwierzyniec, działka b o pow. 900m2, położona przy 

kompleksie leśnym, cena 300/m2

 PRZYJMUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY,

DZIAŁKI BUDOWLANE 

- Zapewniamy pomoc przy uregulowaniu stanu prawnego nierucho-
mosci zgłaszanych do sprzedaży oraz kredytu na ich sfinansowanie

www.konkret1.gratka.pl

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

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE 
- SOLIDNIE

- DYSKRETNIE
- DOKUMENTACJA

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

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny

tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

ZŁOTA RĄCZKA
DROBNE NAPRAWY, DROBNE REMONTY, 

MALOWANIE, UKŁADANIE PODŁÓG

tel. 575-975-571

RemontyWykończenia

798 824 847

REDAKCJA NIE ODPOWIADA 
ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ 
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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

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

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

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

REKLAMA


