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Walne Zgromadzenie

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2021
Tegoroczne Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie z obowiązującym Statutem ChSM w czterech częściach,
trwających od 20 do 23 września. W związku z utrzymującym się na terenie całego kraju stanem epidemii, wszystkie części przebiegały przy zachowaniu zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Uczestnicy obrad składali pisemne oświadczenie
oceny ryzyka epidemiologicznego i przechodzili pomiar temperatury ciała, a w czasie trwania Walnego Zgromadzenia
korzystali z maseczek ochronnych, zakrywających usta i nos. Pierwszego dnia spotkali się członkowie ChSM z terenu
Administracji „Żołnierzy Września”, drugiego zamieszkali na terenie Administracji „Chorzów Batory”, trzeciego dnia
członkowie ChSM z obszaru Administracji „Centrum”, a czwartego zamieszkali w rejonie Administracji „Różana-Gałeczki”. Miejscem obrad była tradycyjnie hala Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego. Frekwencja utrzymana była na poziomie z lat ubiegłych. Na salę mogli wejść jedynie uprawnieni członkowie Spółdzielni lub ich
pełnomocnicy, legitymujący się stosownym mandatem.
Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywały się według tego samego porządku obrad. Po formalnym otwarciu następował wybór Prezydium danej
części Walnego Zgromadzenia, po czym

Marek Kopel

przewodniczący obrad przedstawiał zebranym porządek obrad. Następnie przeprowadzano wybór komisji skrutacyjnej.
Obrady sprawnie i rzeczowo prowadziły Prezydia wybrane dla każdej części
Walnego Zgromadzenia. Podczas części
pierwszej (obejmującej Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”) funkcję
przewodniczącej sprawowała Joanna
Chmielowska, a sekretarzem był Jan
Pawletko. Podczas części drugiej (obejmującej Rejon Administracyjny „Chorzów Batory”) obradom przewodniczył
Waldemar Kołodziej, zaś sekretarzem
była Barbara Paruzel. Podczas trzeciej
części Walnego Zgromadzenia (Rejon
Administracyjny „Centrum”) przewodniczącą obrad była Grażyna Widera,
a sekretarzem Zdzisław Rejek. Podczas
części czwartej Walnego Zgromadzenia

(Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”) obradom przewodniczył Romuald Brol, a funkcję sekretarza pełnił
Andrzej Klimas.
Dokończenie na stronach 4-5

REKLAMA

RESTAURACJA
CASINO CLUB
Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej)
tel. 32 247 70 54 lub 602 268 951

29
LAT

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA:
ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ - 280 ZŁ/PARA
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ - 490 ZŁ/PARA
WIGILIĘ FIRMOWĄ

Catering / Imprezy okolicznościowe
Więcej informacji na stronie www.rcc.pl

WULKANIZACJA

OPONY

SPRZEDAŻ
SERWIS
KLIMATYZACJA

odgrzybianie
ozonowe

Czynne pon - pt 800 - 1800 sob 800 - 1500

Chorzów, ul. Leśna 9, tel. 32
032246
246 86
8641
41

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy, wnęki itp.
pomiar i wycena gratis
tel. 503 592 364
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
(stary asfalt został zastąpiony kostką
brukową, którą ułożono z zachowaniem
odpowiednich spadów, tak aby nie
tworzyły się kałuże i zakończył się problem
zalewania lokali użytkowych. Rozpoczął
się remont balkonów w budynku przy
ul. 3-go Maja 113.
ul. Opolska 2

ul. 3-go Maja 113

Administracja
Zakończono
prace
związane
z remontem węzła centralnego ogrzewania
przy ul. Żołnierzy Września 13, remontem
nawierzchni przy ul. Opolskiej 2

ul. Rodziny Oswaldów

Rada Osiedla
Zapoznano się z aktualnym stanem
wynajmu lokali użytkowych oraz
analizą opłat za lokale, omówiono stan
przygotowań do sezonu grzewczego
2021/2022, wytypowano kandydatów
do nagród w Konkursie na Najładniejszy
Balkon i Ogródek Przydomowy.
Ponadto członkowie Rady Osiedla
poruszyli temat „Łąk naturalnych”
które upiększają nasze tereny m.in.
przy ul. Rodziny Oswaldów.

CHORZÓW BATORY
elektrycznej klatki schodowej przy
ul. Kaliny 62, malowaniem klatek
schodowych przy ul. Brzozowej 52-58
oraz malowaniem klatki schodowej przy
ul. Orląt 3.
W budynku przy ul. Brzozowej 1 doszło
do dewastacji windy przez podpalenie.
Koszt wymiany zniszczonej wykładziny
wyniósł 700 zł.
ul. Orląt 3

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych przeglądów instalacji gazowej
oraz przewodów kominowych spalinowych
i wentylacyjnych. Dokonano zgodnie
z harmogramem odczytów podzielników
kosztów ciepła w mieszkaniach.
Kontynuowane są prace związane
z malowaniem klatki schodowej przy
ul. Czempiela 42, remontem instalacji

ul. Brzozowa 1

ul. Brzozowej 52-58

Rada Osiedla
Na
wrześniowym
posiedzeniu
członkowie Rady Osiedla „Chorzów
Batory” zapoznali się z oceną działalności
gospodarczej za pierwsze półrocze
2021 roku oraz z wielkością zaległości
w opłatach za lokale za ten sam okres.
Ponadto omówili problematykę bieżącą.

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 zamówionych 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.

nr 10/2021

Wiadomości Spółdzielcze

strona 3

CENTRUM

ul. Księcia Władysława Opolskiego 1

Administracja
We wrześniu br. w zasobach Administracji „Centrum” zakończono wymianę grzejników centralnego ogrzewania w klatkach
schodowych budynków przy ul. Dąbrowskiego 4-6, 8-10-12, 16-18 i Słowiańskiej
18-40. Aktualnie rozpoczęto w budynkach
przy ul. Dąbrowskiego 4-18 i Słowiańskiej
18-32 roboty malarskie z terminem realizacji - IV kwartał br.
W budynku przy ul. Majętnego 16

kontynuowano wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.
Odebrane zostały roboty dekarsko-blacharskie oraz odgromowe na dachu
budynku przy ul. Majętnego 18.
W budynkach przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 1, 3, 5, 9 wymieniono
zawory podpionowe na instalacji centralnego ogrzewania.
W budynku przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 1 zakończone zostały
roboty związane z wymianą pierwszego
dźwigu osobowego.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach od 23 sierpnia do
15 września br. uzupełnione były złady
na instalacjach centralnego ogrzewania
we wszystkich budynkach Administracji
„Centrum”.
Rozpoczęcie sezonu grzewczego
2021/2022 nastąpiło z dniem 15.09.2021r.
Usuwaniem awarii na instalacjach centralnego ogrzewania zajmują się konserwatorzy osiedlowi i firmy zewnętrzne
zgodnie z zawartymi umowami.
Konserwatorzy osiedlowi na bieżąco wykonują m. in. naprawy i regulacje
drzwi wejściowych do budynków, w tym

samozamykaczy, kontrolę okienek piwnicznych, stolarki okiennej w klatkach
schodowych i pomieszczeniach ogólnego
użytkowania.
Rada Osiedla
We wrześniu br. Rada Osiedla „Centrum” omawiała sprawy związane
z przeglądami jesiennymi budynków.
Rada zapoznała się z informacją o przygotowaniu zasobów mieszkaniowych do
okresu zimowego pod kątem przygotowania
do sezonu grzewczego 2021/2022 i źródeł
ciepła. Omawiane były również uchwały Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się we wrześniu 2021r. Rozpatrywano
sprawy bieżące.

ul. Majętnego 18

RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
We wrześniu 2021r. w zasobach
administracji „Różana Gałeczki” zakończono
prace związane z remontem drogi przy
budynku przy ul. Młodzieżowej 9,
remontem dachu Klubu „Pokolenie” oraz
wymianą poziomów kanalizacyjnych przy
ul. Górniczej 30-32. Wykonano naprawę
instalacji odgromowej budynku przy
ul. Szczecińskiej 10, remonty 2 przyłączy

ul. Młodzieżowa 9

kanalizacyjnych przy ul. Gałeczki 43
oraz pionu kanalizacji deszczowej przy
ul. Ryszki 49. Wymieniono huśtawkę na
placu zabaw przy ul. Młodzieżowej 1.
Rozpoczęto prace związane z remontem
nawierzchni drogi przy ul. Gałeczki 40,
remontem tarasu przyul. Gałeczki 36,
malowaniem
klatek
schodowych
w budynkach przy ul. Gałeczki 40,
Sportowej 15 i Racławickiej 31-37.
Opracowana została koncepcja renowacji
terenu przed budynkiem Gałeczki 40.
Prace w tym zakresie planowane są do
realizacji w roku 2022. Rozpoczęto również
prace związane z modernizacją instalacji
domofonowej przy ul. Gałeczki 41. W dalszej
kolejności prace takie wykonane zostaną
w budynku przy ul. Gałeczki 43.
Przeprowadzane były kontrole szczelności
instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie
i przeglądy instalacji elektrycznych oraz
realizowano wynikające z nich zalecenia. Na
bieżąco usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Podczas posiedzenia we wrześniu 2021r.
Rada Osiedla „Różana Gałeczki” zapoznała się z przygotowaniami do sezonu grzewczego 2021/2022 oraz przeprowadzonymi
w związku z tym pracami remontowymi
w zasobach administracji. Rada omówiła
kwestie związane z przygotowaniami do
Walnego Zgromadzenia ChSM.
Rozpatrywane były również sprawy
bieżące i wniesione przez mieszkańców
osiedla.

ul. Górnicza 30-32
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Walne Zgromadzenie

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2021
Dokończenie ze str. 1
Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Kopel przedstawiał krótkie
omówienie rocznego sprawozdania Zarządu
z działalności ChSM w roku 2020. Zastępca
Prezesa Zarządu Łukasz Kołodziej przedstawiał sprawozdanie w zakresie funduszu
remontowego za ten sam okres, natomiast
Członek Zarządu Bartłomiej Gocek przedstawiał sprawozdanie finansowe w części
dotyczącej bilansu. Następnie Prezes Zarządu ChSM Marek Kopel przedstawiał krótką
informację dotyczącą realizacji wniosku polustracyjnego. Przedstawiciele Rady Nadzorczej przedstawiali główne założenia rocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok. Treść dokumentów została
opublikowana wcześniej na łamach „Wiadomości Spółdzielczych” i zakładce E-Bok na
stronie internetowej ChSM oraz była wyłożona w siedzibie ChSM zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiciele Rady
Nadzorczej ChSM przedstawiali zgromadzonym również treść opinii Rady Nadzorczej
w sprawie sprawozdania finansowego za rok
2020 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia
absolutorium dla członków Zarządu, a także
główne tezy listu polustracyjnego przesłanego przez Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej z informacją
o wynikach przeprowadzonej lustracji pełnej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia
2020r. i wniosek polustracyjny. List przesłany przez Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej z informacją
o wynikach przeprowadzonej lustracji pełnej
został udostępniony członkom w siedzibie
Spółdzielni oraz opublikowany na stronie internetowej ChSM w zakładce E-Bok, a także

Łukasz Kołodziej

w "Wiadomościach Spółdzielczych".
W kolejnym punkcie obrad komisja skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający
prawomocność danej części Walnego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu dyskusji
odbywały się głosowania nad uchwałami
Walnego Zgromadzenia. Były to głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020, w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami
z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ChSM za 2020 rok, a także w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Zarządu z działalności ChSM za 2020
rok. Następnie głosowano nad podjęciem
uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Markowi Koplowi
za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu, udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi za
okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia
2020r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy
Prezesa Zarządu, udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Małgorzacie Aksamskiej za okres od 1 stycznia 2020r. do

Grażyna Widera

25 września 2020r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu i udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi
Gockowi za okres od 1 grudnia 2020r. do
31 grudnia 2020r. z tytułu pełnienia funkcji
Członka Zarządu. Następnie odbyły się głosowania nad uchwałami w sprawie ustalenia
najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021/2022r.,
w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju
działalności gospodarczej oraz działalności
społecznej i oświatowo-kulturalnej na lata
2021-2022, w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku polustracyjnego oraz w sprawie
przyjęcia regulaminu wyboru delegatów
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Pomimo nadzwyczajnych warunków, poszczególne punkty obrad Walnego Zgromadzenia ChSM realizowano rzeczowo i sprawnie. Protokoły z przebiegu poszczególnych
części obrad są dostępne dla członków ChSM
w serwisie E-Bok oraz w siedzibie ChSM
przy ul. Kopalnianej 4a (Dział Organizacji
i Kadr). Zestawienie podjętych uchwał stanowi dalszą część niniejszego sprawozdania
z Walnego Zgromadzenia ChSM.

Bartłomiej Gocek
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REJON ADMINISTRACYJNY "ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA"
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WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 20-23.09.2021r.
Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 20-23.09.2021r.
podjęło uchwały w następujących sprawach:
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
• przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni,
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.,
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.,
• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Koplowi za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu,
• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu
pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Małgorzacie Aksamskiej za okres od 1 stycznia 2020r. do 25 września 2020r. z tytułu
pełnienia funkcji Członka Zarządu,
• udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Gockowi za okres od 1 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu
pełnienia funkcji Członka Zarządu,
• ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021/2022r,
• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na lata 2021-2022,
• przyjęcia do realizacji wniosku polustracyjnego,
• przyjęcia regulaminu wyboru delegatów Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
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DROŻEJE CIEPŁO

Kolejny sezon grzewczy rozpoczął się 15 września 2021r. Energia cieplna – jej produkcja i dostawa, tak jak każdy towar, posiada
swoją cenę. Dostawcą ciepła do zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową jest Spółka TAURON Ciepło,
która w roku 2021 wprowadziła dziewięć taryf dla ciepła zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W
zasobach
zarządzanych
przez
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową
każdy budynek wyposażony w instalację
centralnego ogrzewania posiada licznik
ciepła do mierzenia ilości zakupionych GJ.
Licznik jest własnością dostawcy ciepła.
Ponadto dla każdego budynku zamówiona
jest określona moc cieplna. Tak więc, koszty
dostawy centralnego ogrzewania rozliczane
są z użytkownikami i obejmują wyłącznie
koszty ponoszone przez Spółdzielnię
w związku z zakupem ciepła dostarczanego
do budynku na podstawie wystawionych
faktur, a mianowicie:
a/ opłaty stałe wynikające z zamówionej
mocy cieplnej (MW) płatne przez 12 miesięcy
w roku, na które składają się:
• opłata za zamówioną moc cieplną,
• opłata stała za usługi przesyłowe,
• opłata stała za usługi przesyłowe
źródła ciepła.
b/ opłaty zmienne związane z zakupem
ciepła (GJ) na podstawie wskazań
licznika
ciepła
zamontowanego
w budynku, w skład których wchodzą:
• opłata za ciepło,
• opłata zmienna za usługi przesyłowe,
• opłata zmienna za usługi przesyłowe
źródła ciepła (zł/m3).
Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
przeprowadzane są na podstawie Regulaminu
w sprawie zasad rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania wysokości opłat za lokale
zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnię
Mieszkaniową – Załącznik nr 2 Zasady

rozliczania kosztów energii cieplnej dla
centralnego ogrzewania i podgrzania
wody użytkowej.
Na część stałą – rozliczaną proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej składają się:
a/ koszty stałe – wynikające z mocy
zamówionej u dostawcy ciepła dla
całego budynku,
b/ koszty wspólne, które obejmują:
• ciepło zużyte przez nieopomiarowane
grzejniki w łazienkach,
• ciepło emitowane przez piony i poziomy
instalacji c. o. – nieopomiarowane,
• ogrzewanie pomieszczeń wspólnych
(klatki schodowe, piwnice, suszarnie, itp.),
• przenikanie ciepła przez ściany
między mieszkaniami o różnych
temperaturach.
Część zmienną stanowi faktyczne
zużycie ciepła w mieszkaniu określone
według wskazań podzielników kosztów.
Podzielniki kosztów nie są licznikami
a jedynie pozwalają podzielić na
poszczególne lokale koszty poniesione na
zakup centralnego ogrzewania w budynku
w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania
stanowi przeliczenie matematyczne.
Dla budynków wyposażonych w centralne
ogrzewanie ustalone są dwa okresy
rozliczeniowe, a mianowicie od lipca do
czerwca albo od października do września
roku następnego. Rozliczeniu podlegają
koszty poniesione na zakup ciepła oraz
opłaty zaliczkowe wniesione w tym
czasie. Termin odczytu podzielników
wyparkowych upływa z dniem 30 czerwca

dla pierwszej grupy budynków oraz
30 września dla drugiej grupy. Wyjątek
stanowił rok 2020, kiedy z uwagi na
pandemię odczyty we wszystkich
budynkach przeprowadzono w miesiącach
sierpień – wrzesień z zachowaniem
danych do rozliczenia przypadających na
dane okresy rozliczeniowe.
Analiza rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania wykazuje, iż w niektórych
budynkach opłaty zaliczkowe nie
pokrywają kosztów poniesionych na zakup
energii cieplnej. Wpływ na to mają zmiany
taryf i ilość zakupionego ciepła, temperatury
zewnętrzne i wilgotność powietrza oraz
długość sezonu grzewczego. Znaczenie ma
również indywidualne zapotrzebowanie
na ciepło w celu uzyskania określonego
komfortu cieplnego przez mieszkańców.
Zapowiadana zmiana sposobu naliczania
taryf za sprzedaż ciepła przez Urząd
Regulacji Energetyki oraz wzrost kosztów
uprawnień przez producentów do emisji
CO2 będą w przyszłych okresach
skutkować podwyżkami i za ogrzewanie
zapłacimy więcej.
Zachodzi zatem potrzeba podwyższenia
zaliczek
za
centralne
ogrzewanie
w wybranych budynkach jeszcze w tym roku.
O wprowadzonych zmianach użytkownicy
mieszkań poinformowani zostaną poprzez
przesłanie nowych wymiarów opłat.
Irena Kołodziej,
kierownik Działu Ekonomicznego ChSM

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W dniu 29 września 2021 roku odbyło
się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ChSM, na którym Rada podjęła
następujące Uchwały:
• w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały 23/R/2021 Rady Nadzorczej ChSM w sprawie ustalenia
wysokości opłat za lokale i inne nieruchomości w ChSM;
• w sprawie wyrażenia zgody Rady Nadzorczej ChSM na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie
służebności przesyłu na rzecz Tauron

Ciepło sp. z o.o. na nieruchomości przy
ul. Kazimierza Wielkiego 8-10.
Na posiedzeniu obecni byli Kierownicy
Administracji Osiedli: Pani Joanna Chmielowska, Pani Dagmara Patas-Händel, Pani
Bożena Szaleniec i Pan Adam Klosek.
Wspólnie omawialiśmy bieżącą działalność
Administracji oraz formę jej prezentacji na
łamach Wiadomości Spółdzielczych.
W kolejnym punkcie obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat:
• przygotowania zasobów Spółdzielni
do okresu zimowego 2021/2022;

• przetargów na prowadzenie robót remontowo - modernizacyjnych
w III kwartale 2021r.;
• przebiegu Walnego Zgromadzenia,
które odbyło się w dniach 20 – 23
września 2021r.;
• bieżącej działalności Zarządu.
W sprawach organizacyjno-samorządowych omówiono zgłoszone uwagi
mieszkańców naszej Spółdzielni.
Sekretarz RN ChSM,
Justyna Szatkowska
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Chłopiec z łabędziem w dobrych rękach
Uroczysta gala, w ramach Miejskiej
Inauguracji Roku Kulturalnego, odbyła się
16 października br. w Teatrze Rozrywki.
W tej samej kategorii wyróżniono
jeszcze Danutę Matysik, założycielkę
Agencji
Koncertowo-Wydawniczej
„Delta” wydającej kwartalnik „Twój
Blues”. Nagrodę w kategorii osiągnięć
twórczych otrzymali aktor Michał
Żurawski oraz związany z Teatrem
Rozrywki muzyk, kompozytor i aranżer,
Radosław
Michalik.
Chorzowskim
Medalem im. Kurta Aldera uhonorowano
Antoniego Sobczyka, odchodzącego
na emeryturę wieloletniego dyrektora
chorzowskich instytucji kultury. Nagrody
wręczali I Zastępca Prezydenta Miasta
Wiesław Ciężkowski i Przewodniczący
Rady Miasta Waldemar Kołodziej.
Podniosłą uroczystość uświetnił koncert
zespołu Włodek Pawlik Trio.
Ireneusz Warta jest kierownikiem
Klubu „Pokolenie” ChSM od roku

Ireneusz Warta odbiera statuetkę „Chłopca z łabędziem” z rąk Wiesława Ciężkowskiego,
Zastępcy Prezydenta Chorzowa
2000. Pod jego kierunkiem stał się
on w zasadzie domem kultury na
chorzowskim Klimzowcu. Proponowane
tu zajęcia i wydarzenia cieszą się dużym
zainteresowaniem. Legendą obrosły
letnie i zimowe półkolonie, a także
spotkania samotnych spółdzielców przy

Po drugiej stronie lustra
- Tym razem swoje marzenie o twórczym i owocnym spotkaniu ze
wspaniałą publicznością oraz dyskusjach o sztuce i wymianie
doświadczeń spełni z nami Sybilla Nowak. Serdecznie zapraszam
na wernisaż jej wystawy malarstwa w Galerii Spełnionych Marzeń
29 października 2021 o godzinie 18.00 – mówi Krzysztof
Łazikiewicz, organizator i kurator wszystkich przedsięwzięć
odbywających się pod szyldem Galerii w gościnnych progach
Klubu „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Sybilla Nowak urodziła się w roku 1958 w Siemianowicach
Śląskich. Jak sama wspomina, rysuje i maluje od dziecka, a jej
jedyną edukacją w tym zakresie (nie licząc programowych lekcji
plastyki) były zajęcia w Ogrodzie Jordanowskim. Z płótnem
i farbami olejnymi zetknęła się po raz pierwszy przystępując
w roku 2006 do Grupy Plastycznej „Spichlerz’86”. W roku
2014 dołączyła do Grupy Artystycznej „Laura”.
- Dziś, gdy już nie pracuję zawodowo, chcę i mogę poświęcić
swojej pasji znacznie więcej czasu – zauważa Sybilla Nowak. –
Tworząc, przenoszę na płótno swoje emocje, uczucia, fantazje
i marzenia – podsumowuje.
(k)

wigilijnym stole, ściągające prawdziwe
tłumy. Dobrą frekwencją cieszą się
koncerty, wystawy i spektakle teatralne.
Działalność Ireneusza Warty opiera się na
umożliwianiu reprezentantom lokalnego
środowiska realizowania wartościowych
artystycznie pomysłów.

Fot. Adrian Ślązok

Ireneusz Warta, kierownik Klubu „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znalazł się w gronie tegorocznych laureatów Nagrody
Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Statuetką „Chłopca z łabędziem” został uhonorowany w kategorii upowszechniania kultury.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznego grona
Spółdzielców będących miłośnikami poezji, zapraszamy
Państwa do lektury i współtworzenia „Kącika poetyckiego”
na łamach „Wiadomości Spółdzielczych”.

Barbara Bugdoł
Dobry tylko początek
Na początku było słowo…
To Ty je stworzyłeś, Boże,
Niecnoto
Dziś pewnie zapytałbyś sam siebie
Po co?
Żeby człowiek w człowieka uderzał
Z taką mocą…

Dualizm natury
Jesteśmy raz burzą zachwytów
Okrywamy wszystko dokoła
Innym razem płaczu cieniem
Rozlewamy rzęsiste krople z czoła.
Zmienne niezmiennie toczą nas nastroje
Trzymają w objęciach, traktują jak swoje
Na zawsze już złączone, na dobre i złe
Kobieta i pogoda – jesteśmy we dwie.

Maj 2021

Dylematy
Kiedy już minie mój termin ważności
Kiedy ucichnie melodia ostatnia
Usłyszę pewnie to jedno pytanie,
Które każdego wprawia w serca drganie.
Kiedy już stanę przed stwórcy bramą,
Zrobiwszy najpierw rachunek sumienia,
Będę miała tylko jedno podejście
Na godne z tego świata odejście.
Jakich słów trzeba będzie
Użyć w obronie swego imienia
Żeby otworzyć wrota wieczności
Po odpowiedniej stronie istnienia?
Zanim nadejdzie czas rozliczenia
Może wystarczy przed jego kresem
Patrzeć na wszystkich tak jak na siebie
I widzieć zawsze w każdym człowieka.

Barbara Bugdoł
Polonistka i slawistka. Emerytowana nauczycielka
chorzowskich szkół. Rozmiłowana w sporcie, muzyce
klasycznej, brydżu i SCRABBLE. Przygodę z pisaniem
rozpoczęła przed trzema laty.
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Nie wiem

Może, gdy zechcecie, od dzisiaj się zmienię.
Może od dzisiaj będę myśleć inaczej.
Może porzucę chłonnych myśli korzenie
i na nielotnej łące cicho zapłaczę.
Może zobaczę świat z cudzej strony,
zupełnie innej niż dotąd znany.
Może porzucę swych marzeń schrony,
by wejść znów w krąg dawno pożegnany.

Nie wiem
Jak opisać słowami miłość
Kiedy dziś oznacza nigdy
A jutro – puste zawsze
Jesteś – zastąpione zostaje byłaś
Byłaś – staje się niejasne
Czy kiedyś nastąpi
Będziesz?

Może to zrobię, inni przecież mogą,
ale czy nadal pozostanę sobą?

Niepokój

Refleksje balkonowe

Lato jeszcze nie wybrzmiało
Jeszcze zieleń wygrywa z innymi barwami
A we mnie narasta niepokój,
Że znowu zamierają ogrody z malwami.

Gdy zmęczona chaosem dnia
Zasiadam w miękkim fotelu na balkonie
Widzę tylko wierzchołki świerków
Wyrastające ponad poziom drugiego piętra.

I choć kryje się w tym obietnica,
Że to nie dzieje się na zawsze
Trudne jest każde pożegnanie
I z każdym rokiem coraz łzawsze.

Od lat przyglądam się
Jak natura obarcza je
Co roku nowymi obciążeniami,
Obsypując rzęsiście szyszkami.

Coraz mocniej wypełnia się czas
Prawo głosu powoli nam odbiera
Aż przyjdzie moment, gdy w ciszy
Już nikt nas nie usłyszy.

Nie zrzuciwszy poprzednich zasobów,
Coraz trudniej przyjmują na siebie nowy ciężar
I nadal trzymają się dostojnie,
Pnąc się w górę mimo zbędnego balastu.

Nie powrócimy jak ptaki na wiosnę
I zapach lawendy pod oknami
Och, jakże ci zazdroszczę, przyrodo!
Jak okrutnie postąpiłaś, naturo, z nami!

Tak wiele mamy z nimi wspólnego…

Wrzesień 2021

Wrzesień 2021

Szymborska miała rację
Stojąc pod dębem sprzeczności, walczę z myślami,
Czy mam pozostać pod liści osłoną?
Czy w nurt życia rzucić się z pomysłami?
Czy w chłodzie dnia szukać słońca promieni?
Czy w ciemną burzę wniknąć bez obawy?
Czy skupić w sobie cały ból w nadziei,
że życie nie trwa tylko dla zabawy?
Myśli te próżno kłębią się w mej głowie,
Wiruje zawrotnie życia wrzeciono,
A my niezmiennie wiemy o sobie
Tyle tylko, ile nas sprawdzono.
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Dzieje Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
sięgające aż 1908 roku, są ważną częścią
historii miasta. W ramach nowego cyklu, który
zatytułowaliśmy „Historia blisko Ciebie”,
zamieszczamy
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.

Fot. Adrian Ślązok

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Fot. Adrian Ślązok

Projekty Ludwiga Schneidera
Ludwig Schneider aż do końca lat 80. XX wieku pozostawał mało znaną postacią zarówno w historii architektury, jak i w historii
regionu. Środowiska architektów i regionalistów postrzegały go głównie przez pryzmat jego (niemieckiej) narodowości,
co nie sprzyjało obiektywnym studiom nad jego dorobkiem. Natomiast w Niemczech małe zainteresowanie osobą Ludwiga
Schneidera wynikało po części z tego, że wszystkie zaprojektowane przez niego kościoły były świątyniami katolickimi.

Fot. Adrian Ślązok

Ten niesłusznie zapomniany architekt urodził się 23 marca 1855 roku w Namysłowie
(wtedy Namslau) w rodzinie miejscowego

Neogotycka kaplica z 1898 roku na cmentarzu
parafii św. Jadwigi

adwokata. Nie zachowały się źródła, które
pozwoliłyby odtworzyć etapy jego edukacji. Nic nie wiadomo także o tym, w jakich
pracowniach odbywał praktyki zanim rozpoczął samodzielną działalność. Sam Ludwig
Schneider w artykułach zamieszczonych
w różnych periodykach nigdy nie wspomniał też o swoich mistrzach, pod kierunkiem których zdobywał wiedzę i doświadczenie. Z katowickich ksiąg meldunkowych
wynika, że przez kilka lat miał swoje biuro
projektowe przy dzisiejszej ulicy Kościuszki.
Jego aktywność zawodową badacze zwykli
dzielić na dwa etapy: 1/ od 1885 do 1904,
2/ od 1904 do 1914.
Wśród projektów powstałych w pierwszym etapie dominowały świątynie w stylu
neoromańskim i neogotyckim. Ze względu
na dostępność surowców oraz koszty budowy Ludwig Schneider preferował styl
neogotycki, stąd większość budowli sakralnych jego autorstwa wzniesiona została
z cegły klinkierowej i suszonej. Ponadto styl

ten był urzędowo promowany przez władze w Cesarstwie Niemieckim jako najpełniej wyrażający ducha niemieckiej kultury
i historii. W pracach nad każdym projektem
architekt rodem z Namysłowa starał się
dopasować kubaturę świątyni do liczebności parafian. Ukończenie projektu kościoła
pod wezwaniem św. Antoniego w Rybniku
w 1904 roku było cezurą zamykającą pierwszy etap aktywności zawodowej Ludwiga
Schneidera. Odczuwając swego rodzaju
zmęczenie stylem neoromańskim i neogotyckim zaczął poszukiwać inspiracji w stylach architektonicznych z innych epok, co
znalazło odzwierciedlenie w powstałych
wtedy projektach.
Proces intensywnego rozwoju gospodarczego po zjednoczeniu Niemiec i towarzyszące mu uprzemysłowienie skutkowały nie
tylko zmianami demograficznymi, ale także
ożywieniem budownictwa sakralnego. Sam
Ludwig Schneider wspominał o 47 kościołach
zbudowanych według jego projektów. Spo-

śród zachowanych do dziś tylko 6 znajduje się
poza obecnym terytorium Polski – 3 na Morawach w Czechach, 2 w Niemczech i 1 w Danii. Oprócz świątyń architekt ten projektował
także kaplice cmentarne i budynki plebanii.
Ponadto w swoim dorobku miał również
projekty kamienic mieszczańskich i budowli pałacowych. Jak przystało na typowego
przedstawiciela historyzmu w architekturze
potrafił twórczo adaptować wypracowane już
we wcześniejszych epokach rozwiązania konstrukcyjne, dlatego też historycy architektury
zaliczyli go do grona eklektyków.
Na terenie Chorzowa (w jego współczesnych granicach) zrealizowanych zostało
6 projektów autorstwa Ludwiga Schneidera.
Chronologicznie pierwszym z nich jest neogotycka kaplica wybudowana w 1898 roku
na cmentarzu przy ul. Drzymały. Długa na
16, 5m, szeroka na 7, 8m z zewnątrz wyróżnia się dominującą sześcioboczną wieżą oraz
ulokowaną po prawej stronie fasady wieżą
cylindryczną, w której znajduje się klatka
schodowa. We wnętrzu kaplicy zastosowane zostały typowe dla tego stylu sklepienia
krzyżowo-żebrowe. Z zachowanych źródeł wiadomo, że na sześciobocznej wieży
zamontowany był dzwon, który w czasie
I wojny światowej w 1915 roku został przez
wojsko zarekwirowany. Natomiast w latach
II wojny światowej kaplica pełniła funkcje
kostnicy. W maju 2009 roku ten obiekt architektoniczny został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.
We wrześniu 1901 roku w ówczesnych
Wielkich Hajdukach kardynał Georg Kopp
poświęcił kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowany według projektu Ludwiga Schne-
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idera. Architekt rodem z Namysłowa nadał
tej świątyni formę „neogotyckiej pseudobazyliki”. Rozmieszczenie trójbocznej absydy,
niższych naw bocznych i kaplic świadomie
miało nawiązywać do rzutu trójliścia. Ściany zewnętrzne z cegły licówki miały także
elementy dekoracyjne, które z upływem czasu i postępującym zabrudzeniem elewacji
przestały być dostrzegalne. Neogotycki styl
dodatkowo podkreślały ostrołukowe okna,
wysoka wieża oraz portal nad wejściem do
świątyni.
Rok 1903 był dla Ludwiga Schneidera
czasem finalizowania dwóch przedsięwzięć
na terenie dzisiejszego Chorzowa. W samym
centrum miasta dobiegła końca budowa
Domu Pomocy Społecznej przy (obecnie)
ul. Powstańców. Eklektyczny dwupiętrowy
budynek z mieszkalnym poddaszem należał
do sióstr sercanek, które prowadziły w nim
Dom Opieki. W szczycie budynku we
wnęce umieszczona został figura Najświętszego Serca Pana Jezusa w konwencji artystycznej „Serce Gorejące”. Ściany z cegły
licówki ozdobiono fryzem oddzielającym
kondygnacje. W 1926 roku budynek przejęło Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo. Obecnie w budynku
oprócz Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje także Świetlica Socjoterapeutyczna.
W tym samym 1903 roku w Chorzowie
Starym ks. Franciszek Adamek, proboszcz
kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, wraz z księżmi wikarymi wprowadził
się do nowej plebanii zaprojektowanej przez
Ludwiga Schneidera. Ten piętrowy budynek
z mieszkalnym poddaszem, półkolistymi
oknami i portykiem przy wejściu głównym
służy kolejnym pokoleniom kapłanów i całej
parafii po dziś.

Kościół pw. św. Jadwigi został przebudowany w 1908 roku

Fot. Beata Wróblewska
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Budynek Domu Pomocy Społecznej z 1903 roku.
W szczycie budynku umieszczona został figura
Najświętszego Serca Pana Jezusa

W 1906 roku z nowego budynku probostwa mogli cieszyć się kapłani i parafianie
w Wielkich Hajdukach. Zlecenie projektu
Ludwigowi Schneiderowi uznano za najpewniejszy sposób zachowania jednolitości
nowego obiektu ze stylem i charakterem
z wybudowanej przed 5 laty świątyni.
W archiwaliach zachowanych po architekcie rodem z Namysłowa odnaleziono
niezrealizowany projekt świątyni w Królewskiej Hucie. Prawdopodobnie po tym
jak ostatecznie zaniechano planu realizacji
tej inwestycji podjęto decyzję o przebudowie kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi.
Zadania tego w 1908 roku podjął się Ludwig Schneider. Według jego projektu dobudowane zostały dwie tylne wieże, przedłużono nawę główną, dobudowano chór
organowy oraz portal przy wejściu głównym. Dopełnieniem zmian był nowy ołtarz
z białego marmuru.
W związku z postępującą chorobą oczu
Ludwig Schneider w 1914 roku przeszedł
na emeryturę i wraz z żoną Elżbietą zamieszkał w Złotym Stoku (wtedy Reichenstein), tam też zmarł 29 grudnia 1943 roku.
Fakt, że tylko Katowice mogą poszczycić
się większą niż Chorzów liczbą zrealizowanych projektów autorstwa Ludwiga Schneidera każe tym bardziej docenić wkład tego
architekta w kształtowanie wizerunku miasta w czasach jego dynamicznego rozwoju.
Póki jeszcze jesienne słoty nie zatrzymają nas w domach warto wybrać się na
spacer i przyglądając się budowlom, które
zdołały nam spowszednieć, docenić kunszt
ich projektanta.
Roman Herrmann

strona 12

Wiadomości Spółdzielcze

nr 10/2021

Jazzowe klimaty w Klubie ChSM „Pokolenie”
Jazz według niektórych to muzyka
pełna uczuć, która płynie prosto z serca
i trafia wprost do niego. Ta fala emocji
spłynęła na uczestników koncertu Daily
Jazz festiwal 2021, który odbył się
8 października w Klubie ChSM Pokolenie.
Wydarzenie
zostało
zorganizowane
dzięki funduszom Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa
Śląskiego w ramach wygranego projektu
„Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu
Kultury”, z inicjatywy Instytutu Myśli
Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Jednak
za niewątpliwym sukcesem tego projektu
stoją liczne głosy mieszkańców Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sympatyków
naszego Klubu, które zostały oddane
podczas internetowego głosowania.
Zespołem goszczącym na klubowej
scenie była grupa SOUTH SILESIAN
BRASS BAND, która swoim repertuarem
zabrała wszystkich do świata jazzu
tradycyjnego. „When You’re Smiling”,
„Cheek To Cheek” i wiele innych utworów

wybrzmiało ze sceny i trafiło wprost
do serc wszystkich zgromadzonych na
koncercie. Atmosfera była prawdziwie
radosna, momentami wręcz taneczna,
a najlepszym dowodem na entuzjastyczny
odbiór koncertu był pięciokrotny bis.
Wyjątkowym momentem wieczoru było
wspólne granie Zespołu wraz z panem
Wiktorem Bankiem członkiem Polskiego
Towarzystwa Jazzu Tradycyjnego, który
dzięki swojemu osobliwemu instrumentowi
czyli TARCE (po śląsku WASZBRET)
przeniósł wszystkich na prawdziwy
festiwal jazzowy rodem z południa Stanów
Zjednoczonych. Bardzo cieszymy się, że po
długiej przerwie w Klubie znowu zaczęło

Muzyczne zaduszki
„Coda” to coroczna zaduszkowa impreza
muzyczna, podczas której wspominamy
artystów już nieobecnych wśród nas.
Tegoroczna edycja koncertu sfinansowana
jest dzięki funduszom Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa
Śląskiego w ramach wygranego projektu

„Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu
Kultury” z inicjatywy Instytutu Myśli
Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
W tym roku zespołem prowadzącym
będzie „Coffee Experiment”. Mieszanka
jazzu, soulu i bluesa w autorskim
wykonaniu tych młodych muzyków

tętnić życie artystyczne i już teraz serdecznie
zapraszamy 5 listopada na koncert
wspomnieniowy również w klimacie
jazzowym (szczegółowe informacje na
temat wydarzenia już wkrótce na fanpage
Klubu „Pokolenie” na facebooku, na stronie
www.chsm.com.pl oraz pod numerami
tel. 32 2419 347, 504 095 967).

zapowiada się naprawdę obiecująco. Jak
zawsze na koniec zaprosimy wszystkich
obecnych muzyków i poetów do
wspólnego Jam session.
Serdecznie zapraszamy 5 listopada (piątek)
o godz. 18.00. Ilość miejsc podczas
koncertu jest ograniczona, wszelkie
szczegółowe informacje udzielane są
pod nr tel. 32 2419 473 oraz 504 095 976,
a także na stronie www.chsm.com.pl oraz na
fanpage Klubu „Pokolenie” na Facebooku.
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Film sen-sacyjny
któregoś dnia rzeczywiście wykształci
w ludziach potrzebę zapadania w sen
zimowy, na pewno nie stanie się to za
naszego życia, więc twoja wprawa to
zwykła strata czasu, który mógłbyś
spożytkować znacznie pożyteczniej –
ironizowała.
- Mam nawet pomysł! Może wybierzemy się do kina? – Marudzewski
odpowiedział na zaczepkę. Propozycja została zaakceptowana i po kilku godzinach małżonkowie stanęli
w progach multipleksu. Kupili bilety,
kubełek popcornu, duże kubki napojów gazowanych i udali się na seans.
Kultura właśnie odżywała po pandemicznych lockdownach – widownie
kin, teatrów i sal koncertowych pękały w szwach. Ten dawno nie oglądany widok mógł dawać choć odrobinę optymizmu. Marudzewscy zajęli
z góry opłacone pozycje, gotowi na
seans, który rozpoczął się zaraz… po
blisko godzinnej projekcji bloku re-

Jedno tankowanie na stacji paliw
i jedne – niby zupełnie przeciętne –
codzienne zakupy w osiedlowym sklepiku, a Marudzewski już wiedział:
rzeczywistość zamienia się w dramat.
Nie mógł się tylko zdecydować na doprecyzowanie jego gatunku. Widząc
świat jak u Barei, mógłby przyjąć, że
to komedia, zawartość portfela wskazywała raczej na tragedię. Doszedł
do wniosku, że jeśli pójdzie tak dalej
(a według rozmaitych prognoz – ma
iść) przestanie mu przeszkadzać zakaz handlu w niedzielę, w końcu zaś
zostanie orędownikiem dopuszczenia
handlu tylko jednego dnia tygodnia.
Zaczął marzyć o tym, by ewolucja poszła w kierunku ludzkości zapadającej
w sen zimowy, uznając, że pozwoli to
na poczynienie pewnych oszczędności. Zaczął już nawet treningi, czym
szczerze irytował małżonkę.
- Daj spokój! Ewolucja jest procesem
złożonym i długotrwałym. Nawet jeśli

klamowego. Wkrótce potem w mroku
sali wypełnionej obrazem w najwyższej jakości i dźwiękiem Dolby Surround rozległo się tajemnicze charczenie. Pokaz na chwilę przerwano,
z obawy o uszkodzenie projektora. Po
zatrzymaniu sprzętu i zapaleniu świateł dźwięk ucichł. Oględziny aparatury nie wykazały niczego niepokojącego. Sala na powrót spowiła się więc
mrokiem i seans wznowiono. Ledwie
chwilę później wróciło też charczenie. Tym razem Marudzewska szybko
odkryła jego źródło. Ściślej mówiąc
zorientowała się, że miarowy charkot
to niczym nieskrępowane chrapanie
jej męża. Lekko trąciła go w ramię –
bez efektu. Marudzewskiemu nigdy
i nigdzie nie spało się tak dobrze, jak
w kinie… Świadomość przywrócił mu
dopiero solidny kuksaniec w bok. Ból,
który po nim odczuwał, pozwolił mu
dopatrzeć film do końca.
Krzysztof Knas

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło:
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Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po
wydziedziczeniu go w testamencie na tle najnowszego orzecznictwa

Zgodnie z art. 1010 § 1 kodeksu
cywilnego jeżeli spadkodawca przebaczył
uprawnionemu do zachowku, to nie może
go wydziedziczyć. Uprawnionymi do
zachowku są: zstępni, małżonek oraz
rodzice spadkodawcy, którzy byliby
powołani do dziedziczenia ustawowego.
Dla przypomnienia warto wskazać
przyczynę wydziedziczenia, która powinna
znaleźć się w treści testamentu. Osoba
sporządzająca testament wystarczy, że
wskaże na zachowanie mieszczące się
w jednym z poniższych punktów:
• wbrew woli spadkodawcy postępuje
uporczywie w sposób sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego
(dotyczy nagannego tryby życia
uprawnionego do zachowku, tj.
narkomania, alkoholizm, przestępczy
tryb życia);
• dopuścił się względem spadkodawcy
albo jednej z najbliższych mu osób
umyślnego przestępstwa przeciwko
życiu, zdrowiu lub wolności albo
rażącej obrazy czci ( według kryteriów
określonych w prawie karnym);
• uporczywie nie dopełnia względem
spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
W ostatniej, najczęściej występującej
przesłance mieści się zachowanie, które
prowadzi do faktycznego zerwania
kontaktów rodzinnych i ustania więzi
uczuciowej, normalnej w stosunkach
rodzinnych.
Takim
postępowaniem
jest wszczynanie ciągłych awantur,
kierowanie pod adresem spadkodawcy
nieuzasadnionych
i
krzywdzących
zarzutów, wyrzucenie go z domu, brak
udziału w jego życiu choćby poprzez
wizyty w jego miejscu zamieszkania czy
okazywanie zainteresowania jego sprawami.
Wydziedziczenie nie może być
skuteczne jeśli spadkodawca przebaczył
uprawnionemu do zachowku. Przebaczenie
przez spadkodawcę może nastąpić także

po wydziedziczeniu go w testamencie
i do swej skuteczności nie wymaga
zachowania formy testamentowej. Jeżeli
w chwili przebaczenia spadkodawca nie
miał zdolności do czynności prawnych,
przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło
z dostatecznym rozeznaniem.
W nauce prawa od początku obowiązywania kodeksu cywilnego przeważało zapatrywanie, iż uchylenie skutków
wydziedziczenia wymaga odwołania
lub zmiany testamentu. Wprawdzie stanowisko odmienne zaprezentował Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 14 czerwca 1971 r. III CZP 24/71 (OSNCP 1972,
nr 2, poz. 23), ale w najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych poglądy
w tej kwestii są podzielone.
Gdy spadkodawca dokonał już
wydziedziczenia
w
testamencie,
a następnie przebaczył wydziedziczonemu
zachowanie, z uwagi na które go
wydziedziczył, to skutek takiego
przebaczenia w postaci wyeliminowania
wydziedziczenia nastąpi tylko wtedy, gdy
spadkodawca sporządzi nowy testament,
w którym w całości odwoła poprzedni
testament zawierający to wydziedziczenie
albo tylko fragment, który obejmuje
wydziedziczenie.
Przykładem takiego zapatrywania jest
wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy
z dnia 12.10.2016r. sygn. akt I C 2233/15:
„Przebaczenie po sporządzeniu testamentu
jest możliwe tylko przez sporządzenie
nowego testamentu.”
Zgodnie z innym zapatrywaniem sądów przebaczenie przez spadkodawcę
wydziedziczonemu zachowania, z uwagi
na które wcześniej został on wydziedziczony, może być dokonane w dowolnej
formie.
Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego
- Izba Cywilna z dnia 19 października
2018 r. w sprawie o sygn. akt III CZP
37/18 Przebaczenie jako wyrażona na

zewnątrz przez spadkodawcę wola,
nie jest oświadczeniem woli, gdyż do
jego dokonania nie jest wymagana
zdolność do czynności prawnych, nawet
ograniczona, a wystarczające jest działanie
z dostatecznym rozeznaniem. Nie jest
więc rozporządzeniem na wypadek
śmierci, tak jak odwołanie testamentu,
w którym jest zawarte wydziedziczenie,
zaś uzewnętrznienie aktu przebaczenia
ma wyłącznie znacznie dowodowe. Nie
dotyczy ono treści czynności prawnej,
lecz wyłącznie jej skutków w postaci
zawartego w testamencie postanowienia
o wydziedziczeniu. Przebaczenie jest
bowiem aktem przede wszystkim
uczuciowym i emocjonalnym wynikającym
z bliskich więzów rodzinnych, służącym
spajaniu tych więzów i ochronie rodziny,
jako jednej z kluczowych zasad prawa
spadkowego, w myśl której uprawnienia
do majątku spadkowego, w tym także
w formie zachowku, w pierwszej kolejności
powinny przypaść najbliższym członkom
rodziny spadkodawcy. Z tego względu,
wola spadkodawcy wyrażona w ramach
przebaczenia ma priorytet nad formą
samego aktu przebaczenia.”
Skutkiem
przebaczenia
po
wydziedziczeniu w testamencie jest
zachowanie przez wydziedziczonego prawa
do zachowku, a nie odzyskanie statusu
spadkobiercy ustawowego, w sytuacji,
w której spadkodawca powołał do spadku
spadkobiercę testamentowego.
Dla osiągnięcia tego skutku konieczny
byłby testament uchylający rozrządzenia
testamentowe o powołaniu do spadku, bądź
je zmieniający.
W następnym numerze: Ukrycie lub
zniszczenie testamentu spadkodawcy jako
przesłanka niegodności dziedziczenia.
radca prawny
Aleksandra Partyka

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH
tel. 32 241 33 74
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PŁACISZ PRZELEWEM - ZREZYGNUJ Z BLANKIETÓW OPŁAT
Dział Opłat Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ponownie zwraca się
z prośbą do mieszkańców, którzy dokonują
płatności w formie przelewów bankowych
i nie korzystają z papierowych blankietów
opłat o złożenie Oświadczenia o rezygnacji
z wersji papierowej, co znacznie wpłynie
na zmniejszenie ponoszonych kosztów
związanych z drukowaniem blankietów
i dostarczaniem ich do mieszkańców.

Prosimy również mieszkańców, którzy
chcą korzystać z informacji telefonicznej
o stanie finansowym zajmowanego
lokalu o złożenie druku „Wniosek
o ustalenie hasła* w celu uzyskania
informacji przez telefon”, co znacznie
usprawni naszą pracę, a Państwu pozwoli
bez wychodzenia z domu zasięgnąć
informacji o opłatach za mieszkanie.
Powyższe druki są także dostępne na

stronie www.chsm.com.pl w zakładce
„Druki do pobrania”.
Kierownik Działu Opłat,
Bożena Ściebura
* W przypadku ustalenia hasła należy zgłosić
się osobiście z dowodem tożsamości w Dziale
Opłat/Dziale Ekonomicznym z wypełnionym
wnioskiem (formularz na str. 16).
Chorzów, dnia.............................................

Oświadczenie

Nazwisko i imię .......................................................................................................................................
Adres lokalu/lokali
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że składam rezygnację z papierowych blankietów opłat za lokal mieszkalny, garaż
począwszy od następnego roku tj. ............................... z uwagi na inną formę wnoszenia opłat.
........................................................
Data i podpis

CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;
32 241 05 28
●s
 ekretariat prezesa i dyrektora
ds. ekonomicznych:
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12
●d
 yrektor ds. techn. i eksploatacji:
32 241 14 26
ADMINISTRACJE ChSM
●o
 s. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11
tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66
●o
 s. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4
tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
●o
 s. Centrum, ul. Krasickiego 7a
tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
●o
 s. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41
tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13
 OGOTOWIE AWARYJNE
P
504 095 977
Klub ChSM „Pokolenie”
ul. Młodzieżowa 29,
tel. 32 241 94 73

INFORMATOR
POGOTOWIA
● ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)
●n
 ocna 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
●Z
 akład Urządzeń Dzwigowych „Eldźwig”:
32 241 60 58
●S
 półdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48,
32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12

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

● 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
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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: 18,74 zł netto/m2/m-c,
działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 11,02 zł netto/m2/m-c,
pozostała działalność gospodarcza: 12,66 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.

Barska 6

51,50

budynek wielorodzinny - parter

2.

P. Stalmacha 7

83,10

budynek wielorodzinny - parter

3.

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:

poz. 1-2

administracja MA-3

ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A

tel. 32/ 241 35 97

tel. 32/ 241 41 16

poz. 3

administracja MA-2

ul. Ks. A. Strzybnego 4

tel. 32/ 246 12 84

tel. 32/ 246 46 12

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.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie
informuje, że dysponować będzie
następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 117B.
Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2, usytuowany jest na parterze
budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna:
18,74 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych:
11,02 zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,66 zł netto/m2/m-c.
Oględzin lokalu można dokonywać od 03.12.2021r. do 17.12.2021r.,
w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11,
tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
• działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna:
18,74 zł netto/m2/m-c,
• działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych:
11,02 zł netto/m2/m-c,
• pozostała działalność gospodarcza: 12,66 zł netto/m2/m-c.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.02.2022r. do
18.02.2022r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy
ul. ks. J. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 18.02.2022 r., do godz. 13.00.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.12.2021 r., do godz. 13.00.

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

2. Lokal użytkowy nr 3 położony w Chorzowie przy ul. ks. J. Gałeczki 36.
Lokal o powierzchni użytkowej 117,00 m2, usytuowany jest na parterze
budynku mieszkalno-usługowego, wyposażony w instalację elektryczną,
wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem
od strony ulicy.

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie znajduje § 5
Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 302, 304, 305.
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DROBNE DROBNE
USŁUGI
• AAA USŁUGI REMONTOWE doświadczenie i solidność, tel. 502-706-342.
• A HYDRAULIK, ELEKTRYK, tel. 799-066-346.
• AUTO KUPIĘ, tel. 509-954-191.
• 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.
Posiadamy gotówkę na zakup, tel. 730-851-848.
• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, montaż JUNKERS,
VAILLANT, TERMET inne tel. 783-367-264.
• GAZOWNIK - USŁUGI. Piecyki gazowe JUNKERS
TERMET sprzedaż montaż instalacje tel. 882-444-992
www.piecyki.eu
• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne,
tel. 783-367-264.
• JUNKERS TERMET NECKAR – czyszczenie, konserwacja, naprawa, wymiana, tel. 733-336-959.
• KAMIENIARSTWO, tel. 602-644-573.
• KUPIĘ UDZIAŁY w każdej nieruchomości. tel. 535-787-267.
• PIECE GAZOWE - naprawa, tel. 601-477-527.
• 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 bezpośrednio garaż Chorzów Batory tel. 797-299-422.
• Kupię bezpośrednio mieszkanie Chorzów Batory lub
Centrum tel. 797-299-422.
• Zamienię mieszkanie własnościowe 4 pokojowe, 53 m2
w bloku przy ulicy Katowickiej 121 (okna wschód-zachód)
bardzo słoneczne (czynsz 550 zł). Szukam mieszkania na
os. Pnioki w Chorzowie. tel. 570-783-011.
• Zamienię na 4-pokojowe mieszkanie (z dopłatą po
mojej stronie) 3-pokojowe mieszkanie, 52 m2 w wieżowcu przy ulicy Różana 2. tel. 602-632-886.
• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Mieszkanie o powierzchni 46 m2, zlokalizowane
w 10-cio piętrowym bloku z windą. W skład mieszkania
wchodzą: 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka, przedpokój,
duży balkon. Mieszkanie po remoncie. Parking bezpośrednio przy budynku. Bez pośredników.
tel. 664-050-361, 664-050-365 (w godz. 15.00-20.00).

798 824 847

• Chorzów, ul. Cieszyńska, 2 pokojowe, pow. 42,3 m2,
cena 195,000,• Chorzów, os. Pnioki, kawalerka, pow 33 m2, cena 168.000,• Chorzów, Centrum, 4 pokojowe, pow. 138 m2, w zadbanej
kamienicy, cena 400.000,•

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 72 m w Chorzowie
przy ul. Nowaka, os. Pnioki, na II piętrze z dwoma balkonami. Możliwa zamiana na mniejsze (m2) w Chorzowie,
os. Pnioki. tel. 725-197-131.

• Katowice Centrum, kawalerka umeblowana
o pow. 28 m2, cena 1200, plus kaucja i media

2

• Wynajmę garaż - Chorzów, osiedle Różanka. Koszt
300 zł miesięcznie. tel. 664-512-441.
• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie, 3 pokoje, I piętro
46,4 m2, tel. 693-181-138.
• Sprzedam mieszkanie 75 m2 w Chorzowie II gotowe
do wprowadzenia tel. 501-447-637.
• Sprzedam garaż blaszany na ul. Cmentarnej obok
sklepu Netto. tel. 793-670-716.
• Zamienię garaż murowany, własnościowy (kanał
i światło) w centrum Chorzowa, ul. Kościuszki 6B na
podobny, w dzielnicy Klimzowiec. tel. 728-498-513.

Mieszkania do wynajęcia

• Katowice Ligota, 2 pokojowe, umeblowane,
pow. 38 m2, cena 1200,- plus kaucja i media
• Chorzów, ul. Floriańska, 2 pokojowe, umeblowane, wyposażone,
pow. 46 m2, cena 1500,- plus kaucja i media

Mieszkania do wynajęcia
• Tworóg, pow. ok. 220 m2, do wykończenia, działka 805
m2, przy kompleksie leśnym, cena 270.000,-

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

• Kupię garaż, ul. Młodzieżowa. tel. 693-570-949.
• Wynajmę garaż, osiedle Kaliny, tel. 601-230-049.
• Kupię mieszkanie, może być do remontu. Chorzów
i okolice. tel. 720-899-972.

AUTO SKUP

Remonty

Mieszkania do sprzedaży

• Kupię mieszkanie z zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Płacę gotówką. tel.: 720-899-972.

REKLAMA

Wykończenia

nr 10/2021

osobowe, dostawcze, stan obojętny
tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

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

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH
SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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OFERTA PRACY

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza nabór na stanowisko mistrza
konserwatorów w Administracji Osiedla „Chorzów-Batory”
Do obowiązków na w/w stanowisku należy m.in:
• koordynacja oraz bezpośredni nadzór nad pracami prowadzonymi przez konserwatorów,
• zaopatrywanie Administracji w materiały, urządzenia i narzędzia robocze,
• prowadzenie rozliczeń zużytego materiału,
• opracowanie harmonogramu i czuwanie nad realizacją przeglądów urządzeń oraz instalacji
gazowej i elektrycznej, nadzór nad przeglądami, kontrola dokumentów po przeglądach.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne lub średnie budowlane,
• umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem pracowników,
• komunikatywność, samodzielność, dokładność,
• umiejętność nawiązywania kontaktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości,
• posiadanie samochodu.
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert pocztą elektroniczną na adres kadry@chsm.com.pl bądź
osobiście w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.
Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Termin przyjmowania ofert: 29.10.2021r.
Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko mistrza
konserwatorów w Administracji Osiedla „Chorzów Batory” prowadzonego przez Chorzowską Spółdzielnię
Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Kopalniana 4A, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)".
Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej
na stronie internetowej www.chsm.com.pl

W tym roku serdecznie zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem dnia 6 grudnia o godz. 17:00.
Zapisy na to wydarzenie rozpoczynają się 8 listopada (poniedziałek).
Wszystkich samotnych Seniorów Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie zapraszamy na
Wigilijną uroczystość w Klubie ChSM "Pokolenie". Zapisy rozpoczynają się 8 listopada (poniedziałek).
Szczegółowe informacje dotyczące obu wydarzeń
udzielane są pod numerami tel. 32 2419 473 oraz 504 095 976.
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SKAT
Sekcja Skata w Klubie ChSM
„Pokolenie” jest jedną z najdłużej
działających i gromadzącą największą
ilość uczestników spośród wszystkich
sekcji. Skat to gra najbardziej popularna
w Niemczech, na Śląsku i na Kaszubach,
a przez niektórych nazywany „śląskim
brydżem”, jest uznawana za dobro
kulturowe naszego regionu. I choć
nadal w dużej mierze Skat kojarzony
jest ze starszymi graczami, to aktualnie
przeżywa on swój renesans wśród
młodszych graczy, szczególnie tych,
dla których ważne jest kultywowanie
śląskich tradycji. Przedstawiciele sekcji
skatowej w Klubie czynnie uczestniczą

w licznych turniejach, zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Ostatnim
sukcesem naszych Skacistów było zajęcie
II miejsca w Drużynowym Finale Pucharu
Polski w Skacie pod patronatem Zarządu
PZ SKAT, organizowanego w Rzgowie
w październiku 2021r. Również
w kalendarzu wydarzeń w Klubie ChSM
„Pokolenie” mają miejsce turnieje
SKATA gromadząc przy tym bardzo
wielu entuzjastów tej wyjątkowej gry.

Informacje Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie

JESIENNA AURA SPRZYJA WŁAMYWACZOM
Szybciej zapadający zmrok, mgła i opady deszczu to czynniki, które w czasie jesieni sprzyjają włamaniom. Nie dajmy im szansy
i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a przede wszystkim zamykajmy nasze domy i mieszkania, nawet
gdy wychodzimy tylko na chwilę. Okazja często czyni złodzieja, więc nie dawajmy im okazji, a przede wszystkim pilnujmy się
wzajemnie. Najlepszym zabezpieczeniem bywa czujne sąsiedzkie oko.
Jesienna aura sprzyja włamywaczom.
Do zdarzeń dochodzi najczęściej
w godzinach wieczornych oraz nocnych.
Włamywacze wykorzystują nieuwagę
właścicieli, ich nieobecność lub
sprzyjające włamaniom okoliczności
takie, jak szybciej zapadający zmrok,
pogoda lub słabe zabezpieczenie
pomieszczeń.
Najczęściej
łupem
złodziei pada gotówka, biżuteria,
laptopy,
narzędzia
i
urządzenia
elektryczne. Włamywacze pozostawiają
też zniszczone drzwi wejściowe lub
okna, co jest dodatkową uciążliwością
dla okradzionych pokrzywdzonych.
Dlatego apelujemy, aby zawsze pamiętać
o swoim dobytku i zabezpieczać go
w sposób prawidłowy.
Pamiętajmy o zachowaniu szczególnych
zasad bezpieczeństwa i stosowaniu
dodatkowych zabezpieczeń w przypadku
posiadania drzwi balkonowych i nisko

usytuowanych okien, a także piwnic,
garaży, komórek oraz altanek działkowych.
Bardzo ważne jest również zwracanie
uwagi na osoby obce przebywające
w określonym rejonie bez konkretnego
celu i prowadzące obserwację. Dotyczy
to również samochodów nienależących do
okolicznych mieszkańców, a zaparkowanych
lub przejeżdżających wolno w pobliżu posesji.
Pamiętajmy:
• Wyjeżdżając, nawet na krótko, należy
odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie. Miejsce, gdzie zgromadzony jest
cały dorobek naszego życia jest łakomym kąskiem dla przestępców chcących je splądrować.
• W miarę możliwości przekaż klucze
komuś
bliskiemu,
zaufanemu
sąsiadowi lub przyjacielowi, aby
ten doglądał domu czy mieszkania
oraz poproś go, by zbierał ulotki
reklamowe spod Twoich drzwi,
wieczorem zaś zapalił światło.

• Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką
oraz w tzw. dobrych schowkach!
Przed wyjazdem zamknij zawór
wodny i gazowy, aby uniknąć
ewentualnej awarii. Nie pozostawiaj
w drzwiach żadnych kartek.
• Najbardziej narażone na włamania
poprzez drzwi balkonowe są
mieszkania umieszczone na parterze,
warto pomyśleć o zamontowaniu
w nich dodatkowych zabezpieczeń
– rolet antywłamaniowych, krat,
dobrych klamek czy zasuwek
• Wychodząc z domu zamknij wszystkie
okna i drzwi, także piwniczne i inne,
przez które można dostać się do
mieszkania.
Pamiętajmy, że najlepszą ochroną
przed złodziejem czy włamywaczem
jest nasza czujność i rozwaga, a także
wzajemna pomoc sąsiedzka!
żródło: KGP
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Ciekawostki Olesna i Kluczborka
W piękną słoneczną środę 15 września br. odbyła się kolejna wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla samotnych
Spółdzielców. Tym razem odwiedzono teren województwa opolskiego, aby zobaczyć Olesno i Kluczbork.

Będąc w Oleśnie wycieczkowicze mieli okazję
pospacerować po starym mieście i zobaczyć
kilka zabytkowych obiektów. Pierwszym
z nich był wielokrotnie przebudowywany
dawny kościół augustianów pw. św. Michała
z 1374 roku zwany „Anielskim kościołem” ze
względu na dużą ilość przedstawień aniołów
w barokowym wnętrzu. Z kościoła grupa
przeszła na niewielki kwadratowy rynek
miasta, gdzie zobaczyła zbudowany w latach
1820-1821 ratusz z kolumnową fasadą,
a także stojącą na rynku barokową kolumnę
Maryjną z roku 1697 oraz figurę św. Jana
Nepomucena wykonaną w roku 1753.
Z rynku udano się nad potok Młynówka,
gdzie w elewacji jednego z budynków
znajduje się druga figura św. Jana
Nepomucena. Następnie odwiedzono
stojący na niewielkim wzniesieniu kościół
parafialny Bożego Ciała z 1913 roku.
Uwagę zwraca neobarokowy wystrój
kościoła z monumentalnym ołtarzem
głównym, gdzie umieszczony jest obraz
„Komunii Apostołów”. Po tym spacerze

udano się autokarem w stronę Wielunia, aby
zobaczyć perełkę architektury drewnianej
Opolszczyzny, kościół - sanktuarium
św. Anny będący od 2018 roku Pomnikiem
Historii. Najstarsza część kościoła pochodzi
z roku 1444 i stanowi dzisiejsze prezbiterium
kościółka. W ołtarzu ustawiona została
malutka figurka św. Anny Samotrzeć, do
której pielgrzymowali wierni ze Śląska,
Polski, Czech i Moraw. Duża ilość pątników
wymusiła potrzebę pierwszej rozbudowy
świątyni, którą wykonano w 1518 roku.
Wówczas otrzymała ona piękny wystrój
wnętrza z późnogotyckim tryptykiem
„Wielkiej Świętej Rodziny” w ołtarzu
głównym, którego autorstwo przypisywane
jest Jakubowi z krakowskiej szkoły
mistrza Wita Stwosza. Niestety tryptyk
został skradziony w 1994 roku, a obecnie
w świątyni znajduje się jego wierna kopia.
Na szczęście z kradzieży ocalała cudami
słynąca figurka św. Anny. Druga rozbudowa
świątyni nastąpiła w latach 1669-1670,
a przeprowadził ją mistrz Marcin Snopek
(Senepek) z Gliwic. Wykonał on wówczas
część centralną, wokół której ustawił
pięć kaplic z ołtarzami w barokowym
wystroju: św. Krzyża, 14 Orędowników,
Wniebowzięcia NMP, św. Anny oraz
Matki Boskiej Częstochowskiej. Kaplice
wzniesione zostały na planie róży, która
występuje w herbie miasta, a nawiązuje do
jego niemieckiej nazwy Rosenberg (Różana
Góra). Po nawiedzeniu sanktuarium
św. Anny grupa udała się do Kluczborka.

Pierwszym miejscem, które odwiedzono
w tym mieście było Muzeum im. ks. Jana
Dzierżona mieszczące się w zachowanej
części zamku z XIV w. z bramą Krakowską
i wieżą ciśnień z 1912 roku, wykonaną
z dawnej wieży zamkowej. Główna
wystawa stała poświęcona jest dawnemu
i współczesnemu pszczelarstwu, a także
działalności ks. Jana Dzierżona (18111906), który nazywany jest „ojcem
współczesnego pszczelarstwa”. Uwagę
grupy zwróciło kilkadziesiąt wolnostojących
przed budynkiem i w muzealnym ogrodzie
figuralnych uli. Po wizycie w muzeum
i obiedzie kontynuowano spacer po
kluczborskim starym mieście, gdzie
zobaczono dawny zakład dla ubogich
i inwalidów przy ul. Zamkowej, wzniesiony
w 1779 roku przez Karola Gottharda
Langhansa (projektanta m.in. słynnej Bramy
Brandenburskiej w Berlinie), a na rynku

zespół ratusza z 1752 roku. z pozostałością
czterech z dwunastu dawnych kamienic
kramarskich, zwanych „Dwunastoma
Apostołami”.
Później
spacerowano
uliczkami wokół rynku, odwiedzając m.in.
kościół ewangelicki Chrystusa Zbawiciela
z XIV wieku, w którym pracował urodzony
w Kluczborku Adam Gdacjusz (1609
lub 1610-1688), duchowny luteranski,
kaznodzieja, polski pisarz zwany „Śląskim
Rejem”. Podziwiano także pozostałości
murów miejskich z przełomu XV i XVI
wieku, a na koniec pobytu w Kluczborku
w parku miejskim neogotycki kościół
parafialny z lat 1911-1913 pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych.
Tekst: Adam Lapski
przewodnik turystyczny
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CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ
KAMER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM MONITORINGU
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
PRZY:
UL. KS. WŁADYSŁAWA OPOLSKIEGO 1, 3, 5, 7, 9, 11
W CHORZOWIE
Termin realizacji: do 30.09.2022r.
Termin składania ofert upływa: 30.11.2021r. 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 zakup i dostawę kamer wraz z montażem i uruchomieniem monitoringu
w budynkach mieszkalnych przy ul. KS. WŁADYSŁAWA OPOLSKIEGO 1,3,5,7,9,11 w Chorzowie należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2021r. o godz. 800 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 28.
Z uwagi na pandemię COVID 19 otwarcie ofert nastąpi bez udzialu oferentów, szczegóły zawarte w specyfikacji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wszystkie warunki podane w specyfikacji warunków zamówienia,
w tym wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (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.

nr 10/2021

fot. diety.nfz.gov.pl

W zdrowym ciele

Dieta DASH (ang. Dietary Approaches
to Stop Hypertension, pol. Dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia) to uniwersalna dieta o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych. Bazuje na
daniach bogatych w warzywa i owoce,
niskotłuszczowe produkty mleczne, pełnoziarniste produkty zbożowe, suche nasiona roślin strączkowych, ryby i owoce
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Dasz się namówić na DASH?
„Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”
Linus Pauling, laureat Nagrody Nobla.
morza, chudy drób, orzechy i nasiona,
oleje roślinne. Podstawą codziennej diety są świeże produkty spożywcze o jak
najmniejszym stopniu przetworzenia.
Ważnym elementem DASH jest ograniczanie spożycia czerwonego mięsa,
słodyczy, dań zawierających nadmierne
ilości soli i cukru. Wybór określonych
produktów spożywczych zapewnia dietę
bogatą w prozdrowotne składniki, takie
jak błonnik pokarmowy, wapń, potas, magnez, witaminy z grupy B, antyoksydanty, wielonienasycone kwasy tłuszczowe
przy obniżonej zawartości nasyconych
kwasów tłuszczowych, cholesterolu
i sodu. Ogromną zaletą diety DASH
jest przygotowywanie dań z dostępnych produktów oraz nieskomplikowane
przepisy kulinarne smacznych potraw.
Dietę DASH rekomenduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Odżywianie się
według jej zasad daje wiele korzyści
zdrowotnych, które
możemy zaob-

serwować już po kilku tygodniach jej
stosowania. Dieta DASH nie tylko pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, ale
również zapobiega jego rozwojowi,
sprzyja poprawie w przypadku zaburzeń lipidowych, zmniejsza ryzyko
rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób
sercowo-naczyniowych. Jest zalecana
przez wiele towarzystw naukowych,
m.in. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, czy Europejskie
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.
Zachęcamy do zarejestrowania się na
stronie diety.nfz.gov.pl, gdzie możemy
obliczyć wartość naszego wskaźnika
BMI i dopasować dla siebie odpowiedni
plan żywieniowy. Na stronie przygotowano mnóstwo przepisów na smaczne
i zdrowe dania, o określonej wartości
kalorycznej.
Źródło: diety.nfz.gov.pl

REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

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

tel. 602-314-720

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
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REKLAMA

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SERWIS RTV
NAPRAWA
SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

SPÓŁDZIELCZYCH

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

tel. 32 241 33 74

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz

