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Polska niepodległa

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada odbyły się
tradycyjnie także w naszym mieście.
Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona
w kościele pw. św. Barbary. Po nabożeństwie odbył się przemarsz na Plac
Powstańców Śląskich, gdzie przy Pomniku Powstańca Śląskiego odegrano
Hymn państwowy i uroczyście podniesiono Flagę państwową, Po okolicznościowym przemówieniu Prezydenta
Miasta Andrzeja Kotali liczne delegacje, z przedstawicielami Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, złożyły
wiązanki kwiatów pod monumentem.
Uroczystość zakończyła Rota.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z NASILENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

W związku z zaostrzeniem zasad
bezpieczeństwa związanych z nasileniem rozprzestrzeniania się COVID-19
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadza w okresie od 15.11 do
31.12.2021r. następujące działania:
1. Ograniczenie dostępu dla petentów
w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli poza stanowiskami kasowymi.
2. Umieszczenie skrzynek do odbioru
korespondencji w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli w pobliżu
stanowisk kasowych.

3. Wyłączenie możliwości potwierdzania odbioru korespondencji przez
Spółdzielnię.
4. W przypadku wystąpienia konieczności wymagającej osobistego załatwienia sprawy w siedzibie Dyrekcji
lub Administracji Osiedla osobisty
kontakt z komórką organizacyjną
Spółdzielni jest możliwy jedynie po
uprzednim potwierdzeniu terminu
wizyty telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej.
Jednocześnie ponownie apelujemy
o ograniczenie do minimum osobistych

wizyt w jednostkach Spółdzielni i rekomenduje w celu załatwiania spraw kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane
kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.
pl, a także w każdym wydaniu Wiadomości Spółdzielczych oraz w jednostkach ChSM.
Dokonywanie wpłat z tytułu opłat za
mieszkania i lokale jest także możliwe
poprzez przelewy drogą elektroniczną
bądź za pośrednictwem poczty, banków
lub agencji bankowych.

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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ŻYCIE SPÓŁDZIELNI
ul. 3-go Maja 113

Administracja
W październiku zakończono prace
związane z remontami dachów przy
ul. Rodziny Oswaldów 7-9, 18, wymianą pionu
kanalizacyjnego przy ul. Opolskiej 10/1...6
oraz pionu centralnego ogrzewania
przy ul. Bocznej 8/13...153. Ponadto
zakończono montaż daszków nad
balkonami
ostatniej
kondygnacji
w budynku przy ul. Żołnierzy Września 13
i modernizację systemu samoczynnego

nr 11/2021

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
załączania rezerwy instalacji elektrycznej
w budynku przy ul. Bocznej 10.
W toku są prace termomodernizacyjne
w budynkach przy ul. 3 Maja 113,
Kopalnianej 7-11 i Cieszyńskiej 8-14a.
Kończące się kolejne etapy robót ukazują
nowy wygląd elewacji tych budynków.
Rada Osiedla
Na październikowym posiedzeniu
omówiono analizę zaległości w opłatach
w porównaniu do ubiegłego roku,

ul. Cieszyńska 8 - 14a

ul. Żołnierzy Września 13

a także zapoznano się z korespondencją
wpływającą do administracji oraz
organów samorządowych ChSM. Wnioski
mieszkańców dotyczą pozwolenia na
wykonanie robót remontowych, zgłoszenia
zmiany ilości osób zamieszkałych, spraw
dotyczących porządków i konfliktów
międzysąsiedzkich oraz kwestii związanych
z wywozem śmieci oraz segregacją
odpadów.
Rada zapoznała się z projektem
Planu Remontów na rok 2022, po
dyskusji projekt został pozytywnie
zaopiniowany. Opracowano projekt
Planu Pracy Rady na rok 2022.

CHORZÓW BATORY

ul. Czempiela 42

Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych
przeglądów
instalacji
gazowej oraz przewodów kominowych
spalinowych i wentylacyjnych, a także
badań skuteczności zerowania i pomiarów
oporności izolacji w mieszkaniach.
Rozpoczęto remont balkonów przy
ulicy Brzozowej 21–23, kontynuowano
prace związane z remontem instalacji

elektrycznej klatki schodowej przy
ul. Kaliny 62. Prowadzone są prace
związane z remontem chodników
wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 92-96.
Zakończono remont klatki schodowej
przy ul. Czempiela 42 oraz w budynku
przy ul. Brzozowej 52-58, modernizację
instalacji domofonowych w budynku
przy ul. Kaliny 62, a także remont

ul. Czempiela 42

ul. Brzozowa 52-58

łącznika
pomiędzy
pawilonami
handlowymi przy ul. Granicznej 90.
Rada Osiedla
Na
październikowym
posiedzeniu
Rada Osiedla zapoznała się z informacją
o przygotowaniu osiedla do sezonu
grzewczego oraz zabezpieczeniu budynków
przed utratą ciepła. Omówiono sprawy
poruszone w dyskusji na II części Walnego
Zgromadzenia oraz 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.
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CENTRUM
stalacji elektrycznej w klatkach schodowych i piwnicach kolejnego budynku przy
ul. Słowiańskiej 26-28-30-32.
Ponadto zrealizowano remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych, piwnic, strychów, pomieszczeń
gospodarczych w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 64, 64a, 66, 66a, 68. Odebrane
zostały roboty dekarskie w zakresie remontu pierwszego segmentu dachu budynku
przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 9
przy zastosowaniu systemu HYDRONYLON. Drugi segment dachu przewidziany
jest do remontu w roku 2022.
ul. Słowiańska

Administracja
W październiku br. w zasobach Administracji „Centrum” zakończono roboty
w zakresie zabudowy regulatorów ciśnień
na instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pawła 22-22a. Zakończono
wymianę poziomów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Słowiańskiej 20, 24. Ponadto w klatkach schodowych budynków
przy ul. Słowiańskiej 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38 wymieniono główne
drzwi wejściowe do piwnic. Na dachu budynku przy ul. Karolinki 5 przeprowadzono
remont instalacji odgromowej. Odebrane
zostały roboty związane z remontem in-

ul. Słowiańska

Rada Osiedla
W październiku br. Rada Osiedla „Centrum”
omawiała zasady wyboru wykonawców robót remontowych na rok 2022, na podstawie
regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych i usług realizowanych
w zasobach ChSM. Pozytywnie zaopiniowała
plan remontów Administracji „Centrum” na
rok 2022. Przyjęła informację dotyczącą polis
ubezpieczeniowych w zasobach ChSM oraz
wartości wypłaconych odszkodowań w 2021
roku wokresie od 1.01.2021 do 30.09.2021
(3 kwartały). Ogółem straty z tytułu dewastacji i pożarów wyniosły w Administracji „Centrum” 45.245 złotych, a zwrot z ubezpieczeń
wyniósł 37.532 złotych. Rozpatrywane były
na posiedzeniu Rady również sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców osiedla.
Z głębokim smutkiem i żalem pracownicy
Administracji i członkowie Rady Osiedla
„Centrum” pożegnali długoletniego Przewodniczącego Rady Osiedla Pana Józefa
Szczepaniaka.

Dach budynku przy ul. Księcia Władysława
Opolskiego 9

RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
W październiku w zasobach administracji
„Różana Gałeczki” zakończono prace
związane z wymianą 5 pionów wodnokanalizacyjnych przy ul. Szczecińskiej 10,
wymianą 2 szt. Wewnętrznej Linii Zasilającej
(WLZ) przy ul.Gałeczki 45, remontem
nawierzchni drogi przy ul. Gałeczki 40,
remontem balkonów, elewacji i tarasu przy
ul. Gałeczki 26-26a oraz modernizacją

ul. Gałeczki 40

ul. Gałeczki 26-26a

instalacji domofonowej przy ul. Gałeczki 41.
Kontynuowano
prace
związane
z remontem tarasu przy ul. Gałeczki
36, malowaniem klatek schodowych
w budynkach przy ul. Gałeczki 40,
Sportowej 15 i Racławickiej 3137. Rozpoczęto remont balkonów
i elewacji budynku przy ul. Gałeczki
9, montaż zbiorczych kanałów na
instalacje kablowe w budynkach przy

ul. Działkowej 7-11b oraz modernizację
instalacji domofonowej 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 w październiku
2021r. Rada Osiedla „Różana Gałeczki”
omówiła kwestie związane z przebiegiem
Walnego
Zgromadzenia
ChSM.
Zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała
plan remontów administracji na 2022.
Zajmowano się również problematyką
pustostanów w zasobach administracji
oraz gospodarką lokalami użytkowymi.
Rozpatrywane były sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców osiedla.
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Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek
przydomowy rozstrzygnięty
W części artystycznej zaproszono
wszystkich obecnych do Hiszpanii,
a konkretnie do Andaluzji.
Jak Andaluzja to Romowie, a jak
Andaluzyjscy Romowie, to oczywiście
flamenco.
Michał
Czachowski
to
jeden
z
najznakomitszych
wykonawców
muzyki flamenco w Europie. Uczył się
od najlepszych: Rafael Cortes, Gerardo
Nunez czy Salva del Real to niektórzy
z nich. W 2006 roku został nominowany
do nagrody Fryderyka. Grał i nagrywał
z
czołówką
artystów
krajowych
i zagranicznych: Pepe Habichuelem, Jorge
Pardo, Leszkiem Możdżerem, Pawłem
Kukizem, Markiem Bałatą, „Blue Cafe”
i „Kapelą ze Wsi Warszawa”. Swoje
umiejętności wirtuoza gitary klasycznej
prezentował w USA, Kanadzie, Indiach,
Meksyku, Singapurze, Omanie Nigerii,
Tajlandii, Rosji, Turcji i na Białorusi oraz
w prawie wszystkich krajach europejskich.
Autorskie
interpretacje
muzyczne
Michała Czachowskiego uzupełniła

Celem organizowanego od lat Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy
w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów
mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych
i zieleni balkonowej.
swoim energetycznym tańcem flamenco
Anna Mendak.
Entuzjastyczne oklaski na zakończenie
były dowodem wysokiego poziomu tego
wydarzenia.

Przez ponad godzinę nie byliśmy w Klubie
„Pokolenie” przy ul Młodzieżowej,
a w słonecznej hiszpańskiej Andaluzji.
Ireneusz Warta

Zdjęcia: Marcin Bulanda

W Klubie „Pokolenie” ChSM odbył się finał Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy w Spółdzielni. Dla
wszystkich laureatów przygotowano dyplomy i nagrody, które wręczali obecni w Klubie przedstawiciele Władz Spółdzielni Przewodnicząca Rady Nadzorczej ChSM Grażyna WIdera, Zastępca Prezesa Zarządu ChSM - Dyrektor ds. Technicznych Łukasz
Kołodziej. Uroczystość poprowadziła Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej Agnieszka Pluta.
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Laureaci Konkursu
na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy

Danuta Swadźba - Najładniejszy balkon w Spółdzielni

Administracja Żołnierzy Września
Teresa Czekaj – 1 miejsce (balkon)
Ilona Białas – 2 miejsce (balkon)
Sabina Palusińska – 3 miejsce (balkon)
Barbara Chruścińska – wyróżnienie (balkon)
Zofia Szczech – wyróżnienie (balkon)
Irena Klaputek – 1 miejsce (ogródek przydomowy)
Gabriela Nowak – 2 miejsce (ogródek przydomowy)
Aleksandra Kandzia – 3 miejsce (ogródek przydomowy)
Agnieszka Malcher – wyróżnienie (ogródek przydomowy)
Zdzisława Niewiadomska – wyróżnienie (ogródek
przydomowy)
Administracja Chorzów Batory
Halina Fleger - 1 miejsce (balkon)
Dorota Fik – 2 miejsce (balkon)
Maria Taras – 3 miejsce (balkon)
Helena Antoniadis – wyróżnienie (balkon)
Teresa Kornat – 1 miejsce (ogródek przydomowy)
Wiesław Krawczyk – 2 miejsce (ogródek przydomowy)
Jan Głowoc – 3 miejsce (ogródek przydomowy)

Jerzy Florian - Najładniejszy ogródek przydomowy w Spółdzielni

Administracja Centrum
Urszula i Stanisław Kowalczyk – 1 miejsce (balkon)
Helena i Jan Gabriel – 2 miejsce (balkon)
Jan Usarek – 3 miejsce (balkon)
Marian Buk – 1 miejsce (ogródek przydomowy)
Danuta i Andrzej Kopała – 2 miejsce (ogródek przydomowy)
Ewa i Jan Kuliberda – 2 miejsce (ogródek przydomowy)
Grażyna Hanusek – 3 miejsce (ogródek przydomowy)
Administracja Różana-Gałeczki
Piotr Ursoń – 1 miejsce (balkon)
Urszula Olejniczak – 2 miejsce (balkon)
Wojciech Kasprzyk – 3 miejsce (balkon)
Marta Karmańska – 3 miejsce (balkon)
Adam Ząbik – 1 miejsce (ogródek przydomowy)
Jan Wiejaczka – 2 miejsce (ogródek przydomowy)
Danuta Skorus – 3 miejsce (ogródek przydomowy)
Wyróżniono także osoby zgłaszające kandydatów do konkursu.
Nagrody wylosowali Małgorzata Niesłuchowska,
Zdzisława Krompos i Adam Poths.

strona 6

Wiadomości Spółdzielcze

nr 11/2021

Chorzów to Miasto Kultury
rozmowa z Ireneuszem Wartą, kierownikiem Klubu „Pokolenie” ChSM

Zdjęcia: Marcin Bulanda

- Przed niespełna rokiem, w grudniu 2020,
na łamach „Wiadomości Spółdzielczych”
rozmawialiśmy o przeszłości, w związku
z dwudziestoleciem twojej pracy w Klubie
„Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Przyszedł czas, by
porozmawiać o „tu i teraz” i o przyszłości.
Okazja ku temu jest wyjątkowa zostałeś laureatem Nagrody Prezydenta
Chorzowa w Dziedzinie Kultury,
w kategorii upowszechniania kultury…
- Niewątpliwie jest to wydarzenie godne
odnotowania w moim CV (śmiech).
Patrząc na to z perspektywy czasu,
dochodzę do wniosku, że Opatrzność
jest przewrotna i obdarzona swoistym
poczuciem humoru. Analizując moją
kilkudziesięcioletnią
działalność
zawodową, społeczną i artystyczną to
raczej miasto w którym mieszkam od
prawie 40 lat powinno docenić moje
działania. Organizacja wyjazdu dla ponad
1500 dzieci i młodzieży na wakacje
do Niemiec i Holandii, w tym dzieci
chorych na cukrzycę, wyprodukowanie
dwóch płyt CD - z udziałem amatorskich
artystów z miasta i czołówki gwiazd
polskich - z których sprzedaży dochód
zasilił niejedną organizację i akcję
charytatywną, przyczyniając się też do
promocji Świętochłowic, bo to o tym
mieście mowa. Koncert światowej sławy
jazzmana, laureata nagrody Grammy,
Randy Breckera wraz z zespołem w DK
Zgoda,
czwartki
blusowo-jazzowe
na „Skałce” to tylko część moich
świętochłowickich inicjatyw.

Ireneusz Warta i Antoni Sobczyk w Klubie
ChSM „Pokolenie”

- Cóż, jest jakiś paradoks w tym, że
twojej aktywności w Świętochłowicach
nie zauważono…
- Myślę, że życie jest pełne paradoksów.
To, co nam się wydaje oczywistą
konsekwencją różnych działań, w życiu
nią nie jest. W moim przypadku
pierwszy paradoks polega na tym, że
o wspomnianych wcześniej działaniach
przypomnieli mi moi przyjaciele ze
Świętochłowic, gratulując mi nagrody
od… Prezydenta Chorzowa. Wciąż
żywa jest zasada „Jasia z rodzinnej wsi”,
która głosi, że bez względu na to, czego
by „Jasio” w życiu nie osiągnął, to i tak
we wsi pozostanie tyko „Jaśkiem”…
Drugim paradoksem jest fakt, że
wszystkie moje inicjatywy w mieście
w którym mieszkam, podejmowałem
społecznie, niejednokrotnie kosztem
dochodów rodziny. Natomiast Chorzów
(a konkretnie Chorzowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa), zabezpieczył moje
dochody
jednocześnie
stwarzając
możliwości realizowania się w funkcji
kierowniczej, a mówiąc inaczej – w roli
animatora szeroko pojętej kultury, co
w konsekwencji zaowocowało uznaniem
nie tylko mojego pracodawcy, ale
i Prezydenta Miasta. Czy życie nie jest
piękne? Nie często się zdarza, że robisz
to co lubisz, a jeszcze ci za to płacą i na
koniec honorują prestiżową nagrodą.
Dedykuję to wyróżnienie wszystkim
tym, którzy mi zaufali i aktywnie
mnie wspierali swoimi decyzjami
w  Zarządzie i Radzie Nadzorczej ChSM.
Mam nadzieję, że ich nie zawiodłem.
Chorzów to Miasto Kultury i nie jest to
z mojej strony tylko uprzejma formułka,
bo tak wypada. Mówiłem to już znacznie
wcześniej, kiedy wypowiadałem się
na temat aktywnego udziału ChSM
w szeroko pojętej kulturze Chorzowa. To,
że działalność Klubu „Pokolenie” została
tak pozytywnie dostrzeżona w mieście,
to zasługa współpracy władz Spółdzielni
z władzami Miasta i dyrektorami
Chorzowskiego Centrum Kultury. Należy
wymienić Tomasza Ignalskiego, ale
przede wszystkim Antoniego Sobczyka,
z którym wieloletnia współpraca znacząco
poszerzyła możliwości promowania
chorzowskich artystów amatorów. Myślę,

że mamy podobne, pozytywne podejście
do ludzi z pasją. Chciałbym przypomnieć,
że Antoni Sobczyk statuetkę „Chłopca
z łabędziem” otrzymał w 2006 roku,
a w roku 2021 został uhonorowany
chorzowskim Medalem im. Kurta Aldera
za osiągniecia w dziedzinie edukacji.
- Jak zapamiętasz Miejską Inaugurację
Roku Kulturalnego, podczas której
otrzymałeś Nagrodę Prezydenta –
statuetkę „Chłopca z łabędziem”.
- Niezmiernie ucieszył mnie fakt, że
na „mojej” Gali w części artystycznej
wystąpił zespół firmowany nazwiskiem
światowej sławy pianisty i kompozytora
jazzowego - Włodka Pawlika. Muszę
się pochwalić, że łączy nas pewne
wydarzenie. Otóż tak Włodek, jak i ja,
rozpoczynaliśmy nasze kariery jazzowe
w tym samym roku 1984 na Festiwalu
we francuskiej Dunkierce. Włodek
w kategorii modern jazz zdobył tam
wszystkie możliwe trofea, a ja, wraz
z moim zespołem Daily Jazz Combo,
w kategorii jazz tradycyjny stanąłem
„na pudle”, zajmując miejsce drugie.
On w 2014 otrzymał nagrodę Grammy
za płytę „Night In Calisia”, nagraną ze
wspomnianym wcześniej amerykańskim
trębaczem Randy Breckerem, a ja
w 2021 otrzymałem Nagrodę Prezydenta
Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Tak się
złożyło, że ja na jego uroczystości nie
mogłem zagrać, bo chyba miałem zajęte
terminy (śmiech), on zaś na mojej zagrał.
Taki ten los jest nieprzewidywalnie
przewrotny. Dodam jeszcze tylko ze
z mojego punktu widzenia statuetka
„Chłopca z łabędziem” jest ładniejsza
od Patefonu Grammy, nie mówiąc już
o wadze…
Rozmawiał: Krzysztof Knas
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Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację,
że w wieku 82 lat zmarł

Pan Józef Szczepaniak
długoletni działacz struktur samorządowych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Przewodniczący Rady Osiedla "Centrum", życzliwy i dobry Człowiek.
Na zawsze pozostaniesz Józku w naszej pamięci jako osoba z oddaniem
pracująca na rzecz naszej spółdzielczej społeczności.
Znajomość z Tobą była przyjemnością i zaszczytem.
Rada Nadzorcza, Zarząd wraz z pracownikami ChSM oraz Rada Osiedla "Centrum"

W związku ze śmiercią p. Józefa Szczepaniak mandat członka Rady Osiedla "Centrum" na podstawie § 58 ust. 3 objął p. Daniel Stolarski, który uzyskał w wyborach do Rady Osiedla "Centrum"
kolejną największą ilość głosów.

Pamięci Urszuli Wilk

Listopad to czas zadumy i wspomnień o tych co odeszli. 26 listopada 2021 o godz.18.00
w Klubie ChSM „Pokolenie” spotkają się najbliżsi i przyjaciele śp. Urszuli Wilk, artystki, malarki
i wspaniałej pedagog. Urszula odeszła od nas rok temu. Wspominać ją będziemy przy kawie i herbacie, w otoczeniu zdjęć wykonanych przez Urszulę podczas jej licznych podróży. Inicjatorem wydarzenia jest Grupa Artystyczna „Artis”.

Wigilia dniem wolnym w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy że Wigilia 24.12.2021r. (piątek) będzie w Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej dniem wolnym od pracy.
W Wigilię 24.12.2021r. będzie natomiast pracować Pogotowie Awaryjne, które pod numerem telefonu 504-095-977
przyjmować będzie zgłoszenia dotyczące ewentualnych usterek i awarii.
REKLAMA
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Kocham malowanie

rozmowa z Gertrudą Józefiak

- Pierwsze pytanie z reguły dotyczy
początku
działalności,
zatem
zapytam jak u Pani zaczęła się pasja
związana z malarstwem?
- Ja całe życie myślałam, że moją
pasją jest pielęgniarstwo. Dopiero
po przejściu na emeryturę zaczęłam
myśleć o tym, że jakiś okres w moim
życiu się skończył. Na początku
miałam zajęcie przy wnukach, ale
to też się skończyło. Postanowiłam
coś zrobić dla siebie. Marzyłam,
żeby malować, ale ponieważ nie
wiedziałam jak to zrobić, zapisałam się
na kurs malowania do Pani Wiesławy
Kamieńskiej, profesjonalnej malarki.
Uznałam, że uczyć się należy od

najlepszych. Tym sposobem zaczęłam
realizować swoje marzenia. Po czterech
latach Klub ChSM „Pokolenie”, przy
pomocy Pana Krzysztofa Łazikiewicza,
pozwolił mi zorganizować moją
pierwszą wystawę. W tym czasie
Andrzej
Sodowski
organizował
Grupę Plastyczną KRAJCOK 12
i zaproponował mi uczestnictwo
w tej Grupie. Tym sposobem jestem
jednym z pierwszych członków Grupy
Plastycznej Krajcok’12 .
- Jest Pani związana z grupą
plastyczną „Krajcok’12” na czym
polega działalność tej grupy? Czy
jest to dobre miejsce dla rozwoju
początkujących malarzy?
- Grupa Krajcok’12 organizuje dużo
wystaw, plenerów, dzielimy się
swoimi doświadczeniami malarskimi,
ale nie prowadzi się żadnych kursów
malowania. Dużym utrudnieniem
jest to, że nie mamy stałego miejsca.
Bywało, że spotykaliśmy się w jakimś
lokalu gastronomicznym. W tej Grupie
uważam, że nie ma warunków do
rozwoju początkujących malarzy.

- Czy według Pani sztuka ma wiek,
tzn. czy jest odpowiedni moment
żeby zacząć działać artystycznie?

- Sztuka nie ma wieku. Można swoje
marzenia realizować w każdym wieku.
Ja zaczęłam malować, gdy miałam 62
lata. W tej chwili nie wyobrażam sobie
życia bez malowania. Mam nawet
wrażenie, że to zaangażowanie dodaje
mi zdrowia.
- W swoim dorobku ma Pani wiele
obrazów, czy jest jakiś szczególny
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gatunek malarski, który jest bliski
Pani artystycznemu sercu?
Próbowałam
wielu
technik
malarskich, ale najbardziej spodobało
mi się malowanie akrylem. W tej
technice czuję się swobodnie.
- W Pani twórczości szczególne
wrażenie robią obrazy „kropkowe”.
Co to za technika?
- Można powiedzieć, że to moja
autorska
technika
inspirowana
dalekowschodnimi mandalami, z tym,
że moje prace nie mają, żadnego
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magicznego podtekstu. Pozytywna
energia z tych obrazów ma płynąć
z kolorów i barw, a nie konkretnych
układów mandali. Schemat obrazu
powstaje pod wpływem impulsu
emocjonalnego, a nie raz ustalonego
schematu.
- Tworzenie
czegokolwiek
to
pewien proces, któremu zawsze
towarzyszą emocje, domyślam się, że
w malarstwie jest to jeszcze bardziej
wzmożone. Jaka emocja jest dla
Pani impulsem do tworzenia?
- Kocham malowanie, ale każda
miłość to też jest ból. Ja nie maluję
szybko. Każdy mój obraz jest bardzo
przemyślany. Długo się przygotowuję.
Nie lubię malować na zamówienie, bo
wtedy to nie jest mój obraz.
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Krzysztof Łazikiewicz i kierownictwo
Klubu „Pokolenie” zawsze stwarzali
miłą atmosferę. Sala wystawowa jest
świetnie dostosowana do tego rodzaju
działalności.
- Czy w najbliższym czasie możemy
spodziewać się Pani autorskiej
wystawy w naszej klubowej Galerii,
z nowymi pracami?
- Bardzo bym chciała, zorganizować
moją wystawę w Klubie na moje 80
urodziny, czyli za 4 lata.

- A co Panią inspiruje? W jakich
momentach najczęściej odczuwa
Pani potrzebę tworzenia?
- Największą inspiracją był mój
mąż i moja rodzina. Mąż zmarł mi
w ubiegłym roku po ciężkiej i długiej
chorobie, ale zostawił mi dużo
wspaniałych wspomnień i dalej jest
inspiracją.
Miała
Pani
wiele
okazji
uczestniczyć w wystawach w Klubie
ChSM „Pokolenie”, czy jest jakaś,
która była dla Pani wyjątkowa?
- Miałam kilka wystaw w Klubie ChSM
„Pokolenie”. Dla mnie każda wystawa
była wyjątkowa. Kurator wystaw

- Proszę w trzech słowach opisać
Klub ChSM „Pokolenie”.
- Klub ChSM „Pokolenie” spełnia
marzenia wszystkich pokoleń.
Rozmawiała:
Marzena Warta-Biały
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Historia blisko Ciebie
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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.

Śladami błogosławionego ks. Jana Machy
Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy to okazja do wyjątkowego spaceru. Poznajmy wspólnie miejsca, z którymi związany
był chorzowski kapłan, zgilotynowany w wieku 28 lat przez Niemców za udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym.
Pierwszym ważnym punktem, który powinniśmy zaznaczyć na mapie naszej wędrówki, jest ulica Marii Rodziewiczówny
w Chorzowie Starym. To tutaj, w nieistniejącym już domu rodzinnym Machów,
w niedzielę 14 stycznia 1914 roku przyszedł
na świat Jan Franciszek Macha, syn Pawła i Anny z domu Cofałka. Jego ojciec był
mistrzem ślusarskim w hucie „Królewska”
(później Kościuszko), matka zajmowała się
domem i opieką nad pozostałą trójką dzieci:

Budynek dawnej szkoły ludowej - obecnie
Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. 17 Sierpnia

synem Piotrem oraz córkami Różą i Marią.
Od 1921 roku Hanik - jak zdrobniale rodzina nazywała Jana - uczył się w szkole ludowej w Chorzowie Starym. W tym samym
budynku (przy ul. 17 Sierpnia 1) mieści się
obecnie Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich. Po czterech latach Jan
kontynuował naukę w Państwowym Męskim Gimnazjum Klasycznym przy ówczesnej Tempelstrasse. Dzisiaj jest to budynek
Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko przy ul. Powstańców 6a. W tym
miejscu należy wspomnieć, że renomowane gimnazjum istniało już od 1869 roku,
wpierw jako szkoła prywatna, od 1872 roku
jako szkoła miejska, natomiast od 1877 roku
już jako gimnazjum klasyczne. W 2020 roku
auli szkoły nadano imię ks. Jana Machy, a na
tę okoliczność na ścianie auli zawieszono
specjalną tablicę pamiątkową.
Kontynuując nasz spacer, udajemy się na
Plac św. Jana, w stronę najstarszych budynków dzisiejszego Chorzowa Starego, wznoszonych od końca XVII wieku aż do 1900
roku. W obrębie numerów 8 i 10 zobaczymy

zabudowania dawnego gospodarstwa Franciszka i Tekli Cofałków, dziadków ks. Jana.
Są to tzw. wycugi, czyli charakterystyczne
domy wiejskie przygotowywane dla rodziców, które zajmowali po przekazaniu gospodarstwa swym dzieciom.

Tablica pamiątkowa ks. Jana Machy w ZST nr 2
im. Mariana Batko

Z placu św. Jana przechodzimy obok charakterystycznej murowanej kapliczki z figurą
św. Jana Nepomucena i dochodzimy do przedłużenia placu z ul. Bożogrobców (dawną

Fot.janmacha.gosc.pl

Kościół św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym
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Zabudowania przy placu św. Jana. Tutaj mieszkali dziadkowie ks. Jana Machy

ul. Kościelną). Przy numerze 44 znajduje się
piętrowy budynek, w którym od 1920 roku
mieszkała rodzina Machów. Niedaleko domu,
tuż przy drodze, na jednym z najwyższych
wzgórz Chorzowa (317,7 m n.p.m.), stoi neogotycki budynek kościoła parafialnego pw.
św. Marii Magdaleny, wybudowany w latach
1889-1892. To w tej świątyni - 20 stycznia
1914 roku - przyszły kapłan i męczennik został ochrzczony, a w 1925 roku przyjął Pierwszą Komunię Świętą (w tym samym roku
w kościele św. Jadwigi Śląskiej Jan przyjął
bierzmowanie z rąk ówczesnego administratora apostolskiego dla Górnego Śląska,
późniejszego pierwszego biskupa diecezji
katowickiej ks. Augusta Hlonda). W 1939
roku, po ukończeniu Śląskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie, ks. Jan Macha
odprawił w swej macierzystej świątyni mszę
prymicyjną. W parafii św. Marii Magdaleny
młody duchowny podjął też pierwsze obowiązki duszpasterskie, zastępując w czasie
wakacji starochorzowskich księży.
Bardzo ważnym miejscem związanym
z życiem ks. Jana był Klub Sportowy „Chorzów”, założony w 1919 roku pod patronatem
Państwowej Fabryki Nawozów Azotowych.
Był to klub wielosekcyjny, gdzie uprawiano
m.in. boks, gimnastykę sportową, lekkoatletykę, piłkę nożną, ręczną i siatkową, a także

Wiadomości Spółdzielcze
tenis, szachy, kajakarstwo oraz narciarstwo.
Wysportowany Hanik zapewne niejednokrotnie korzystał z sali gimnastycznej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, znajdującej
się przy obecnej ul. Mazurskiej, w otoczeniu
budynków mieszkalnych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na tzw. osiedlu „Karolinka”. Ulubioną dyscypliną sportu ks. Jana
była piłka ręczna jedenastoosobowa, czyli
szczypiorniak. To z drużyną Azotów w 1931
roku zdobył Mistrzostwo Polski, a także kilkukrotnie tytuły Mistrza Śląska.
Ostatnim miejscem, przy którym powinniśmy się zatrzymać, jest symboliczna mogiła błogosławionego, znajdująca się na starym parafialnym cmentarzu przy ul. Józefa
Kalusa. W chwili zadumy warto zapoznać
się z najważniejszymi wydarzeniami w życiu ks. Jana Machy po wybuchu II wojny
światowej.
1 września 1939 roku kapłan otrzymał dekret pracy duszpasterskiej w parafii
św. Józefa w Rudzie Śląskiej. To tu spotkał
się z wojenną rzeczywistością, która dotknęła powierzonych jego opiece parafian.
Widząc ich skrajną biedę, ks. Jan próbował z wrodzoną sobie siłą i determinacją
temu problemowi zaradzić. Szybko podjął
akcję dobroczynną, zjednując sobie do jej
realizacji wielu pomocników. Pomoc ta
przyjęła z czasem formę konspiracji, kiedy
więc w Rudzie Śląskiej powstał inspektorat rudzko-chorzowski Polskiej Organizacji
Zbrojnej, na jej czele stanął ks. Macha. Według szacunków historyków, w kręgu oddziaływania inspektoratu mogło być nawet
kilka tysięcy ludzi organizujących pomoc,
a przede wszystkim oczekujących na wsparcie. Mimo tego, że działalność dobroczynna
ks. Jana i jego współpracowników nie miała
żadnego charakteru zbrojnego, to Niemcy byli na tropie konspiratorów. W 1941
roku ksiądz Macha był dwa razy wzywany

Rodzinny dom ks. Jana Machy przy ul. Bożogrobców 44
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Symboliczny nagrobek ks. Jana Machy na cmentarzu parafialnym w Chorzowie Starym

przez gestapo, ale skończyło się tylko na
przesłuchaniach. Aresztowanie nastąpiło
5 września 1941 roku na dworcu kolejowym w Katowicach. Gestapo znalazło przy
duchownym listę osób, którym pomagał
oraz inne dokumenty wskazujące, że zbierał
pieniądze i przekazywał je potrzebującym.
Lista była jednym z głównych dowodów
w późniejszym śledztwie i procesie, który
zakończył się wyrokiem skazującym na karę
śmierci poprzez ścięcie na gilotynie. Wyrok wykonano z 2 na 3 grudnia 1942 roku.
Ksiądz Macha ostatnie chwile swego życia wykorzystał na spowiedź i napisanie
ostatniego listu do rodziców. „Umieram
z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz
uważam, że cel swój osiągnąłem” - napisał
duchowny tuż przed śmiercią. Wiedział, że
pogrzebu mieć nie będzie a jego ciało zostanie zapewne spalone w krematorium KL Auschwitz. Prosił więc rodzinę, aby urządziła
mu na cmentarzu cichy zakątek. „(…) żeby
od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i
zmówił za mnie »Ojcze nasz«”. Jego prośba
została spełniona po latach, kiedy z inicjatywy kolegów rocznikowych w październiku
1951 roku na starym cmentarzu parafii pw.
św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym
powstał symboliczny grób księdza Jana.
Kapłaństwo ks. Jana Machy trwało dokładnie 1257 dni. Liczba ta wydaje się nader symboliczna w kontekście napisanej
przez niego pracy magisterskiej o historii
swojej rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, bowiem książę
opolsko-raciborski Władysław właśnie 24
czerwca 1257 roku nadał Bożogrobcom
wieś Chorzów.
Tekst i zdjęcia:
Adam Lapski
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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

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

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.

strona 14

Nasz felieton

Któregoś wieczoru Marudzewski niespodziewanie poczuł się na tyle źle, że musiał zameldować się na dyżurze nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmierzono mu temperaturę ciała i saturację
krwi, po czym skierowano na badanie
lekarskie z wywiadem chorobowym.
Lekarz "Zajrzał do gardła, zajrzał do
ucha. Potem opukał młotem kowalskim.
I mówi: Wiem już, panie…” Marudzewski. Objawy są, niestety, covidowe.
- To niemożliwe! – zaprotestował pacjent. – Jestem zaszczepiony dwoma
dawkami… - próbował się bronić.
- I bardzo dobrze, ale proszę pamiętać, że
szczepienie nie chroni przed zakażeniem,
a jedynie zapobiega ciężkiemu przebiegowi choroby. Przejdzie pan to łagodniej.
Tymczasem przepiszę panu leki i… muszę skierować pana na kwarantannę.
- Kwarantanna?! – przeraził się Marudzewski i głębiej wbił się w krzesło. –
Rozumiem, że mojej żony też to dotyczy,
skoro od dziesięcioleci zamieszkujemy,
gospodarujemy i w ogóle większość rzeczy robimy razem…?
- Nie. Kwarantanna dotyczy tylko pana.
Takie są obecnie zasady.
- Jaki jest zatem sens kwarantanny, jeśli
moja żona, potencjalnie narażona na stały
kontakt z osobą potencjalnie zakażoną,
czyli ze mną, może się swobodnie poruszać i stanowić zagrożenie dla przygodnie spotykanych osób…? To się nadaje do
prasy! – perorował Marudzewski.
- Cóż, nie ja o tym decyduję – stwierdził lekarz z nader wyraźną obojętnością. – Mogę
jedynie doradzić, by jak najszybciej wykonał pan test na obecność wirusa. Jeśli się
okaże, że to jednak nie covid, kwarantanna
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Historia jednej kwarantanny
zostanie automatycznie zdjęta. W przeciwnym wypadku będzie pan bezwzględnie
uziemiony na dziewięć dni. Gdyby chciał
pan wykonać test rano, listę punktów i godziny ich pracy znajdzie pan w Internecie.
Nasz punkt jutro nie działa – zakończył.
Marudzewski, w obliczu gwałtownych
i pokaźnych wzrostów liczby zakażeń
w czwartej fali potraktował kwarantannę
z należytą powagą, mimo że jej założenia uznał za absurdalne. Uznał też, że
jeden dzień nie zrobi mu specjalnej różnicy i postanowił skorzystać z wyznaczonego terminu testu, który otrzymał
smsem wkrótce po wizycie u lekarza –
zaproszono go na pojutrze.
Najpierw jednak nastało jutro. O świcie
rozdzwonił się telefon. W słuchawce rozbrzmiewało nagranie komunikatu wygłaszanego spokojnym męskim głosem.
Marudzewski usłyszał, że powinien obowiązkowo zainstalować na swoim telefonie aplikację „Kwarantanna Domowa”
i mieć urządzenie zawsze przy sobie naładowane, z włączonym internetem i usługą
lokalizacji, a także sprawnym aparatem
fotograficznym. Z komunikatu wynikało
ponadto, że za pośrednictwem aplikacji
Marudzewski będzie miał do wykonania
rozmaite obowiązkowe zadania potwierdzające przestrzeganie kwarantanny. Czekał na nie z niejaką ekscytacją. Pierwsze
polecenie nadeszło kilka godzin później.
Telefon znowu się rozdzwonił, a w słuchawce dało się usłyszeć komunikat:
„Zrób sobie zdjęcie selfie w aplikacji. Na
wykonanie zadania masz 30 minut. Pamiętaj, że zadania są obowiązkowe”. Marudzewski wpadł w panikę. Nie czuł się
gotowy na selfie weryfikujące miejsce po-

bytu. Czuł się i wyglądał jak upiór. Z trudem też w swoim – umiarkowanie rozległym – mieszkaniu znalazł odpowiednie
tło do fotografii. Czas upływał a on się
mozolnie szykował między śniadaniem,
przyjmowaniem leków, popijaniem herbaty i śledzeniem aktualności z kraju i ze
świata. Zniecierpliwiony automat w końcu
zadzwonił ponownie: „Masz jeszcze pięć
minut na wykonanie zadania. Pamiętaj, że
wykonywanie zadań jest obowiązkowe”.
Marudzewski pstryknął selfie rzutem na
taśmę, a ponieważ kolejne zadania polegały dokładnie na tym samym, szybko
skończyły mu się pomysły na nowe ujęcia i lokalizacje. Ostatnie selfie w ramach
dziwacznego „wyzwania” wykonał kolejnego dnia przy punkcie testów covidowych. Bezduszna sztuczna inteligencja,
śledząc lokalizację, chciała go przyłapać
na złamaniu zakazu opuszczania miejsca
zamieszkania, nie uwzględniając faktu, że
wyprawa w celu wykonania testu stanowi
wyjątek od reguły. Sam test (kto miał, ten
wie) nie należał do najprzyjemniejszych
doświadczeń. Wyniki nadeszły jeszcze
tego samego dnia, przed północą.
- Moje objawy covidowe okazały się nie
być covidem. Nie mam nawet grypy –
triumfował Marudzewski w rozmowie
z żoną. Pobrany z Internetu druk zwolnił
udręczonego pacjenta z absurdalnej jednoosobowej kwarantanny. Marudzewski
ni sekundy dłużej nie czekał z deinstalacją
kwarantannowej aplikacji i deaktywacją
usług lokalizacyjnych w swoim telefonie.
Znowu był wolny, a rano – prawie zupełnie
zdrowy. Infekcja ustępowała pod wpływem
antybiotyków.
Krzysztof Knas

WIGILIA dla samotnych Mieszkańców ChSM odbędzie się
22 grudnia (środa) o godz. 16:00 w Klubie ChSM „Pokolenie”.
Zapisy odbywają się bezpośrednio w Klubie ChSM „Pokolenie”
w godz. 10:00-18:00. Koszt to 6 zł. Wpłaty dokonujemy w Kasie Administracji dopiero po zapisie na liście w biurze Kierownika Klubu. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod
nr tel. 32 2419 473 oraz 504 095 976.
W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną organizator
zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia.
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Prawnik radzi
Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego
spadkobierca może być uznany przez sąd
za niegodnego, jeżeli:
1. dopuścił się umyślnie ciężkiego
przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2. podstępem lub groźbą nakłonił
spadkodawcę do sporządzenia lub
odwołania testamentu albo w taki sam
sposób przeszkodził mu w dokonaniu
jednej z tych czynności;
3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament
spadkodawcy, podrobił lub przerobił
jego testament albo świadomie
skorzystał z testamentu przez inną
osobę podrobionego lub przerobionego.
Odnosząc się do pkt. 3 będącego tematem
niniejszego artykułu spadkobierca może
być uznany przez sąd za niegodnego, jeśli
umyślnie ukrył testament spadkodawcy.
Przepis ten, jako jeden z ogólnych, ma na
względzie stosunek między spadkodawcą
a spadkobiercą. Analiza znaczenia
zwrotów użytych w tekście tegoż przepisu
wskazuje, że dotyczy on spadkobiercy
danego spadkodawcy, a mianowicie
- spadkobiercy spadkodawcy, który
sporządził testament.
Uznania spadkobiercy za niegodnego
może żądać każdy, kto ma w tym interes.
Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu
roku od dnia, w którym dowiedział się o
przyczynie niegodności, nie później jednak
niż przed upływem lat trzech od otwarcia
spadku. W tym miejscu warto wskazać, iż
otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci
spadkodawcy. Gdyby przepis pozwalał
liczyć bieg wspomnianego terminu
od otwarcia spadku po poprzednim
spadkodawcy, to musiałoby to wynikać
z jego treści, a ponadto - musiałby on
przewidywać termin dłuższy od przyjętego.
Krąg osób, które mogą zostać uznane za
niegodnych na podstawie tej przesłanki
został przez ustawodawcę ograniczony
do
bezpośrednich
spadkobierców.
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Ukrycie lub zniszczenie testamentu
jako przesłanka niegodności dziedziczenia
Podobnie Sąd Najwyższy wypowiedział
się w uchwale Izby Cywilnej w wyroku
z dnia 11.07.1973r. w sprawie o sygn. akt
III CZP 38/73.
Nie powoduje większych wątpliwości
zagadnienie podrobienia lub przerobienia
testamentu, natomiast warto odnieść się
do podrobienia lub przerobienia pisma
stwierdzającego treść testamentu ustnego,
zaopatrzonego w podpis spadkodawcy
albo świadome skorzystanie z takiego
dokumentu przez inną osobę. Istotna
jest
okoliczność,
że
podrobienie
czy przerobienie dotyczy podpisu
spadkodawcy na dokumencie. Podpisanie
pisma stwierdzającego treść testamentu
ustnego przez spadkodawcę, upodabnia
czynność stwierdzającą treść testamentu
ustnego do oświadczenia woli, a więc
do samego testamentu. Mając to na
względzie, można przyjąć możliwość
zastosowania przesłanki z pkt. 3 i uznania
niegodności spadkobiercy w przypadku
świadomego skorzystania przez niego
z pisma stwierdzającego treść testamentu
ustnego, na którym podpis spadkodawcy
został podrobiony.
Podobny stan faktyczny rozważał Sąd
Najwyższy w sprawie o sygn. akt I CK
26/02 wydając wyrok w dniu 22 maja
2012r. Zgodnie z najważniejszymi
motywami rozstrzygnięcia wskazał,
iż „przepis powyższy ma służyć nie
tylko
napiętnowaniu
spadkobiercy
dopuszczającego
się
nagannego
zachowania, ale przez wprowadzenie
surowej sankcji w postaci wyłączenia
od dziedziczenia, ma za zadanie
przeciwdziałać
popełnianiu
przez
spadkobierców występków przeciwko
testamentom, a więc ma na celu ochronę
testamentów. Łatwo zauważyć, że dosłowne
rozumienie przesłanek wymienionych
w art. 928 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego
wyłączałoby spod ochrony testament
ustny. Trudno byłoby uznać, że taka jest

wola ustawodawcy, szczególny testament
ustny wymaga bowiem ochrony większej
nawet niż inne rodzaje testamentów.
Z istoty jego formy wynika, że ten
rodzaj testamentu jest bardzo podatny na
działania zmierzające do zniekształcenia
lub wręcz unicestwienia rzeczywistej
woli spadkodawcy, a wieloletni już okres
funkcjonowania przepisów kodeksu
cywilnego o testamencie ustnym
pozwala na konstatację, że nie jest to
niebezpieczeństwo tylko teoretyczne.”
Jednak przedstawione zagadnienie uznania
za niegodnego spadkobiercy należy
rozpatrywać indywidualnie do każdej
sprawy analizując stan faktyczny, bowiem
dla przykładu nie wyłącza niegodności
dziedziczenia okoliczność, że testament,
zniszczony przez spadkobiercę umyślnie,
tj. w zamiarze usunięcia skutków prawnych
związanych z jego sporządzeniem,
okazał się testamentem nieważnym,
choćby spadkobierca testamentu był
w przekonaniu, że jest on nieważny
i wskutek tego pozbawiony znaczenia
prawnego.
Zgodnie z ogólną zasadą Kodeksu
cywilnego zawartą w art. 6 kc, to na stronie,
która wywodzi skutki prawne spoczywa
ciężar wykazania istnienia przesłanek
z art. 928 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego,
których wystąpienie powoduje uznanie
pozwanego niegodnym dziedziczenia.
To zatem powodowie, kierując sprawę
na drogę postępowania sądowego winni
przedstawić w procesie takie dowody, które
wskazywałyby na to, że spadkobierca miał
świadomość faktu, że testament na który się
powołuje nie jest prawdziwy.
W następnym numerze: propozycje zmian
w ustawie o pomocy społecznej dotyczące
odpłatności za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej.
radca prawny
Aleksandra Partyka

REKLAMA

REKLAMA W WIADOMOŚCIACH SPÓŁDZIELCZYCH
tel. 32 241 33 74
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Sylwester Rodzinny w Klubie ChSM „Pokolenie”

Zapisy na Rodzinnego Sylwestra startują 10 grudnia 10:00-18:00 w biurze kierownika Klubu ChSM „Pokolenie”.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia udzielane są pod nr. tel. 32 2419 473 oraz 504 095 976.
W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia.

PÓŁKOLONIE ZIMA 2022
Półkolonie zimowe podzielone są na dwa turnusy:
I Turnus 14.02.-18.02.2022
II Turnus 21.02-25.02.2022
W każdym z turnusów liczba uczestników wynosi 15
osób i mogą to być wyłącznie dzieci Członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. UWAGA! Zapisujemy
dziecko tylko na jeden wybrany turnus.
W przypadku gdyby po zakończeniu naboru na listach pozostały wolne miejsca, odbędą się zapisy uzupełniające, o terminie których zostaną Państwo poinformowani na stronie
www.chsm.com.pl oraz na facebooku Klubu ChSM „Pokolenie”.

Zapisy na edycję zimową półkolonii rozpoczynają się
8 grudnia. Zapisów dokonujemy na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną za sprawą formularza dostępnego w E-Boku
2. w Klubie ChSM „Pokolenie” w godzinach 10:00 do 18:00

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zapisywania
oraz uczestnictwa w półkoloniach dostępne będą w regulaminie na stronie www.chsm.com.pl w zakładce AKTY
PRAWNE I REGULAMINY, a także udzielane są po
nr tel. 32 2419 473 oraz 504 095 976.
W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia.

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych
utworzą hasło:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 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.
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Twórczość to lustro, w którym się odbijam
- Zupełny przypadek zdecydował o tym,
że trafiłam ze swoimi pracami w gościnne
progi Galerii Spełnionych Marzeń
w Klubie „Pokolenie” Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej – mówi
Sybilla Nowak. – Swój termin wystawy
odstąpiła mi koleżanka z Grupy
Artystycznej „Laura”, Barbara Sitek.
Dzięki jej uprzejmości i życzliwości
Krzysztofa Łazikiewicza, wernisaż
29 października w GSM to był mój
wieczór – kontynuuje.
Choć tytuł wystawy -– „Po drugiej stronie
lustra” - wprost kojarzy się z historiami

Sybilla Nowak i Krzysztof Łazikiewicz

Lewisa Carrolla Alicji w Krainie
Czarów, nie można dać się zwieść temu
najprostszemu tropowi. Sybilla Nowak
wybrała go w nawiązaniu do własnej
twórczości. – Wykorzystuję lustra w swoich
kompozycjach witrażowych, które stały
się także częścią wystawy. Chciałam
też nawiązać do lustra jako symbolu,
który wskazuje, że moje prace stanowią
odzwierciedlenie mnie samej – wyjaśnia.
Sybilla Nowak śmieje się, iż najprościej
byłoby powiedzieć, że maluje i rysuje od
dziecka. – Tak mówią wszyscy, a poza
tym w moim przypadku nie do końca

byłaby to prawda. Chociaż istotnie jej
jedyną edukacją w tym zakresie (nie
licząc programowych lekcji plastyki)
były zajęcia dla dzieci w Ogrodzie
Jordanowskim. Potem przez całe lata nie
miała nic wspólnego ze sztuką. Pierwszy
kontakt z farbami olejnymi i płótnem
miała dopiero w roku 2006, gdy dołączyła
do siemianowickiej grupy „Spichlerz’86”.
Po rozwiązaniu grupy w roku 2014 została
członkinią Grupy Artystycznej „Laura”.
W wernisażu reprezentowana była
Rada Nadzorcza ChSM w osobach
Przewodniczącej Rady - Grażyny
Widery oraz Janiny Partyka-Pojęta.
Wernisaż
uświetnił
muzycznie
Mariusz Blach, a poetycko Jarosław
Engler z Grupy Artystycznej „Laura”.
W utworach muzycznych pobrzmiewały
dźwięki Fletni Pana.
(KrzyK)
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Magiczne Ilustracje Miast
Bohaterką kolejnej wystawy w Galerii Spełnionych Marzeń będzie mieszkająca w Chorzowie ilustratorka Anna Liwia
Stutyńska, autorka żywiołowych, pełnych koloru prac. Wernisaż zaplanowany jest w Klubie “Pokolenie” Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młodzieżowej 29 na piątkowy wieczór 10 grudnia 2021.
szkicowniku kolekcjonuję obrazy, które
potem przenoszę na większe formaty w mojej
pracowni – mówi graficzka. - Inspirują mnie
surrealistyczne wizje, w których rozmywają
się granice pomiędzy jawą a snem, a czas
przestaje wyznaczać pory dnia, które stają się
niejednoznaczne. Moje pomysły często mają
swoje źródło w sennych marzeniach małego

- Zapraszam na spotkanie z jej
fantastyczną wyobraźnią. Będzie to
z pewnością niezapomniana przygoda,
która pozwoli inaczej spojrzeć na
otaczającą nas rzeczywistość i widoki
znane z codzienności, które mocno
nam spowszedniały – mówi Krzysztof
Łazikiewicz, organizator i kurator
wszystkich wystaw Galerii Spełnionych
Marzeń.
- Tworzę ilustracje miejsc, w których
dzieją się rzeczy dziwne i magiczne.
Uwielbiam wałęsać się po miastach,
szukając ciekawych kadrów do rysowania,
najchętniej w towarzystwie kawy. W swoim

dziecka, które w realnym świecie szuka
tajemnych drzwiczek do magicznego świata
– dodaje. Przekonuje przy tym, że każda
sytuacja, w której znajdziemy się mniej lub
bardziej przypadkowo, może być inspiracją
do stworzenia ciekawej ilustracji.
Akwareli uczyła się u najlepszych
akwarelistów w Polsce, uznanych także na

arenie międzynarodowej, między innymi
takich jak Minh Dam, Michał Jasiewicz,
Tytus Brzozowski czy Andrzej Gosik.
Jej ilustracje biorą udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Artystka
realizuje zamówienia na obrazy akwarelowe,
tworzy własne projekty, a także prowadzi
warsztaty i pokazy malowania akwarelą.
- Jestem fascynatką ruchu społecznoartystycznego
Urban
Sketching,
który polega na tworzeniu na żywo
w szkicowniku miejskich ilustracji, czy
to przy okazji podróży czy to załatwiania
zwyczajnych spraw na mieście – mówi
Anna Liwia Stutyńska.
Anna Liwia Stutyńska w Internecie
www.aneedoveart.com
Fanpage: www.facebook.com/aneedovear
Instagram: www.instagram.com/
aneedove_illustration oraz
www.instagram.com/aneedove.art
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Święto Seniora w Klubie ChSM „Pokolenie”

Zdjęcia: Marcin Bulanda

Nasz Klub Seniora 18 października
obchodził swoje święto i jak zwykle było
wesoło, apetycznie i z dobrym humorem.
Kochane Seniorki życzymy Wam dużo
zdrowia i nadal tak pozytywnej energii,
dzięki której Klub ChSM "Pokolenie"
jest tak wyjątkowy!!!

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI DIETETYKI
Czy często odczuwasz tzw. „łupanie
w krzyżu”? Masz wrażenie, że Twoja
kondycja mogłaby być lepsza? A może po
prostu brakuje Ci ruchu? Jeśli przynajmniej
na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/
odpowiedziałaś tak, mamy dla Ciebie
propozycję: weź wygodny strój oraz
butelkę z wodą, przyjdź w środę
o godz. 11:00 do Klubu ChSM „Pokolenie”
i zacznij ćwiczyć w bardzo sympatycznym
towarzystwie
z
wykwalifikowaną

instruktorką Panią Anią, która pokazuje
ćwiczenia rehabilitacyjne - czyli takie,
które usprawniają i polepszają codzienne
aktywne
funkcjonowanie.
Jeśli
dodatkowo, ważne są dla Ciebie kwestie
odżywiania, możliwa jest konsultacja
z Panią Anią, która jest także dietetykiem
klinicznym. Nie pozostaje więc nic innego
jak napisać w zdrowym ciele zdrowy
duch, ale Ty go musisz wprawić w ruch,
zatem DO DZIEŁA!

GRUPA ARTYSTYCZNA „ARTIS” zaprasza na wystawę!
Miłośnicy sztuk plastycznych skupieni w działającej w Klubie ChSM „Pokolenie” grupie artystycznej
ARTIS zapraszają na wystawę swoich prac dnia 2 grudnia (czwartek) 2021 r. o godz. 17.00. Prezentowane
prace to malarstwo, rysunek, rzeźba i rękodzieło artystyczne.
Wystawę będzie można oglądać w Klubie do końca grudnia. Będzie to niepowtarzalna okazja do znalezienia
inspiracji na prezenty okolicznościowe, np. świąteczne.
Serdecznie zapraszamy!
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CODA- wspomnienie niezapomnianych

a tym samym wspomnienie nieżyjących
już artystów związanych przede
wszystkim z Chorzowem i Klubem
ChSM „Pokolenie”, ale także tych, którzy
w wyjątkowy sposób wpłynęli na muzykę
i sztukę w skali globalnej.
Istotnym elementem wyróżniającym
tą imprezę na tle innych wydarzeń
jest muzyczno-poetyckie Jam session,
podczas, którego chętni widzowie
prezentują swoje muzyczne oraz
poetyckie i literackie talenty- i tym razem
bogactwo przekazu było niesamowite dla
wszystkich odbiorców.
Warto podkreślić, że tegoroczna edycja
koncertu CODA została sfinansowana
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,
o wygraniu którego w dużej mierze
zdecydowały
głosy
Mieszkańców
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zdjęcia: Marcin Bulanda

W dniu 5 listopada scena Klubu ChSM
„Pokolenie”
ponownie
rozbrzmiała
dźwiękami muzyki na najwyższym
poziomie w ramach cyklicznej imprezy
muzycznej
CODA.
Tym
razem
wystąpił zespół „Coﬀee Experiment”
w dziewięcioosobowym składzie, który
stanowią młodzi i niezwykle utalentowani
muzycy. Zaprezentowali oni w większości
swoje własne utwory oparte na takich
gatunkach jak R’n’B, soul i jazz, a także
covery we własnych aranżacjach. Wystąpił
także gitarzysta Michał Pastuchów
przy
akompaniamencie
saksofonu
i instrumentów perkusyjnych, wykonując
nastrojowe ballady legend światowej
muzyki.
Ideą CODY jest muzyczne uhonorowanie,

RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
27 października 2021 roku odbyło
się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ChSM, na którym Rada podjęła
następujące Uchwały:
• w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały 23/R/2020 Rady Nadzorczej ChSM w sprawie ustalenia
wysokości opłat za lokale i inne nieruchomości w ChSM;
• w sprawie wyboru biegłego rewi-

denta uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego ChSM;
• w sprawie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przy zastosowaniu 60% bonifikaty.
W kolejnych punktach obrad Rada
Nadzorcza zapoznała się z informacją
na temat:
• oceny wykonania Planu Gospodar-

czego za okres trzech kwartałów
2021 roku;
• przyjętych założeń do opracowania
Planu Gospodarczego na 2022 rok;
• bieżącej działalności Zarządu.
W sprawach organizacyjno-samorządowych omówiono zgłoszone uwagi mieszkańców naszej Spółdzielni.
Sekretarz RN ChSM,
Justyna Szatkowska
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Segregujmy odpady!
Pomimo faktu, że Spółdzielnia składa do Urzędu Miasta
deklaracje o gromadzeniu
i zbieraniu odpadów w sposób
selektywny, w pojemnikach
na odpady zmieszane znajdują
się surowce wtórne.
Przypominamy
zatem
o nie wrzucaniu odpadów
z papieru, szkła, metali,
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych
do pojemników na odpady komunalne. Dotyczy to
wszystkich mieszkańców
i użytkowników lokali składujących odpady bezpośrednio do pojemników jak
i za pośrednictwem zsypów.
Brak selektywnej zbiórki
odpadów może skutkować
podwyższeniem
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
cena za odpady segregowane 26,90 zł od osoby i 53,80
zł od osoby za odpady niesegregowane. Zmiana ta obejmować będzie mieszkańców
danej nieruchomości.
Ponadto przypominamy
o możliwości skorzystania z:
• Punktu
Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
ul. Bytkowska 15,
• Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (MPZO),
• urządzeń do zbierania
drobnych elektroodpadów i odpadów niebezpiecznych,
• kontenerów i worków
typu big-bag na wywóz
gruzu i odpadów remontowo – budowlanych,
• wybranych aptek, w których oddaje się przeterminowane leki,
• wywózki odpadów wielkogabarytowych w terminie ustalonym harmonogramem.
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Informacje Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie

SEZON GRZEWCZY ROZPOCZĘTY, UWAGA NA CZAD !
Pogoda za oknem wskazuje na to, że jesień zagościła u nas na dobre. Sezon grzewczy został rozpoczęty. Przed nami długi okres
jesienno – zimowy, a co za tym idzie palenie w kominkach, piecach czy korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Niestety
co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo. Zróbmy wszystko, aby w tym roku właściwie zabezpieczyć siebie i
swoich bliskich przed tym cichym zabójcą.
Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą”
w statystykach zatruć zajmuje on trzecie
miejsce - po lekach i alkohol, jednym
z pierwszych objawów zaczadzenia jest
ból głowy. Sam czad jest bezwonny
i bezbarwny, w wyniku jego działania
dochodzi do niedotlenienia organizmu.
Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że
utrudniony zostaje transport tlenu do płuc.
Zaczadzenia często wynikają po prostu
z niewiedzy. Sposoby na uniknięcie
zatrucia tlenkiem węgla są bardzo
proste. Do zatruć dochodzi ponieważ nie
mamy świadomości, że tak naprawdę
niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania
i domy stały się bardziej bezpieczne.
Problem z czadem narasta szczególnie
w okresie jesienno-zimowym kiedy
dogrzewamy się paląc w kominkach czy
piecach. Dlatego apelujemy o wietrzenie
pomieszczeń,
a
także
regularne
kontrolowanie instalacji grzewczych oraz
ciągów wentylacyjnych i kominowych.
Pod żadnym pozorem nie wolno zatykać
kratek w oknach czy drzwiach, a także
przewodach
wentylacyjnych.
Od
sprawności technicznej tych urządzeń
może zależeć nasze życie! Warto również
w domu lub mieszkaniu zainstalować
czujnik dymu i tlenku węgla.
Zdrowie, a nawet życie Twoje
i Twoich bliskich może w dużej mierze
zależeć od tego, jak zadbasz o swoje
bezpieczeństwo.
Aby właściwie zabezpieczyć siebie
i swoich bliskich przed czadem pamiętaj:
• zapewnij prawidłową wentylację
pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy
nie
zasłaniaj
kratek
wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj
okresowych przeglądów komina,
urządzeń grzewczych i instalacji
wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych

pomieszczeniach, jeśli nie są
wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla.
Pamiętajmy, że tego typu czujki
powinny znaleźć się w pokojach
z kominkiem lub piecem kaflowym,
w pomieszczeniach z kuchenkami
gazowymi, w łazienkach z gazowymi
podgrzewaczami wody, w kotłowniach,
garażach oraz warsztatach. Czujka
odpowiednio wcześnie zasygnalizuje
niebezpieczeństwo, wydając bardzo
głośny dźwięk. Mamy wtedy szansę
na opuszczenie zagrożonego obszaru.
Błędem jest instalowanie czujek
przy oknie i kratkach, przewodach
wentylacyjnych.
Objawy zatrucia czadem (tlenkiem
węgla):
• ból głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszności,
• trudności z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny
• senność,
• nudności.
Osłabienie i znużenie, jakie czuje
zaczadzony, a także zaburzenia orientacji

i zdolności oceny zagrożenia powodują,
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia czadu), traci
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie
mu z pomocą – umiera!
Jak ratować zaczadzonego?
Należy bezwzględnie zapewnić dopływ
świeżego powietrza:
• natychmiast otworzyć okna i drzwi,
by z pomieszczeń usunąć trujący gaz,
• jak
najszybciej
wynieść
poszkodowanego
na
świeże
powietrze,
• rozluźnić mu ubranie, ale nie
rozbierać go, gdyż może doprowadzić
to do wychłodzenia organizmu.
Nie wolno wpadać w panikę, kiedy
znajdziemy dziecko lub dorosłego
z objawami zaburzenia świadomości
w kuchni, łazience lub garażu; należy jak
najszybciej powiadomić odpowiednie
służby i przystąpić do udzielania
pierwszej pomocy. Jeżeli po wyniesieniu
na świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, niezwłocznie należy przystąpić
do sztucznego oddychania i masażu serca.
żródło: KGP
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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

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ

• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Kazimierza
Wielkiego – powierzchnia 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).
• Kupię mieszkanie z zasobów spółdzielni mieszkaniowej.
Płacę gotówką. tel.: 720-899-972.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 72 m2 w Chorzowie przy ul. Nowaka, os. Pnioki, na 2 piętrze z dwoma
balkonami. Możliwa zamiana na mniejsze (M2)
w Chorzowie na os. Pnioki. tel. 725-197-131.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 46 m2 w Chorzowie
(Klimzowiec) IV p./IV. tel. 695-618-390 (8.00 – 14.00) lub
695-618-420 (15.00-21.00).

• Poszukuję pokoju lub mieszkania w zamian na opiekę na
terenie Chorzowa, tel. 32 241-47-46

• PIECE GAZOWE - naprawa, tel. 601-477-527.

• Kupię garaż, ul. Młodzieżowa, tel. 693-570-949.

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

• Sprzedam garaż blaszany na ul. Cmentarnej, obok sklepu
Netto, tel. 793-670-716.

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

• Sprzedam mieszkanie 75 m2 w Chorzowie II, gotowe do
wprowadzenia, tel. 501-447-637.

REKLAMA

798 824 847

AUTO SKUP

Remonty

• Kupię mieszkanie, może być do remontu, Chorzów i okolice,
tel. 720-899-972.
• Zamienię garaż murowany, własnościowy (kanał i światło) w
centrum Chorzowa, ul. Kościuszki 6B na podobny, w dzielnicy
Klimzowiec. tel. 728-498-513
• Wynajmę garaż, osiedle Kaliny, tel. 601-230-049

• Wynajmę mieszkanie 29 m2 w Chorzowie przy ul. 3 Maja.
Mieszkanie z C.O. składa się z przedpokoju (przesuwna
szafa), kuchni (meble, piec gazowy), łazienki (junkers, wanna,
umywalka, ubikacja) oraz pustego pokoju. tel. 504-641-156
lub 517-405-458.

• KUPIĘ UDZIAŁY w każdej nieruchomości. tel. 535787-267.

Wykończenia

• Wynajmę garaż – Chorzów, os. Różanka. Koszt 300 zł
miesięcznie, tel. 664-512-441.

• Kupię każdą nieruchomość, mieszkanie, dom, działkę, garaż,
udział. tel. 501-170-578.

• KAMIENIARSTWO, tel. 602-644-573.

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

• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie, 3 pokoje, I piętro,
46,4 m2, tel. 693-181-138.

• Kupię mieszkanie, może być do remontu, spłacę zadłużenie.
tel. 501-170-578.

• Wynajmę mieszkanie - Chorzów, ul. Różana 1, blisko
Parku Róż i Parku Śląskiego, w pełni urządzone z AGD
i TV. Po remoncie. Mieszkanie na VI piętrze z widokiem na
panoramę Chorzowa. Dwa pokoje. Powierzchnia użytkowa
36,80 m2. Dostępne od grudnia lub stycznia 2022 roku.
Najlepiej dla spokojnego singla lub pary (małżeństwo).
Cena 1.000 zł + kaucja. tel.: 667-514-354.

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

Mieszkania do sprzedaży
• 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,•

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

• 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
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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
● Straż Pożarna: 998, 32 241 09 77
● Komenda Miejska Policji: 32 771 52 00
● Straż Miejska: 986, 32 241 61 45

GODZINY PRACY ChSM*

poniedziałek, wtorek, czwartek
od 7.00 do 15.00
środa od 7.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 13.00
*z uwzględnieniem ograniczeń, o których
mowa w informacji zamieszczonej na str. 1

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

www.chsm.com.pl
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W zdrowym ciele

Program treningowy Akademii NFZ został opracowany przez profesjonalnych
trenerów we współpracy z lekarzem
i fizjoterapeutą. Projekt obejmuje 8 bloków treningowych długości 35 minut,
o wzrastającej stopniowo intensywności.
Filmy z wszystkimi treningami są dostępne na kanale YouTube Akademia
NFZ. Uczestnicy ćwiczeń otrzymują
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Wysil się i żyj dłużej!

Akademia Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w projekcie profilaktycznotreningowym, którego celem jest rozruszanie Polaków. Pamiętajmy, że regularna aktywność
fizyczna oraz prawidłowe odżywianie to najlepsza inwestycja w dłuższe i zdrowsze życie.
zalecenia aktywności fizycznej o wzrastającym wymiarze czasowym, od 100
do 170 minut tygodniowo. Przydadzą się
więc wygodne buty i strój, hantle (obciążenie dostosowane do obecnych Twoich
możliwości), mata do ćwiczeń, woda
oraz ręcznik.
Aby rozpocząć treningi należy odpowiedzieć na 7 prostych pytań z kwestionariusza gotowości do aktywności
fizycznej (PARQ). Konieczne jest także
sprawdzenie aktualnej kondycji fizycznej, w czym pomoże nam test Coopera
– wersja biegowa lub marszowa (dla
osób mniej wydolnych, nie mogących
biegać). W ten łatwy sposób samodzielnie określimy poziom wydolności fizycznej na początku projektu i w trakcie
oraz sprawdzimy po zakończeniu projektu. Trzeba też sprawdzić swoją wagę,
wzrost i obwód pasa – zapisujemy wyniki, aby móc monitorować postępy.

Test Coopera
Na wyznaczony sygnał zacznij bieg. Pamiętaj, by na początku nie narzucić zbyt
dużego tempa, ponieważ 12 minut szybkiego biegu to naprawdę duży wysiłek.
Warto utrzymywać cały czas takie samo
tempo, a dopiero w końcówce przyspieszyć. Jeśli podczas testu nagle opadniesz
z sił – możesz chwilę odpocząć, jednak
zrób to maszerując. Staraj się dać z siebie jak najwięcej, tak żeby po teście czuć
duże zmęczenie – wówczas wynik testu
będzie maksymalnie zbliżony do Twojej
rzeczywistej wydolności. Po upływie 12
minut od rozpoczęcia biegu zmierz przebytą odległość.
Osoby mające trudności z bieganiem
lub mniej wydolne mogą sprawdzić się
w mniej intensywnym teście marszowym
na dystansie 4.8 km. Tabele z wynikami
w poszczególnych grupach wiekowych
dostępne są na stronie akademia.nfz.gov.pl.
Źródło: diety.nfz.gov.pl

REKLAMA

Profesjonalna obsługa
księgowa oraz kadrowo-płacowa
dla małych ﬁrm
tel. 733-028-978

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

