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Dziękujemy Wam za obecność i wsparcie podczas dwóch koncertów z okazji 60-lecia BSM

Jesteśmy jedną wspólną rodziną
60-lecie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
trwa w najlepsze. Nie da się jednak uciec od
dwóch wydarzeń, które zakończyły tegoroczny
okres wakacyjny. Dwie jubileuszowe imprezy dla
mieszkańców, spółdzielców, ale także dla naszych
gości 25 sierpnia i 1 września na trwale zapisały się
w naszej pamięci.

F

antastyczne, wzruszające,
pełne zaskakujących chwil
były nasze imprezy. – Jestem
niezwykle wzruszona. Spotkałam
tylu znajomych, których nie widziałam od lat. Mieliśmy czas na
rozmowę, na zabawę, aż chce się
takich imprez więcej – mówi Pani
Joanna, która bawiła się z nami
1 września.
Wspaniali artyści to tylko
część tego, co zaproponowaliśmy
naszym mieszkańcom. – Pokazy
wojskowe, straż pożarna, nasza
policja, gry i zabawy dla dzieci.
To przy wspaniałych występach
muzycznych, wokalnych, zajęciach
sportowych sprawiło, że setki mieszkańców bawiły się długie godziny

z Bytomską Spółdzielnią – podkreśla Ewa Grzelczak, kierownik Klubu Relaks w BSM, głównego organizatora drugiej z naszych imprez.
– Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla wszystkich naszych mieszkańców, od tych najmłodszych po
najstarszych. Odzew był wspaniały i szczerze przeszedł nasze oczekiwania – mówi Halina Oster,
kierowniczka Klubu Sezam BSM,
organizatora pierwszej z imprez
w ostatnią sobotę sierpnia.
O tym, jak wyglądały nasze
świąteczne imprezy możecie już
teraz zobaczyć w obszernej fotogalerii, na stronach 4-7. Wiele
zdjęć, wiele emocji. Serdecznie
zapraszamy.
BM

Środki z WFOSiGW pozwolą spokojnie podejść do tematu remontów wind

Poważne wyzwania
B

ytomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, zgodnie
z decyzją Walnego, staje
przed nie lada wyzwaniem. Remonty wind i infrastruktury im
towarzyszącej to zadanie obliczone na kilka milionów złotych i na
dłuższy czas. Efekt to nie tylko
strona wizualna naszych bloków,
ale przede wszystkim bezpieczeństwo. A także oszczędności dla
spółdzielców – Fundusz zwraca
część zainwestowanych środków,
które będą mogły posłużyć na
inne cele.
– Perspektywa środków z Funduszu to nie tylko szansa na nowoczesne, bezpieczne dźwigi, ale co

równie ważne na odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi naszych
spółdzielców – podkreśla Andrzej
Panek, prezes Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Spółdzielnia szuka oszczędności, tak by w kolejnych latach
można było więcej pieniędzy
przeznaczyć na nasze otoczenie,
place zabaw, zieleń, parkingi.
– Jedną z praktyk stosowanych
w BSM jest modyfikacja instalacji
oświetleniowej i w związku z tym
montaż oświetlenia LED-owego. Rozwiązanie proste, i bardzo
potrzebne. Efekt to oszczędności
w rachunkach, jakie członkowie
spółdzielni musza płacić – mówi
Zbysław Zybura, Kierownik
Działu Technicznego Bytomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Takich pomysłów na oszczędności jest znacznie więcej. Jak
choćby hydrofory w piwnicach

bloków, które precyzyjnie pokazują zużycie wody, czy oszczędności na zamawianej energii elektrycznej.
W tej chwili w ramach naszej
spółdzielni remonty i wymiany,
np. Instalacji wodno-kanalizacyjnej odbywają się w wielu lokalizacjach. Przyszły rok zapowiada
się jeszcze bardziej intensywnie.
Wszystko po to, by mieszkańcy
nie musieli się martwić o stan
swoich domów.
– Naszym celem jest spółdzielca
i jego dobro. Chcemy żyć bezpiecznie, w interesującym, dobrym do
życia otoczeniu. Nasi mieszkańcy
chcą placów zabaw, przyjaznego
otoczenia i to wszystko musimy
im zapewnić. Dbając jednocześnie
o rozsądne wydawanie pieniędzy –
podkreśla Andrzej Panek. – I tak
właśnie będzie.
BSM
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Alternatywne metody edukacji
Dzisiejsze czasy stawiają przed nami nowe wyzwania. Często używane określenie,
że świat staje się globalną wioską jest na wskroś prawdziwe. Łatwe i liczne przemieszczanie się ludzi w ramach zaspokajania rożnych potrzeb staje się faktem. Stąd
pojawiają się nowe zadania dla nas, ludzi współczesnych.

P

edagogika i jej subdyscypliny: andragogika
i gerontologia mają przed sobą swoistą misję,
jednocześnie stając się obowiązkiem, który pomoże nam odnaleźć drogę do bezpiecznego
współistnienia, w tym różnorodnym świecie.
Według jednej z wielu definicji Pedagogika traktowana jest jako zespół nauk o wychowaniu, istocie,
celach, treściach, metodach, rodzajach, formach organizacji procesów wychowawczych. Nauka o edukacji ( wychowanie i kształcenie ) należy do nauk
społecznych, zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia. Jak zapewne wszyscy wiemy
etymologia nazwy pedagogiki pochodzi od greckiego słowa paidagogas w dosłownym tłumaczeniu:
prowadzący dziecko.
O wydarzeniu mówi Halina Oster – Kierowniczka Klubu Sezam.
Międzynarodowe Forum Edukacyjne w Poczdamie jest odpowiedzią na wyzwania przed nami stojące, jest sposobem na zdobywanie tak potrzebnych
nam wszystkim kompetencji do bezpiecznego przeprowadzenia nas przez ścieżkę życia w zgodzie z innymi ludźmi i światem, w którym żyjemy. W ramach
wymiany doświadczeń i współpracy Spółdzielczy

Klub Sezam od wielu lat czerpie z tego miejsca ciekawe pomysły pracy z ludźmi w każdym wieku.
Spielemarkt od 26 lat jest miejscem spotkań ludzi,
dla których drugi człowiek i jakość jego życia jest
istotna. Pedagodzy, edukatorzy, animatorzy, przywożą ze sobą w to magiczne miejsce mnóstwo pozytywnej energii, którą chcą podzielić się z innymi.
Rokrocznie wyczekujemy terminu kolejnego
spotkania.
Cóż takiego daje udział w Międzynarodowym
Forum Edukacyjnym? Trudno zdecydować się, które zadanie realizowanie w trakcie targów jest najważniejsze. Jest to spotkanie dążące do budowania
pozytywnych kontaktów między ludźmi. Pedagodzy
z wielu krajów przedstawiają swoje pomysły na edukację. To, że Forum ma charakter międzynarodowy
stanowi określoną wartość poprzez inne perspektywy postrzegania świata, inne ale nie gorsze. To
z jakiego kraju ktoś przyjechał staje się mało ważne,
istotą jest, jak bardzo chcemy się porozumieć z dru-

gą osobą. Wymiana doświadczeń, rozmowy, kontakt
z wieloma ludźmi uczy i daje wiarę w porozumienie
między ludźmi na całym świecie. To właśnie takie
miejsce jak to, uczy nas jak zdobyć przydatne umiejętność dążące do zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka.
Jednym z celów Forum Edukacyjnego jest podniesienie szeroko pojętej zabawy do rangi bardzo
ważnego narzędzia w pracy pedagoga. Forma zabawy – efekt nauki.
Zabawa staje się bardzo ważnym elementem
w procesie nauczania. Coraz częściej jest tematem
badań naukowych potwierdzających jej wpływ na
efekty edukacji. Dzięki zabawie uczymy się lepiej,
łatwiej, że zrozumieniem i z większym efektem zapamiętywania treści edukacyjnych.
Targi są niecodziennym miejscem spotkań
wszystkich generacji. Poprzez udział w różnych
działaniach, w sposób płynny i naturalny następuje
proces integracji.
Szeroko zakrojony wolontariat wspomagający
organizację tego dużego przedsięwzięcia jakim jest
Międzynarodowe Forum Edukacyjne niesie ze sobą
także m.in. czynnik edukacji społecznej. Nauka niesienia pomocy, pracy w zespole, tworzenia i dążenia
do wspólnego celu tworzy swoistą synergię wzmacniająca potencjał poszczególnych osób a także całej
grupy wpływając pozytywnie na postępujący proces
grupowy. Ważną cechą Spielemarktu jest umożliwienie nawiązania współpracy międzynarodowej
w celu realizacji innych projektów. Spółdzielczy
Klub Sezam dzięki tym kontaktom przeprowadził
już wiele ciekawych przedsięwzięć dla naszych
mieszkańców. Wymiana międzynarodowa jest bardzo istotna w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich i pokoju w Europie a także w Świecie.
Andrzej Frycz Modrzejewski europejski humanista akcentował role oświaty oraz wychowania w organizacji i zarządzaniu państwem jak i we wzroście
sprawiedliwości społecznej.
Misja, którą realizuje Forum zapraszając z wielu
krajów pedagogów i rodziców chcących świadomie
wychowywać własne dzieci nie pozostaje obojętna
na budowanie prawidłowych relacji w rodzinach
i najbliższym otoczeniu.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem
w tym wydarzeniu, w 2019 r. do Klubu Sezam.
BSM
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Forma zabawy – efekt nauki

Cieplej nie będzie

Za nami dwie wspaniałe imprezy z okazji 60-lecia Bytomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, za organizację których raz
jeszcze chce podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoja
cegiełkę. Zaczynając od Klubów Sezam i Relaks, na pracownikach
administracji i spółdzielni, a kończąc na wolontariuszach. Równie
serdecznie chcę podziękować naszym mieszkańcom, za udział,
tak liczny i zaangażowanie. Mam nadzieję, że bawiliście się równie
dobrze jak ja.
Spółdzielnia żyje już jednak teraźniejszością. Przed nami wiele
wyzwań. W tym to związane z remontami wind w naszych zasobach.
Otrzymaliśmy wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel. I zabieramy się do pracy,
tak by nasze dźwigi były sprawne, nowoczesne i przystosowane do
potrzeb lokatorów.
To jedno z poważniejszych i obliczonych na dłuższy czas
zadań przed jakimi stoimy. Dodatkowo musimy zadbać o place
zabaw, o miejsca parkingowe, czy o wymianę pionów wodnokanalizacyjnych.
Wiem, jak bardzo w te jesienne dni dokuczliwe staje się zimno.
Dlatego nie czekamy dłużej i uruchamiamy ogrzewanie w domach.
PEC poprosiliśmy, by szybciej niż zwykle rozpoczął sezon grzewczy
w zasobach BSM. Mając przy tym wszystkim nadzieję, że prognozy
– nienajlepsze – się nie sprawdzą. Wolimy jednak być gotowi, tak by
nasi mieszkańcy nie musieli marznąć w swoich domach.
W tym numerze Strzechy dużo piszemy o tym, co się wydarzyło
ale także co się będzie działo w naszych dwóch klubach – Sezamie
i Relaksie. Oferta jaką dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy
na jesień jest naprawdę bogata. Zachęcamy do korzystania z niej.
Naprawdę warto.
Jesień wbrew pozorom będzie dla naszej spółdzielni bardzo
aktywnym czasem. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek potrzeby
dotyczące waszych bloków, otoczenia, piszcie do nas proszę. Jesteśmy
do Waszej dyspozycji.
Andrzej Panek

Wykaz wolnych lokali użytkowych
w zasobach BSM
I. Osiedle „Szombierki-Północ”
- ul. Mazurska 3 - pow. użytkowa 90,68 m2 (pawilon I
piętro)
- ul. Mazurska 3 - pow. użytkowa 67,36 m2 (pawilon
parter)
- ul. Wyzwolenia 86 - pow. użytkowa 140,70 m2
(pawilon wysoki parter)
II. Osiedle „Arki Bożka”
- ul. Chorzowska 57 - pow. użytkowa 33,60 m2
(pawilon parter)
- ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 55,70 m2
(pawilon parter)
- ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 172,73 m2
(pawilon I piętro)
- ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 124,79 m2
(pawilon I piętro)
- ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 204,51 m2
(pawilon I piętro)
- ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 12,40 m2
(pomieszczenie magazynowe - pawilon parter)
III. Osiedle „Śródmieście”
- Pl. Wojska Polskiego 9 - pow. użytkowa 19,78 m2
(pawilon parter)
- Pl. Wojska Polskiego 9 - pow. użytkowa 110,13 m2
(pawilon I piętro)
- Pl. Wojska Polskiego 9 - pow. użytkowa 88,55 m2
(pawilon I piętro)
- ul. Szkolna 10 - pow. użytkowa 71,84 m2 (bud.
mieszkalny parter)
- ul. Szkolna 10 - pow. użytkowa 47,18 m2 (bud.
mieszkalny parter)
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Spółdzielczy Klub Relaks zaprasza
Bytom, ul.Zabrzańska 78, tel. 32-281-20-37
OGNISKO PRZEDSZKOLNE
dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat

PLASTYKA DLA SMYKA

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
do 16.00

WARSZTATY RZEŹBIARSKIE

ŚWIETLICA „PRZYTULANÓW”
dzieci i młodzież w wieku od 6 lat do 15 lat

ZAJĘCIA TANECZNE /hip – hop/

od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do
18.00
KOREPETYCJE z języka angielskiego,
niemieckiego, matematyki, chemii, fizyki – szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia – terminy
do uzgodnienia
SEKCJA SZACHOWA dzieci, młodzież, dorośli
poniedziałek, piątek od 16.00–21.00
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
Zajęcia grupowe i indywidualne
• gitara
• organy
poniedziałek, wtorek
ROBOTYKA
czwartek 15.00–16.00 , 16.15–17.15
SEKCJA PLASTYCZNA
dzieci i młodzież szkolna
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 14.00 do
18.00
dorośli – wtorek od 13.00 do 18.00

wtorek 16.30
poniedziałek 16.30 do 19.00
wtorek, czwartek
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
GIMNASTYKA DLA SENIORA
/rehabilitantka/
poniedziałek, środa 17.30
ZUMBA
poniedziałek 19.00, piątek 18.00
TENIS STOŁOWY /REZERWACJA/
od 17.00
KORZYSTANIE Z ROWERU REHABILITACYJNOTRENINGOWEGO
/REZERWACJA/
KLUB SENIORA
poniedziałek 14.00–16.00
czwartek 12.00–14.00
BIBLIOTEKA
od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00

Wynajem pomieszczeń na organizację imprez okolicznościowych i spotkań.

IMPREZY Klubu Relaks BSM
16.X.2018 „Salsa Forever! – Kuba, wyspa
jak wulkan gorąca” – Mili Morena –
wokalistka kubańska
19.X.2018 od 10.00 – 12.00 warsztaty
manualne dla seniorów
13.XI.2018 „Viva falamenco – muzyczna
podróż z Indii do Hiszpanii” Michał
Czachorowski – gitara flamenco, sitar
cajon

11.XII.2018 „Blues& Gospe – jak rodziła
się współczesna muzyka rozrywkowa”
Katarzyna Puma Piasecka – wokalistka
10.XI.2018 od 17.00 – 21.00 zabawa dla
dorosłych
11.XI.2018 godzina 16.30 „Spełnione
sny” program patriotyczno-kabaretowy
w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej
„GALANA” z Krakowa

Spółdzielczy Klub „Sezam”
ul. Chorzowska 57b
41-902 Bytom
tel.: (32) 282 25 10

Biuro Rachunkowe Guliwer
Oferujemy:
- Prowadzenie książki przychodów
i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji
zryczałtowanej
- VAT – deklaracje
- ZUS – deklaracje
- Rozliczenia roczne PIT

Zapewniamy:
- Fachową obsługę
- Minimum formalności
- Promocyjne ceny
Zapraszamy
Poniedziałek – Czwartek 8:30 – 16:30
Piątek 8:00 – 16:00

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Guliwer”
41-907 Bytom – Szombierki, ul. Zabrzańska 68
Tel. 32 280-97-86, kom. 513-820-109, email: pw_guliwer@wp.pl

Harmonogram zajęć – Październik/2018
Sekcje działające w klubie SEZAM

12.10. godz.17.00 Spotkanie najstarszych
mieszkańców BSM (z terenu ul. Arki
Bożka i ul. Chorzowskiej) z okazji 60-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej
15.10. godz. 16.00 Spotkanie klubu miłośników
gier planszowych
17.10. Święto Śliwki Węgierki – gry i zabawy dla
dzieci przedszkolnych
i szkolnych
22.10. Wystawa prac Barbary Hanuli z pracowni
malarstwa działającej przy S.K.Sezam
24.10. godz.16.00 Warsztaty logicznego myślenia
czyli Twórcze zabawy z matematyką – dla
dzieci w wieku od 5-8 lat
26.10. Teatr po godzinach z przedstawieniem
„Dziura w moście”

DZIECI:
• Aikido dla dzieci Pn. i Czw. godz.16.30
• Taniec dla dzieci ARABESKA Śr. godz.
16.00
• Szkoła Tańca Współczesnego „METRO”
dla dzieci i młodzieży Wt. i Czw. godz. 16.00
• Plastyka dla najmłodszych 3-4 lata ZAPISY
• Plastyka dla 5-6 „Smyka” Wt. godz. 16.00
• Kurs rysunku i malarstwa dla młodzieży
Czw. godz. 16.30
• Plastyka dzieci szkolne 7-12 lat Pt. godz.
16.00
• Pracownia Ceramiczna Sob.godz.10.00
• Kuchcik dla dzieci od 5-8 lat Śr. godz. 16.00
• ZUMBA dla dzieci od 6 lat Pn. godz. 17.00

DOROŚLI:
• Gimnastyka dla seniora Pn. i Czw. godz.
11.00
• Klub Seniora Pn. godz. 12.00
• Nordic Walking Wt. godz. 11.00 i 17.00
• Taniec Orientalny dla dorosłych Wt. godz.
18.30
• Joga Czw, godz. 11.15
• Pracownia malarstwa i rysunku codziennie
od godz. 11.00, Pn. i Śr. dla osób pracujących
godz. 17.00
• Edukacja komputerowa dla seniora
Wt. godz.16.00
• Taniec Towarzyski – pary indywidualne
Zumba Pn. godz.19.00
• J.Angielski dla dorosłych Pt. godz. 18.00
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Klub Relaks zaprosił mieszkańców do fantastycznej zabawy

Jacek Silski porwał publiczność przy Podhalańskiej
Jeśli nie byliście – żałujcie.
Jeśli byliście wspominajcie –
prezentujemy tylko małą część
zdjęć z drugiej imprezy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zdjęć uwiecznionych 1 września,
podczas imprezy zorganizowanej
z okazji 60-lecia BSM.
Wspaniały koncert Jacka
Silskiego, który nieopodal wychowywał się i dorastał, którego wzruszona Mama ogląda-

ła wspólnie z nami, i którego
utwory wielu z was wprawiły we
wzruszenie.
Wspaniałe koncerty młodych
artystów, a także Chóry Uniwersytetu III Wieku – Wrzosy Jesieni,
obok pokazów, zawodów sportowych i wielu innych atrakcji
ubarwiły całą sobotę 1 września.
Dziękujemy za Wasz udział, za
dobrą – wspólna zabawę. I mamy
nadzieje do zobaczenia za rok.
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60-lecie BSM przed Klubem Sezam
Krzysztof Hanke i wielu innych, także lokalnych bytomskich, ale równie wspaniałych
artystów towarzyszyło nam w tę
ostatnią sierpniowa sobotę. Przeżyjcie to z nami raz jeszcze!

Jeśli byliście warto spojrzeć jeszcze raz, jeśli nie,
zobaczcie jak wspaniale bawiliśmy się przy okazji pierwszego z naszych koncertów 25
sierpnia.
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