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Bytomski Budżet Obywatelski
To dzięki Tobie może powstać piękny „Wielofunkcyjny plac zabaw” w Szombierkach przy ulicy Grota Roweckiego 21-25

Znamy już wyniki prac 
komisji ds. weryfikacji 
i oceny projektów zgło-

szonych w ramach Bytomskiego 
Budżetu Obywatelskiego w 2019 
roku. Zakwalifikowano w sumie 
52 projekty, z terenu całego Byto-
mia. Mieszkańcy By-
tomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej także 
chcą uzyskać dofinan-
sowanie i uatrakcyjnić 
miejsce, w którym ży-
jemy, o plac zabaw dla 
dzieci przy ulicy Grota 
Roweckiego 21-25.
Dzięki tej inwestycji 
najmłodsi mieszkań-
cy zyskają atrakcyjne 
miejsce do zabawy i 
ćwiczeń na świeżym 
powietrzu, co w dobie 
powszechnego dostępu 
do komputerów i Inter-
netu jest wręcz nieoce-
nione. Huśtawki, pia-
skownica, zjeżdżalnia, 
ważki, urządzenia edu-
kacyjne, równoważnie, 
walce, wieże, przejaz-
dy szynowe, karuzele 
- wszystko to sprzyja 
rozwojowi dziecka a 
także pozwala w pozy-
tywny sposób spożyt-
kować nadmiar  radosnej energii. 
   Plac zabaw to wbrew pozorom nie 
tylko strefa dla dzieci, przecież doro-
śli, którzy przyprowadzili tam swoje 
potomstwo, czy też babcie i dziad-
kowie, również miło spędzą czas 
na dobrze zagospodarowanej prze-
strzeni. Kto z nas nie lubi usiąść na 
ławce i cieszyć się wraz z dziećmi, 

które na pewno docenią takie miej-
sce. Przewidywany koszt projektu 
to kwota ok. 300.000,00 zł.
   W tym miejscu pragniemy także 
wspomnieć o naszym drugim pro-
jekcie – „Plenerowej strefie aktyw-
ności fizycznej” przy ul. Chorzow-
skiej 29a, który niestety z przyczyn 
formalnych - tereny nie są własno-
ścią Gminy Bytom - nie został za-

kwalifikowany do kolejnego etapu.
Dlatego nie zmarnujmy swojej szan-
sy - to my, mieszkańcy Bytomia, 
decydujemy jak będzie wyglądało 
nasze miasto.
   Pamiętajmy, że możemy oddać 
swój głos podczas odbywających 
się wyborów parlamentarnych. 
Nie wymaga to dodatkowych 
wysiłków z Państwa strony. 

W lokalach wyborczych będą 
umieszczone dedykowane urny na 
głosy Budżetu Obywatelskiego.    
Projekt popierany przez BSM to 
plac zabaw na terenie pomiędzy 
budynkami mieszczącymi się przy 
ul. Grota Roweckiego 21-25 od 

strony ul. Godulskiej. 
Aby oddać głos na tę 
inwestycję należy za-
znaczyć znakiem X 
pozycję na liście do 
głosowania. To nic 
nie kosztuje, a może 
umilić życie. Istnie-
je również inna moż-
liwość zagłosowania 
niż w lokalach wybor-
czych. W dniach od 13 
do 28 października za-
głosować będzie moż-
na również drogą elek-
troniczną - na stronie 
internetowej miasta: 
https://www.bytom.pl/
bytomski-budzet-oby-
watelski-2019. 
Liczymy na Państwa 
mobilizację w tym waż-
nym dla nas wszystkich 
projekcie. W budżecie 
obywatelskim może 
uczestniczyć każdy 
mieszkaniec. Nie jest 
wymagane zamel-

dowanie. Nie trzeba być pełnoletnim. 
Głosować mogą też osoby małoletnie 
za pośrednictwem rodzica lub opiekuna 
prawnego. 
   Mamy szansę zyskać dobrze zago-
spodarowane otoczenie dla naszych 
najmłodszych mieszkańców. Dajmy 
im możliwość na aktywne spędzania 
czasu w bezpiecznym miejscu.

Po kilku latach przerwy mieszkańcy Bytomia 
mogą decydować o wydaniu 4. milionów złotych! 
A to wszystko dzięki uruchomieniu w 2019 r. Budżetu 
Obywatelskiego. Taką kwotę z własnego budżetu na-
sze miasto pozostawiło do  decyzji mieszkańców.



Bytom. Moje miasto, które zasługuje na 
więcej.
AM: W każdej działalności politycznej i 
publicznej w centrum uwagi powinien być 
człowiek. Jego bezpieczeństwo, jakość i 
wygoda codziennego życia. Na tym staram 
się koncentrować w swojej pracy parla-
mentarnej, pamiętając, że efekty tej pracy 
powinny zmieniać na lepsze nie tylko dzień 
dzisiejszy, ale wybiegać daleko w przy-
szłość, z myślą o kolejnych pokoleniach.
Panie Senatorze, jest Pan mieszkań-
cem Bytomia, zna Pan bardzo dobrze 
problemy miasta. Co Pańskim zdaniem 
jest najważniejsze dla mieszkańców 
naszego miasta?
AM: Bytom to część śląskiej konurbacji, 
w tak dużych skupiskach ludzkich, gęsto 
zamieszkałych ważne są przede wszystkim 
kwestie szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa a w wypadku Śląska bezpieczeństwa 
ekologicznego. Prawo powinno być stano-
wione tak, żeby na skutek luk prawnych i 
niedopatrzeń nie dochodziło do zagroże-
nia bezpieczeństwa wielkiej liczby miesz-
kańców. Pożary nielegalnych składowisk 
odpadów, w których wydziela się wiele 
trujących i rakotwórczych zanieczyszczeń 
wyniknęły z luk w prawie, które umożli-
wiły działalność nieuczciwych przedsię-
biorstw. Z kolei głośna ostatnio awaria 
oczyszczalni ścieków z błędnej polityki 
ekologicznej. Taka awaria może zagrażać 
również Bytomiowi, gdzie ścieki są pom-
powane na duże odległości. Jak wygląda 
gospodarka wodno-ściekowa w Bytomiu 
można zauważyć po każdej większej ule-
wie. To wymaga rozwiązań systemowych 
bo dotyczy wielu dużych miast w kraju. 
   Rolą Senatu jest poprawiać prawo 
i usuwać pojawiające się w nim luki, 
które mogą powodować zagrożenia 
dla bezpieczeństwa. 
Wiele grup, stowarzyszeń i ruchów 
ekologicznych alarmuje, że miesz-
kańcom zagraża smog, brak czy-
stej wody i powietrza. Czy planuje 
Pan współpracę z nimi?
AM: Oczywiście, nie tylko planuję, 
ale od wielu lat współpracuję. Tyl-
ko nie zapominajmy, że od samego 
alarmowania powietrze i woda nie 
będą czystsze. Potrzebne są konkretne 
działania i przewidywanie ich efek-
tów. Zauważmy, że alarmowanie w 
sprawie smogu ma charakter sezono-
wy ale kiedy płonęły składowiska od-
padów nie było jakiejś większej akcji 
alarmowej. Protestowali najbardziej 
zagrożeni mieszkańcy ale nie powstał 
alarm śmieciowy. A powinien, bo 
oprócz nielegalnych składowisk jest 
jeszcze problem opłat za odbiór śmie-
ci, które ciągle rosną a efektu w po-
staci poziomów odzysku surowców 
wtórnych nie widać. Trzeba patrzyć 
na ręce odpowiedzialnym za tę poli-

tykę. 
Jakie jeszcze kwestie bezpieczeń-
stwa będą w Pana polu zaintereso-
wania?
AM: Również bezpieczeństwo ener-
getyczne, które dla Bytomia i Zabrza 
wymaga spójnej polityki w skali me-
tropolii. Ma to zresztą ścisły związek 
z jakością powietrza. Kluczem do roz-
wiązania problemu smogu jest polityka 
energetyczna. W przypadku Bytomia 
musi ona być oparta na dywersyfikacji 
dostaw energii. 
Bytom jest miastem mocno zde-
gradowanym. Doświadczył dużego 
bezrobocia i upadku wielu zakładów 
pracy. Czy Bytom ma szansę na roz-
wój i doganianie poziomu życia w in-
nych miastach?
AM: Jeśli w nadchodzących wyborach, 
które rozstrzygną się 13 października br, 
uzyskam mandat Senatora, chcę zapro-
ponować mieszkańcom Bytomia umowę 
społeczną polegającą na wprowadzeniu w 
życie programu Bytom Plus. 
   To mój autorski program dla rozwoju 
miast zdegradowanych, które pomimo 
zaangażowania mieszkańców i lokalnych 
samorządów mają małe szanse na samo-
dzielny, spektakularny rozwój. 
   Program opierać się ma na wieloletnim 
zaangażowaniu specjalnych, rządowych 
środków finansowych przeznaczonych na 
rekultywację terenów poprzemyslowych i 
przygotowaniu ich pod inwestycje krajowe 
i zagraniczne, odbudowę starej i budowę 
nowej infrastruktury, renowację tkanki ar-
chitektonicznej miasta oraz na sfinansowa-
nie nowych kierunków w rozwoju intelek-

tualnym i kulturalnym miasta. Przez wiele 
dziesięcioleci bogactwa Bytomia służyły 
całemu krajowi, teraz jest czas by Byto-
miowi pomóc.
Naszych czytelników najbardziej inte-
resuje Pański stosunek do spółdzielni 
mieszkaniowych. Jaką ich rolę widzi 
Pan w takim mieście jak Bytom?
AM: Bytomskie Spółdzielnie Mieszkanio-
we są kluczowym partnerem w procesie 
rewitalizacji miasta. 
   To Spółdzielcy najlepiej znają problemy 
lokalnych społeczności. To na spółdziel-
ców spada największy ciężar nieudolnie 
prowadzonej polityki w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych, opłaty za odbiór 
wody deszczowej czy choćby tak prozaicz-
ne problemy jak psie odchody. 
   Silnie i sprawnie działając spółdzielnie 
mieszkaniowe mogą w ogromnym stopniu 
wpłynąć na poprawę jakości życia miesz-

kańców wszystkich śląskich miast, a w 
szczególności miast takich jak Bytom.
   Widzę również istotną rolę spółdzielni 
mieszkaniowych w odbywającej się na 
naszch oczach rewolucji energetycznej. 
Spółdzielnie w porozumieniu z samorzą-
dem powinny stać się również producenta-
mi prądu a nie tylko jego odbiorcami. Będę 
wspierał wszelkie działania legislacyjne 
zmierzające do zwiększenia i podkreśle-
nia roli spółdzielni mieszkaniowych. Ten 
proces rozpoczął się w mijającej właśnie 
kadencji parlamentu. Udało nam się dopro-
wadzić do likwidacji użytkowania wieczy-
stego – niechlubnej pamiątki poprzedniego 
ustroju i doprowadzić do powszechnego 
uwłaszczania spółdzielców. 
Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę po-
wodzenia w realizacji planów.

BSM

Siła Śląska jest w nas
Rozmowa z dr hab. Andrzejem Misiołkiem, Senatorem RP, mieszkańcem Bytomia

Wykaz wolnych lokali użytkowych 
do wynajęcia w zasobach BSM
Przedstawiamy naszym Czytelnikom wykaz lokali użytkowych, które można 
wynajać od Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Państwa działalność go-
spodarcza może liczyć na nasze wsparcie. Zapraszamy.

Osiedle „Szombierki-Północ ”
– ul. Mazurska 3 – pow. użytkowa 90,68 m2 (pawilon I piętro), 
   instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Wyzwolenia 86 – pow. użytkowa 140,70 m2 (pawilon), 
   instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Zabrzańska 10 – pow. użytkowa 153,40 m2 (pawilon), 
   instalacja elektryczna, gazowa, c.o., wod.-kan.
– ul. Małachowskiego 1 – pow. użytkowa 39,60 m2 (bud. mieszkal
   ny, parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
W celu dokonania oględzin w/w lokali należy skontaktować się z Administracją 
Osiedla Nr 2 przy ul. Mazurskiej 3, 41-907 Bytom, telefon 32 386 10 83.

Osiedle „Arki Bożka”
– ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 172,73 m2 (pawilon 
   I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 124,79 m2 (pawilon 
   I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 204,51 m2 (pawilon 
   I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 24,30 m2 (pawilon 
   parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
W celu dokonania oględzin w/w lokali należy skontaktować się z Administracją 
Osiedla Nr 3 przy ul. Chorzowskiej 57, 41-902 Bytom, telefon 32 282 25 12.

Osiedle „Śródmieście”
– Pl. Wojska Polskiego 9 – pow. użytkowa 110,13 m2 (pawilon 
   I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– Pl. Wojska Polskiego 9 – pow. użytkowa 88,55 m2 (pawilon 
   I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Szkolna 10 – pow. użytkowa 71,84 m2 (bud. mieszkalny    
   parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
W celu dokonania oględzin w/w lokali należy skontaktować się z Administracją 
Osiedla Nr 4 przy Pl. Wojska Polskiego 9, 41-902 Bytom, telefon 32 281 45 45.

Wzór umowy najmu znajduje się do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom, pokój 25.
Dodatkowych informacji na temat w/w lokali użytkowych udziela Zespół Lo-
kali Użytkowych, Sprzedaży Usług i Wspólnot Mieszkaniowych BSM ul. Ko-
lejowa 1a, 41-902 Bytom (pokój 25), telefon 32 281-12-91 wew. 30 oraz 31.

Ul. Podhalańska 5/5 - wolny lokal
mieszkalny
   Przedstawiamy Państwu wolny lokal mieszkalny usytuowany przy ul. 
Podhalańskiej 5/5 w Bytomiu. Lokal ten stanowi własność Bytomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Usytuowany w wielorodzinnym budynku 
mieszkalnym, jedenastokondygnacyjnym. Znajduje się na parterze i po-
siada samodzielne wejście schodami z zewnątrz. Lokal składa się z 6 
pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, kuchni, 2 łazienek, 2 WC, pom. 
gospodarczego oraz 6 przedpokoi o łącznej pow. użytkowej 111,88 m2 
. Wyposażony jest w instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację sa-
nitarną, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną. Sam budynek, 
w którym usytuowany jest lokal, znajduje się w dobrej lokalizacji w 
południowej dzielnicy miasta – Szombierkach. Sąsiedztwo i otoczenie 
budynku stanowi zabudowa wielorodzinna oraz mieszkaniowo-usługo-
wo-handlowa; w pobliżu lokale handlowo – usługowe, placówki oświa-
towe. Budynek oddalony jest o około 500 metrów od przystanku komu-
nikacji miejskiej.
   Wszystkich zainteresoanych prosimy o kontakt w Dziale Spraw 
Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub 
telefonicznie 32/ 281–12–91 wew. 42.                                            BSM

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość



Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
bezustannie poprawia stan techniczny 
swoich zasobów. Dla komfortu miesz-

kańców obecnie wymieniane są  piony wodno-
-kanalizacyjne. Służby Spółdzielni we współ-
pracy z firmami wykonującymi  powyższe 
przedsięwzięcie  starają się, by realizacja prac  
przebiegała sprawnie, bez dotkliwych  kompli-
kacji.
   Niemniej,  jeśli mają Państwo jakieś zastrze-
żenia do przeprowadzanych modernizacji, za-
praszamy do zgłaszania w Spółdzielni  tych 
uwag. Nie tylko  w zakresie wymiany pionów  
ale także  wszystkich niepokojących spraw mo-
żecie  Państwo informować  za pośrednictwem 
Działu Komunikacji z Mieszkańcami. 
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców powstał dział, który jest do Państwa 
dyspozycji. 
   Ponadto, od listopada bieżącego roku, dyżury, 
w których uczestniczyć będzie przedstawiciel 
Działu Komunikacji z Mieszkańcami oraz Kie-
rownik Administracji odbywać się będą kolejno 
w każdym tygodniu, w godzinach od 7:00 do 
9:00,  w siedzibach  poszczególnych Admini-
stracji, a to:

- ADM-1  -  w  każdy poniedziałek;
- ADM-2   -  w każdy  wtorek;
- ADM-3  -   w każdą środę;
- ADM-4  -   w każdy  czwartek 
   Mieszkańców, którzy nie mogą pojawić się 
osobiście zachęcamy do kontaktu z Działem 

Komunikacji z Mieszkańcami  pod numerem 
telefonu 32 281-12-91 wew. 12 lub osobiście w 
pokoju nr 30 w budynku biura Zarządu przy ul. 
Kolejowej 1a. 
   W celu poprawy komunikacji z mieszkań-
cami, Zarząd Spółdzielni postanowił także 

zamontować, na zewnątrz budynków, przed 
drzwiami wejściowymi do siedzib wszystkich  
Administracji, zamykane skrzynki, w  których 
mieszkańcy będą mogli pozostawić  kierowane 
do Spółdzielni pisma  zawierające wnioski do-
tyczące spraw związanych z zamieszkaniem w 
Spółdzielni.
   Zarząd udostępnia mieszkańcom  nowy sposób 
przekazywania wniosków,  które będą po-moc-
ne  przy podejmowaniu właściwych  decyzji w 
zakresie dalszego rozwoju Spółdzielni.  Takie 
decyzje wymagają  przeanalizowania  różnych  
punktów  widzenia.
   Inicjatywa ta  jest dla Zarządu cennym źró-
dłem informacji o zmieniających się  potrze-
bach i oczekiwaniach mieszkańców. 

Ze Śląskiem związany jest od po-
nad 15 lat, choć mieszka w Czę-
stochowie. Ukończył Politechnikę 
Częstochowską oraz MBA i DBA 
w Instytucie Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie.
Dobra praca gwarantuje dobre 
życie
RW: Na Śląsku od lat dominował 
przemysł ciężki, przez lata całe 
pokolenia pracowały w kopal-
niach, hutach, zakładach prze-
mysłowych. Dzisiaj, kiedy w 
wyniku przemian gospodar-
czych odchodzi się od nich, bę-
dziemy wspierać powstawanie 
nowych zakładów, silnych ekono-
micznie, dających dobre i stabilne 
zatrudnienie na lata.
Górnictwo jest nieodzownym 
elementem Śląska
RW: Od lat jest obecne na Śląsku, 
w Bytomiu zawsze odgrywało 
szczególną rolę dając mieszkań-
com tysiące miejsc pracy, wie-
le lokalnych firm funkcjonowało 
dostarczając mu materiały i usłu-
gi. To właśnie tu pracowały jed-
ne z największych kopalń, które 
wydobywając wysokiej jakości 
węgiel zapewniały godną pracę 
oraz bezpieczeństwo i niezależ-
ność energetyczną Polski. Istnia-
ło tu aż sześć kopalń Dymitrow 
(później Centrum), Szombierki, 

Rozbark, Bobrek, Miechowice i 
Powstańców Śląskich (dawna Ko-
palnia Bytom). Dzisiaj pozostały 
jedynie Kopalnia Bobrek i Z.G. 
EKO-PLUS, prywatna firma, kon-
tynuująca działalność po KWK 
Powstańców Śląskich. 
Ich dalsza działalność jest naszym 
priorytetem, dopóki będzie to eko-
nomicznie uzasadnione. 
Środki finansowe na rewitaliza-
cję Bytomia
RW: Przez całe dziesięciolecia gór-
ny Śląsk a w szczególności  Bytom 
pracowały na ekonomiczny sukces 
całej Polski. Głównym beneficjen-
tem pracy Ślązaków była Warszawa 
– czas na spłatę długów.   
   Będę domagał się realnego finan-
sowego wsparcia rewitalizacji By-
tomia z budżetu centralnego. Głę-
boko wierzę że legendarna Śląska 
pracowitość i upór w połączeniu z 
należnymi nam pieniędzmi z budże-
tu centralnego pozwolą odzyskać 
Bytomiowi dawny blask. 
   Jest to wspólne wyzwanie, dla 
parlamentarzystów ziemi Śląskiej, 
organizacji pozarządowych, bytom-
skich spółdzielni mieszkaniowych 
i wszystkich ludzi którym na ser-
cu leży przyszłość naszego miasta. 
Zrobię wszystko by Bytom znów 
stał się perłą polskiego przemysłu.
   Od lat do budżetu Państwa ślą-
skie firmy, w tym górnictwo odpro-

wadzało spore sumy 
podatków i opłat. 
Znaczna ich część kie-
rowana jest do jedno-
stek centralnych, dlate-
go będziemy zabiegać 
o środki budżetowe 
z przeznaczeniem na 
remonty budynków z 
„wielkiej płyty” oraz 
tereny wspólne dla 
mieszkańców Byto-
mia. 
Służba Zdrowia dla 
wszystkich 
RW: kopalnie mocno 
wspierały działalność 
służby zdrowia i szpi-
tali w Bytomiu. 
   Po likwidacji kolej-
nych zakładów górni-
czych szpitale funkcjo-
nują dzisiaj wyłącznie 
w oparciu o NFZ. 
Niewystarczające środ-
ki i braki pieniędzy na 
leczenie powodują, że 
na zabiegi i leczenie 
trzeba czekać po kil-
ka, a nawet kilkanaście 
miesięcy. 
   Będziemy walczyć 
o zwiększenie sub-
wencji na leczenie 
mieszkańców Byto-
mia.

Łączy nas przyszłość
Rozmowa z mgr inż. Rafałem Witasikiem

Porozmawiajmy o przyszłości Spółdzielni. Komunikujmy się! 

Nowe przepisy szansą na poprawę jakości naszego życia

Ze względu na rosnące ceny 
paliw stałych coraz ciekaw-
szą i porównywalną cenowo 

alternatywą stają się ogrzewania ga-
zowe czy elektryczne, których kosz-
ty wykonania obciążają dość mocno 
kieszeń lokatora, a ich eksploatacja 
ze względu na ciągłe wzrosty cen 
nie jest niska. Chcąc poprawić ja-
kość życia naszych mieszkańców 
Bytomska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, jako zarządca wielu budynków 
mieszkalnych, wraz z PEC, ma za-
miar, przy akceptacji mieszkańców, 
doprowadzić do naszych budynków 
(w których jest to możliwe) sieci cie-
płownicze, z uzyskaniem stabilnych 
cen ciepła. Korzystanie z takiego 
rozwiązania pozwala lokatorowi wy-
eliminować uciążliwości oraz koszty 
związane z obsługą własnych urzą-
dzeń grzewczych.  
   W   2017 roku weszły w życie dwa akty 
prawne regulujące te zasady:
- Rozporządzenie Ministra Roz-
woju i Finansów z dnia 01 sierpnia 

2017 r. w sprawie wymagań dla ko-
tłów na paliwo stałe, które z dniem 
01 stycznia 2020 r. zostanie zastą-
pione Rozporządzeniem Komisji 
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie 
wykonania dyrekty-
wy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 
2009/125/WE w 
odniesieniu do wy-
mogów dotyczących 
ekoprojektu dla ko-
tłów na paliwo stałe;
- Uchwała nr 
V/36/1/2017 Sej-
miku Województwa 
Śląskiego z dnia 07 
kwietnia 2017 roku, 
w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw 
(tzw. „uchwała antysmogowa”).
   W związku z powyższymi uregulo-

waniami pojawił się szereg zakazów 
oraz ograniczeń w zakresie spalania 
paliw stałych oraz eksploatacji „sta-
rych” urządzeń grzewczych. Wpro-
wadzono maksymalne wartości emi-

sji zanieczyszczeń 
dla kotłów na pa-
liwo stałe, zaka-
zano stosowania 
niektórych paliw 
stałych (węgiel 
brunatny, muły, 
floty, mieszanki 
ww., pyły węglo-
we, drewno o wil-
gotności większej 
niż 20%), nie do-
puszcza się obec-
nie do montażu i 
eksploatacji ko-
tłów/piecy na pa-

liwo stałe nie spełniających wymogu 
tzw. 5 klasy emisyjności. 
   W Uchwale Antysmogowej okre-
ślono, że istniejące kotły/piece na pa-
liwo stałe powinny być wymienione 

na spełniające 5 klasę emisyjności w 
poniższych okresach:
- Do 01 stycznia 2022 roku jeżeli ko-
cioł/piec jest użytkowany powyżej 
10 lat lub nie posiada tabliczki zna-
mionowej;
- Do 01 stycznia 2024 roku w przy-
padku instalacji eksploatowanych w 
okresie od 5 do 10 lat od daty ich pro-
dukcji,
- Do 01 stycznia 2026 roku w przy-
padku instalacji eksploatowanych w 
okresie poniżej 5 lat od daty ich pro-
dukcji,
- Do 01 stycznia 2028 roku w przy-
padku instalacji spełniających wyma-
gania emisji zanieczyszczeń określo-
nych dla kotłów klasy 3 lub 4 zgodnie 
z polską normą.
Należy mieć na uwadze, że istniejące 
przepisy prawne mogą ulec dalsze-
mu zaostrzeniu co w efekcie może 
doprowadzić do całkowitego zakazu 
korzystania z kotłów na paliwo stałe, 
tak jak to ma miejsce obecnie cho-
ciażby w Krakowie.                       JG

Nie będzie zsypów w budynkach mieszkalnych

Do Bytomskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
wpłynęło oficjalne pi-

smo Państwowego Powiatowe-
go Inspektoratu Sanitarnego w 
Bytomiu w sprawie obowiązku 
likwidacji zsypów w budynkach 

mieszkalnych.
   Ustawa z 19. lipca 2019 r. o 
zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 22.08.2019 r. poz. 

1579)  wprowadziła   obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych.
   Wobec powyższego właścicie-
le, zarządcy  nieruchomości mają  
zapewnić możliwość segregacji 
odpadów komunalnych a tym sa-

mym udostępnić miejsca na po-
stawienie pojemników na różne 
rodzaje odpadów komunalnych. 
Pozostawienie wewnętrznych  
urządzeń do usuwania odpadów 
stałych z gospodarstw domo-

wych  w budynkach wielorodzin-
nych (zsypów)  uniemożliwia  ich  
segregację. Odpady komunalne 
powstające w gospodarstwach 
domowych charakteryzują się 
dużą  niejednorodnością składu 
surowcowego, zmiennością ja-

kościową i  ilościową. 
Stanowią więc poten-
cjalne zagrożenie za-
każeniem związanym 
z obecnością drob-
noustrojów chorobo-
twórczych. 
   W związku z wej-
ściem w życie nowych 
przepisów właściciele, 
zarządcy budynków 
zobowiązani są do po-
dejmowania decyzji o 

likwidacji zsypów. 
   O decyzjach Zarządu Bytom-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w powyższym zakresie Miesz-
kańcy zostaną poinformowani. 

INR

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

W związku z systemem segregacji 
śmieci poniżej przedstawiamy wska-
zania  odbioru śmieci wielkogabary-

towych. Odpady wielkogabarytowe to odpady 
komunalne powstające w naszych domach, któ-
re ze względu na duże rozmiary lub wagę nie 
mieszczą się w standardowych kontenerach na 
śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: sto-
ły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywa-
ny, materace, pierzyny, rowery, zaawki dużych 
rozmiarów, itp.
   Odbiór odpadów będzie realizowany w ra-
mach tzw. wystawek, z miejsc ich zbierania  w 
pobliżu pojemników i altanek śmietnikowych, 
w każdy piątek miesiąca od godziny 6:00. Od-
pady wielkogabarytowe należy wystawić w 
czwartek wieczorem.
   Do odpadów wielkogabarytowych nie należą 
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitar-
ne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy 
okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety 
jak również części samochodowe, motorowery, 
kosiarki spalinowe, odpady ogrodowe, worki na 
śmieci lub kartony z odpadami domowymi oraz 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady wielkogabarytowe



W Spółdzielczym Klubie Relaks jak 
co roku działo się wiele. Odbyły się 
półkolonie zimowe i letnie, wystawy 

dorosłych uczestników zajęć sekcji plastycz-
nej w „Rotundzie” i Biurze Promocji Miasta, 
po raz pierwszy odbyła się wystawa prac dzie-
ci i młodzieży w Biurze Promocji Miasta. 
   W czerwcu miała miejsce coroczna aukcja 
prac plastycznych, podczas której wylicyto-
wano obrazy za rekordową kwotę 4.910,03 zł. 

Całą kwotę przeznaczono na zakup nowych 
materiałów plastycznych. Podczas wakacji z 
półkolonii organizowanych przez klub skorzy-
stało 129 uczestników. W organizacji półko-
lonii wsparł nas finansowo Ksiądz Proboszcz 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. 
Antoni Kopiec. Na wsparcie przeznaczył, jak 
co roku, pieniądze zebrane podczas Festy-
nu Parafialnego. W tym roku była to kwota 
8.022,00 zł. Wypoczynek dorosłych to udane 
wczasy w Władysławowie i Mielnie. Miesz-
kańcy wrócili zadowoleni i wypoczęci.
   Corocznie we wrześniu przedstawiamy 
mieszkańcom nową ofertę programową, za-
równo dla najmłodszych jak i dla seniorów. 
Warto tu przypomnieć, że „Klub Relaks” to 
jedyna tego typu placówka w Szombierkach, 
Klub z „Duszą” jak mówią bywalcy. 
   W najbliższym czasie, trzeciego października, 
organizujemy wycieczkę do Muzeum Powstań 

Śląskich w Świętochłowicach, gdzie zwiedza-
nie połączone będzie z wizytą „U Franka”, któ-
ry zaprasza na śląskie specjały.
   Od października ruszają już zapisy na pół-
kolonie zimowe oraz wczasy organizowane w 
2020 roku.
   Do zapoznania się z całą ofertą „Relaksu” 
zapraszamy na stronę internetową Bytomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.                          EG 

Czas w naszym klubie, dzięki 
przeprowadzonemu remon-
towi i spełnieniu wymogów 

związanych z bezpieczeństwem 
przeciwpożarowym. 
   Uczestnicy wieku od 7 do 12 lat, 
spędzali cudowny czas wspólnie 
z KLUBEM SEZAM. Rozwija-
li swoje zdolności i umiejętności,  

poznawali nasz region, pogłębiali zainteresowania i uczestniczyli w wielu 
atrakcyjnych działaniach. Program „Sezamiska” obejmował organizację za-
jęć sportowych, zabaw rekreacyjnych, zajęć plastycznych i innych mogą-

cych wzbogacić osobowość i zainteresowania  dzieci oraz atrakcyjnie wy-
pełnić wakacyjny czas. 
   Wycieczka do Amerykańskiego Parku Rozrywki w Żorach stała się  nie 
lada atrakcją tegorocznego „Sezamiska”. Dzieci mogły podziwiać ciekawe 
pokazy związane z życiem i pracą ludzi w USA. Nie zabrakło również innej 
rozrywki: huśtawki, kolejki czy karuzele, które umiliły pobyt i dostarczyły 
niesamowitych wrażeń. Z naszej propozycji skorzystało 24 dzieci. 
   We współpracy z Europejską Federacją Yoshinkan Aikido klub „Sezam” 
zorganizował także w lipcu  wyjazd dzieci do Mikoszewa. Głównie nasta-
wialiśmy się na treningi sportowe i rekreację ruchową. W ramach wyjazdu 
dzieci zwiedziły Toruń, Gdańsk, Sopot, Westerplatte oraz w Gdyni Muzeum 
Techniki.                                                                                                    OH

„Sezamisko” Klubu Sezam

Spieszymy poinformować, że w ramach współpracy Spółdzielczego 
Klubu Sezam i Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animato-
rów KLANZA będziemy realizować na terenie rewitalizacji Byto-

mia projekty z realizacji zadań publicznych pt.: „ BĄDŹMY RAZEM”,  
„WSPÓLNIE DLA SIEBIE I NASZEGO MIASTA”, „ ŻABIE DOŁY 
I NASZE UNIESIENIA”. Wszystkie projekty będą realizowane na terenie 
Administracji nr 4, przy Placu Wojska Polskiego 4. Zapraszamy wszystkich 
chętnych a głównie dzieci, osoby starsze i aktualnie niepracujące na różne-
go rodzaju zajęcia: rekreacyjne, plastyczne, integracyjne. 
   Ciekawe spotkania, tańce integracyjne, wspólne działania by żyło nam 
się lepiej i wśród przyjaciół. Zapisy na bezpłatne zajęcia w Klubie Sezam 
nr telefonu 32 282 25 10 i w ADM nr 4.                                                   OH

OGNISKO PRZEDSZKOLNE 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat

od poniedziałku do piątku  w go-
dzinach od 14:00 do 18:00

ŚWIETLICA „PRZYTULANÓW”
dzieci i młodzież w wieku od 6 

do 15 lat
od poniedziałku do piątku  w go-

dzinach od 9:00 do 16:00

KOREPETYCJE
 z języka angielskiego, matema-

tyki, chemii, fizyki  
szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoła średnia – terminy do 

uzgodnienia

SEKCJA SZACHOWA 
dzieci, młodzież, dorośli

poniedziałek od 16.00 – 17.30   
dzieci, młodzież 
od 17.30 – 20.00

dorośli 
piątek od 16.00 – 20.00   dorośli

OGNISKO MUZYCZNE
 Nauka gry na gitarze, pianinie 
zajęcia grupowe i indywidualne

 Zajęcia wokalne
 wtorek 

SEKCJA PLASTYCZNA
dzieci, młodzież szkolna

poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek od 14.00 do 18.00

dorośli - wtorek od 13.00 do 18.00  

 WARSZTATY RZEŹBIARSKIE
poniedziałek 15.00 do 19.00

KURS PISANIA IKON
czwartek

ZAJĘCIA TANECZNE
 /hip – hop/

dzieci w wieku od 4 – 6 lat 
środa 15.30 – 16.30

od 7 – 9 lat 
środa 16.30 – 18.00

młodzież w wieku od 10 – 11 lat 
czwartek 17.00 – 18.30

od 12 – 18 lat 
czwartek 18.30 – 20.00 

GIMNASTYKA DLA SENIORA 
/rehabilitantka/

poniedziałek, piątek - 17:15

ZUMBA
poniedziałek, piątek 19:00

TENIS  STOŁOWY  
od poniedziałku do piątku 

od 17.00 /rezerwacja/

KLUB SENIORA
poniedziałek od 14.00 – 16.00

czwartek od 12.00 – 14.00 

 BIBLIOTEKA
od poniedziałku do piątku 
od godz. 14.00 do 18.00

Spółdzielczy Klub Relaks
Bytom, ul. Zabrzańska 78, tel. 32 281-20-77

Wynajem pomieszczeń na organizację spotkań
i imprez okolicznościowych

Dobre wieści dla ADM 4

Spółdzielczy 
Klub „Sezam” 
we współpracy 

z Polskim Stowa-
rzyszeniem Pedagogów i Animatorów 
KLANZA  oraz Kindermuseum Hamburg 
uruchomił interaktywną wystawę MU-
ZEUM DLA DZIECI KLICK! z Hambur-
ga wprowadzającą najmłodszych w świat 
matematyki. Porównywanie, sortowanie, 
szacowanie, mierzenie, ważenie, wzory, 
rytm i taniec. Interaktywne stacje zapra-
szają uczestników do zabawy i odkry-
wania pięknego świata liczb, kształtów 
i wzorów. Od września wystawa będzie 
udostępniona odpłatnie  dzieciom szkół 
Śląska. Zapraszamy do współpracy!



Aukcja prac w Spółdzielczym Klubie Relaks

Sezam wczoraj i dziś
Spółdzielczy Klub Sezam od listopada 2018 r. do 

końca czerwca 2019 r. realizował remont pomiesz-
czeń klubowych podyktowany wymogami bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego oraz upływem czasu. 
   Klub Sezam działa na rzecz mieszkańców naszej Spółdziel-
ni od 1975r. Jest namiastką wielopokoleniowej rodziny gdzie 
wszystkie grupy wiekowe uczą się jak żyć ze sobą i budować 
dobre relacje. To w klubach mieszkańcy osiedli mają możli-
wość budowania stosunków dobro-sąsiedzkich. Ludzie roz-
budzają swoje zainteresowania i realizują marzenia. Bardzo 
liczne grupy osób starszych znajdują w klubie swoje miejsce 
gdzie nie czują się samotni i bezradni. Dlatego takie ważne 

jest aby pomieszczenia klubu były estetyczne, przytulne, 
czyste ale przede wszystkim  bezpieczne. Dzięki remontowi 
zaspokajamy te potrzeby. Prace obejmowały:
- demontaż boazerii ściennej i sufitowej na korytarzu pierw-
szego i drugiego piętra, 
- likwidację boazerii na Sali kameralnej
- Wymianę 11 par drzwi na przeciwpożarowe. 
- wymianę oświetlenia na holu
-  wymianę  drzwi wejściowych do klubu zgodnie z wymo-
gami PPOŻ
- wymianę  podłóg na korytarzach, zgodnie  z wymogami 
PPOŻ

   Przez okres remontu klub prowadził nieprzerwanie zaję-
cia. W czasie remontu Szkoła Podstawowa nr 2 w ramach 
współpracy pomagała nam wspierając możliwością ko-
rzystania ze swoich  sal i innych pomieszczeń na terenie 
szkoły. Dziękujemy uczestnikom zajęć za wyrozumiałość 
i zrozumienie uciążliwości związanych z przeprowadza-
nym remontem a  Szkole Podstawowej nr 2 na Osiedlu 
Arki Bożka za okazaną pomoc. 
   Zapraszamy do wyremontowanych pomieszczeń na 
wszystkie zajęcia i propozycje przygotowane dla naszych 
mieszkańców.                                                                        OH


