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Wykaz wolnych lokali użytkowych 
do wynajęcia w zasobach BSM
Przedstawiamy naszym Czytelnikom wykaz lokali użytkowych, które można wy-
nająć od Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Państwa działalność gospodar-
cza może liczyć na nasze wsparcie. Zapraszamy.
Osiedle „Szombierki-Północ ”
– ul. Mazurska 3 – pow. użytkowa 61,05 m2 (pawilon I piętro), 
   instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Mazurska 3 – pow. użytkowa 90,68 m2 (pawilon I piętro), 
   instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
– ul. Wyzwolenia 86 – pow. użytkowa 1140,70 m2 (pawilon parter), 
   instalacja elektryczna, gazowa, c.o., wod.-kan.
– ul. Małachowskiego 1 – pow. użytkowa 39,60 m2 (bud. mieszkalny,  
    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.
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 
Lokali Użytkowych, Sprzedaży Usług i Wspólnot Mieszkaniowych BSM  
ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom (pokój 25), telefon 32 281-12-91 wew. 30 oraz 31.

Spośród wszystkich instalacji domowych 
gazowa wymaga szczególnej uwagi. 

Dlatego zachęcamy, 
by zwrócić szczególną uwagę 

na instalację gazową w mieszkaniu.
W razie stwierdzenia nieszczelności, 
prosimy niezwłocznie poinformować
 Administrację bądź skontaktować się 

z Pogotowiem Technicznym, 
tel.: 32 281-33-55.

  

Parę słów na koniec roku
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Nawiązując do wcześniejszych 
artykułów dotyczących wywo-
zów odpadów przypominamy, 

że:
Odpady wielkogabarytowe to od-

pady komunalne powstające w naszych 
domach, które ze względu na duże roz-
miary lub wagę nie mieszczą się w stan-
dardowych kontenerach na śmieci. Do 
tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, za-
bawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych 
nie należą: wszelkiego rodzaju części 
budowlane i sanitarne 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, odpa-

dy ogrodowe, worki na śmieci lub kar-
tony z odpadami domowymi oraz sprzęt 
elektryczny i elektroniczny.

Ponadto informujemy, że odpowie-
dzialność za wywóz odpadów wielkoga-
barytowych wystawianych w miejscach 
do tego wyznaczonych ponosi Urząd 
Miasta. 

Wywóz odpadów poremontowych 
leży po stronie osób remontujących 
swoje mieszkania. Jednakże każdy 
mieszkaniec opłacający wywóz nieczy-
stości może raz w roku złożyć wnio-
sek w Administracji na podstawienie 
kontenera. Czas oczekiwania to 2-3 ty-
godnie. Kontener podstawiany jest na 
3-5 dni. Z chwilą wykorzystania przez 
mieszkańca w danym roku kontenera, 
każdy mieszkaniec, przeprowadzający 
remont, zobowiązany jest do zakupu we 
własnym zakresie pojemnika na odpady  

(w dowolnej formie – kontener lub tzw. 
big bag), na uzgodniony okres, który 
odbierany jest przez podmiot, u którego 
został zakupiony.

Odpady biodegradowalne (liście) są  
w miarę możliwości systematycznie usu-
wane z terenów zarządzanych przez By-
tomską Spółdzielnię Mieszkaniową.

W Bytomiu organizowane są też mo-
bilne zbiórki odpadów. Do wyznaczo-
nych punktów, można przynosić np. 
stare opony, sprzęt AGD/RTV, przeter-
minowane leki czy zużyte akumulatory.
Zebrane materiały zostaną przekazane 
specjalistycznej firmie, która zajmie się 
ich odzyskiem. Przypomnijmy, że od-
danie odpadów do mobilnego punktu 
zbiórki odpadów jest jedną z usług dla 
mieszkańców Bytomia w ramach wno-
szonej do gminy opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Segregacja i zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jeśli rachunek za ogrzewanie jest 
trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej,  
a zużycie ciepła jest podobne, to z pew-
nością nie jest to sytuacja normalna. 
Jeśli przy grzejnikach zainstalowano 
podzielniki, to wszystko zaczyna się 
układać w całość. Niekoniecznie zro-
zumiałą i logiczną.

Czym jest podzielnik ciepła?
Rozliczenie kosztów CO w oparciu  
o podzielniki jest stosowane  

od lat. Założenie tej metody, że ilość ciepła 
dostarczanego przez grzejniki do lokalu  
jest miarodajnym parametrem decydu-
jącym o zużyciu ciepła na potrzeby jego 
ogrzania jest błędne i prowadzi do krzyw-
dzących rozliczeń. Dlaczego? Powodów jest 
wiele, jak np.:
- wyeksploatowana instalacja CO - powo-
dująca zakłócenia w obiegu wody grzewczej 
i oddawaniu ciepła,
- zużyte zawory termostatyczne uniemożli-
wiające właściwą regulację,
- węzły cieplne umożliwiające przegrzewa-
nie lub niedogrzewanie niekorzystnie zlo-
kalizowanych pomieszczeń,
- brak układów pomiarowych zużycia ener-
gii cieplnej w budynkach (w większości 
układy te zamontowane są w węzłach gru-
powych – obejmujących kilka budynków),
- występowanie niezidentyfikowanych  
w systemie rozliczeniowym mostków ciepl-

nych w budynkach, które do tej pory nie zo-
stały poddane termomodernizacji.

Tych powodów jest wiele, a ich skutki – 
nadmierne koszty rozliczenia – ponoszą 
użytkownicy prawidłowo ogrzewający lo-
kale, którzy zgodnie z prawami fizyki zmu-

szeni są ogrzewać nieogrzewane sąsiadujące 
lokale. Ci ostatni nie płacą w ogóle kosztów 
zmiennych, bo ogrzewają ich sąsiedzi.

Jakie są jeszcze następstwa rozliczania 
CO w podzielnikach? 

Skrajne oszczędzanie prowadzi do zabu-
rzenia działania wentylacji grawitacyjnej  
w lokalach, co skutkuje zagrzybieniem,  
a w lokalach wyposażonych w przepły-
wowe podgrzewacze gazowe (junkersy) 

może doprowadzić do zatrucia tlenkiem.  
Dodatkowo nieprzewidywalność rozliczeń 
prowadzi do tego, że Mieszkańcy w obawie 
przed wysokimi rachunkami dogrzewają się  
prądem lub gazem. Opłaty rosną, koło się 
zamyka

System rozliczania kosztów CO oparty 
o podział kosztów proporcjonalny do po-
wierzchni lokalu, bo tak należy rozumieć 
rozliczanie „z metra”, prezentuje się zde-
cydowanie lepiej. Wybór tej metody nie 
musi oznaczać wzrostu kosztów CO. Lo-
katorzy mają wpływ na oszczędzanie ciepła  
w budynku, a ich działania wpływają na 
obniżenie indywidualnych rachunków 
wszystkich Mieszkańców.

W jaki sposób? Przede wszystkim przez 
przewidywalność rozliczeń, która uzależ-
niona jest od temperatur zewnętrznych i cen 
dostawców. Dzięki temu zyskujemy czytelne 
rozliczenia, bez dodatkowych kosztów z ty-
tułu rozliczenia wg wskazań podzielników 
(tzn. koszty dzierżawy, serwisów, ekspertyz).  
Wyeliminowane zostają także wcześniej 
opisane nieprawidłowości związane ze sto-
sowaniem podzielników.

Wyżej zostały wymienione dwie me-
tody rozliczania CO w budynkach. Je-
żeli obecne rozliczanie nieruchomości 
nie jest dla Państwa satysfakcjonujące, 
prosimy o kontakt z Administracją, 
celem sprawdzenia możliwości zmiany 
sposobu rozliczania.

Miara ciepła - podzielniki czy od metra
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Szanowni Mieszkańcy, budowa parkingu przy ul.  Gen. 
Grota Roweckiego ruszyła pełna parą. 

Praca ciężkiego sprzętu, przy jak dotąd sprzyjających  
warunkach pogodowych, pozwala na znaczący postęp robót. 
Wykonano już część robót ziemnych, takich jak: podbudowa 
nawierzchni kruszywem budowlanym, zabudowa rur i stu-
dzienek instalacji deszczowej (odprowadzenie wody opadowej 
z parkingu), kable energetyczne dla zasilania lamp oświetlenia 
parkingowego.

Jeśli tylko aura pozwoli, prace będą nadal kontynuowane.
Przewidywany termin zakończenia budowy - realizacji 

 wszystkich prac planuje się na wiosnę przyszłego roku,                    
co w znacznym stopniu uzależnione jest od warunków ze-
wnętrznych.

Przypominamy, że Administracja nr 1 od dnia 02.12.2019 
roku przeprowadza wstępne zapisy Mieszkańców Spółdziel-

ni i innych osób zainteresowanych płatnymi miejscami po-
stojowymi.

Planowany miesięczny koszt abonamentu dla mieszkańców 
BSM: 
- 70 zł / 1 miejsce postojowe (w przypadku wykupienia 
rocznego abonamentu: 60 zł / m-c tj. 720 zł / rok).
- Miesięczny koszt abonamentu dla osób nie będących miesz-
kańcami BSM: 120 zł / 1 miejsce.

Zapisy prowadzone są osobiście w siedzibie ADM-1  
przy ul. Orzegowskiej 40 oraz drogą elektroniczną (celem 
rezerwacji miejsca parkingowego należy przesłać na adres 
adm1@bsm.bytom.pl swoje dane - imię, nazwisko, adres,  
nr telefonu).

O przyznaniu miejsca parkingowego decyduje kolejność 
zgłoszeń. Informujemy, że zgłoszenia Mieszkańców BSM 
traktuje się priorytetowo.                                                        BSM                                     

Budowa parkingu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 17 - 29

Jeżeli samochód nocuje pod chmur-
ką, a w nocy temperatura spadła 
dużo poniżej, może pojawić się pro-

blem z rozruchem. Jak tego uniknąć?
Akumulatorowi trzeba pomóc przez 

zminimalizowanie zużycia prądu.  
Dlatego też przed przekręceniem 
kluczyka wyłącz wszystkie zbęd-
ne odbiorniki, które drenują prąd.  
Nie włączaj świateł, wyłącz radio,  
nawiew, klimatyzację, odłącz ładowarkę 
telefonu i wideorejestrator. Duży pobór 
mają wszelkiego rodzaju ogrzewacze - 
tylnej szyby, lusterek czy szyby przedniej.  
Jeśli skrzynia biegów jest manualna, 
wciśnij sprzęgło, żeby ułatwić rozrusz-
nikowi poruszanie tłokami w zgęstnia-
łym oleju silnikowym. Przekręć kluczyk 
- jeśli silnik ledwo drgnął lub nie drgnął 
wcale, a kontrolki na desce rozdzielczej 
przygasają, nie próbuj dalej, bo to ozna-
cza, że akumulator jest niemal zupełnie 
rozładowany. A to może uszkodzić ogni-
wa. Co dalej? 

Nieodzowna będzie pomoc sąsiada  
i zestaw kabli rozruchowych. Pomocną 
dłoń i kable, wraz z pomocą w urucho-
mieniu silnika oferuje też Straż Miejska 
- i odpłatnie - taksówkarze.

Jak podłączyć kabel? Końcówkę 
czerwonego kabla podłącz do „plusa” 
sprawnego akumulatora i następnie do 

dodatniego bieguna akumulatora roz-
ładowanego. Dalej czarny kabel podłącz 
do „minusa” w samochodzie „dawcy”, 
a drugi koniec do metalowej części w 
komorze silnika „biorcy” - może to być 
blok silnika czy inna metalowa część.  
Można też podłączyć klemę bezpośred-
nio do bieguna akumulatora „biorcy”, 

jednak jest to obarczone ryzykiem eks-
plozji ulatniającego się w wyniku che-
micznej reakcji w akumulatorze wodo-
ru. Po podłączeniu kabli uruchom silnik 
„dawcy” i odczekaj kilkanaście-kilka-
dziesiąt sekund, żeby słaby akumulator 
mógł się odrobinę zregenerować. Na-
stępnie spróbuj zakręcić rozrusznikiem 
„biorcy”, ale nie dłużej niż kilka sekund. 
Jeśli próba się nie powiedzie, zrób prze-
rwę i spróbuj ponownie po paru minu-
tach. Kiedy „biorca” zostanie urucho-
miony, należy odłączyć przewody w 

odwrotnej kolejności, niż były podłą-
czane.
Ważne! Żeby akumulator „biorcy” 
podładował się do optymalnego po-
ziomu, nie można wyłączać silnika 
przez co najmniej kilkanaście minut.  
Najlepiej ruszyć w drogę, żeby dać 
możliwość alternatorowi popracować 
w optymalny sposób. Jeżeli na co dzień 
samochód wykorzystywany jest na 
krótkich trasach, akumulator jest no-
torycznie niedoładowany. Szczególnie  
w zimie, kiedy włączane jest ogrzewanie 
szyb, lusterek, foteli, a do tego światła, 
system audio, nawiew i inne urządzenia, 
alternator nie nadąża z uzupełnianiem 
prądu i jednoczesnym zasilaniem prą-
dożernych systemów. Chcąc przedłużyć 
żywotność akumulatora, na krótkich 
trasach ogranicz zużycie energii do nie-
zbędnego minimum.

Ważne jest, żeby od czasu do czasu 
sprawdzić stan klem i przeczyścić je, 
bo z czasem zbiera się na nich nalot,  
a zaśniedziałe powierzchnie pogarszają 
przepływ prądu. 

Wreszcie warto pamiętać, że akumu-
lator nie jest wieczny, a jego żywotność 
określona jest na kilka lat. Krótkie trasy 
i duży pobór prądu w przyspieszonym 
tempie prowadzą do nieuniknionego - 
wymiany na nowy.                             BSM

Jak uruchomić samochód na mrozie?
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Szanowni Państwo, już od ponad roku prężnie rozwija się 
działalność Klubu Przyjaciół Szombierek.

Spotkania organizowane przez Klub to wspaniała 
okazja, aby poznać naszych bytomskich pasjonatów, twór-
ców, rzemieślników lub osoby posiadające nietypowe hobby.  
To właśnie tu można spotkać nietuzinkowych ludzi,  
którzy zarażają swoją pasją. 

Do grona gości, którzy uczestniczyli w klubowych spotka-
niach można zaliczyć m. in.:
- przyrodnika z Bytomia, pana Łukasza Fuglewicza,
- panią Agnieszkę Gwizdałę, biegłą w sztuce szycia i haftu, 

- panią Jolantę Błasiak-Makowską, prowadzącą pracownię  
rękodzieła „Sówka J B-M”, 
- panią Izabelę Kozak, której pasją jest malarstwo.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie osoby, 
które chcą spędzić miło czas i poznać interesujących ludzi.  
Zachęcamy również do śledzenia Klubowego profilu na por-
talu Facebook.

Spotkania Klubu organizowane są w każdą pierwszą 
środę miesiąca, o godzinie 18:30 w Klubie Spółdzielczym  
Relaks przy ul. Zabrzańkiej 78.

Klub Przyjaciół Szombierek zaprasza na spotkania!

KLUB
PRZYJACIÓŁ 
SZOMBIEREK

Spółdzielcy - komunikujmy się!

Szanowni Mieszkańcy, nawiązując do naszego artykułu  
z poprzedniego numeru, uprzejmie informujemy,  
że nasza propozycja spotkań nie cieszyła się niestety Pań-

stwa zainteresowaniem. Odczytujemy to jako znak, że nie ma-
cie do nas i do naszej pracy większych zatrzeżeń.

Jednak dalej liczymy na Państwa sugestie oraz uwagi, doty-
czące funkcjonowania naszej Spółdzielni. 

Od stycznia cykl dyżurów na ADM-ach zostaje zakończony, 
a my będziemy czekać na telefony z Waszej strony pod nume-
rem 32 291-12-91 wew. 12 i w razie konieczności pracownik 
Działu ds. Komunikacji z Mieszkańcami chętnie spotka się  
z Państwem, w dogodnym dla obu stron terminie.
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Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowa-
nie wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym głosowa-
niu na projekt w ramach budżetu obywatelskiego. 

Łącznie na nasz projekt „Wielofunkcyjny plac zabaw przy  
ul. Grota Roweckiego 21-25” oddanych ponad 700 głosów,  
z czego uznanych zostało 679. 

Niestety pomimo dużego zaangażowania projekt  
nie uzyskał dofinansowania. 

Dziękujemy za walkę wg reguł fair play, zgodnie z zasadami 
jakie zostały przewidziane w regulaminie. Naprawdę, niewiele 
brakowało. Pozostaje nam satysfakcja, że udało się zaangażo-
wać tak wiele osób do głosowania.

Do projektu wrócimy. Warto mieć marzenia i je realizować. 
Być może uda się pozyskać środki z innych źródeł. Taki obiekt 
jest również potrzebny w naszej miejscowości.

Jeszcze raz serdecznie dziękujęmy!

Dziękujemy za udział w głosowaniu na Budżet Obywatelski

Zapraszamy na wernisaż prac architektonicznych  
Sławomira Kaczora pt. „Między niebem i ziemią. Ar-
chitektura światłem malowana”, który odbędzie się  

w lutym w Klubie BSM „Sezam.” O wydarzeniu poinformujemy 
na naszej stronie internetowej i profilu Facebook.

Sławomir Kaczor to historyk, nauczyciel, wykładowca na 
Uniwersytecie III Wieku, przy Akademia-Wyższa Szkoła Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej. Specjalizuje się w kulturze epoki na-
poleońskiej. Uwielbia spacery alejami myśli filozoficznej Hegla i 
Tischnera. Przede wszystkim jednak jest twórcą miniaturowego 
świata z „brystolu” - autorskiej wizji miasta wyobrażonego, w 

której jak w soczewce skupia się i odbija piękno polskiej kultury 
i historii. Wernisaż wystawy uświetni koncert w wykonaniu Sta-
nisława Pielczyka na skonstruowanym przez siebie pozytywie.

Dr Stanisław Pielczyk topedagog, wykładowca. W 2007 
roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów 
prof. Juliana Gembalskiego. Zajmuje się też budowaniem 
instrumentów oraz problematyką instrumentów histo-
rycznych. Jest pracownikiem  Muzeum Organów Śląskich   
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  w Katowi-
cach na stanowisku asystenta naukowego.

„Między niebem i ziemią. Architektura światłem malowana”
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Wyłudzanie pieniędzy od osób 
starszych nie traci na popu-
larności. Przestępcy działa-

jący metodą „na wnuczka” czy „na poli-
cjanta” wciąż oszukują, głównie starsze 
osoby. Wyłudzają pieniądze, które czę-
sto stanowią wszystkie oszczędności se-
niorów. Nie bądźmy obojętni! Ostrzeż-
my naszych krewnych i znajomych,  
że mogą do nich telefonować osoby pod-
szywające się pod członków rodziny lub 
członków różnych instytucji, takich jak 
policja czy administracja. Uczulmy ich 
jak mają reagować w takich sytuacjach, 
czego bezwzględnie nie powinni robić  
i na co zwrócić uwagę.

Najczęściej stosowane metody to:
Na wnuczka – oszust podaje się za 
krewnego. Dzwoni do ofiary mó-
wiąc, że jest jej wnukiem, synem itp.  
Prowadzi rozmowę tak by przekonać, 
że faktycznie jest tą osobą, za którą 
się podaje. Oszuści, to nie tylko męż-
czyźni! To wyjątkowo perfidny rodzaj 
przestępstw, w których ofiarami padają 
przede wszystkim osoby w podeszłym 
wieku, tracąc często wszystkie oszczęd-
ności życia.

Pod pozorem niepowtarzalnej okazji 
(np. promocja w sklepie) lub nagłego 
nieszczęścia (np. wypadek samochodo-
wy), zwraca się z prośbą o natychmia-
stową pomoc finansową. Oszust prosi 
o przygotowanie gotówki do odbioru  
z mieszkania ofiary lub wykonanie 
przelewu na konto bankowe albo nawet 
wspólne wyjście do oddziału banku,  
aby wypłacić pieniądze z konta. 
W większości przypadków oszust 

podsyła „zaufaną osobę”, mówiąc,  
że nie może przyjechać osobiście, ale za 
chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy.  
Ofiara, wierząc że pomaga komuś bli-
skiemu w potrzebie, zostaje okradziona.

Oszuści podszywają się także pod 
pracowników takich instytucji, jak np. 
Policja, Administracja, Urząd Skarbowy, 
ZUS, itp.
Pamiętaj!
- Bądź ostrożny/a w kontakcie z niezna-
jomym.
- Nigdy nie przekazuj pieniędzy oso-
bom, których nie znasz. Nie ufaj oso-
bom, które telefonicznie podają się za 
krewnych lub ich przyjaciół.

- Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, 
kontaktując się osobiście: wykonaj tele-
fon lub skontaktuj się bezpośrednio.
- Wszelkie telefoniczne prośby, w tym  
z zagranicy o pomoc, grożą utratą pie-
niędzy.
- Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i po-
jawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to 
może być oszustwo koniecznie powia-
dom Policję!
Na dostawcę prądu lub usług teleko-
munikacyjnych – rzekomi przedstawi-
ciele firm energetycznych pod pozorem 
kontroli licznika spisują dane, proszą 
o ostatnią fakturę za prąd lub telefon  
i internet, dowód osobisty i szybko pod-
suwają nową umowę do podpisania, 
twierdząc, że starą trzeba zaktualizo-
wać. W ten sposób senior zupełnie nie-
świadomie zmienia sprzedawcę energii.  
Dopiero po pierwszej fakturze okazuje 
się, że wychodzi to drożej, bo musimy 
np. opłacać obowiązkowe ubezpiecze-

nie. Czasami, żeby się uwiarygodnić, 
oszust najpierw dzwoni, uprzedzając, że 
przyjdzie do nas jeszcze raz inkasent, bo 
źle spisał licznik, i poprosi też o podpisa-
nie protokołu – w rzeczywistości będzie 
to umowa z nowym sprzedawcą energii.
Pamiętaj!
- Umowę zawartą poza siedzibą przed-
siębiorstwa, czyli na przykład w domu, 
można wypowiedzieć w ciągu 14 dni od 
jej podpisania. Wystarczy złożyć pisem-
ne, podpisane własnoręcznie oświadcze-
nie o odstąpieniu od umowy.
- Gdy nie zmieścimy się w 14-dniowym 
terminie, możemy jeszcze powołać się 
na art. 84 Kodeksu cywilnego – zostali-
śmy wprowadzeni w błąd.
Zaproszenia na bezpłatny pokaz / ba-
danie/ odbiór nagrody – w firmach 
prowadzących tego typu sprzedaż pra-
cują specjalnie wyszkolone osoby. Duże 
pokazy handlowe często poprzedzają 
występy znanych satyryków lub badania 
„lekarskie”. Zdarzają się także oszustwa 
polegające na tym, że sprzedający prze-
konuje, że wysoka cena podyktowana 
jest specjalnymi właściwościami pro-
duktu. Taka forma sprzedaży praktyko-
wana jest na rozmaitych pokazach.

Trzeba pamiętać o tym, że nikt niko-
mu nie zabrania wydawania swoich pie-
niędzy na co chce i jak chce. Jeśli ktoś 
chce coś kupić za daną kwotę to jest to 
jego sprawa. Jednak jeśli decyzja o za-
kupie została podjęta pod wpływem 
nieprawdziwych informacji, np. sprze-
dawca poinformował o specjalnych 
właściwościach leczniczych danego 
produktu, popartych badaniami klinicz-
nymi, a w rzeczywistości produkt nie 
posiada wymienionych atrybutów i nie 
zostały przeprowadzone żadne badania 
w tym kierunku, to w tej sytuacji mamy 
do czynienia z oszustwem.
Pamiętaj!
- Nie kupuj bez namysłu – zanim kupisz, 
zweryfikuj informacje.
- Nie wierz w darmowe prezenty. 
– Nie ulegaj namowom. „Tylko dziś ten 
sprzęt jest w wyjątkowej cenie” – sprze-
dawcy wykorzystują wiele sztuczek,  
które mają skłonić cię do kupna produk-
tu, nawet jeżeli go nie potrzebujesz.
Pamiętaj, nie jesteś sam. Skontaktuj się  
z rzecznikiem konsumentów  
lub oddziałem Federacji Konsumentów  
w swoim miejscu zamieszkania,  
jeżeli nie wiesz, jak napisać reklamację 
lub odstąpienie od umowy.

BSM
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OGNISKO PRZEDSZKOLNE 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat

od poniedziałku do piątku  w godzinach od 14:00 
do 18:00

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

od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9:00 do 
16:00

KOREPETYCJE
 z języka angielskiego, matematyki, 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, imprez okolicznościowych

PÓŁKOLONIE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w wieku od 6 do 17 lat

13-24.01.2020
2 turnusy 5-cio dniowe

koszt 260,00 zł / turnus

W programie:

wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne, 
kulig

sale zabaw, Jump Word,
kino, teatr

zajęcia sportowe,
muzyczne, edukacyjne, kulturalne

jeden ciepły posiłek
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W 2019 roku działalność  
Klubu Spółdzielczego 
„Relaks” w pierwszej ko-

lejności adresowana była do dzieci,  
młodzieży oraz do seniorów - Osiedla 
Szombierki. Stanowiły one najliczniej-
szą grupę uczestników zajęć, chociaż 
mieliśmy również osoby mieszkające 
poza osiedlem. 

Oprócz stałych cotygodniowych za-
jęć sekcji i kół, organizowaliśmy otwar-
te imprezy okolicznościowe, zabawy, 
spotkania, pokazy i wystawy. Były to 
bale karnawałowe, obchody Dnia Babci  
i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, 
Dni Seniora, Andrzejki i Mikołajki.

W czerwcu zorganizowaliśmy au-
kcję prac plastycznych. Atmosfera była 
gorąca, wylicytowano prace za kwotę 
4.610,00 zł. Była to do tej pory najwięk-
sza kwota uzyskana z licytacji prac.

W czasie ferii zimowych i wakacji  

w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato 
w mieście” organizowaliśmy półkolonie 
dla dzieci w wieku szkolnym. Na na-
szych półkoloniach dzieci się nie nu-
dzą, dlatego jest ich zawsze duża grupa.  
W ferie zapisanych było 119, a podczas 
wakacji 129 dzieci.

Wyjazdy na wczasy z „Relaksem” cie-
szą się dużą popularnością. W tym roku 
zorganizowaliśmy wczasy we Władysła-
wowie i Mielnie. Jechaliśmy do Radlina, 
Jastrzębia Zdroju na tężnie solankowe, 
byliśmy na kuligu w Wiśle.

Bardzo ważnym wydarzeniem w Klu-
bie jest „Dzień Seniora”. W tym roku 
obchodziliśmy go 14 listopada. Dwa 
kluby seniora to grupa prawie 80 osób.  
Rano mieliśmy mszę świę-
tą w intencji seniorów w Koście-
le Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, następnie spotkanie przy kawie  
i ciastku w klubie. Na uroczystość 

przybył ksiądz proboszcz Antoni Ko-
piec, prezes Bytomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Pan Andrzej Panek,  
przedstawiciele Rady Nadzorczej Pani 
Joanna Kobyłka i Pan Piotr Bula oraz 
nasz „Bezpieczny Kierowca” Pan Je-
rzy Cepowski. Były życzenia, uściski,  
a przede wszystkim miła, serdeczna at-
mosfera.

W sobotę 16. listopada obyła się 
„Dyskoteka dla Seniora”, pierwsza taka 
impreza. Seniorzy bawili się świetnie  
z DJ-em. Będziemy powtarzać te impre-
zy w  karnawale.

Życzymy wszystkim zdrowych  
i wesołych Świat Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego Nowego Roku! 

Zapraszamy wszystkich do naszego 
klubu na zajęcia i imprezy w nadchodzą-
cym 2020 roku.

EG

Podsumowanie roku w Klubie Osiedlowym Relaks
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Nauka bez myślenia to stra-
ta czasu, myślenie bez nauki  
to niebezpieczeństwo, a nauka 

z KLUBEM SEZAM to czysta przy-
jemność. Spółdzielczy Klub Sezam  
na osiedlu Arki Bożka po remoncie ruszył  
do pracy pełną parą. Wiele się tam 
dzieje. Wszystkie sekcje prowadzo-
ne są regularnie zgodnie z grafikiem.  
Poza cotygodniowymi zajęciami miały 
miejsce także inne ważne wydarzenia:
- Dzieci z przedszkola i szkół pod-
stawowych brały udział w au-
dycjach Małej Akademii Jazzu.  
Jest to bardzo ciekawa forma edukacji 
kulturowej. 

Gośćmi byli: Mili Morena – woka-
listka Kubańska, Michał Czachowski 
– gitara flamenco, sitar, cajon, podróż  
z Indii do Hiszpanii, Katarzyna Puma 
Piasecka – wokalistka, muzyka gospel.  
Dzieci cudownie reagują na muzykę  
i uczą się wrażliwości.
- Realizacja projektów Urzędu Miejskie-
go dot. terenów rewitalizacji „Bądźmy 
razem”.
- Aktywizacja psychofizyczna seniorów 
z terenu Placu wojska Polskiego.
- Warsztaty dla dzieci w robieniu 
slimów-glutów.
- Cotygodniowe zajęcia pokazowe  
dla uczniów szkoły podstawowej nr 42.

- Konferencja matematyczna dla 50  
nauczycieli z prezentacją interaktywnej 
wystawy matematycznej MINI MATH  
z Kindermuseum, z Hamburga.
- Spotkanie osób uczących się porozu-
mienia w relacjach międzyludzkich we-
dług M. Rossenberga. 
- Spotkanie Mikołajkowe z dziećmi. 
- Sezamowa Wigilia – integracja mię-
dzypokoleniowa uczestników zajęć klu-
bowych.
- Świąteczne spotkania członków sekcji. 
- Andrzejkowy wyjazd na źródełka ter-
malne w Oravicach połączony z zabawą 
taneczną.

HO

Z Klubem Sezam zawsze miło i mądrze
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W Spółdzielczym Klubie Sezam 
mieliśmy zaszczyt gościć na-
uczycieli na zorganizowanej 

przez Klub, Szkołę Podstawową nr 46  
z terenów objętych rewitalizacją i Pol-
skie Stowarzyszenie Pedagogów i Na-

uczycieli KLANZA konferencji mającej 
na celu rozwijanie kompetencji mate-
matycznych. 
Wykład pt. „Matematyka wczoraj  
i dziś” wygłosiła przedstawicielka  
Polskiego Stowarzyszenie Matematyków 
Pani  Marta Kądziołka, która przybliżyła 
nam wiedzę na temat fraktali oraz tego,  
jakim sprzymierzeńcem matematyki jest  
Technika Origami.

Trenerka PSPiA KLANZA przepro-
wadziła kilka działań integrujących  
i rozwijających dwie półkule mózgo-
we oraz przedstawiła działania KIN-
DERMUSEUM KLICK w Hamburgu,  

którego wystawa matematyczna znajdu-
je się w KLUBIE SEZAM. 

Matematyczka Pani Bożena Murek 
zaprezentowała w jaki sposób wystawa 
uczy dzieci przez zabawę matematyki.

Wszyscy nauczyciele byli zachwyceni 
metodą pracy, którą można wykorzystać 
z nauce i spowodowaniu tego, że dzieci 
polubią matematykę. 

Została nawiązana współpraca Spół-
dzielczego Klubu Sezam, Polskiego  
Stowarzyszenia Matematyków, Polskie-
go Stowarzyszenia Pedagogów i Nauczy-
cieli KLANZA i bytomskich Nauczycieli 
- w szczególności SP nr 46.                 HO

„Forma zabawy efekt nauki” - konferencja
Matematyka jest alfabetem, za pomocą 

którego Bóg opisał wszechświat.
/Galileusz/



Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną działa w Polsce już od ponad 
45 lat. W Bytomiu swoją działalność 
rozpoczęło 23 września 1993 roku.  
Ośrodek w Bytomiu jest ośrodkiem 
wczesnej interwencji, rehabilitującej 
dzieci od urodzenia do 25 roku życia.

Ilu podopiecznych Państwo macie ?
Najpierw było 22 dzieci, potem było 

ich 50, teraz mamy 81 dzieci plus dobrze 
ponad 100 dzieci w ramach NFZ.

W jakim wieku są Państwa pod-
opieczni? 

W pobycie dziennym mamy dzieci 
od 2,5 roku do 25 lat. W ramach NFZ 
przyjeżdżają do nas na rehabilitację na-
wet miesięczne niemowlęta. Coraz czę-
ściej rodzą się dzieci z różnymi wadami 
– wcale nie musi być to niepełnospraw-
ność intelektualna; mają różne wady 
okołoporodowe np. napięcia mięśniowe, 
osłabienia mięśni czy jakieś skrzywienia 
– różnie się zdarza. Trzeba tym dzieciom 
pomagać i pokazywać rodzicom jak ma 
wyglądać taka codzienna pielęgnacja 
– dziecko musi być np. odpowiednio 
noszone: to są specjalne trzymania,  
które powodują, że dziecko ma prosty 
kręgosłup itp.

Czyli prowadzicie także rehabilita-
cję fizyczną.

Dziecko ćwiczone jest sprawniejsze 
fizycznie: szybciej trzyma głowę, lepiej 
się rozwija. Jeżeli każda półkula jest od-
powiednio bodźcowana, całość zupełnie 
inaczej pracuje. Te dzieci szybciej cho-
dzą, szybciej się rozwijają intelektualnie. 

Czy poza rehabilitacją fizyczną  

ośrodek zajmuje się też edukacją?
Placówka ta jest rehabilitacyjno-edu-

kacyjno-wychowawcza. Dzieci realizują 
również obowiązek szkolny. 

Czy poza lekcjami prowadzone  
są zajęcia dodatkowe?

Prowadzimy warsztaty terapii zajęcio-
wej. Uczestnicy mają do dyspozycji szes-
naście różnych pracowni, m.in.: garn-
carska, ceramiczna, artystyczna, tkacka, 
gospodarstwa domowego czy witrażu.

A co z dorosłymi?
Mamy mieszkania chronione, w któ-

rych mieszka szesnaście osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 

Osoby te po prostu nie mają rodzin 
albo ich rodzice są już w na tyle trud-
nej sytuacji zdrowotnej, że nie są w sta-
nie zajmować się swoimi pełnoletnimi 
dziećmi. Mieszkańcy świetnie się zna-
ją, przyjaźnią się, żyją jak w rodzinie.  
Ma to bardzo duże znaczenie terapeu-
tyczne. Oczywiście cały czas, całą dobę 

są tam również terapeuci. Podopieczni 
nie są zostawieni sami sobie.

Żeby normalnie funkcjonować po-
trzebna jest praca, jakieś źródło do-
chodu. Czy pomagają Państwo rów-
nież w tym zakresie ?

Mamy centrum doradztwa zawodo-
wego. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną zgłaszają się tam same  
lub z opiekunem. Szukamy dla nich ta-
kich miejsc pracy, których nie trzeba 
będzie dostosowywać do osób niepeł-
nosprawnych. Są to z reguły stanowiska 
pomocnicze.

Jak to wygląda w praktyce? Czy prze-
prowadza się jakieś testy, rozmowy?

Procedura polega na tym, że najpierw 
rozmawiamy z osobą chcącą podjąć 
pracę o jej zainteresowaniach i o tym, 
co lubi robić. Z chwilą znalezienia pra-
codawcy, nasz trener (opiekun osoby 
niepełnosprawnej) wdraża taką osobę  
w zadania na danym stanowisku.  
Gdy osoba niepełnosprawna wykonuje  
samodzielnie powierzone jej zadania, 
trener wycofuje się. Dzięki czemu osoba 
ta staje się samodzielna na danym sta-
nowisku.

Czy zawsze udaje się takie praktyki 
utrzymać?

Niestety nie. Czasami zdarza się, że w 
wybranym zakładzie pracy osoba ta się 
nie sprawdza. Wtedy szukamy jej innej 
pracy. 

Jak odbierane są takie osoby w miej-
scu pracy?

Z posiadanych przez nas informacji 
wynika, że osoby te są bardzo pozytyw-
nie odbierane i akceptowane.
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Rozmowa z Panią Anną Dziąsko, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczego.



Czy poza pracą i przygotowywaniem 
do życia w społeczeństwie prowadzicie 
Państwo zajęcia dodatkowe dla doro-
słych?

Ależ tak – robimy cały czas coś nowe-
go. Staramy się stosować coraz to now-
sze i bardziej pomocnicze metody pacy. 
Trzeba wszystko dostosowywać do po-
trzeb i możliwości danego wychowanka. 
W marcu 2020 roku zaczynamy projekt 
„Ogród Sensoryczny”. Jedyny taki w By-
tomiu. Mamy 60 arów ziemi do zago-
spodarowania (budowa ogrodu). Całość 
pokrywają środki unijne. W tym projek-
cie będą brały też udział osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Będzie to 
na zasadzie dziennego domu wsparcia. 

Na czym polega ogród sensoryczny? 
Na pobudzaniu wszystkich zmysłów 

– wzrok, słuch, węch, smak, dotyk.  
Będzie strefa szumu, gdzie będzie zagaj-
nik, będzie strefa wodna, rośliny które 
będą owocować, pięknie pachnieć, itd. 

Czy posiadacie Państwo jeszcze inne 
metody sensorycznej terapii?

Tak od 2003 roku mamy hipoterapię i 
od 2007 roku dogoterapię.

Czy każdemu z podopiecznych moż-
na pomóc?

Przychodzą różne dzieci. Jeżeli dziec-
ko przychodzi do ośrodka codziennie 
i jest po minimum pięć godzin, jest to 
zupełnie inna praca niż przychodzi raz 
czy dwa razy w tygodniu. Staramy się 
jak najwięcej czasu poświęcać na in-
tensywną rehabilitację, mamy dostęp 
do logopedy, psychologa i pedagoga 
dla dzieci wszystko w ramach NFZtu.  
Postępy są różne.

Z czego ośrodek się utrzymuje  
i remontuje?

Organizujemy różnego rodzaju zbiór-
ki. Zainwestowaliśmy w remont wnętrz 
budynków około 2,5 mln zł od 2012 
roku. Bardzo wspomagał nas PEC.  
Z PFRON-u dostaliśmy 150 tyś.  
na dobudowanie windy. Budynek,  
który otrzymaliśmy od miasta pier-
wotnie był szkołą. Niestety, po wizycie 
projektanta okazało się, że w zasadzie 
wszystko należy wyremontować i prze-
budować: podłogi, instalacją elektrycz-
ną, tynki itp. Remont trwał długo. Ro-
biliśmy tyle ile można było, co roku, 
coś się generowało, jakieś pieniądze i 
cały czas remont. Kilka rzeczy musimy 
jeszcze dokończyć – na drugim piętrze 
mamy łazienki, ale nie mamy kabin. I 
mimo, że są trzy toalety, może korzystać 

tylko jedna osoba. Takie kabiny to koszt 
rzędu 15 tyś. zł, a my najpierw musimy 
popłacić rachunki za prace, które zosta-
ły już wykonane. Wyremontowaliśmy 
dach na głównym budynku, 260 tyś. zł. 
Został jeszcze dach sali gimnastycznej i 
pomieszczenia przy sali – to jest prawie 
300 tyś. zł.

Jak udało się to wszystko osiągnąć?
Od 2000 roku, bo wtedy tworzyłam 

ten ośrodek, ciągle musimy walczyć 
o środki finansowe – najpierw na re-
mont budynku w Miechowicach – mały 
obiekt 12x12 metrów. Remont kapitalny 
został przeprowadzony przy finanso-
wym wsparciu Urzędu Marszałkowskie-
go – 400 tyś. Potem pisaliśmy wspólny 
projekt – jeszcze środki przedakcesyjne 
jako pierwsi w Bytomiu, ze Śląskim Fo-
rum Organizacji Socjalnych – 150 tyś. 
na remont piętra i wstępne wyposaże-
nie; był to ogromny zastrzyk finansowy, 
który bardzo nam pomógł.

Co poza wspomnianą już działalno-
ścią Państwo robią?

Oprócz tej naszej działalności podsta-
wowej cały czas robimy coś na zewnątrz, 
np. 22 listopada br odbył się 11 Regio-
nalny turniej piłki nożnej dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. Organizujemy 
tego typu wydarzenia co roku i mamy już 
17 drużyn z różnych regionów Śląska. 
Nasze warsztaty terapii zajęciowej mają 
w tym roku 25-lecie. Są rok młodsze od 
stowarzyszenia bytomskiego i organizu-
ją Jesienne Spotkania Artystyczne. Przy-
jeżdżają z różnych miast z występami ar-
tystycznymi grupy z warsztatów terapii 
zajęciowej z różnych ośrodków.

To są naprawdę fajne imprezy. Mało 
tego, ośrodek zorganizował 4 Gonitwę – 

tj. Bieg Godności na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną. 

Czy mają Państwo jakieś zewnętrzne 
relacje z innymi organizacjami?

Współpracujemy z Ligą Kobiet Nie-
obojętnych, współdziałamy przy róż-
nych imprezach. Pracujemy ze szkołami, 
przedszkolami. Jest nas pełno – i to jest 

istotne, zarówno dla naszych wycho-
wanków, jak i dla społeczeństwa. 

Organizowaliśmy akcję o nazwie Ki-
lometry Dobra – jest to akcja ogólno-
polska, która trwa od początku marca 
do końca maja. W całej Polsce jest tak 
samo: akcja organizowana jest od 6 lat 
przez Polski Instytut Filantropi w Kra-
kowie. Bieg był organizowany też w By-
tomiu.

Staramy się organizować jak najwięcej 
akcji aby pozyskiwać środki dla naszego 
ośrodka. 

Dziękuję za rozmowę.
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