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Szanowni Mieszkańcy, za 
nami kolejny rok wspólnej 
pracy na rzecz Spółdzielni,  
a co za tym idzie nas wszyst-
kich. Bardzo się cieszę,  
że możemy współtworzyć na-
szą wspaniała wspólnotę jaką 
jest Bytomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
zakończyliśmy termomoder-
nizację kolejnych budynków 
będących w naszych zasobach.  
W planie na przyszły rok 
mamy następne budynki. Naj-
bardziej widocznym efektem 
termomodernizacji jest nowo-

czesna elewa-
cja, lecz nie za-
pominajmy że 
ważniejsze jest 
pod nią, czyli 
izolacja ciepl-
na, dzięki któ-
rej Mieszkańcy 
oszczędzają na 
kosztach ogrze-
wania miesz-

kań. Jednocześnie otwarty 
mamy front wymiany wind. 
Nowe dźwigi są cichsze, bez-
pieczniejsze i co najbardziej 
zauważalne – estetyczne. 
Mamy nadzieję, że pozostaną 
takie na długie lata, dlatego  
reagujmy na akty wandalizmu! 
Winda, jak i wszystkie części 
wspólne w budynku są używa-
ne przez każdego Mieszkańca, 
dbajmy o ich estetykę.

Wspierane przez nas projek-
ty Budżetu Obywatelskiego 
zwyciężyły! Jest nam niezmier-
nie miło, że tak aktywnie wzię-
li Państwo udział w głosowa-

niu i co najważniejsze, wszyscy 
wkrótce będziemy korzystać z 
nowych obiektów w pobliżu 
naszych domostw.

Jako Spółdzielnia kładziemy 
duży nacisk na bezpieczeń-
stwo Lokatorów w naszych 
zasobach, dlatego w sposób 
cykliczny przeprowadzamy 
kontrole stanu technicznego 
infrastruktury. W okresie zi-
mowym intensyfikujemy dzia-
łania kontrole wokół instalacji 
centralnego ogrzewania. Za-
pewnienie stałej sprawności 
instalacji to gwarancja ciepła 
w naszych domach. 

Korzystając z okazji pragnę 
wszystkim Mieszkańcom zło-
żyć życzenia zdrowych i weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia, 
oraz wszelkiej pomyślności w 
Nowym Roku. Niech nadcho-
dzący rok będzie pełen sukce-
sów tych prywatnych i zawo-
dowych. 

Andrzej Panek
Prezes BSM

Stawiamy na przyszłość!

Szanowni Mieszkańcy, 

z okazji zbliżających się 

świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 2022 

życzymy Państwu

wszystkiego najlepszgo!

Dużo zdrowia i energii na codzień

oraz uśmiechu i życzliwości

na każdy dzień Nowego Roku.

Rada Nadzorcza, 

Zarząd oraz Pracownicy

Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kolejna edycja Bytom-
skiego Budżetu Obywa-
telskiego za nami. Kon-
kurencja była spora, ale 
mamy powody do świę-
towania! W tym roku 
wygrały dwa projekty 
wpierane przez naszą 
Spółdzielnię  – nr 9 i 21. 

Dziękujęmy wszystkim 
bytomianom i Lokato-
rom za tak duże wspar-
cie projektów. Działamy 
razem, by żyło się lepiej. 
Dzięki takim projektom 

możemy wspólnie roz-
wijać Bytom i wspólnie 
działać dla dobra nasze-
go Miasta.

Projekt 9 - Bytom-
skie Projekcje Filmowe  
w Spółdzielczych Klu-
bach (projekt mniejszy) 
uzyskał 2349 głosów,

Projekt 21 - Wielofunk-
cyjne Boisko Sportowe 
w rejonie Arki Bożka 
7-8 (projekt duży) zebrał 
2658 głosów. To napraw-
dę wiele. Dziękujemy!

Bytomski Budżet Obywatelski
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Planujesz remont? Trzy-
masz w piwnicy stare opony 
i akumulatory? Skorzystaj 
z bezpłatnej możliwości 
przywiezienia odpadów 
do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych przy al. Jana Pawła II 
w Bytomiu.

– Stara lodówka, kana-
pa, zużyty akumulator – od 
czasu do czasu każdy z nas 
mierzy się z problemem od-
padów, których nie moż-
na wyrzucić do zwykłych 
pojemników. W Bytomiu 
z pomocą przychodzi Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, z któ-
rego odpady odbiera FCC 
Polska. Jest to usługa dla 
Mieszkańców, w ramach 
ponoszonej przez nich 
opłaty za odbiór odpadów 
– mówi Przemysław Juro-
szek, naczelnik Wydziału 
Komunalnego Urzędu Mia-
sta w Bytomiu.

GODZINY  
FUNKCJONOWANIA 
PSZOK

Z PSZOK może skorzy-
stać każdy Mieszkaniec 
Bytomia od wtorku do 
piątku, w godzinach 14:00-
18:00, a w sobotę od 9:00-
13:00. Niezbędny jest tylko 
dokument, który pozwala 
jednoznacznie potwierdzić 
uprawnienia do przekazy-
wania odpadów – jak np. 
dowód osobisty, zaświad-
czenie wydane przez wspól-
notę mieszkaniową czy 
potwierdzenie ponoszenia 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
dla danej nieruchomości 
(szczegóły można zna-
leźć w stref ie mieszkań-
ca na stronie internetowej 
FCC Polska). 

Warto też dokładnie 
sprawdzić, jakich odpadów 
do PSZOK oddawać nie 
można i jakie są ewentual-
ne limity w tym zakresie. Na 
przykład w przypadku zu-
żytych opon jest to 8 sztuk 
na jedną nieruchomość 
a w przypadku odpadów 
budowlanych i rozbiórko-
wych – 1,5 tony rocznie. Jeśli 
chodzi o materiały, których 
PSZOK nie przyjmuje, to są 
to np. odpady zawierające 
azbest, a także papę i inne 
pokrycie dachowe, części 
samochodowe, odpady 
w nieszczelnych, ciekną-
cych opakowaniach, zmie-
szane odpady komunalne. 
Do PSZOK nie mogą też 
trafiać odpady wskazujące 
na produkcję masową.

– To bardzo ważne, aby 
w takich wypadkach współ-
pracować z miastem i od-
dawać odpady w sposób 
legalny, do podmiotu, któ-
ry będzie je odpowiednio 
przechowywać i utylizować. 
Często nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jak nawet 
z pozoru niewielkie odpa-
dy mogą wpływać na na-
sze środowisko naturalne. 
Tymczasem – dla przykładu 
– jedna bateria potrafi za-
truć całe metry sześcienne 
gleby albo nawet 400 litrów 
wody – mówi Aldona Dydak.

 

CO MOŻNA  
PRZYWIEŹĆ  
DO PUNKTU?

PSZOK jest rozwiązaniem 
dla tych, którzy chcą oddać 
meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, a także gruz 
i inne materiały pozostałe 
po remoncie. Do punktu 
można też przywieźć zuży-
te baterie czy przetermino-
wane lekarstwa, strzykawki 
i opakowania po lekach. 

PSZOK przyjmuje rów-
nież zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, 
akumulatory, chemikalia, 
zużyte opony, bioodpady 
pochodzące z gospodar-
stwa domowego i łącznie 
zbierane f rakcje odpa-
dów. Trzeba pamiętać, że 
odpady przywiezione do 
PSZOK muszą być już po-
segregowane – tłumaczy 
Aldona Dydak, PR Manager 
FCC Polska Sp. z o.o.

PSZOK - KORZYŚCI 
DLA ŚRODOWISKA

Korzystanie z PSZOK 
nie tylko pomaga chronić 
środowisko i zapobiegać 
powstawaniu dzikich wy-
sypisk. To również okazja 
do tego, aby nasze odpady 
mogły być ponownie wy-
korzystane. Tak dzieje się 
np. z gruzem. Osoby indy-
widualne mogą z niego 
skorzystać do utwardza-
nia powierzchni, budowy 
fundamentów, podsypki 
pod posadzki lub jako ele-
ment małej architektury 
ogrodowej (prof ilowanie 
skarp, pagórków, wykona-

nie drenażu). Z kolei dla 
firm zajmujących się prze-
twarzaniem odpadów, 
gruz może być przydatny 
do wykonania warstwy izo-
lacyjnej, budowy tymcza-
sowych dróg dojazdowych 
na składowisku, budowy 
obwałowań i skarp składo-
wiska, kształtowania bryły 
zamkniętego składowiska, 
a nawet wypełnienia tere-
nów zdegradowanych eko-
logicznie i produkcji betonu. 
Jednak, aby takie ponowne 
przetworzenie gruzu było 
możliwe, gruz nie może być 
zmieszany z innymi rodza-
jami odpadów. Dlatego tak 
ważne jest, aby nie mieszać 
go z farbami, tubami po sili-
konach czy innymi odpada-
mi niebezpiecznymi. 

PUNKT 
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
 
Bytom, przy 
Jana Pawła II 10

 
WIĘCEJ  
INFORMACJI:
www.fcc-group.pl 
www.bytom.pl

ROBISZ REMONT
LUB PORZĄDKI?
ZAWIEŹ SWOJE
ŚMIECI DO PSZOK-A



SZUKASZ MIEJSCA NA REKLAMĘ?

Znajdź to, czego szukasz!

Treść reklamy i logo lub inne elementy  
graficzne oraz dane firmy na którą ma zo-

stać wystawiona faktura 
mogą Państwo przesłać e-mailem:

info@bsm.bytom.pl,
w tyule wpisując: Reklama Strzecha.
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Osiedle „Szombierki-Północ” 
ul. Mazurska 3 - pow. użytk. 90,68 m² (pawi-
lon I piętro),instalacja elektryczna, c.o., wod.-
-kan.
ul. Podhalańska 9 – pow. użytk. 107,00 m² 
(lokal wbudowany, parter) instalacja elek-
tryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin ww. lokalu nale-
ży skontaktować się z Administracją Nr 2 przy  
ul. Mazurskiej 3, 41-907 Bytom, telefon 32 386 
10 83.

Osiedle „Arki Bożka”
ul. Chorzowska 27c - pow. użytk. 172,73 m² 
(pawilon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., 
wod.-kan.
ul. Chorzowska 27c - pow. użytk. 204,51 m² 
(pawilon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., 
wod.-kan.
 
W celu dokonania oględzin ww. lokali nale-
ży skontaktować się z Administracją Nr 3 przy 
ul. Chorzowskiej 57, 41-902 Bytom, telefon 32 
282 25 12.

Osiedle „Śródmieście”
pl. Grunwaldzki 15 – pow. użytk. 38,80 m² 
(lokal wbudowany, parter) instalacja elek-
tryczna, wod.-kan.

W celu dokonania oględzin ww. lokalu nale-
ży skontaktować się z Administracją 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 Spółdzielni Mieszkaniowej 
ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom, pokój 6.

Dodatkowych informacje udziela Dział Lokali 
Użytkowych i Rozliczeń Mediów BSM ul. Kole-
jowa 1a, 41-902  Bytom  (pokój 6), telefon 32 
281-12-91 wew. 30, 31.

Wymiana wind w istniejących budynkach

W blokach z wielkiej płyty obecnie 
mieszka prawie 12 milionów Pola-
ków. Według prognoz GUS w 2050 r. 
osoby starsze będą stanowiły nawet 
40% populacji. Proces starzenia się 
społeczeństwa stawia przed nami 
szereg wyzwań. 

Ryzyko awarii w starych windach 
W przypadku starszych wind ry-

zyko wystąpienia awarii jest bardzo 
duże. Należy pamiętać o tym, że ele-
menty konstrukcji windy w czasie 
tak długiej eksploatacji po prostu 
ulegają normalnemu zużyciu. Także 
niektóre rozwiązania, jak np. szyby w 
drzwiach przystankowych, stosowa-
ne przed laty, dziś mogą być uzna-
ne za niebezpieczne dla pasażerów. 
Windy starszej generacji są nie lada 
wyzwaniem dla osób niepełnospraw-
nych i starszych, które stanowią duży 
odsetek społeczności zamieszkującej 
budowane w latach 70. i 80. bloki. 
Drzwi otwierane ręcznie są ciężkie, 
przez co ich obsługa nierzadko wy-
maga pomocy ze strony innych osób. 
Także ich sterowanie bywa prze-
szkodą. Windy instalowane 40 lat 
temu to z reguły windy dwubiegowe, 
wyposażone w sterowanie, które ce-
chuje stosunkowo niska dokładność 
zatrzymywania się. Zdarza się, że ka-
bina zatrzymująca się na danym pię-
trze „nie trafia” w poziom podłogi i 
tym samym powstaje stopień, który 
trudno pokonać. Zwiększa on także 
ryzyko potknięcia i upadku.

Specjalna winda dla modernizacji
Specyfika modernizacji wyma¬ga 

konieczności dopasowania parame-
trów nowej windy do istniejącego 
budynku m. in. szybu, otworów drzwi 
szybowych lub wysokości nadszybia. 
Nie każdy dźwig będzie w stanie 
spełnić wszystkie wymagania. Prio-
rytetem są bezpieczeństwo, dopa-
sowanie do istniejącego szybu oraz 
komfort eksploatacyjny urządzeń. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku powstała winda Schindler 
3000 Plus, która jest elastyczna pod 
każdym względem, tak by idealnie 
dopasować się do budynku. Wymiary 
kabiny można dopasować do rozmia-
rów nawet bardzo małego szybu w 
skokach co 10 mm, a położenie drzwi 
kabinowych reguluje się płynnie co 
1 mm. Jednak oczekiwania Miesz-
kańców nie dotyczą jedynie usuwa-
nia barier komunikacyjnych. Nie 
bez znaczenia jest również ekologia 
i energooszędność. Dźwig Schindler 
3000 Plus wykorzystuje o 40% mniej 
energii niż dźwigi o napędzie kon-
wencjonalnym, co przekłada się na 
koszty utrzymania urządzenia. 

Co zyskują Mieszkańcy dzięki wy-
mianie windy?

– Dostęp do windy z poziomu 
gruntu: osoby starsze, niepełno-
sprawne lub poruszające się z wóz-
kiem dziecięcym nie będą musiały 
pokonywać schodów, a dostęp do ka-
biny będzie zapewniony z poziomu 
każdego piętra.

– Komfort użytkowania – este-
tyczne, nowoczesne wnętrze, wysoce 
funkcjonalne ciche działanie.

– Zwiększenie wartości nierucho-
mości: dzięki zapewnionej sprawnej 
komunikacji w ramach budynku po-
przez zainstalowanie nowej windy 
cała nieruchomość zwiększy swoją 
wartość.

– Bezpieczeństwo: dźwig Schindler 
3000 Plus spełnia najwyższe europej-
skie wymogi dotyczące bezpieczeń-
stwa. Urządzenie jest nieustannie 
weryfikowane pod kątem zgodno-
ści z rygorystycznymi procedurami 
Schindler.

Kompleksowe wsparcie
W Schindler Polska znamy się na 

dźwigach. Oferujemy wsparcie za-
równo na poziome wyboru rozwiąza-
nia oraz kompleksowego zarządzania 
procesem budowlanym. Współpracę 
ze spółdzielniami i ich administra-
torami zaczynamy od doradztwa 
na etapie wyboru rozwiązania, sza-
cujemy wstępne koszty oraz wspól-
nie ustalamy harmonogram prac. 
Następnie omawiamy możliwości 
wykonania projektu budowlanego i 
pozyskania urzędowych zezwoleń. 
Kolejnym krokiem są prace budow-
lane, montaż nowej windy oraz re-
jestracja w Urzędzie Dozoru Tech-
nicznego i finalnie uruchomienie 
nowego urządzenia. We wszystkich 
tych etapach jesteśmy wsparciem dla 
naszych klientów.- mówi Krzysztof 
Bury, przedstawiciel Schindler Pol-
ska.

Pamiętaj o serwisie
Dobrze funkcjonujący dźwig to nie 

tylko kwestia urządzenia. W mon-
tażu i konserwacji liczą się ludzie i 
ich kompetencje. Bez dobrze rozbu-
dowanej sieci serwisowej nawet naj-
lepsze urządzenie nie daje gwarancji 
szybkiej reakcji w przypadku zatrzy-
mania. Mamy największą w Polsce 
własną sieć serwisową oraz rozbudo-
waną bazę ekip montażowych. Długa 
żywotność naszych dźwigów to nie 
tylko zasługa szwajcarskiej techno-
logii, ale w dużej mierze osób obsłu-
gujących nasze urządzenia. Jako li-
der innowacji wdrażamy także nową 
metodę konserwacji – prewencyjną 
konserwację bazującą na najnowszej 
technologii Internetu Rzeczy, czyli 
Schindler Ahead. – mówi Krzysztof 
Bury, Schindler Polska.
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Administracja nr 1 - "Szombierki Południe"
Informujemy, że na terenie 

Administracji nr 1 zakończo-
no prace porządkowo–eks-
ploatacyjne, związane z czyn-
nościami mycia placyków  
gospodarczych (miejsc służą-
cych składowaniu/segregacji 
odpadów komunalnych).

Prócz wcześniejszego ta-
blicowego oznaczenia z lo-
kalizacją adresową, do jakiej 
nieruchomości wiaty śmietni-
kowe przynależą, dodatkowo 
wyposażono je w plakat infor-

macyjny – ulotkę edukacyjną, 
przypominającą o zasadach 
segregacji odpadów w naszym 
mieście.

Na ul. Gen. Grota Roweckie-
go 33 trwają roboty dekarsko–
blacharskie.

Wykonywane prace polegają 
na remoncie pokrycia papo-
wego wraz z obróbkami bla-
charskimi obiektu pełniącego  
funkcję techniczną - tzw. hy-
drofor.

W rejonie pawilonów han-
dlowo – użytkowych przy ul. 
Orzegowskiej 36, 38 trwa wy-
miana nawierzchni (z kostki 
betonowej) komunikacyjnych 
ciągów pieszych.

Na załączonych fotogra-
fiach prezentujemy również 
wykonane roboty dekarskie,  
polegające na remoncie pokry-
cia papowego wraz z obróbkami  
blacharskimi pawilonu han-
dlowo – użytkowego przy ul. 
Orzegowska 38.

Czyszczenie  
placyków gospodarczych

Roboty dekarsko-blacharskie  
ul. Gen. Grota Roweckiego 33

Wymiana słupa latarni,  
ul. Gen. Grota Roweckiego 17

Roboty brukarskie, pawilony,
ul. Orzegowska 36, 38
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Administracja nr 2 - "Szombierki Północ"
Listopad to czas, kiedy trwa-

ją ostatnie prace terenowe,  
a nasze Osiedle powoli szyku-
je się do okresu zimowego. W 
tym czasie jest sporo do zro-
bienia. 

Firma sprzątająca tereny 
zewnętrzne, odpowiedzialna 
również za prawidłowy prze-
bieg akcji zimowego utrzyma-
nia dróg i chodników, zadekla-
rowała już swoją gotowość do 
podjęcia odpowiednich dzia-
łań. 

Obecnie trwają prace na 
obszarze placu zabaw zlo-
kalizowanym pomiędzy bu-
dynkami Podhalańska 7 – 9.  
Remontowane są chodniki 
prowadzące zarówno do pla-
cu zabaw, jak i do budynków. 
Wykonano również chodnik 
okalający placyk wraz z miej-
scami utwardzonymi, gdzie 
na wiosnę postawionych zo-
stanie czternaście ławeczek.  
Planujemy umieszczenie na te-
renie placu zabaw dodatkowej 
huśtawki oraz zabawki w po-
staci bujaka sprężynowego. 

W ramach modernizacji pla-
cu zabaw wykonano również 
chodnik łączący plac z chod-
nikiem przy budynku Podha-
lańska 7, gdyż do chwili obec-
nej brak było takiego dojścia.  
Od strony ulicy Podhalańskiej, 
w pasie drogowym, powstaną 
również dodatkowe 4 miejsca 
postojowe. 

Zaplanowaliśmy generalny 
remont nawierzchni boiska 
do koszykówki. Pełen efekt 
widoczny będzie w roku 2022, 
dlatego temat ten pozostawi-
my owiany nutką tajemniczo-
ści. 

W ramach prac brukar-

skich, przewidujemy reno-
wację progów zwalniających 
i ich wypiętrzenie w obrębie 
ulicy Mazurskiej, wraz z ma-
lowaniem stosownych zna-
ków poziomych w miejscach.  
Prace te pozwolą na skuteczne 
ograniczenie zapędów niektó-
rych kierowców poruszających 
się zdecydowanie za szybko. 

W obrębie drogi i budynku 
Mazurska 37 wykonane zosta-
ną dodatkowe miejsca posto-
jowe. 

Od dłuższego czasu dbając 
o właściwy stan porządkowy  
i względy estetyczne z terenów 
zielonych usuwane są opadłe 
liście, a cała akcja z tym zwią-
zana, dzięki wytrwałej pracy 
służb porządkowych, jak i pra-
cowników ADM – 2 ma się ku 
końcowi. Nie oznacza to jed-
nak przestoju w działaniach 
na rzecz upiększania osiedla, 
gdyż od 8 listopada br. przystą-
piliśmy do mycia i dezynfekcji 
podwórek gospodarczych wraz 
z ulokowanymi na nich wiata-
mi oraz dodatkowo kubłów na 
śmieci. 

Czynności te wykonuje firma 
SEGURO, która w najbliższym 

czasie przystąpi także do mon-
tażu nowej wiaty śmietnikowej 
na zapleczu pawilonów przy 
ulicy Mazurskiej 3. Pozwoli to 
na kontrole właściwej segrega-
cji odpadów z okolicznych lo-
kali użytkowych. 

Do Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w 
Bytomiu wpłynęły wnioski o 
zgodę na wycinkę łącznie 25 
drzew rosnących na osiedlu. 
Większość z tych drzew to 
drzewa gatunku topola rosną-
ce między innymi przy nieru-
chomościach ulic: Małachow-
skiego 5, Małachowskiego 8-20, 
oraz przy parkingu na ulicy 
Puszkina i Mazurskiej 1. Wnio-
sek obejmował również wycin-
kę jednego kasztanowca ro-
snącego przy ul. Mazurskiej 23 
oraz dwóch suchych modrzewi 
rosnących przy ul Podhalań-
skiej 32 oraz 40. Z uwagi na zły 
stan fitosanitarny zgłoszonych 
we wniosku drzew, Wydział In-
żynierii Środowiska po odby-
ciu wizji lokalnej wydał zgodę 
na wycinkę. 

Za każde z usuniętych drzew 
wykonujemy nasadzenia drzew 
młodych.

Informowaliśmy już o proce-
sie przyłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. 
W bieżącym roku wykonanych 
i podłączonych zostało kolej-
nych osiem węzłów cieplnych, 
umożliwiających podłączenie 
takiej samej ilości budynków. 

Prace nad wykonawstwem 
sieci prowadzone pod nadzo-
rem PEC wciąż trwają, a za-
kończenie planowane jest na 
koniec roku. Ciepło do tych 
budynków jest już podawane.

Trwa realizacja zadań uję-
tych w planie remontów na 
2021 r. w zakresie instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, insta-
lacji gazowych oraz elektrycz-
nych. W ramach prac elek-
trycznych dokonano wymian 
rozdzielni głównych nierucho-
mości przy ulicach: Bałtycka 
2, Mazurska1, Mazurska 5, Ma-
zurska 37, Podhalańska 3 oraz 
Małachowskiego 9. Ponadto w 
piwnicach budynków przy uli-
cach Bałtycka 4, Mazurska 1, 
Podhalanska 11,  wykonano re-
monty instalacji elektrycznych 
w piwnicach oraz oświetlenia 
w komórkach piwnicznych. W 
budynku tak zwanej „hokejki”, 
czyli Mazurska 7-35, wyko-
nano nowe oświetlenia LED  

z czujnikami ruchu na klat-
kach schodowych. 

W celu poprawy bezpieczeń-
stwa wymieniono zawory pod-
pionowe instalacji gazowej 
w jednym budynku trzyklat-
kowym, a ponadto usunięto 
nieszczelności instalacji gazo-
wych w trzech budynkach.

W ramach prac nad wymia-
nami pionów wodno-kanali-
zacyjnymi dokonano wymian 
czternastu pionów w mieszka-
niach i trzech pionów  desz-
czówki. W roku przyszłym za-
planowano kolejne wymiany 
pionów wod-kan.

Czyszczenie 
placyków gospodarczych
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Irga płożąca
w zimowej odsłonie

Tawuła w rządku
na wiosnę już czeka

Złotokap zwyczajny Jarząb szwedzki

Administracja nr 3 - "Os. Arki Bożka"
Koniec roku dla Administra-

cji jest czasem podsumowań. 
Analizujemy wykonanie pla-
nów remontowych na ten rok.
Możemy śmiało się pochwalić, 
że zrealizowaliśmy to, na czym 
najbardziej zależało naszym 
Mieszkańcom. 

Oddane do użytku parking 
na Chorzowskiej 20 i Cichej 
1a, Chorzowskiej 12a cieszą się 
dużą popularnością. Oznaczy-
liśmy nasze działki w obrębie 
tych nieruchomości tak, aby z 
pomocą Prawnych Rozwiązań 
Parkingowych nasi Mieszkań-
cy mieli wyłączność na korzy-
stanie z wszystkich miejsc po-
stojowych. 

Tam, gdzie stworzenie parkin-
gu nie było możliwe, powstały 
dodatkowe miejsca postojowe. 
Arki Bożka 5, 5a - poszerzona 
droga za nieruchomością, Cho-
rzowska – likwidacja zatoczek 
na koszt dodatkowych miejsc, 
Adamka 24 a-h – wykonanie 
utwardzenia terenu pod nowe 
miejsca dla pojazdów naszych 
Mieszkańców. Wszelkie nie-

doskonałości osiedlowej drogi 
wewnętrznej – Chorzowska - 
zostały usunięte przez położe-
nie nowej nawierzchni z kostki 
brukowej. 

Miejsca spacerowe przy Arki 
Bożka 8 – za budynkiem - zo-
stały doświetlone gustownymi 
latarniami, zwiększając tym 
samym komfort i bezpieczeń-
stwo spaceru. Arki Bożka 10 
została doświetlona od strony 
frontowej.

Zgodnie z harmonogramem 
realizowane są prace związane 
z wymianą pionów wodno-ka-
nalizacyjnych. 

Na zakończenie projektu w 
postaci nowych wiat śmietniko-
wych oczekują Armii Krajowej 
26, 26 a-c i Cyryla i Metodego 
3 i 3a. Na już przygotowanym 
i wybrukowanym miejscu lada 
chwila staną estetyczne altany 
i tym samym Administracja nr 
3 zakończy proces tworzenia 
miejsc składowania odpadów.  
Już wszystkie nieruchomości 
w naszych zasobach zostały w 
nie wyposażone.

Zaplanowane prace z zakresu 
elektryki – wymiana tablic roz-
dzielczych, oświetlenia klatek 
schodowych w wybranych nie-
ruchomościach zostały wyko-
nane zgodnie z oczekiwaniami.

Ocieplenie stropodachu,  
gwarantujące komfort ter-
miczny, czyli zachowanie 
ciepła zimą i ochrona przed 
nadmiernym nagrzewaniem  
w porze letniej budynku nieru-
chomości Armii Krajowej 26,26 
a-c.

W zamian za 5 wyciętych 
drzew w rejonie Adamka, 
Ostatniej i Cyryla i Metodego, 
w zgodzie z wydanymi przez 
UM decyzjami nasadzone zo-
stało 12 drzewek. Uzupełnione 
zostały krzewy stanowiące de-
koracje wejść do klatek, usu-
nięte stare i chore. Czynności 
odnowienia zieleni będą kon-
tynuowane.

Niewykonane, z przyczyn 
niezależnych od Administracji, 
a zaplanowane czynności re-
montowe zostaną zrealizowa-
ne w roku następnym.
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Administracja nr 4 - "Śródmieście"
W rejonie Administracji nr 

4, w ramach zarządzanych nie-
ruchomości, dobiegają końca 
ostatnie prace zlecone w ra-
mach planu remontów na rok 
2021 r.

W nieruchomościach przy 
ul. Matejki 18a, Matejki 20, 
Piłsudskiego 69a, Kossaka 26-
28, Lenartowicza 4a zostały 
zakończone prace związane 
z podłączeniem do sieci cie-
płowniczej PEC. Instalacje w 
częściach wspólnych zostały 
wykonane na zlecenie Bytom-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej ze stali węglowej jedno-
stronnie ocynkowanej metodą 
zaciskową. Natomiast instala-
cje w lokalach mieszkalnych 
były wykonywane na podsta-
wie indywidualnych umów z 
Lokatorami. Podłączenie nie-
ruchomości do sieci ciepłow-
niczej pozwoli na realizację 
programu ograniczenia niskiej 
emisji, a tym samym osiągnię-
cia efektu ekologicznego, jak i 

poprawy komfortu użytkowa-
nia lokali mieszkalnych przez 
samych Mieszkańców.

Budynki mieszkalne przy  
ul. Szkolnej 11 i Sokoła 20, bo-
rykały się z problemami zwią-
zanymi z przenikaniem wód 
opadowych do części piwnicz-
nych. W efekcie były zalewa-
ne pomieszczenia piwniczne, 
co uniemożliwiało swobodne 
korzystanie, jak i postępują-
cą degradację ścian przyzie-
mia. Dlatego postanowiono w 
miejscach, gdzie bezpośrednio 
przenikały wody o wykona-
niu izolacji pionowej. Prace 
te zostały zlecone firmie He-
bda, która wykonując izolację 
pionową dodatkowo dokonuje 
izolacji termicznej przed prze-
marzaniem.

Oprócz prac termomoder-
nizacyjnych, przy budynku 
mieszkalnym Witczaka 33 
trwają prace związane z wy-
konaniem nowej nawierzchni 
z kostki brukowej. Pozwoli to 

na ograniczenie zalegania wód 
opadowych w niecce, jak i zni-
welowanie nierówności przy 
pokonywaniu odcinka do sta-
nowiska na odpady komunal-
ne.

Jesień to czas porządków 
nie tylko w ogródkach dział-
kowych, ale także na terenach 
zielonych przy nieruchomo-
ściach. Po zakończeniu sezo-
nu lęgowego i wegetacji drzew 
przystąpiono do wycinki 
drzew objętych decyzją oraz 
pielęgnacji. Drzewa, które bar-
dzo urosły przez co przysłoni-
ły okna zostaną przycięte. 

Mieszkańcy zyskają większy 
dostęp do światła słoneczne-
go, a tym samym poprawi się 
komfort. W zamian za wycię-
te drzewa zostaną wykonane 
nasadzenia zastępcze z drzew 
ozdobnych, które zostaną po-
sadzone w większej odległości 
od budynków, dodatkowo po-
zwoli na zwiększenie kolory-
styki terenów zielonych.

Termomodernizacja
Witczaka 33, 39

Podłączenie do sieci
CO

Witczaka 33
remont nawierzchni

Wycinka drzew

Termomodernizacja
Witczaka 33, 39
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Administracja nr 5 - "Przy Kopalni"
Drodzy Mieszkańcy, powoli 

dobiega końca kolejny praco-
wity rok. Kontynuujemy pra-
ce związane z realizacją planu 
remontowego oraz planujemy 
prace remontowe na rok 2022.

Obecnie, zgodnie z wnio-
skiem złożonym przez Miesz-
kańców budynku przy ul. Wy-
zwolenia 22-28, wykonywane 
są prace związane z komplek-
sowym remontem balkonów 
wraz z wymianą balustrad 
oraz dociepleniem ścian szczy-
towych na wysokości parte-
ru. Prace te podnoszą walory 
estetyczne budynku. Poprzez 
docieplenie ścian szczyto-
wych zostaną zniwelowane 
występujące mostki termiczne, 
przez co poprawi się komfort 
termiczny. Dodatkowo dzięki 
wymianie balustrad na nowe, 
zwiększone zostanie bezpie-

czeństwo Mieszkańców.
Firma CAGRO, wyłoniona 

w przetargu na roboty elek-
tryczne, rozpoczęła prace w 
budynkach zlokalizowanych 
przy ul. Pomorskiej 9-11,ul. Po-
morskiej 13-15,ul. Pomorskiej 
17 oraz przy ul. Wyzwolenia 
93 i ul. Wyzwolenia 95. W w/w 
budynkach zostaną wymienio-
ne rozdzielnie elektryczne. O 
wszelkich utrudnieniach zwią-
zanych z w/w pracami będą 
Państwo informowani poprzez 
ogłoszenia na tablicach.

W budynku przy ul. Pomor-
skiej 15 od początku listopada 
trwają prace związane z wy-
mianą windy. Wykonawca, fir-
ma Schindler zadeklarował za-
kończenie prac do 18.12.2021r. 
Aby choć w minimalnym stop-
niu zniwelować utrudnienia 
powstałe w wyniku prowadzo-

nych prac udostępniliśmy Pań-
stwu windę w budynku przy 
ul. Pomorskiej 13. Jeszcze raz 
przepraszamy za wszelkie nie-
dogodności. 

Zgodnie z deklaracjami do-
posażyliśmy plac zabaw w dwa 
nowe urządzenia zabawowe 
- jedno dla naszych najmłod-
szych Mieszkańców, a drugie 
dla tych nieco starszych. Urzą-
dzenia posiadają odpowiednie 
atesty w trosce o bezpieczeń-
stwo ich użytkowników.

Jak wspominaliśmy w po-
przednich wydaniach, po zre-
alizowanej wycince drzew 
przy ul. Wyzwolenia 30-38,  
przy garażach zlokalizowa-
nych przy ul. Wyzwolenia  
oraz przy ul. Zabrzańskiej 46-
48 zrealizowaliśmy prace zwią-
zane z nasadzeniami zastęp-
czymi.

Doposażony plac zabaw

Remont balkonów,
ul. Wyzwolenia 22-28
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Liście, liście...
„Światem zaczęła rządzić jesień, 

topiąc świat w żółci i czerwieni……”  
śpiewała Maryla Rodowicz  
i faktycznie, tegoroczny paź-
dziernik zachwycał kolorami 
jesiennych drzew. 

Żółto-czerwone klony, pur-
purowe dęby, brzozy, głogi, je-
siony w różnych odcieniach 
brązu. Zamszowe kasztany, 
pulchne żołędzie i koralowa 
jarzębina. Szeleszcząco, uro-
czo i tak refleksyjnie. Nieste-
ty, do czasu! W momencie, 
gdy ten maleńki elemencik -  
liść - zostanie strącony listopa-
dowym wiatrem i pierwszym 
przymrozkiem, romantyzm 
jesieni ucieka, a nasza tole-
rancja wobec tego jeszcze nie 
tak dawno uroczego elementu, 
maleje wprost proporcjonal-
nie do coraz krótszego dnia, 
często mglistego i mokrego.  
Jeszcze wczoraj szeleszczące, 
dziś już mokre i bez śladów 
urody. 

Liście, liście, liścieLiście, liście, liście  
Przez setki lat opadłe liście 

po prostu leżały na ziemi i nikt 
nic z tym nie robił. Idea, aby 
je grabić to pomysł nowocze-
snego świata. Być może popra-
wia wygląd naszych zieleńców,  
ale tak naprawdę, ma na niego 
negatywny wpływ. 

No, więc grabić, czy nie grabić?No, więc grabić, czy nie grabić?  
Najważniejsza, Proszę Pań-

stwa jest równowaga i próba 
znalezienia złotego środka.  
Za wywóz i utylizację od-
padów bio – ścięta trawa,  
liście - odpowiedzialny jest 
Urząd Miasta. Zgodnie z za-
pisem w umowie, w kwestii 
gospodarowania odpadami 
przysługuje nam, zarządcom, 
bezpłatne skorzystanie z kon-
tenerów na odpady zielone.  

Zamawiamy je z kilkutygo-
dniowym wyprzedzeniem, ale 
maksymalny czas, kiedy są do 
naszej dyspozycji nie może 
przekroczyć 30 listopada. Ilość 
kontenerów jest ograniczo-
na. Pomimo naszych wielkich 
starań, aby w tym terminie 
pozbyć się zalegających liści, 
stajemy przed faktem, że na-
tura ma swój własny plan na 
to, kiedy definitywnie ogołoci 
drzewa. 

Liście lecą, lecą i lecąLiście lecą, lecą i lecą
I tu jest dobry moment, aby  

do głosu doszedł rozsądek.  
Nasza świadomość ekologii  
i chronienia środowiska jest co-
raz większa i należy robić z tego 
użytek. Wygrabione zieleńce w 
okresie jesiennym może mają 
estetyczny wygląd, ale jest to 
jedyny argument uzasadniają-
cy tę czynność. Więcej jednak 
jest szkody. Warto wiedzieć, 
że opadłe liście utrzymują gle-
bę w naturalnej równowadze 
podczas mroźnych zimowych 
miesięcy, zabezpieczają przed 
znaczną utratą wilgoci, wzbo-
gacają ją, aby następnej wio-
sny mogła służyć jako dom dla 
różnorodnych roślin, owadów.  
O ile trudno jest zaobserwo-
wać pierwotniaki i grzyby roz-

kładające ściółkę, to o wiele ła-
twiej zobaczyć i usłyszeć ptaki 
poszukujące tu licznych owa-
dów i ich larw.

Kosy, kwiczoły, drozdy śpie-
waki, jerzyki, rudziki, strzyżyki, 
wszystkie ptaki traktują ściół-
kę jak spiżarnię. Przeszukują 
systematycznie każdą kępkę 
trawy i każdą niezgrabioną 
kupkę liści. Z braku natural-
nego pokarmu na ziemi wrony 
nauczyły się wyciągać odpadki 
z osiedlowych koszy, śmietni-
ków i rozwlekają je po okolicy.

Ptakom nie pomogą wiesza-
ne skrzynki lęgowe; bez źródła 
pokarmu w ściółce i gęstych 
krzewów nie usłyszymy ich 
śpiewu. Innych Mieszkańców 
opadłych liści też trudniej bę-
dzie zobaczyć – kilka gatun-
ków płazów, gryzoni, czy w 
końcu bardziej znanych jeży! 
Nie będą mieszkać w naszym 
sąsiedztwie, gdzie na ziemi nie 
ma się gdzie ukryć. Niezgra-
bione liście, czy fragmenty ga-
łęzi służą tym sympatycznym 
zwierzakom do budowania 
kopców-domków. Liście two-
rzą ściółkę, są osłoną dla roślin 
i stanowią ostoję dla wielu or-
ganizmów glebowych – to na-
turalny nawóz organiczny.

Mając na uwadze wszystkie 
za i przeciw, w zasobach By-
tomskiej Spółdzielni, biorąc 
za wzór włodarzy miast ta-
kich jak Białystok, Legionowo, 
Wrocław, Szczecin, Kielce, Rze-
szów, Gdańsk i Sopot, a bliżej 
Rybnik, Katowice, Wodzisław 
Śląski, nie będziemy wygrabiać 
liści z zieleńców. Oczywiście 
ich nadmiar, a klony których 
mamy sporo w naszej prze-
strzeni produkują sporo odpa-
dów, które zostaną wywiezio-

ne, część posłuży do otulenia 
młodych drzewek, których pod 
koniec października posadzili-
śmy w imponującej liczbie 80 
sztuk, reszta pozostanie na te-
renach zielonych. 

Powstały w procesie gnil-
nym, maleńki szkielecik liścia, 
zazwyczaj tylko ogonek upo-
rządkowany zostanie wiosną. 
Zasadne jest i będzie wyko-
nywane wygrabianie i oczysz-
czanie z liści ciągów pieszych 
– tak aby na mokrym nikt nie 

upadł i się nie ślizgał, parkin-
gów i krawężników dróg osie-
dlowych – tak aby gnijące li-
ście, które wiatr zgromadził 
wzdłuż dróg nie zatykały stu-
dzienek odpływowych.

Tym czasem namawiamy 
Państwa do odśpiewania jesz-
cze jednego „jesiennego” tek-
stu! „Wsiadł do autobusu czło-
wiek z liściem na głowie, nikt go 
nie poratuje nikt mu nic nie po-
wie…Liście lecą z drzew, liście lecą 
z drzew...” I niech lecą!

To najbardziej kolorowy je-
sienny festiwal w Spółdziel-
czym Klubie Sezam. 

Tegoroczna impreza przyjęła 
formę warsztatowo – tanecz-
ną: malowanie dyni, animacje 
z Fluo Dance, smaczne przeką-
ski – i to wszystko w barwach 
jesiennych.

Festiwal Dyni
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Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w Spółdzielczym Klubie Sezam Mała Akademia Jazzu
Ideą Małej Akademii Jazzu 

jest docieranie do jak najwięk-
szej grupy dzieci, która w przy-
jazny i dostosowany do swojej 
percepcji sposób zapoznaje się 
z korzeniami muzyki rozryw-
kowej (blues, muzyka etniczna, 
folkowa, soul, jazz, rock&roll). 
W ten sposób staramy się 
przygotować przyszłą, młodą 
publiczność do odbioru muzy-
ki na żywo.

Ostatnie spotkanie wypełni-
ła nam zabawa i taniec. Trud-
no wyobrazić sobie taniec bez 
muzyki latynoamerykańskiej, 
a muzykę latynoską bez mu-
zyki kubańskiej. Takie gorące 
rytmy, jak mambo, chachacha, 
salsa, czy rumba pochodzą 
właśnie stamtąd. W muzyczną  
podróż na Kubę zabrała nas 
wspaniała wokalistka i tancer-
ka kubańska Mili Morena.

Pracownicy Klubu przy-
gotowali szereg interesują-
cych wydarzeń kulturalnych,  
rozrywkowych oraz integracyj-
nych dla Naszych Mieszkań-
ców. Wszak nie tylko samymi 
kołami zainteresowań czło-
wiek żyje. 

W Klubie Sezam od-
było się wiele wydarzeń,  
które zostały zorganizowa-
ne nw okresie od września  
do grudnia. 

Pożegnanie lata
To już druga edycja, która na 

stałe wpisuje się w harmono-
gram naszych wydarzeń. 

Na świeżym powietrzu przy 
muzyce na żywo, ognisku, kon-
kursach i zabawie do białego 
rana pożegnaliśmy lato. 

W radosnych nastrojach  
z tanecznym krokiem został 
zakończony sezon letni, a nasi 
Seniorzy już z niecierpliwością 
czekają na następny!

Spotkanie z pszczołami
Pszczoły budzą w nas mie-

szane uczucia, jedni z za-
chwytem patrzą na te latające 
stworzenia, u innych sam wi-
dok wywołuje już atak paniki.  
Czy wiemy tak naprawdę, co 
by się stało, gdyby nagle ich za-
brakło? Jaką rolę odgrywają w 
naszym życiu? Co im zawdzię-
czamy? Na te i inne pytania 
odpowiedziała uczestnikom 
Klubu Małego Kuchcika założy-
cielka Miejskich Pasiek, wie-
dzącą wszystko o tych praco-
witych owadach Pani Urszula 
Mazurowska - UleUli.pl 

Wernisaż 
fotograficzny 
To już trzecie 

takie wydarzenie,  
które mieliśmy 
przyjemność dla 
Was przygotować.

Autorami prac są 
pasjonaci fotogra-
fii. Na zdjęciach 
niepodzielnie pa-
nuje tylko jedna 
pora roku. Jesień. 
Taką, jaką na tere-
nach BSM można 
było niedawno zo-
baczyć.

Zabawa Andrzejkowa
A jeśli Andrzejki, to dobra 

zabawa, wróżby i swawole! 
Towarzyszyło nam dużo po-

zytywnej energii i radosnych 
emocji.  Wszystko z przymru-
żeniem oka i szerokim uśmie-
chem! Wigoru naszym Uczest-
nikom mógłby pozazdrościć 
niejeden nastolatek. 

Andrzejki w Klubie Sezam 
mają niezaprzeczalnie niepo-
wtarzalny klimat.

Wycieczki integracyjne
Pozwalają na integrację gru-

py, lepsze poznanie siebie  
i swoich rówieśników, co osta-
tecznie skutkuje lepszą ko-
munikacją i porozumieniem 
na co dzień, ale także moż-
liwością  poznania  kogoś  
i czegoś nowego: Park Gródek 
w Jaworznie, Ogrody Kapias,  
Jarmark we Wrocławiu.
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Spółdzielczy Klub Sezam zaprasza!
Mikołajki
To była niemała gratka dla 

Naszych najmłodszych Klu-
bowiczów. Koncert muzyczny 
„Gdzie przeszłość spotyka przy-
szłość” w wykonaniu Piotra 
Steczek, który współpracuje z 
czołówką polskich i nie tylko 
wykonawców, (m.in. Urszula, 

Stanisław Soyka, zespół Cree, 
Button Hackers, Kasia Moś, 
Marcin Wyrostek, Magda Na-
varette, Paweł Steczek, Krysty-
na Czubówna i wielu innych).  

Była to niezwykle inspirują-
ca muzyczna podróż do Afryki, 
Armenii, Japonii, Indii poprzez 
Amerykę Południową i Europę.

Tradycyjnie odwiedził Nas 
Mikołaj, który rozdał prezenty. 

A na zakończenie, każdy 
uczestnik „Mikołajek” wyko-
nał własnoręczny prezent dla  
Mikołaja, który mamy nadzieje 
znajdzie się w każdym domu 
przy choince.

Wigilia dla Seniora
Przed nami najbardziej ro-

dzinny, pachnący goździka-
mi i piernikiem czas w roku. 
Tą  Magie Świąt przenosimy do 
Naszego  Klubu, czas najpięk-
niejszych tradycji, wspólnych 
chwil, rodzinnej wieczerzy, 
emocji które będziemy przeży-
wać razem.

Dziękujemy Wam za kolejne 
wspólne chwile, wydarzenia, 
dziękujemy za sens naszej pra-
cy i pasji. 

Dziękujemy, że jesteście  
z nami i obok nas!
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Spółdzielczy Klub Relaks
Od niedawna Spółdzielczy 

Klub Relaks ma nową Panią 
plastyk – Jolantę Błasiak-Ma-
kowską. Pani Jola przez długi 
czas pracowała z młodzieżą 
niepełnosprawną intelektual-
nie, prowadząc zajęcia z ręko-
dzieła, głównie prace wykona-
ne ze szkła. Sama od prawie 
trzech lat prowadzi własną 
pracownię rękodzieła "Sówka", 
gdzie tworzy witraże, prace ze 
szkła w technice fusingu, ręcz-
nie malowane.

Pani Jola planuje kontynu-
ować na zajęciach w Klubie 
prace plastyczne w tradycyj-
nych technikach, takich jak 
pastele, obrazy malowane far-
bami akwarelowymi, akrylo-
wymi, olejnymi oraz rozwijać 
rzeźbę w glinie.

Jak sama mówi: "chciałabym 
przede wszystkim utrzymać wysoki 
poziom prac większości tutejszych 
artystów, wypracowany przez 
lata".

Dodatkowo do stałych zajęć 
zaczyna wprowadzać techni-
kę malowania na szkle farba-
mi witrażowymi oraz wykle-
janie powierzchni płaskich,  
jak i przestrzennych, stworzo-
nych z elegancją w technice 
mozaiki z drobnych elemen-
tów szkła witrażowego. 

Odbyły się już pierwsze 
warsztaty, podczas których 
Uczestnicy mogli sami poma-
lować motyle, które później 
trafiły do ich domów.

 6 grudnia 2021 Spółdzielczy 
Klub Relaks wystartował ze 
Świątecznym Kiermaszem! 

Zapraszamy wszystkich co-
dziennie, w godzinach funkcjo-
nowania Klubu. ręcznie robio-
ne świeczniki, stroiki, ozdoby 
choinkowe i wiele, wiele in-
nych dekoracji stworzonych 
przez naszych Klubowiczów 
czeka na zainetresowanych. 

Dekoracje są unikatowe dzię-
ki zaangażowaniu i pasji wło-
żonych przez naszych autorów.

Kiermasz Świąteczny

Akademia Kreatywności
Każdego dnia, w godz. 14:00-

18:00 dzieci mogą miło, przy-
jemnie, spędzić czas zorganizo-
wany przez Panią Ewę Kostyra, 
która w tym roku podjęła z 
nami współpracę. Dzieci pod 
okiem naszego opiekuna ko-
rzystają z pomocy przy nauce, 
rozwijają swoje zainteresowa-
nia, biorą udział w licznych 
zajęciach: zajęcia plastyczne, 
ruchowo muzyczne, gry i zaba-
wy stolikowe. Organizowane 
są zabawy tematyczne, jak np. 
Dzień Dyni, Andrzejki. 

Akademię Kreatywności 
wspiera również Pani Patrycja 
Polska, która w poniedziałek 
- prowadzi papieroplastykę, 
wtorek -  eksperymenty, a w 
środy - masy plastyczne.

Klub Maluszka, działa w go-
dzinach 10:00-13:00. Brygada 
2,5-3 latków umila sobie  czas 
biorąc udział w zabawach in-
tegracyjnych i plastycznych. 
Pierwsze kroki w każdej dzie-
dzinie są dla nas instruktorów 
wykładnią zadowolenia malu-
chów. 

Otwieramy się na nowych 
uczestników, którzy na pewno 
znajdą coś dla siebie.

Plastyka dla Smyka
Dbając o zainteresowania 

naszych Klubowiczów akty-
wowaliśmy dla najmłodszych  
Plastykę dla Smyka, prowadzoną  
przez Panią Annę Kowalską.

We wtorki mali artyści mają 

możliwość nieskrępowanych 
działań twórczych, poprzez 
wykorzystanie różnorodnych 
narzędzi i technik plastycz-
nych, które można oglądać  
w naszym klubie.
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Baran - dzielny i wytrwały,
Bywa łasy na pochwały
I bez przerwy, z każdej strony,
Bardzo lubi być chwalony.

Lecz czasami sam się łaje,
Gdy coś mu się nie udaje
I ze złością szczęką kłapie,
Że sto srok za ogon łapie!

Byk - porządnie się nagłowi,
Zanim krok do przodu zrobi,
Lecz gdy wreszcie iść zaczyna,
Prze do przodu jak maszyna.

Choć rozłościć trudno Byka,
Lepiej niech mu nikt nie fika,
Bo gdy Byk się zdenerwuje,
każdy przed nim respekt czuje!

Świat bez ruchu i hałasu
jest dla Bliźniąt stratą czasu!
Zamiast lekcji i klasówek
Wolą słuchać miłych słówek!

Zwykle pracą się nie chlubią
I leniwy żywot lubią,
Lecz gdy precz wygonią lenia,
To pracują bez wytchnienia.

Jest odważny, silny, dzielny
I okropnie samodzielny!
Czasem takie ma pomysły,
Że rodzice tracą zmysły!

Dzierżąc berło i koronę,
Lubi słabych brać w obronę
I królewskim obyczajem
Potem im się wielbić daje...

Rak, gdy tylko czuje drakę,
Woli się wycofać rakiem,
Lecz gdy tkwi w rodzinnym kole,
Wreszcie w swoim jest żywiole!

Tu kuzyni, wujków krocie,
Tam kuzynki, babcie, ciocie -
Kiedy wszyscy są w komplecie,
To cudownie jest na świecie!

Jak świat światem, każda Panna, 
Jest dokładna i staranna,
Nawet w głowie ma porządek,
Bo ustawia myśli w rządek.

Panna boi się ryzyka,
Niczym ognia go unika,
Więc przeszkody całą zgrają
Same z drogi jej znikają!

Waga chce wieść rajskie życie,
Hulać, spać i jeść obficie!
Nie ma nawet ciut ochoty
Na zmartwienia i kłopoty!

Zanim jakąś myśl wysmaży,
Wszystko dobrze zmierzy, zważy...
Za to potem nie ma mowy,
By tę myśl jej wybić z głowy!

Skorpion - pamięć ma nie lada,
Przy tym głową nieźle włada,
Ale bywa nieżyczliwy
I okropnie pamiętliwy!

A gdy już do celu zmierza,
Ustępować nie zamierza.
Sieje przy tym straszny zamęt,
Bo ma wielki temperament!

Strzelec wielbi ruch i zmiany,
Wciąż jest strasznie zalatany -
Meksyk, Chiny, Rzym, Hawaje,
Tokio, Kaukaz, Himalaje...

Szybko, szybko, byle prędzej!’
Dużo, dużo, byle więcej!
Czemu tak bez przerwy gna?
Jakiś cel w tym chyba ma...

Koziorożec - jest uparty
I wytrwały nie na żarty!
Idzie w górę pomalutku,
Powolutku, lecz do skutku!

A gdy znajdzie się na szczycie,
To go stamtąd nie zrzucicie -
Będzie siedział zadumany,
Snując jakieś nowe plany...

Wodnik wizje i marzenia,
W rzeczywistość umie zmieniać.
Jeśli ma tylko okazję,
Wykorzysta swą fantazję!

Zrobi rzeźbę lub obrazek,
Machnie jakiś wynalazek...
Sto pomysłów w jednej chwili
Ma, choć wcale się nie sili!

Wszystkie Ryby wprost zachwyca
Niezgłębiona tajemnica -
Wyczyniają jakieś czary,
Jakieś cuda nie do wiary...

Lecz są także z tego znane,
Że są niezdecydowane,
Więc bez przerwy się wahają,
Czy w te czary wierzyć mają...

Znaki Zodiaku

Małgorzata Strzałkowska

STRZECHA DLA MALUCHA

Nie słychać jej w Wielkanoc, ni w czasie wakacyjnym.
Zaśpiewasz ją przy szopce i stole wigilijnym.

Słowa i słóweczka z uśmiechem powiedziane,
szczere, wzruszające, do bliskich skierowane.

Wypowiadasz je z sercem, gdy dzielisz się opłatkiem,
wzruszenia łzę czasami wycierając ukradkiem.

Niepozorna rybka w oleju lub śmietanie.
Również w dzień Wigilii stanowi pyszne danie.

Dzielimy się nim w Wigilię, gdy pierwsza gwazdka zaświeci.
Łamią się nim dziakowie, rodzice oraz dzieci.

Choć rośnie zwykle w skromnej zieleni,
dziś tysiącem ozdób radośnie się mieni.
Światełka ją zdobią i długie łańcuchy,
A pod nią jest szopka i małe pastuchy.

Zalepione starannie,falbanka na obrzeżu.
Z kapustą i grzybami czekają na talerzu.



Andrzejki w Spółdzielczym Klubie Relaks 

Mikołajki w Spółdzielczym Klubie Relaks 


