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Szanowni Mieszkańcy, po raz 
kolejny zwracamy się z prośbą o 
opinię za pośrednictwem ankiet. 

Zapewne już do Państwa skrzynek 
pocztowych dotarły pisemne 
zapytania dotyczące skuteczności 
naszych działań. Państwa odpowiedzi 
są dla nas cenną wskazówką, 
wyznaczają kierunek działania,  
jak również wskazują strefy do 
poprawy. Zmieniamy się na lepsze 
– pragniemy, aby mieli Państwo 
świadomość, że nie są to czcze 
słowa, a realna dewiza, której efekty 
są coraz bardziej widoczne. 

Bardzo liczymy na Państwa liczny 
udział w ankiecie, dzięki niej każdy 
z nas może wskazać miejsca naszej 
działalności, które należy poprawić 

lub usprawnić. Wypełnioną ankietę 
można dostarczyć do nas na trzy 
sposoby: drogą elektroniczną na 
adres info@bsm.bytom.pl,  wrzucić 
do skrzynki znajdującej się obok 
wejścia do każdej Administracji, 
lub przesłać drogą pocztową na 
adres Bytomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ul. Kolejowa 1A, 41-
902 Bytom. 

Wiosenne porządki w zasobach 
BSM trwają. Dbamy i poprawiamy 
wizerunek części wspólnych, takich 
jak klatki schodowe, obejście 
budynków. Efekty prac są widoczne 
na każdym kroku, nie będzie 
nadużyciem stwierdzenie, że tereny 
zielone będące pod opieką BSM są 
lepiej zadbane i znacznie czystsze 

niż tereny miejskie. 
Dbajmy nadal razem o czystość 

wokół naszych budynków, w których 
już niebawem pojawią się nowe 
tablice ogłoszeń. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu jeszcze bardziej 
zredukujemy plakaty i ulotki 
przyklejane w miejscach do tego nie 
przeznaczonych.W czasie ostatnich 
burz przyroda wyrządziła szkody 
w naszych zasobach. Pogotowie 
techniczne BSM zareagowało 
natychmiast. Zerwany narożnik 
oraz duży fragment elewacji zostały 
zabezpieczone. 

Aktualnie na ukończeniu są pracę 
mające na calu odtworzenie elewacji 
do stanu pierwotnego. 
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 W ramach zeszłorocznego 
zwycięskiego projektu Budżetu 
Obywatelskiego w naszych 
Spółdzielczych Klubach Relaks 
i Sezam ruszył mały projekt 
„Bytomskie Projekcje Filmowe”. 
Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie 39. 

Uruchomiliśmy w Klubach 
zajęcia dla dzieci z Ukrainy. 
Wszelakie wsparcie płynące 
dla uchodźców wojennych 
od Mieszkańców Bytomia 
jest bardzo budujące, a dla 
samych zainteresowanych 
niejednokrotnie jest ono 
namiastką normalnego życia 
w bezpiecznym miejscu z dala 
od wojny. Sytuacja u naszych 

wschodnich sąsiadów jest 
tragiczna. Zupełnie normalnym 
stało się już to, że słyszymy obok 
siebie w sklepie i w parku język 
Ukraiński. Pięknym, a zarazem 
naturalnym w takiej sytuacji, 
gestem jest przyjmowanie 
uchodźców z terenów objętych 
wojną. Gdy fala dotarła do Śląska, 
wielu Mieszkańców Bytomia 
postanowiło dać im dach nad 
głową,. To piękny i szlachetny gest, 
za który raz jeszcze serdecznie 
dziękuję.

W tym roku Święta 
Wielkanocne przeżywamy 
niezwyczajnie. Poczucie 
wspólnoty, potrzeba wsparcia, 
wzajemne zrozumienie, szacunek 

i miłość nabierają szczególnego 
znaczenia w tym czasie.   
Właśnie wola niesienia pomocy  
i dawania wsparcia jest tym, co 
nas łączy, a pojęcie Solidarności 
dziś nabiera szczególnego 
znaczenia i jest sprawdzianem 
naszych postaw moralnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzyę Państwu i Waszym 
Najbliższym, aby każdemu udało 
się odnaleźć radość i nadzieję 
w czasie tych Świąt.  Niech te 
Święta Wielkanocne, które wbrew 
obecnym przeciwnościom losu, 
były czasem miłości i refleksji. 
Wspierajmy się wzajemnie  
i pomagajmy potrzebującym.

Zmieniamy się na lepszeZmieniamy się na lepsze –   –  
pragniemy, aby mieli Państwo  pragniemy, aby mieli Państwo  
świadomość, że nie są to  świadomość, że nie są to  
czcze słowa, a realna dewiza, czcze słowa, a realna dewiza, 
której efekty są coraz bardziej  której efekty są coraz bardziej  
widocznewidoczne
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SZUKASZ MIEJSCA NA REKLAMĘ?

Znajdź to, czego szukasz!

Treść reklamy i logo lub inne elementy  
graficzne oraz dane firmy  

na którą ma zostać wystawiona faktura 
mogą Państwo przesłać e-mailem:

info@bsm.bytom.pl,
w tyule wpisując: Reklama Strzecha.

Osiedle „Szombierki-Północ” 
ul. Mazurska 3 - 90,68 m² (pawilon I piętro), 
instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
ul. Podhalańska 9 – 107,00 m² (lokal wbu-
dowany, parter) instalacja elektryczna, c.o., 
wod.-kan.

W celu dokonania oględzin w/w lokalu na-
leży skontaktować się z Administracją Nr 2 
przy ul. Mazurskiej 3, 41-907 Bytom, telefon 
32 386 10 83.

Osiedle „Arki Bożka”
ul. Chorzowska 27c - 172,73 m² (pawilon I 
piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin w/w lokalu należy 
skontaktować się z Administracją Nr 3 przy  
ul. Chorzowskiej 57, 41-902 Bytom, telefon  
32 282 25 12.

Osiedle „Śródmieście”
pl. Grunwaldzki 15 – 38,80 m² (lokal wbu-
dowany, parter) instalacja elektryczna,  
wod.-kan.

W celu dokonania oględzin w/w lokalu na-
leży 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 Mieszka-
niowej ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom, pokój 6.

Dodatkowych informacji udziela Dział  
Lokali Użytkowych i Rozliczeń Mediów,  
ul. Kolejowa 1a, 41-902  Bytom (pokój 6),  
telefon 32 281-12-91 wew. 30, 31.
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Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  infor-
muje, że latach 2017 – 2021 wraz z Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej w Bytomiu zrealizowa-
ła zadanie związane z przyłączeniem budynków  
z ogrzewaniem piecowym do miejskiego syste-
mu ciepłowniczego. 

Realizacja zadania miała na celu:
- likwidację niskiej emisji z palenisk domo-

wych,
- realizację Uchwały Antysmogowej dla  woje 

     wództwa śląskiego z kwietnia 2017 roku,
- poprawienie komfortu życia Mieszkańców.
Uchwała Antysmogowa wprowadziła obo-

strzenia dotyczące jakości i rodzajów paliw 
stałych do stosowania jak również określiła ter-
miny likwidacji starych, nieefektywnych kotłów 
na paliwo stałe, począwszy od 01 stycznia 2022 
roku. 

Informujemy, że: 
- w 2017r. w zasobach ADM-3 do miejskiej sieci  

    ciepłowniczej został podłączony budynek przy   
    ul. Cyryla i Metodego 3 – 3a;

- w 2018r. w  zasobach ADM-4 do miejskiej sieci  
     ciepłowniczej został podłączony budynek przy  
    pl. Grunwaldzkim 8 -8a;

- w 2020r. w  zasobach ADM-2 do miejskiej sieci  
 ciepłowniczej zostały podłączone budynki  
   przy ulicach: Zabrzańskiej 76, Zabrzańskiej 88,  
  Małachowskiego 7, Małachowskiego 9 i Mała   
   chowskiego 11;

- w 2021r. do miejskiej sieci ciepłowniczej zo 
    stały podłączone budynki w zasobach ADM- 2     
  przy ulicach: Zabrzańskiej 80, Zabrzańskiej    
   82, Zabrzańskiej 84, Zabrzańskiej 86, Zabrzań 
  skiej 90, Zabrzańskiej 92, Małachowskiego 5,  
   Małachowskiego 9a oraz  w zasobach ADM-4  
   przy ulicach: Kossaka 26-28, Lenartowicza 4a,   
    Matejki 18a, Matejki 20 i Piłsudskiego 69a.

Dzięki tym działaniom większość naszych 
zasobów  uzyskała możliwość przyłączenia do 
miejskiego systemu ciepłowniczego i odejścia 
od indywidualnych, kłopotliwych i nie ekolo-
gicznych rozwiązań. 

Część z inwestycji, pomimo dostarczania już 
ciepła dla naszych Lokatorów, nie jest jeszcze 
zakończona. Czekamy na nadejście stabilnej 
pogody, aby wykonawcy PEC-u mogli przywró-
cić teren do stanu pierwotnego (wyrównać, po-
siać trawę, nasadzić krzewy). 

Ponadto informujemy, że w naszym mieście 
ruszył kolejny etap Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji (PONE) udzielający dotacji celowej 
na wymianę źródeł ciepła. Dzięki temu pojawia 
się możliwość pozyskania dofinansowania na 
budowę instalacji wewnętrznej c.o. w lokalach 
mieszkalnych. 

W związku z powyższym zapraszamy wszyst-
kich naszych Mieszkańców, którzy nie zdążyli 
lub nie chcieli przyłączyć się do PEC-u w latach 
ubiegłych, a chcieliby teraz zmieniać sposób 
ogrzewania do skorzystania z programu. 

Warunki oraz możliwości skorzystania z pro-
gramu są dostępne na stronie Urzędu Miasta w 
Bytomiu.

Przyłączenia PEC
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Paweł Hebda - przedsię-
biorca, społecznik, filantrop.  
Od 1990 roku prowadzi firmę 
budowlaną „HEBDA”.

Specjalizują się głównie w 
termomodernizacji wieloro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych, która zazwyczaj jest 
prowadzona wraz z wszelki-

mi robotami towarzyszącymi. 
Firma zatrudnia blisko 150 pra-
cowników, posiada własne za-
plecze kadrowe i techniczne, co 
pozwala na realizowanie wielu 
prac równocześnie. 

Poza działalnością budowlaną 
działamy również charytatywnie, 
angażując się w różnorodne akcje i 
wydarzenia na terenie całego woje-
wództwa śląskiego.

Dzięki swojemu dużemu po-
tencjałowi Firma „HEBDA” ma 
możliwość reagowania na awa-
ryjne sytuacje. 

Jedno z takich nagłych zda-
rzeń miało miejsce w lutym bie-
żącego roku. Silnie wiejący wiatr 
uszkodził elementy budynków 
przy ul. Wyzwolenia 93 oraz Wy-
zwolenia 95 doprowadzając do 
naruszenia blachy pokrywającej 
ściany co zagrażało bezpieczeń-

stwu. Z kolei na ul. Pomorskiej 
uszkodzona została spora część 
elewacji oraz jej konstrukcja co 
było szczególnie niebezpieczne 
dla mieszkańców i otoczenia.  
Dodatkowo, w tamtym czasie, 
prognozy pogody nie przedsta-
wiały dobrych wiadomości, co 
pogarszało sytuację.

Natychmiastowa reakcja Za-
rządu Bytomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz zaangażo-
wanie firmy „HEBDA” sprawiły, 
że obszar zagrożenia został za-
bezpieczony w trybie pilnym,  
a w dalszej część wykonana zo-
stała nowa elewacja.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych firma „HEBDA” 
składa najserdeczniejsze życze-
nia wszystkich mieszkańcom z 
terenu Bytomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Razem budujemy zadowolenie Mieszkańców
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Administracja nr 1 - "Szombierki Południe"
Informujemy, że w budyn-

ku przy ul. Fitelberga 1 pro-
wadzone są prace instalacyj-
ne, polegające na wymianie 
– kompleksowej przebudowie, 
instalacji gazowej. Roboty naj-
pierw prowadzono w zakresie 
pomieszczeń piwnic, a następ-
nie w przestrzeni klatek scho-
dowych i finalnie w lokalach 
mieszkalnych.

Zmianą i pewną nowością dla 
Mieszkańców jest (zgodnie z 
wykonaną dokumentacją pro-
jektową i uzyskanym pozwo-
leniem na budowę) miejsce 
przebiegu instalacji gazowej 
oraz usytuowanie gazomierzy. 
Dotąd zlokalizowane w przed-
pokojach mieszkań elemen-
ty instalacji wyprowadzone 
zostały na klatkę schodową. 
Same urządzenia pomiarowe 
(gazomierze), ulokowane zo-
staną w zamykanych szafkach 
licznikowych.

Powód, dla którego podjęto 
ten wysiłek remontowy, z tak 
szerokim zakresem prac in-
stalacyjnych, był oczywiście 
niebagatelny. Dotychczasowa, 
przestarzała i rozszczelniają-
ca się instalacja, szczególnie w 
piwnicach, generowała powta-
rzające się wycieki gazu, a brak 
wyposażenia w odpowiednią 
armaturę (zawory odcinające) 
nie pozwalał na w pełni bez-
pieczną jej eksploatację.

Wzorem nieruchomości Ad-
ministracji nr 4 zainicjowano 
przedsięwzięcia remontowe 
polegające wznowieniu termo-
izolacji budynków wysokich.

Prace te polegają głównie na 
zastąpieniu istniejących okła-
dzin elewacji z blach trapezo-
wych i wełny, jako warstwy 
materiału izolacyjnego, na 
nowe ocieplenie z płyt styro-
pianowych oraz z wełny mine-
ralnej, o nowych lepszych pa-
rametrach termoizolacyjnych. 
Wykończeniem będą tynki 
strukturalne, w zaprojektowa-
nej nowej kolorystyce.

Prace takie obecnie realizo-
wane są dla budynku wieżowca 
przy ul. Gen. Grota Roweckie-
go 25. Oprócz wspomnianych 
prac w zakres remontu wcho-
dzą m.in.: ocieplenie przestrze-
ni stropodachu poprzez wpro-
wadzenie granulatu z wełny 
mineralnej nad strop ostatniej 
kondygnacji, remont płyt bal-
konowych z wymianą balu-
strad, przebudowa strefy wej-
ściowej do budynku, wymiana 
instalacji odgromowej, montaż 
zadaszeń nad balkonami ostat-
niej kondygnacji.

Na przełomie 2021/2022 roku 
w większości budynków wyso-
kich przeprowadzone zostały 
prace instalacyjne, polegające 
na wymianie oświetlenia na 
korytarzach klatek schodo-
wych. 

W przeciwieństwie do po-
przednich lamp na ścianach, 
nowe oprawy oświetleniowe 
(wyposażone w świetlówki 
LED) zamontowano na sufi-
tach. Celem przedsięwzięcia 
było nie tylko uzyskanie nowej 
estetyki oświetlenia wewnętrz-
nego budynku i poprawa efek-

tu wizualnego. Wymiana lamp 
podyktowana jest również 
spełnieniem przepisów wyma-
ganych przez Urząd Dozoru 
Technicznego, a towarzyszą-
cych wymianie urządzeń wind 
na nowe. W tym przypadku 
szczegółowej kontroli inspek-
torów UDT, poza szeregiem 
typowych parametrów me-
chanicznych windy, podlega 
jasność oświetlenia na pode-
stach piętrowych budynków 
wysokich, będących przystan-
kiem dla komunikacji piono-
wej.

Jeszcze w okresie sezonu zi-
mowego, Administracja nr 1 
przeprowadziła pierwsze za-
planowane prace związane  
z utrzymaniem zieleni osiedlo-
wej. Polegały one na pielęgna-
cji drzewostanu znajdującego 
się na terenie tutejszego osie-
dla w postaci cięć korekcyj-
nych, redukcji i prześwietleniu 
drzew oraz krzewów. 

Dla poprawy bezpieczeństwa 
i estetyki usunięciu podległy 
suche, w złym stanie fitosani-
tarnym gałęzie, a na wnioski 
i zgłoszenia Mieszkańców do-
konano przycięcia zbyt rozro-
śniętych koron drzew, zacie-
niających mieszkania.

Celem zniwelowania prze-
szkód dla planowanych prac 
ziemnych, związanych z ukła-
daniem i instalowaniem sieci 
energetycznej, wykonano fre-
zowanie pni i korzeni drzew 
ściętych w sezonie wcześniej-
szym.
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Wymiana oświetlenia na korytarzach 
klatek schodowych

ul. Fitelberga 1
Przebudowa instalacji gazowej

ul. Gen. Grota Roweckiego 25 
Termomodernizacja

ul. Orzegowska 40
Ocieplenie przestrzeni stropodachu
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Administracja nr 2 - "Szombierki Północ"
Na teren naszego Osiedla 

zawitała wiosna, a co za tym 
idzie rozpoczęły się prace po-
rządkowe po okresie zimowy. 
Naszej uwagi wymagają tereny 
zielone w postaci trawników  
i skwerów jak i roślinność wy-
soka w postaci drzew. 

Zgodnie z posiadanymi decy-
zjami administracyjnymi przy-
stąpiono również do prac pole-
gających na wycince chorych, 
spróchniałych drzew, których 
stan stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi jak i 
mienia, a także zasadzenie w 

ich miejsce nowych sadzonek. 
W tym roku przeprowadzo-
no wycinkę 25 drzew zgodnie  
z otrzymanymi z Wydziału In-
żynierii Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu stosow-
nymi decyzjami. Planowane 
są dalsze zabiegi, przy czym 
priorytet stanowią prace pielę-
gnacyjne, zgłaszane na wnioski 
lokatorów.

Po zimie uwagi wymagają 
również trawniki, na których 
występują zanieczyszczenia 
po naszych pupilach oraz inne 
odpady. 

W tym miejscu pragniemy 
przypomnieć o konieczno-
ści sprzątania i nie wyrzuca-
nia śmieci ma tereny zielone, 
szczególnie mając na uwadze 
to, że z trawników nie korzy-
stają tylko czworonogi, ale 
również bawiące się tam dzieci.

W chwili obecnej trwają dal-
sze prace na obszarze placu 
zabaw zlokalizowanym pomię-
dzy budynkami przy ul. Podha-
lańska 7 – 9. Wokół chodnika 
od strony wewnętrznej po-
wstaje pas ochronny, który 
zapewni bezpieczną zabawę.  
Piasek przed sezonem wiosen-

no-letnim zostanie całkowi-
cie wymieniony. Wokół placu 
zabaw rozlokowane zostaną 
nowe ławeczki. 

Na chwile obecną upra-
sza się jednak Lokatorów do 
momentu zakończenia prac,  
aby wstrzymali się z ko-
rzystania z placu zabaw.  

Uniknie się w ten sposób 
ewentualnych wypadków czy 
też urazów. 

Teren jest ogrodzony taś-
mą ostrzegawczą i tablicami, 
jednakże, wiele osób nie prze-
strzega tych zakazów co może 
stanowić zagrożenie dla zdro-
wia ich dzieci

Pielęgnacja terenów zielonych



13

Możemy się również po-
chwalić montażem nowej 
windy w budynku położo-
nym przy ul. Podhalańskiej 7.  
Nowa winda spełnia w pełni 
wszystkie wymogi bezpieczeń-
stwa. Komfort użytkowania 
oraz estetyczne, nowoczesne 
wnętrze sprawiają, iż korzysta 
się z tego urządzenia z przy-
jemnością

W chwili obecnej trwają pra-
ce budowlane przy ulicy Ma-
zurskiej 3 – likwidowany jest 
stary zniszczony murek oporo-
wy a w miejsce jego powstaje 
nowa bezpieczna konstrukcja, 
poprawiona przy tym zosta-

nie funkcjonalność wejścia na 
teren przyległego patio, tak 
by osoby z wózkami mogły 
swobodnie się w tym miejscu 
przemieszczać. Przy budynku 
Podhalańska 11 (dawny kiosk 
spożywczy) planowane jest 
wykonanie 2-3 miejsc postojo-
wych.

Zakończono montaż nowej 
wiaty śmietnikowej na za-
pleczu pawilonów przy ulicy 
Mazurskiej 3, która będzie od 
najbliższego miesiąca służyć 
najemcom lokali użytkowych 
na terenie naszego Osiedla.  
Pozwoli to na kontrole właści-
wej segregacji odpadów z oko-

licznych lokali użytkowych.
Obecnie trwa remont insta-

lacji elektrycznych w piwni-
cach wraz z montażem oświe-
tleniem komórek piwnicznych 
przy ul. Mazurskiej 27,31-35.

W najbliższym czasie  
w związku z faktem, iż w 15 
lokalizacjach są zamontowa-
ne jeszcze domofony analo-
gowe, ADM-2 zwróci się do 
mieszkańców z pytaniem czy 
wyrażają zgodę na wymianę 
na system cyfrowy, a tym sa-
mym pokrycie kosztów tak, 
jak to miało miejsce w innych  
lokalach.

ul. Podhalańska 7-9
Plac zabaw w trakcie porządków

ul. Podhalańska 7
Montaż nowej windy

ul. Mazurska 3
Prace budowlane

ul. Mazurska 3
Nowa wiata śmietnikowa
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Administracja nr 3 - "Os. Arki Bożka"
Pierwsze wydanie gazetki  

w roku 2022 chcielibyśmy roz-
począć prośbą skierowaną do 
wszystkich Mieszkańców osie-
dla Arki Bożka, ulicy Chorzow-
skiej oraz rejonu Łagiewniki. 

Dewastacje, bo o nich tu 
mowa, dotyczą zarówno bu-
dynków jak i małej architek-
tury. Faktem jest, że coraz 
częściej na ścianach docieplo-
nych już nieruchomości, ław-
kach, koszach na śmieci, czy 
nowych placykach gospodar-
czych, pojawia się „graffiti”,  
a raczej zwykłe bazgroły będą-
ce właśnie aktem wandalizmu.  
I tu warto zadać sobie pytanie 
– czy faktycznie kilku, pozba-
wionych wyobraźni osobni-
ków, regularnie niszczących 
dorobek pracy kolejnych po-
koleń oraz wizerunek naszych 
osiedli – powinno unikać kary? 
Nie bójmy się reagować. Rze-
czy wspólne - też są ważne. Jed-
nocząc się możemy zapobiec 
kolejnym aktom wandalizmu. 
Zgłaszajmy do Administracji, 
bądź na policję tego typu zda-
rzenia. W wielu przypadkach  

o skuteczności decyduje czas. 
O pracach remontowych 

słów kilka. 
Ruszyliśmy z realizacją inwe-

stycji zaplanowanych na rok 
2022. Oddano do Państwa użyt-
ku wiaty śmietnikowe przy ul. 
Armii Krajowej 26 – 26 c oraz 
Św. Cyryla i Metodego 3 i 3a. 
Firma „PROGRESSIO” zadba 
o wizerunek klatki schodowej 
w wieżowcach przy ul. Cho-
rzowskiej 16, 18 oraz budynku 
pięciokondygnacyjnym przy 
ul. Chorzowskiej 39.

Firma „SEGURO” Sp. z o.o. 
zakończyła remont klatek 
schodowych w nieruchomo-
ściach Adamka 28 B oraz 22 E. 
W trakcie remontu jest Adam-
ka 28A. 

W dalszym ciągu postępują 
roboty związane z wymianą 
pionów wodno – kanalizacyj-
nych. 

Następnym etapem są pra-
ce wykonywane na zewnątrz,  
uzależnione od warunków at-
mosferycznych, takie jak: 

- docieplenie stropodachów

- wykonanie zadaszeń nad 
balkonami 

- prace brukarskie.
Bytomski Budżet Obywatel-

ski 2022 r. 
Niezmiernie ucieszyło nas 

Państwa zaangażowanie w 
popraciu projektu, biorącego 
udział zeszłorocznym Budże-
cie Obywatelskim. Realizacja 
budowy „Wielofunkcyjnego 
Boiska Sportowego” na osiedlu 
Arki Bożka odbędzie się w tym 
roku pod okiem organizatora, 
którym jest Wydział Inwestycji 
Urzędu Miasta w Bytomiu.

24.01.2022 w OSiR odbyło 
się spotkanie konsultacyjne  
w sprawie realizacji budżetu. 

Po dokładnym przeanalizo-
waniu kosztów związanych 
z wykonaniem dodatkowych 
prac koniecznych do realiza-
cji projektu, podjęto decyzję o 
nowej lokalizacji zadania - na 
terenie Szkoły Podstawowej 
nr. 2 w Bytomiu przy ul. Arki 
Bożka 21. 

Boisko będzie otwarte i do-
stępne dla wszystkich. 

Nowe tablice ogłoszeniowe
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ul. Chorzowska 16, 18
Malowanie klatek schodowych

ul. Adamka 28bB i 22E
Zakończone malowanie klatek schodowych

ul. Ostatnia 2a-d 
Remont balkonów

Kontrola czystości terenów zewnętrznych
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Administracja nr 4 - "Śródmieście"
Informujemy, że przy ul. Aloj-

zjanów 36, zgodnie z planem 
remontów na rok 2022, przy-
stąpiono do remontu balko-
nów. Jest to jeden z pierwszych 
pionów balkonów przeznaczo-
nych do remontu przewidzia-
nych do wykonania spośród 
budynków przy ul. Alojzjanów. 
Po zakończeniu, prace zostaną 
rozpoczęte przy Alojzjanów 
30a, 32, 34, 38, 38a.

Przy budynkach mieszkal-
nych będących w obszarze 
zarządzania Administracji nr 
4 sukcesywnie modernizowa-
ne są placyki gospodarcze.  
Część podyktowana jest 

złym stanem technicznym.  
Pozostałe zostają powiększone 
o dodatkowe miejsca na po-
sadowienie pojemników prze-
znaczonych dla lokali użytko-
wych. 

Nieopodal garaży przy 
ul. Alojzjanów 36a usta-
wiono słupki ograniczają-
ce przejazd samochodów.  
Jest to pierwszy etap mający na 
celu ograniczenie przejazdów 
bez stosownych uzgodnień.  
W kolejnych etapach zosta-
nie wyrównana nawierzchnia 
przed garażami, odtworzona  
i uzupełniona roślinność oraz 
prace dodatkowe w porozu-

mieniu z Mieszkańcami, jak  
i użytkownikami garaży.

W budynku mieszkalnym 
przy ul. Żeromskiego 29 został 
całkowicie wymieniony dźwig 
osobowy. Wysłużona już ka-
bina została wymieniona na 
nowoczesną wraz z monitorin-
giem poprawiającym bezpie-
czeństwo oraz rozsuwanymi 
drzwiami na poszczególnych 
piętrach. 

Także pozostałe elementy jak: 
zespół napędowy, prowadnice, 
instalacja elektryczna, które są 
niewidoczne dla Mieszkańców 
zostały wymienione na zupeł-
nie nowe. 

ul. Alojzjanów 36a
Nowe słupki ograniczające przejazd 

ul. Alojzjanów 36
Remont balkonów

Modernizacja placyków
gospodarczych
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ul. Żeromskiego 29
Nowa winda

Modernizacja placyków
gospodarczych
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Administracja nr 5 - "Przy Kopalni"
Na początku roku wysłali-

śmy do części z Państwa pisma 
związane z udostępnieniem 
Waszych Lokali do przeglądów 
instalacji gazowej oraz prze-
glądów przewodów komino-
wych. Bardzo dziękujemy za 
ogromną chęć współpracy.

Dzięki Państwa zaangażo-
waniu zrealizowane zostały 
zaległe przeglądy przewodów 
kominowych, a przeglądy in-
stalacji gazowej trwają. 

W ostatnich dniach grud-
nia została oddana do użytku 
nowa winda w budynku zloka-
lizowanym przy ul. Pomorskiej 
15. W tym samym budynku 
uzupełniliśmy zejście do piw-
nic o zamykaną kratę, wykona-
ną na wniosek Mieszkańców 
budynku. 

W ostatnich dniach stycznia 

warunki atmosferyczne w po-
staci silnych wiatrów spowo-
dowały uszkodzenie elewacji 
budynków znajdujących się w 
zasobach Administracji nr 5. 
Oderwane zostały części pio-
nowej obróbki blacharskiej 
budynków przy ul. Wyzwole-
nia 93 i Wyzwolenia 95 , a tak-
że uszkodzona została ściana 
szczytowa budynku przy ul. 
Pomorskiej 17-21. Z uwagi na 
wyżej wymienione uszkodze-
nia, obróbki blacharskie zo-
stały niezwłocznie naprawione 
metodą alpinistyczną, a ściana 
szczytowa zgodnie z Państwa 
wolą jest w trakcie termomo-
dernizacji. 

Na terenie Administracji nr 
5 rozpoczyna się również reali-
zacja prac zaplanowanych na 
rok 2022. Zgodnie z zeszłorocz-

nymi deklaracjami rozpoczęli-
śmy realizację zatwierdzonego 
planu remontów poprzez wy-
mianę pionów wodno-kanali-
zacyjnych w budynku zlokali-
zowanym przy ul. Wyzwolenia 
95. Wymieniana jest instalacja  
wodno- kanalizacyjna w miesz-
kaniach 4 i 5 wzwyż. 

Pozostałe prace instalacyjne 
związane z kompleksową wy-
mianą pionów będą realizo-
wane dla następujących nieru-
chomości: ul. Pomorska 9, ul. 
Pomorska 13, ul. Pomorska 19, 
ul. Zabrzańska 42 oraz ul. Za-
brzańska 46. 

Kolejne zadania przewidzia-
ne w planie remontów to ma-
lowanie klatek schodowych 
w następujących budynkach: 
Wyzwolenia 48-50, Wyzwolenia 
52-54 oraz Wyzwolenia 97-103.

ul. Pomorska 17-21 
Ściana szczytowa

ul. Pomorska 15
Zamontowana krata



Działania te mają na celu 
odświeżenie oraz podniesie-
nie walorów estetycznych we-
wnątrz nieruchomości. 

Kontynuujemy remonty bal-
konów wraz z wymianą balu-
strad oraz dociepleniem ścian 
szczytowych budynków. Zgod-
nie z Państwa wnioskami wyre-
montowane zostaną balkony w 
następujących budynkach: ul. 
Wyzwolenia 48-50, ul. Wyzwo-
lenia 52-54 oraz ul. Wyzwolenia 
76-80. W ostatnim budynku z 
uwagi na zalecenia wynikające 

z przeglądów rocznych zosta-
nie również wykonana izolacja 
przyziemia budynku. 

Jak co roku dokonaliśmy 
przeglądu placów zabaw, nie-
stety z kilkoma urządzeniami 
będziemy musieli się poże-
gnać, z uwagi na ich zły stan 
techniczny (koszty naprawy 
urządzenia często są zbliżone 
do kosztów związanych z za-
kupem nowego), jednak zapla-
nowaliśmy również zakup no-
wych elementów zabawowych 
przeznaczonych dla naszych 

najmłodszych Mieszkańców.
Kontynuujemy budowę bra-

kujących podwórek gospo-
darczych, jednak z uwagi na 
ogromne trudności w pro-
dukcji wiat prace te są mocno 
opóźnione. 

Zdajemy obie sprawę z 
utrudnień z tym związanych 
jednak mamy nadzieję zakoń-
czyć wszelkie działania mające 
na celu uporządkowanie syste-
mu segregacji do końca bieżą-
cego roku.

ul. Wyzwolenia 93 i 95 
Naprawa narożników

ul. Pomorska 15
Remont windy
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„Pieskie” życie, czyli kupa problemów

Niezaprzeczalny to fakt, że 
osiedla Bytomskiej Spółdzielni 
oferują naszym Mieszkańcom 
dużo zieleni i miejsc gdzie 
można spacerować, przysiąść 
na ławeczce, cieszyć się sło-
neczną pogodą, odetchnąć po 
ciężkim dniu. Atrakcyjność te-
renu współdzielimy z rozległy-
mi parkami, jak choćby Park 
Fazaniec w Szombierkach, 
Park im. Adama Mickiewicza, 
czy Zespół Przyrodniczo – Kra-
jobrazowy „Żabie doły”, o czym 
najlepiej wiedzą „psiarze” nie-
jako zmuszeni do odwiedzania 
tych miejsc częściej. 

Spora część naszego społe-
czeństwa wykazuje dużą em-
patię, wrażliwość i dobroć w 
stosunku do zwierząt, czego 
wynikiem jest między innymi 
duża ilość psich mieszkańców 
naszych osiedli. I fajnie! Sta-
jemy się wręcz ekspertami w 
wychowaniu, żywieniu i higie-
nie naszych czworonożnych 

przyjaciół, ale niestety nasze 
„świadome posiadanie psa” ma 
swój koniec gdy trzeba po nim 
posprzątać lub dostosować się 
do obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i porządku. 

Sprawa bardzo aktualna! 
W dniu 28.02.2022 r. Rada 

Miejska, Uchwałą nr LIV/741/22 
uaktualniła zapisy w Regula-
minie utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta 
Bytomia. W „pieskiej” sprawie 
czytamy, cyt.: 

"Na podstawie art. 4 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 
z poźn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1. W uchwale nr XXI/279/19 
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 
25 listopada 2019 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta 
Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 
r. poz. 8048, z 2020 r. poz. 906 i z 
2021 r. poz. 4223), w załączniku do 
uchwały wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie: „Na terenach przeznaczo-
nych do użytku publicznego psy 
należy wyprowadzać na smyczy.  
Natomiast psy należące do ras 
uznawanych za agresywne oraz 
psy, które zachowują się agresyw-
nie w stosunku do ludzi i innych 
zwierząt, należy wyprowadzać na 
smyczy i z nałożonym kagańcem 
przez osoby pełnoletnie."

Pamiętajmy! Czy mały york, 
średni jamnik, wielki owcza-
rek! Wszystkie! Wyprowadza-
my zapięte na smyczy! 

Jeśli chodzi o rasy agresywne 
to odsyłam Państwa do Roz-
porządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wykazu ras psów uzna-
wanych za agresywne (kawaler 
na zdjęciu jest amsaffem i nie 
widnieje na liście). Oczywiście 
jeśli nasz czworonożny, rasowy 
przyjaciel nie jest wymieniony 
jako agresor, bo np. jest „wie-
lorasowcem”, ale nerwowym z 
charakteru to także kaganiec 
obowiązkowo!

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się 
ust. 2a w brzmieniu: "Zwolnienie 
psa ze smyczy jest dozwolone na 
terenie ogrodzonych wybiegów 
dla psów oraz w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi, pod 
warunkiem, że pies ma założony 
na kufie kaganiec, a właściciel ma 
możliwość sprawowania bezpo-
średniej kontroli nad jego zacho-
waniem, oznaczającej właściwą 
reakcję psa na komendę opiekuna 
w każdej sytuacji".

Znamy naszego zwierzaka 
i jego charakter, ale mijający 
nas spacerowicz nie ma poję-
cia o zamiarach naszego pupi-
la. Zresztą, my sami tez nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć 
reakcji swojego psa. A może 
mijający człowiek nie wzbudzi 
zaufania lub zachowa się tak, 
że nasz podopieczny choć z 
charakteru fajtłapa nagle po-
każe światu, że jest waleczny?
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Biega luzem? Czyli zakłada-
my kaganiec! 

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmie-
nie: „Właściciele psów i innych 
zwierząt domowych są zobowią-
zani do reagowania w sytuacjach 
zakłócania spokoju przez zwie-
rzęta oraz do utrzymywania ich w 
sposób niestwarzający zagrożenia 
i uciążliwości dla ludzi.”

Mając pod opieką psa, który 
ma problemy z zostawaniem w 
domu sam i wokalizuje, czyli 
zwyczajnie płacze, warto o tym 
fakcie poinformować sąsiadów. 
Do czasu, gdy nasz pupil nie 
opanuje zdolności samodziel-
nego i cichego pozostawania w 
domu, nasi sąsiedzi dotychczas 
sympatyczni mogą  się stać 
naszymi wrogami i przestać 
odpowiadać na nasze dzień 
dobry! Właściciel natomiast 
może się liczyć z wizytą Straży 
Miejskiej lub przedstawiciela 
Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami. A może sąsiad zaofe-
ruje pomoc? W czasie nieobec-
ności właściciela wyprowadzi 
naszego przyjaciela na spacer 
lub zaprosi do siebie? Roz-
wiązań jest dużo tylko trzeba 
przede wszystkim chcieć!

5) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmie-
nie: „Właściciele zwierząt domo-
wych są zobowiązani do usunięcia 
spowodowanych przez nie znisz-
czeń oraz zanieczyszczeń z terenów 
i pomieszczeń przeznaczonych do 
użytku publicznego jak place, ulice, 
chodniki, parkingi, parki, zieleńce, 
skwery i inne, a także klatki scho-
dowe i inne pomieszczenia budyn-
ków służące do użytku publiczne-
go. Postanowienie nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z 
psów przewodników, osób niepeł-
nosprawnych z tytułu wady wzro-
ku lub narządu ruchu w stopniu 
znacznym, a także funkcjonariuszy 
Policji, Straży Miejskiej Miasta 
Bytomia oraz służb ratowniczych 
korzystających z psów służbowych, 
w trakcie wykonywania zadań 
służbowych.”;

Apelujemy! 
Pewnie nie pierwszy, a na 

pewno nie ostatni raz! 
KUPY SWEGO PSIOKA 

SPRZĄTEJ DO HASIOKA!
Nasi czworonożni Mieszkań-

cy załatwiają swoje potrzeby 
tam gdzie spacer zafunduje 
im jego właściciel! Nie do psa 
nasz apel, bo nic nie winien! Co 
może biedaczek począć sko-
ro do załatwienia „poważnej 
psiej sprawy” jego właściciel 
zaproponował skwerek gdzie 
sąsiad posadził kwiaty i je pie-
lęgnuje, lub chodnik, którym 
z zakupów lub z pracy wraca-
ją mieszkańcy, albo też alejka 
gdzie na ławeczce odpoczywa 
mama z dzieckiem lub senior?  
Bezdyskusyjnie należy po-
sprzątać po psie pomieszcze-
nie klatki schodowej jeśli z 
jakiś powodów zwierzak na-
brudził.

Bądźmy świadomi posiada-
nia stworzenia! Bądźmy kon-
sekwentni! Sprzątajmy po 
naszych psach! Dbajmy o bez-
pieczeństwo i komfort spaceru 
naszego zwierzaka i innych.  
To będzie wyraz naszej kultu-
ry i świadomego posiadania 
stworzenia, zdanego na naszą 
pomoc, opiekę i kochanie.



Wiosna!
Zawitała! Choćby nie wia-

domo, jak słaba i bezśnieżna 
była zima, to na wiosnę cze-
kamy zawsze z utęsknieniem.  
Dłuższy dzień, słoneczko grze-
je coraz mocniej, świergot pta-
ków budzi nas zanim zadzwoni 
budzik. I jakoś tak się CHCE!

Nieodłącznym zwyczajem 
wiosennym są porządki. Za-
równo te na terenach zie-
lonych osiedli, jak i nazwij-
my to „piwniczno-domowe”  
Wczesna wiosna to najlepszy 
okres na przegląd drzew i krze-
wów oraz na prace pielęgna-
cyjne na terenach zielonych. 
Niektóre drzewa będą wyma-
gać cięć korekcyjnych lub pie-
lęgnacyjnych, nadających im 
pożądaną formę i zapobiegają-
cych ich niekontrolowanemu 
rozrostowi, a niektóre będą 
usuwane zgodnie z decyzjami 

wydanymi przez Urząd Miasta.
Wraz z nadejściem wiosny 

pielęgnujemy trawniki, oczysz-
czając je z pozostałości po 
jesiennych liściach. Może się 
również okazać, że po zejściu 
śniegów zieleńce są nierów-
ne, czasem – niestety – wyjeż-
dżone oponami samochodów.  
W takich przypadkach ko-
nieczna będzie ich korekta. 
Być może jest to również wła-
ściwy czas na podjęcie decy-
zji o tym, czy za kilka tygodni 
chcemy, aby pełniły rolę zielo-
nych dywanów czy modnych 
ostatnio kwietnych miododaj-
nych łąk, sprzyjających owa-
dom. Ze względów ekologicz-
nych wybór wydaje się prosty. 
Ze względów użytkowych – 
wymaga przemyślenia, a może 
także konsultacji z samymi 
Mieszkańcami? 

Porządki, porządki 
Miejsca składowania odpa-

dów, czyli śmietnikowe alta-
ny są najczęściej obrazem,  
jak bardzo zaangażowaliście 
się Państwo w czynności od-
świeżania swoich mieszkań 
i piwnic. Aby przez wypole-
rowane świątecznie okna nie 
patrzeć na śmietnik, który 
wymknął się spod kontroli, 
przypominamy kolejny i pew-
nie nie ostatni raz! Segreguje-
my śmieci! O tym gdzie, co i 
do jakiego kontenera wrzucić 
odpad informują ulotki wy-
wieszone na każdej altanie.  
Można oczywiście zasięgnąć 
informacji w intrenecie na 
stronach Urzędu Miasta gdzie 
umieszczony jest także harmo-
nogram odbioru odpadów. 

Małe vademecum „pozby-
wania” się śmieci:

Gabaryty, czyli szafki, stoł-
ki , deski, stare drzwi i fotele, 
zdjęte panele, dywany ustawia-
my przy altanie śmietnikowej! 
Odbiór gabarytów odbywa 
się w każdy wtorek i piątek.  
Jeśli likwidujemy wyposażenie 
całego mieszkania, bądź gene-
ralnie pozbywamy się dużej 
ilości gabarytów, warto poin-
formować o tym Administra-
cje. Aby uniknąć nieestetycz-
nego składowiska gratów, w 
ramach dobrej współpracy z 
firma FCC istnieje możliwość 
odbioru gabarytów poza har-
monogramem. Niestety po-
rzucone w nieładzie odpady 
w jakiś niezrozumiały dla nas 
sposób prowokują liczną grupę



Mieszkańców do dorzucenia 
swoich przysłowiowych „pię-
ciu groszy” i z gabarytów robi 
się stos śmieci zmieszanych.

Opony! 
Wiosenna zmiana ogumie-

nia pojazdów obfituje w wy-
stawianiu starych i zużytych 
opon gdzie popadnie! A prze-
cież każdy z Mieszkańców ma 
prawo raz w roku, bezpłatnie 
odwieźć na PSZOK 8 sztuk! 
Ba! Ale łatwiej jest podrzucić 
do piwnicy lub schować za al-
taną taki komplecik i problem 
z głowy. No nie koniecznie!  
Administracje „kolekcjonu-
ją” takie podrzucone opony.  
W tym sezonie mamy zbiór 
ponad 150 sztuk! Zostanie ode-

brany przez firmę, która spe-
cjalizuje się w utylizacji gum! 
Koszt jednej opony to około 4 
zł. Niestety, zapłacimy za usłu-
gę wszyscy.

Gruz! 
Pierwszy etap to zgoda na 

przeprowadzenie remontu. 
Drugi etap to zamówienie 
w Administracji worka „big-
-bag” lub kontenera na gruz.  
Każdy z Mieszkańców opłaca-
jący wywóz śmieci ma prawo 
raz w roku skorzystać bez-
płatnie z  powyższego. I tak,  
jak w przypadku opon, jeśli 
zmuszeni będziemy oczyścić 
teren lub pomieszczenia piw-
niczne z odpadów budow-
lanych korzystając z usługi 

firmy zewnętrznej to koszty 
rozłożone zostaną na wszyst-
kich Mieszkańców.

Plastiki i kartony! 
Zgniatamy! Składamy! Więcej 

się zmieści!
Przed nami Święta Wielka-

nocne. Skoro w mieszkaniach 
okna zrobione na błysk, w 
szafach wiosenna garderoba,  
w piwnicy półki przygotowane 
na nowe przetwory i tak uro-
czyście się zrobiło to życzymy 
Państwu i sobie, aby widok za 
oknem także był świąteczny. 
Jeśli wszyscy dołożymy wszel-
kich starań to osiągniecie 
efektu nie będzie problemem.  
Alleluja!

17 marca br. z inicjatywy Pre-
zesa BSM, Pana Andrzeja Pa-
nek, zorganizowano spotkanie 
w celu podziękowania dla firm 
współpracujących z Bytomską 
Spółdzielnią Mieszkaniową.

Zaproszonych zostało ponad 
50 gości, w tym 20 przedsta-
wicieli firm na codzień pracu-
jących i wspierających Spół-
dzielnię:

KOZBUD Sp. z o.o., ZAKŁAD 
INSTALACJI SANITAR-
NYCH WOD.-KAN.,C.O.,GAZ, 
PROGRESSIO, INSTBER, 
Przedsiębiorstwo Budowla-
ne LEMTER, SEGURO Sp. z 
o.o., Firma Handlowo Usłu-
gowa „HEBDA”, LIKPOL Sp. z 
o.o., AGAS, Firma Przemysło-
wo - Budowlana LECHBUD, 
Przedsiębiorstwo Robót 
Ogólnobudowlanych BUDO-

-SERVIS, ZAKŁAD USŁUGO-
WY KONSERWACJA TERE-
NÓW ZIELONYCH, Zakład 
Instalacyjno – Budowlany 
„SR”, Hard-Plast, Microchip 
S.C., Kancelaria Brokerska 
„Kapitał” Sp. z o.o., Chmie-
lewski – Dźwigi Sp. z o.o., Ac-
tispro Sp z o.o., UNIQA To-
warzystwo Ubezpieczeń SA, 
Cagro, Piekarnia- Cukiernia 
Tadeusz Kwapisz. 

Firmy zewnętrzne pełnią 
istotną rolę w funkcjonowaniu 
Spółdzielni. Pragniemy doce-
nić ich pracę i zaangażowanie. 
Dziękujemy, życząc dalszych 
sukcesów zawodowych.

W tym dniu odbył się także 
koncert jazz’owy zespołu „Sa-
xophonist” połączony z wer-
nisażem fotografii Veroniq  
Zafon. 

Podziękowania dla firm współpracujących z BSM
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Ferie, ferie i po feriach.
Teraz przyszedł czas na pod-

sumowanie półkolonii zimo-
wych w Klubie Sezam BSM.

Tegoroczne ferie zimowe do-
biegły już końca, jednak czas 
miło spędzony podczas zimo-
wej przerwy pozostał.  Spół-
dzielczy Klub Sezam w okresie 
od 14-25 lutego 2022 roku  za-
planował i zrealizował szereg 
zajęć, które miały na celu kre-
atywne spędzenie wolnego cza-
su. 

Uczestnicy półkolonii w Klu-
bie Sezam  mogli przenieść się 
do „Bajki Pana Kleksa”. Dzieci 
odkryły sekrety Profesora oraz 
wzięły udział w wielkich, bajko-
wych podchodach poszukując 
Szpaka Mateusza. Nie zabrakło 
warsztatów i eksperymentów z 
Doktorem Paj-Chi-WO, zajęć w 
kuchni Pana Kleksa i warszta-
tów sensorycznych. 

Kolejną ciekawą formą spę-
dzenia feryjnego czasu w Seza-
mie była wycieczka do Sztolni 
Królowa Luiza, raz w roku, w 
ferie zimowe „Zimowa Szkoła 
Magii” otwiera swoje wrota dla 
młodych adeptów by zaprosić 
do nauki. Nie zabrakło nieco-
dziennych doświadczeń, zacza-
rowanych wybuchów no i oczy-

wiście zaklęć. Równie radosne 
było smakowanie pączków 
podczas tłustego czwartku. 
Przedstawiono dzieciom trady-
cję owego świętowania, jednak 
nie da się ukryć, że kosztowa-
nie drożdżowych wypieków 
było dla dzieci najprzyjemniej-
sze. Po degustacji, dzieci udały 
się do sali zabaw „Nibylandia”.  
To wspaniałe miejsce do spale-
nia pączkowych kalorii w base-
nach z kulkami, zjeżdżalniach, 
labiryntach i torach przeszkód.  
Klub Sezam w trakcie trwania 
półkolonii zorganizował wyj-
ścia do kinowe w Cinema City, 
by wspólnie oglądać kinowe 
przeboje takie jak: „Nasze ma-
giczne Encanto” oraz  „Skarb Mi-
kołajka”.

Zwieńczeniem intensywnego 
okresu ferii zimowych, był wy-
jazd na kulig do Wisły. 

Główny cel tegorocznych fe-
rii – kreatywna i dobra zaba-
wa – został osiągnięty. Już dziś 
zapraszamy na półkolonie let-
nie 2022 roku  z Spółdzielczym 
Klubem Sezam w okresie od 27 
czerwca do 15 lipca. Zapisy ru-
szają w kwietniu. 

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Babci i Dziadka to 
święta, które na dobre zado-
mowiły się w naszym klubie. 
W tym dniu nasi Seniorzy 
mogą się poczuć jeszcze bar-
dziej wyjątkowo. Z tej oka-
zji odbyło się spotkanie przy 
ciastku i kawie, które uświet-
nił zespół wokalny "STUDIO 

PIOSENKI 60" w składzie:  
Bożena Związek - lider i za-
łożyciel grupy, Irena Ołówka, 
Ewa Neumann, Tadeusz Zwią-
zek, Tadeusz Brydacki. Występ 
połączono z jednodniową wy-
stawą dziecęcej pracowni pla-
stycznej zatytułowaną "Moi 
dziadkowie, moje babcie".
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Jeszcze więcej imprez, spo-
tkań, dyskusji oraz wyjątkowy 
wernisaż.

8 MARCA Dzień Kobiet 
Tegoroczny dzień kobiet w 

możemy zaliczyć do bardzo 
udanych. Dzięki wsparciu by-
tomskiej kultury, przez Pre-
zesa BSM Andrzeja Panek, w 
tym dniu odbyło się otwarcie 
wystawy bytomskiej artyst-
ki - fotograf - Veroniq Zafon. 
Zaprezentowanych zotało 100 
prac z jej najnowszego albu-

mu - „ŚWIAT NA POINTACH 100 
ODSŁON KOBIETY". 

Zdjęcia Veroniq zostały 
okrzyknięte przez media mia-
nem „polskiej odpowiedzi na 
kalendarz Pirelli”.

Uroczystość swoją obecno-
ścią uświetnił wiceprezydent 
miasta Bytomia, pan Adam 
Fras, za co serdecznie dzię-
kujemy. Wśród gości znaleźli 
się także Krystyna Jankowiak-
-Markwicka oraz Piotr Kowal-
ski, reprezentujący Wydział 

Kultury UM w Bytomiu, Anna 
Kowolik, Ewa Petrymusz, Anna 
Szwed, Beata Bula z Stowarzy-
szenia „Liga Kobiet Nieobojęt-
nych”, Radni Rady Miasta By-
tomia - Piotr Bula oraz Joanna 
Stępień a także przyjaciele  
i sympatycy Klubu. 

Dziękujemy w imieniu au-
torki za tak liczne przybycie  
i gorące przyjęcie wystawy 
oraz  SqArt Gallery i Olgier-
dowi Lizoń za udostępnienie 
fotografii.

Kobiecy marzec w Sezamie

Babski Comber "KOBIETY 
MAFII CZAS PROHIBICJI"

To była NOC pełna emocji! 
Nie zabrakło muzyki na żywo, 
tańca, konkursów i nastrojo-
wej scenografii, wprowadzają-
cej uczestników w klimat lat 
20 i 30. Na tej imprezie moż-
na było zostać milionerem lub 
bankrutem. Kobiety obstawia-
ły, wygrywały i przegrywały. 
Stawką były nie tylko emocje 
i dobra zabawa! Specjalne po-
dziękowania dla Pani Naji, in-
struktorki tańca orientalnego 
z Śląskiej Szkoły Tańca oraz 
Pana Krzysztofa Drabika Mi-
strza Świata w sztuce flair.
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To okres balów i zabaw!  
Tradycją w Spółdzielczym 
Klubie Sezam stały się bale 
przebierańców dla dzieci.  
Długo wyczekiwany bal kar-
nawałowy, to niezwykłe wy-
darzenie, dostarczające wielu 
pozytywnych przeżyć i rado-
ści. Pojawiały się kolorowe po-
stacie. Wśród dziewczynek do-
minowały wróżki i księżniczki, 
delikatne motylki i biedronki, 
a chłopcy to super-bohatero-

wie: Spider-Man, Batman, stra-
żak, pirat, kowboj - nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich postaci. 

Dzieci bawiły się świetnie, 
uczestnicząc w zabawach i plą-
sach z „Magiczną Krainą”. Pod-
czas tańców w sali było bardzo 
kolorowo. Wszyscy bawili się 
wesoło, uśmiech nie znikał z 
twarzy. 

Dziękujemy dzieciom i ro-
dzicom za zaangażowanie w 

przygotowanie pięknych balo-
wych strojów. 

Okres Karnawału zakończy-
liśmy tradycyjnie śledzikiem 
czyli zabawą taneczną przy 
muzyce na żywo dla nieco 
starszych Mieszkańców. 

Jak mówi jedno z polskich 
przysłów: ”Kto jada ostatki ten 
piękny i gładki” i tego życzymy 
uczestnikom Naszej zabawy 
oraz zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych za rok!
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Stalowe anioły w Spółdzielczym Klubie Sezam
Spółdzielczy Klub Sezam 

rozpoczął współpracę z by-
tomską galerią  Stalowe anio-
ły, która może poszczycić się 
tworzeniem  mozaik ceramicz-
nych.  Opowie o tym w naszym 
Klubie Magdalena Wichrow-
ska, właścicielka galerii, pod-
czas środowych warsztatów z 
tworzenia tych mini arcydzieł. 
Serdecznie zapraszamy już od 
kwietnia.

Sezon turystyczny w Sezamie!
Rozpoczynamy jednodnio-

wym wyjazd do Zamku W 
Mosznej 29.04. o godz. 9:00. 
Bajeczna rezydencja, znajdują-
ca się ok. 30 km od Opola i jed-
na z najbardziej rozpoznawal-
nych atrakcji turystycznych na 
Opolszczyźnie. 

Drugą proponowaną wy-
cieczką jest wyjazd do zam-
ku Książ – kompleksu zam-
kowego, zlokalizowanego w 
wałbrzyskiej dzielnicy Książ 
na Pogórzu Wałbrzyskim, bę-
dącego częścią Książańskie-
go Parku Krajobrazowego. 
Przez obiekt przebiega Szlak 
Zamków Piastowskich a sam 
obiekt jest trzecim co do 
wielkości zamkiem w Polsce.  
Koniecznie zarezerwujcie so-
bie czas, na wyjazd i poczujcie 
niesamowitą, owianą legenda-
mi aurę unoszącą się nad tym 
wyjątkowym miejscem. 

Cóż, pozostaje tylko zoba-
czyć to wszystko na własne 
oczy. 

Zapisy w Klubie lub telefo-
nicznie - 32 282 25 10



STRZECHA dla malucha

W marcu się zaczyna, 
gdy się kończy zima, 

Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem
Z pięknem kwiatów, 
z ptaków śpiewem.

Mówią, 
że w nim jak w garncu,nieustanna zmiana.Słońce grzeje w południe,mrozek szczypiez rana,a do tego jeszcze,
przelatują deszcze!

Zobaczysz je wiosną,
gdy na wierzbach rosną.

Srebrne futra mają,
Jak się nazywają?

On pierwszy do nas 
z ciepłych krajów wrócił, 

i nad polami 
piosenkę zanucił.

Słońce zaczyna mocniej 
przygrzewać, na dworze 
robi się cieplej, a dni są 
coraz dłuższe.

Codziennie widać, jak 
trawa się zieleni, a na drze-
wach rozwijają się liście  
i kwiaty. Z tej okazji przy-
gotowaliśmy dla Was parę 

ciekawostek, związanych  
z tą piękną porą roku.

Powszechnie myślimy  
o marcu, kwietniu i maju 
jako miesiącach wiosen-
nych, ale astronomicznie 
wiosna oficjalnie zaczyna 
się na równonocy wiosen-
nej.
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On pierwszy do nas 
z ciepłych krajów wrócił, 

i nad polami 
piosenkę zanucił.

Wiosna jest jedną z czterech pór 
roku na Ziemi. Podobnie jak po-
zostałe trzy pory roku, wiosna jest 
spowodowana przechyleniem osi 
Ziemi.

Gorączka wiosenna jest praw-
dziwa. Wiosną, kiedy temperatu-
ra wzrasta, naczynia krwionośne 
rozszerzają się, a niektórzy ludzie 

mają wtedy większą energię.
Małe ptaki uczą się śpie-

wać wiosną. Choć rodzą się  
z umiejętnością śpiewania, mu-
szą nauczyć się specyficznych 
piosenek swojego gatunku.  
Często uczą się swoich piosenek 
w ciągu dwóch miesięcy od naro-
dzin.
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Warsztaty muzyczne w Relaksie
Wybuch pandemii utrudnił 

nam wszystkim funkcjono-
wanie w życiu codziennym.  
Praca, pasje, zainteresowania, 
zostały nam z dnia na dzień 
wstrzymane i podobnie był 
z naszym Klubem. Wszystkie 
plany związane z działalnością 
musieliśmy przełożyć na czas 
bliżej nieokreślony. 

Na szczęście mamy to już za 
sobą, dlatego drodzy Mieszkań-
cy, serdecznie zapraszamy na 
czerwcową aukcję pracy wyko-
nanych przez naszych uczest-
ników sekcji  plastycznej! 

Prace malowane na płótnach 
farbami olejnymi, akrylami, 
prace na arkuszach papieru 
stworzone głównie przez nasze 
dzieci i młodzież, różnymi tech-
nikami. Rękodzieło naszych 
najmłodszych stworzonych na 
zajęciach z rzeźby i mozaiki.

Twórczość naszych uczest-
ników jest dostępna w naszej 
stacjonarnej galerii, gdzie zdo-
bią ściany klubu  i cieszą oko 
naszych bywalców. 

Dokładny termin aukcji bę-
dzie podany z początkiem maja.

Klub Relaks w swojej ofercie 
dla Mieszkańców ma nie tylko 
zajęcia plastyczne dla dzieci i 
młodzieży, warsztaty dla doro-
słych ale również intensywnie 
stawia na rozwój umiejętności 
muzycznych. 

Nauka gry na instrumencie 
wyrabia słuch muzyczny, po-
czucie rytmu i melodyjności 
oraz umiejętność słuchania 
muzyki z wyodrębnieniem in-
strumentów muzycznych w da-
nym utworze. To także nauka 
czytania nut, podstawy kompo-
zycji, aranżacji, improwizacji, 
ćwiczy pamięć i koncentrację.   
Mózg zostaje pobudzony do 
działania i uczy się skupiać na 
jednej rzeczy. Poprawia takżwe 
w podstawowym stopniu osią-
gnięcia w nauce - od matema-
tyki po literaturę. 

Gra na każdym instrumencie 
to świetny trening umysłu, za-
równo dla dzieci jak i dla do-
rosłych. Nie ma ludzi na świe-
cie, którzy nie słuchają muzyki. 
Umiejętność gry na instrumen-
cie jest przydatna na różnych 
płaszczyznach w życiu.

Jako Klub uwielbiamy każ-
dą dziedzinę sztuki, dlatego w 
naszej działalności nie może 
zabraknąć  muzyki. W naszej 
ofercie prowadzimy warsztaty  
nauki na gitarze oraz ukulele, 
prowadzone w grupach indywi-
dualnych i grupowych. 

P. Andrzej, instruktor zajęć 
muzycznych w naszym klubie, 
na co dzień pracuje w innej 
branży zawodowej natomiast 
zamiłowanie do muzyki to jego 
pasja, którą udało się dzięki 
szkoleniom przełożyć na in-
struktora nauki. Od dwóch lat 
współpracuje z nami, co środę 
lub czwartek przyjeżdża do nas 
aby popołudniami dzieciom  
i młodzieży przekazać wiedzę i 
umiejętności gry na instrumen-
tach strunowych szarpanych. 

Również dla zainteresowa-
nych prowadzimy naukę gry na 
pianinie, dzwonkach chroma-
tycznych oraz śpiewu. 

Zajęcia prowadzone są przez 
P. Barbarę która ukończyła 
Akademię Muzyczną w Kato-
wicach wychowanie muzyczne 
oraz wokalizę śpiewu solowe-
go. P. Basia całe swoje życie 
podporządkował muzyce, uczy 
w szkole, prowadzi chór jaki i 
również występuje solowo. 

Gra na instrumencie jest dla 
każdego, bez względu na wiek, 
płeć oraz status społeczny. Każ-
dy czas w  życiu człowieka, jest 
czasem dobrym do rozwoju, 
spełniania marzeń i znalezienia 
pasji. Nigdy nie jest za późno 
na to, aby się kształcić i dosko-
nalić grę na instrumencie.

Zapraszamy na zajęcia mu-
zyczne.

Aukcja
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Ferie zimowe
W tym rok od 14 lutego  do 

25 lutego odbyły  się półkolonie 
zimowe dla dzieci w wieku od 
7 lat do 12 lat. Trzy małe grupy, 
z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności.

Półkolonie dla dzieci były 
przepełnione zajęciami sporto-
wymi, edukacyjnymi i artystycz-
nymi. Zagwarantowany ciepły 
posiłek dodawał dzieciom siły 
do uczestnictwa w zajęciach. 
Każdego dnia w naszym planie 
dnia znajdowały się przeróżne 
atrakcje, najbardziej zapamię-
taną przez uczestników był 
wyjazd do parku pełnego pozy-
tywnej energii i radości- Freak 
Park w Będzinie, gdzie dzieci 
z uśmiechem na twarzy szala-
ły dwie godzin. Wycieczka do 
Muzeum Chleba w Radzionko-
wie przybliżyła dzieciom trady-
cję wypiekania chleba, które po 
zwiedzaniu muzeum i wysłu-
chaniu historii mogły wypiec 
swój własny mały chlebek. 

Poniedziałkowe seansy fil-
mowe w Cinema-City "Sing 2", 
"Skarb Mikołajka", sala zabawa 
w Rudzie Śl. Śląski Ogród Bo-
taniczny, spotkanie z przyrodą. 
"Milldefullnes czyli spacer z uważ-
nością" gdzie dzieci miały spo-
tkanie edukacyjno-warsztatowe 
z ornitologiem, laboratorium. 
Wycieczka do ośnieżonej Wisły 
na kulig i kiełbaskę z ogniska. 
Wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego „Pod Skałką” 
Przybynów, spotkanie ze zwie-
rzętami, warsztaty  manual-
ne- świeczki. W wolnym czasie, 
chodź przyznam że nie było go 
zbyt dużo, wychowawcy orga-
nizowali konkursy plastyczne, 
zgadywanki, kalambury. Jednak 
najprzyjemniejszą formą zaba-
wy była „płachta” zabawa w re-
kina, kolory, imiona-kreatywna 
gra integracyjna.

Zróżnicowanie zajęć, poprzez 
przeplatanie ich z innymi ak-
tywnościami ruchowymi, jest 

świetnym bodźcem do rozwoju  
dziecka i doskonałym pomy-
słem na twórcze spędzenie zi-
mowego czasu. Taka różnorod-
ność w trakcie dnia sprawia, że 
dziecko dłużej pozostaje sku-
pione i nie narzeka na nudę.

Oprócz świetnej zabawy nasi 
mali uczestnicy rozwijają umie-
jętności współpracy w grupie, 
jak również zdolności interper-
sonalne, dzięki którym stają się 
bardziej otwarci na otaczający 
je świat i ludzi. 

Bardzo nas cieszy, że w tym 
roku mimo zagrożenia związa-
nego z Covidem nasze półkolo-
nie zimowe odbyły się według 
planu. 

Odwiedziło nas 90 dzieci, 
przy zachowaniu reżimu sa-
nitarnego wszyscy uczestnicy 
zakończyli ferie zimowe z rado-
ścią i uśmiechem na twarzy.

Zapraszamy kolejne półkolo-
nie letnie już niebawem.
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Bytomskie Projekcje Filmowe w Klubach Relaks i Sezam BSM
Bytomskie Centrum Kultu-

ry we współpracy z Bytomską 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
realizuje projekt w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, fi-
nansowanego z Gminy Bytom.  
Seanse filmowe będą odbywać 
się w Spółdzielczych Klubach 
Relaks Bytom i Sezam. 

Założeniem projektu jest or-
ganizacja cyklu pokazów fil-
mowych, w soboty, w okresach 
marzec-czerwiec oraz wrze-
sień-grudzień. Wyświetlanie bę-
dzie połączone z tematycznymi 
warsztatami.

W dniu 12.03.2022 w  Spół-
dzielczym Klubie Relaks ru-
szyła pierwsza projekcja 
filmowa. Grono dzieci w so-
botni poranek zawitało do 

nas na seans „Magiczny dywan”.  
Następnie odbyły się warsztaty 
-  ”Sami robimy film animowany” 
połączone z wykładem o histo-
rii kina. 

Uczestnicy bawili się świet-
nie, reżyserując krótką animaj-
cę własnego pomysłu, konstru-
ując ją klatka po klatce. 

O godz. 14:00 ruszył seans 
dla dorosłych i młodzieży, zdo-
bywca trzech Oskarów - ”Green 
Book.” Niesamowita, oparta na 
faktach historia pianisty oraz 
jego kierowcy i ochroniarza. 
Wstęp, wykonany przez prowa-
dzącego dyskusję sprawił,  że 
film stał się jeszcze bardziej 
czytelny dla odbiorców.

Drodzy Mieszkańcy, pragnie-
my popularyzować kulturę  

i sztukę poprzez pokazy fil-
mowe. Chcemy, aby realizacja 
wpłynęła na uatrakcyjnienie 
form spędzania wolnego cza-
su, jak również na integrację 
uczestników. 

Po pandemii wiele osób wy-
cofało się z życia społecznego, 
dlatego te spotkania mogą stać 
się szansą na powrót i integra-
cję naszej społeczności. 

Warsztaty dają możliwość 
spróbowania własnych sił w 
różnych aspektach sztuki, w 
małym kameralnym gronie. 
Klubowe kino jest  miejscem w 
którym można złapać oddech, 
usiąść wygodnie i obejrzeć film, 
a także wymienić się różnymi 
spostrzeżeniami.

Serdecznie zapraszamy!




