


Szanowni Państwo, już niedługo przed 
nami Walne Zgromadzenie Członków 
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej, które będzie okazją do podsumowania 
działalności na przestrzeni ostatniego okre-
su. Jest to zarazem walne, na którym zostaną 
wybrani Członkowie Rady Nadzorczejna ka-
dencję 2022-2025.

Chciałbym w tym miejscu podziękować 
członkom Rady Nadzorczej za dotychczaso-
wą, owocną współpracę - w czasie tej kaden-
cji udało nam się wdrożyć wiele dobrych 
zmian w Spółdzielni. 

W okresie dynamicznych prze-
obrażeń w funkcjonowaniu, do-
stosowaliśmy metody ko-
munikacji z Mieszkańcami  
do realiów pandemicznych.

Dzięki pozyskanym 
sponsorom zapewniliśmy 
dla Mieszkańców ma-
seczki ochronne, żele 
do dezynfekcji i inne 
produkty wchodzące 

w skład pakietów Covidowych (szczegóły tej 
akcji opisane zostały w naszym kwartalniku 
w numerze14/2020, dostępnym na stronie 
internetowej Spółdzielni). 

Okres dynamicznych zmian nie wpłynął 
na nasze priorytetowe działania. Cały czas 
trwa termomodernizacja spółdzielczych  
zasobów. Nowe elewacje można zobaczyć 
praktycznie w każdym zakątku Bytomia, a na 
pewno na terenach każdej z Administracji. 

Tereny zielone będące w naszym za-
rządzaniu, to kolejny powód do dumy.  

Dbamy o nie, aby cieszyły oko Miesz-
kańców i były miejscem  zabaw naj-
młodszych. Zwracamy szczególną 
uwagę na prostotę rozwiązań pro-
jektowych. Sposób zagospodaro-

wania przestrzeni zielonej 
powinien umożliwiać 

ewentualne przekształ-
cenia oraz rozbudowy, 
np. w sytuacji pozyska-
nia środków finanso-
wych lub znaczących 

zmian infrastrukturalnych.  
W naszej ocenie najlepsze roz-

wiązania to te, które możemy w łatwy sposób 
adaptować do zmieniających się uwarunko-
wań zewnętrznych. Ograniczamy do mini-
mum działania powodujące przekształcenia 
terenu oraz ingerencję w zieleń zastaną. 
Przyjmujemy rozwiązania zbieżne z charak-
terem oraz specyfiką otoczenia. Dostoso-
wujemy gabaryty i odległość nasadzeń do 
infrastruktury i zabudowań wokół. System 
oświetlenia projektujemy tak, aby zapew-
nić stosowne oświetlenie nocne w istotnych 
miejscach na terenach wszystkich Admini-
stracji. Utrzymujemy także jednolity charak-
ter rozwiązań i elementów małej architektu-
ry - stosujemy określony wzór ławki miejskiej 
oraz placyków gospodarczych.

Projekty Budżetu Obywatelskiego reali-
zowane przez BSM to niewątpliwie kolejne 
powody do dumy. Dzięki nim nasze Spół-
dzielcze Kluby stały się perłą w koronie.  
Tętnią życiem i zapewniają mnóstwo zabawy,  
w szczególności naszym najmłodszym 
Mieszkańcom. Tegoroczne, realizowane w 

ramach Budżetu Obywatelskiego, Bytomskie 
Projekcje Filmowe cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Napędzani Waszym za-
interesowaniem i entuzjazmem rozpoczęli-
śmy już przygotowanie kolejnego projektu. 
Idziemy po więcej - a to wszystko dla na-
szych Mieszkańców!

Bardzo zależy nam na sprawnym przepły-
wie informacji pomiędzy Mieszkańcami a 
Spółdzielnią, dlatego w czasie pandemii roz-
poczęliśmy zbieranie danych za pośrednic-
twem ankiet. Okazały się one niesamowitym 
sukcesem, zatem będziemy kontynuować 
ten projekt. Niezależnie od ankiet cały czas 
nasi pracownicy pozostają do Państwa dys-
pozycji, zarówno w kontakcie osobistym,jak i 
telefonicznym. Rozmawiajmy, wymieniajmy 
poglądy - wszystko, aby w naszych zasobach 
żyło się Państwu jak najlepiej.

Raz jeszcze składam serdeczne podzięko-
wania Członkom Rady Nadzorczej za wkład 
pracy i zaangażowanie każdego dnia. 

Zawsze najważniejsi są Mieszkańcy
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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 tytule wpisując: Reklama Strzecha.

Osiedle „Szombierki-Południe”
ul. Orzegowska 40 – pow. użytkowa 135,59 m2 (piwni-

ca pawilonu), instalacja elektryczna

W celu dokonania oględzin kontakt z Administracją Nr 

1, ul. Orzegowska 40, 41-907 Bytom, tel. 32 281 76 70.

Osiedle „Szombierki-Północ” 

ul. Mazurska 3 - pow. użytkowa 90,68 m2 (pawilon I 

piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin kontakt z Administracją Nr 

2, ul. Mazurska 3, 41-907 Bytom, tel. 32 386 10 83.

Osiedle „Arki Bożka”
ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 138,84 m2 (pawi-

lon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 27c - pow. użytkowa 180,28 m2 (pawi-

lon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 57 - pow. użytkowa 130,20 m2 (pawi-

lon, parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 57 - pow. użytkowa 34,20 m2 (pawi-

lon, parter),  instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin kontakt z Administracją 

Osiedla Nr 3 przy ul. Chorzowskiej 57, 41-902 Bytom, 

telefon 32 282 25 12.

Osiedle „Śródmieście”
pl. Grunwaldzki 15 – pow. użytkowa 38,80 m2 (lokal 

wbudowany, parter) instalacja elektryczna, wod.-kan.

ul. Szkolna 10 – pow. użytkowa 47,18 m2 (lokal wbu-

dowany, parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin kontakt z Administracją Nr 

4, pl. Woj. Pol. 9, 41-902 Bytom, telefon 32 281 45 45.

Wzór umowy najmu do wglądu w siedzibie BSM,  
ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom, pokój 6.

Informacje dodatkowe: Dział Lokali Użytkowych  
i Rozliczeń Mediów, tel. 32 281 12 91, wew. 30, 31.





98

Podsumowanie akcji wspierajacych
Miniony okres trzech lat, to w dużej mie-

rze czas pandemii koronawirusa. W tych jak-
że trudnych chwilach Bytomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, przy wielkim udziale naszych 
darczyńców, wspomogła najbardziej zagro-
żoną grupę Seniorów środkami ochrony in-
dywidualnej.

Zorganizowana akcja Maseczka dla Senio-
ra cieszyłą się wśród naszych Mieszkańców 
ogromnym zainteresowaniem.

Pracownicy Działu ds. Infromatyki  
i Komunikacji z Mieszkańcami dostarczy-
li do rąk Mieszkańców 700 maseczek oraz  
900 opakowań płynu do dezynfekcji.

Nie zapomniano również o naszych 
najmłodszych Mieszkańcach. W ob-
liczu zamkniętych szkół oraz izolacji  
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa roz-
dysponowała ponad 200 sztuk artykułów  
z przyborami do malowania i rysowania.

Nasze działania znacząco przyczyniły się 
zarówno do wsparcia Seniorów, jak i naj-
młodszych Mieszkańców.

www.rb-rowerek.pl
tel. 32 282 35 25ul. Witczaka 12, 41-902 Bytom

W naszym salonie polecamy: bagażniki na rowery, 
dachowe, na hak, boksy i inne.

Zapewniamy transport

Rowery światowych marek, profesjonalny serwis. 

Zakup na Raty 0% RSSO

J Ó Z E F C Z A K A  2 9
4 1 - 9 0 2  B Y T O M
3 2  8 1 0  1 0  1 0

Z  T Y M  K U P O N E M  J E D E N

M I E S IĄC  D Z I AŁA N I A  U SŁU G

GRAT IS !
obowiązuje przy zawarciu umowy na 24 miesiące

INTERNET, TELEWIZJA I
TELEFON W TWOIM DOMU -

SPRAWDŹ NAS!
już od 45 zł miesięcznie

W W W . M I C R O C H I P . N E T . P L
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Nadszedł czas podsumowań, analiz, 
wniosków i refleksji dot. działań 
podjętych w minionych 3 latach.  

Był to okres wyjątkowy, w którym należało 
zmierzyć się i stawić czoło zupełnie nowym 
wyzwaniom, ograniczeniom i obostrzeniom 
na niespotykaną dotąd skalę. Mimo trudnych 
warunków, działania Administracji nr 1 mia-
ły na celu zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie zasobów całego osiedla.

W okresie 2019–2022 roku na roboty 
planowane, bieżące i interwencyjne pra-
ce remontowe, usuwanie awarii oraz skut-
ków dewastacji w budynkach mieszkalnych,  
a także na sporządzenie dokumentacji pro-
jektowych wydatkowano 6 mln 784 tys. zł.

Zaangażowanie środków finansowych na 
remonty w zasobach mieszkalnych i użytko-
wych przedstawia się następująco:

• Roboty instalacyjne wod.-kan., gaz, C.O.  
     - 3 mln 243 tys. zł

• Prace malarskie - 635 tys. zł

• Prace dekarskie - 525 tys. zł

• Prace termomodernizacyjne - 1 mln 267 tys. zł

• Roboty ogólnobudowlane - 427 tys. zł

• Roboty elektryczne - 286 tys. zł

• Roboty brukarskie - 401 tys. zł

Wyżej wymienione branże oraz kwoty  

zawierają wykonanie m.in.: dokumen-
tacji projektowej dla wymiany zaworów 
gazu, wymianę zaworów podpionowych in-
stalacji gazowej, wymianę pionów wody,  
kanalizacji, w tym deszczowej, wymianę gło-
wic C.O. wraz z zaworami grzejnikowymi, 
roboty malarskie klatek schodowych, robo-
ty dekarskie, prace dociepleniowe elewacji 
szczytowych, docieplenie stropodachów,  
montaż zadaszenia balkonów X piętra, wy-
mianę drzwi wejściowych głównych do piw-
nic, modernizację opraw oświetleniowych 
na klatkach schodowych, prace brukarskie 
- remonty chodników, nawierzchni ciągów 
pieszych, montaż uziemień wyrównawczych 
instalacji, wymianę instalacji elektrycznej 
piwnic.

Spoza środków funduszu remontowego 
sfinansowano budowę parkingu terenowego 
dla samochodów osobowych wraz ze zjaz-
dem z drogi publicznej, przebudową istnie-
jącego zjazdu oraz ogrodzeniem przy ul. 
Gen. Grota Roweckiego 17-29. Parking dys-
ponuje 84 miejscami postojowymi - w tym 
3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. 
Parking wyposażony został w system kamer 
monitoringu, szlabany i automatykę sterują-
cą, oświetlenie. Koszt budowy wyniósł ok. 1 
mln zł i od początku uruchomienia (wrzesień 
2020 roku) jest on w całości zajęty.

Administracja nr 1
Szombierki Południe

W okresie 2019–2021 roku wystawiono  
i realizowano prawie 4,5 tys. zleceń:

• ogólnobudowlane - 1444 szt.; 33 %

• instalacyjne, w tym:

- wod.-kan. gaz., c.o. - 1 592 szt.; 36 %

- elektryczne - 625 szt.; 14 %

- domofonowe - 413 szt.; 9 %

- usterki i awarie urządzeń dźwigów -  
        367  szt.; 8 %.

W omawianym okresie przeprowadzano 
planowane, bieżące, jak i interwencyjne dzia-
łania polegające na uporządkowaniu i utrzy-
maniu w należytym stanie zieleni osiedlowej 
oraz infrastruktury rekreacyjnej. W zakresie 
czynności znalazło się m.in. wykonanie na-
sadzeń zastępczych, nakazanych Decyzjami 
Administracyjnymi wydanymi przez Refera-
ty Ochrony Środowiska Urzędów Miejskich.  
I tak w latach 2019-2021 zrealizowano wy-
cięcie drzew (110 szt.), nasadzenie drzew 
(158 szt.), pielęgnację - cięcia korekcyjne 
drzew (35 szt.), nasadzenia krzewów - w tym 
ozdobnych (ok. 1.270 szt.), wymianę oraz 
montaż nowych ławek (26 szt.). 

Reasumując, przedstawione powyżej in-
formacje dają jedynie poglądowy obraz z za-
kresu czynności, działań i przedsięwzięć re-
alizowanych w zasobach tutejszego osiedla 
mieszkaniowego, któremu przynależy Ad-
ministracja. Niebagatelnym jest fakt, iż naj-
ważniejszy aspekt działalności tutejszej pla-
cówki spółdzielczej, tj. bezpośredni kontakt 
Mieszkańców z administracją został mocno 
zakłócony i ograniczony z powodu koniecz-
ności zachowania dystansu społecznego–
bezpieczeństwa zdrowotnego.

Oby podobne doświadczenia już więcej 
nie stały się Państwa i naszym udziałem.
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Szanowni Państwo, przed nami czas 
podsumowań i przemyśleń. Lata 
2019-2022 to zarówno dla Pań-

stwa, jak i dla nas trudny okres pandemii i 
wszelkich związanych z nią utrudnień. Mimo 
wszystko, każdorazowo staraliśmy się być do 
Państwa dyspozycji i sprostać wyznaczonym 
nam zadaniom. Już w roku 2017 został przy-
gotowany harmonogram wymiany pionów 
wodno-kanalizacyjnych, który realizuje-
my począwszy od wymiany poziomów piw-
nicznych przez uciążliwe dla Państwa prace 
związane z wymianą starych rur żeliwnych 
na nowe z tworzyw sztucznych w Waszych 
domach. Sukcesywnie wymieniane są kolej-
ne piony we wszystkich nieruchomościach 
zlokalizowanych w zasobach. Kierujemy się 
przy tym głównie awaryjnością instalacji, 
Państwa zgłoszeniami oraz dostępnością 
środków finansowych zgromadzonych na 
funduszu remontowym poszczególnych bu-
dynków. Kolejnym ważnym aspektem zwią-
zanym z podniesieniem komfortu i bezpie-
czeństwa życia w Państwa budynkach jest 
sukcesywna wymiana instalacji elektrycznej. 
Prace dotyczą wymiany instalacji w piw-
nicach i na klatkach schodowych na nową, 
łącznie z wymianą głównych rozdzielni prą-
du oraz wymianą lamp na lampy typu LED z 
czujnikami ruchu. 

Remonty te zostały wykonane między in-
nymi w budynkach przy ulicach: Mazurskiej, 
Bałtyckiej, Zabrzańskiej, Małachowskiego, 
Podhalańskiej, Tatrzańskiej, Wróblewskiego.

Istotnym przedsięwzięciem realizowa-
nym w zasobach Administracji nr 2 od roku 
2019 była budowa kolejnej nitki sieci cie-
płowniczej przez firmę PEC, przez co obecnie 
wszystkie budynki zlokalizowane w naszych 
zasobach mogą być ogrzewane z sieci. Wy-
konano w latach 2020 -2021 wewnętrzną in-
stalację centralnego ogrzewania w częściach 
wspólnych wraz z przygotowaniem przyłączy 
do mieszkań. Instalacja w Waszych mieszka-
niach pozostaje do wykonania w Państwa 
zakresie. Chcielibyśmy także uspokoić w tym 
miejscu, że prowadzimy nadzór nad praca-
mi związanymi z przywróceniem terenów do 
stanu poprzedniego. Są one wciąż prowadzo-
ne i zgodnie z harmonogramem będą wyko-
nywane również w okresie jesiennym.

W latach 2019-2021 prowadzone były pra-
ce brukarskie obejmujące wykonanie nowych 
miejsc parkingowych, chodników i remontów 
nawierzchni dróg. Jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć w latach były prace związa-
ne z budową nowych podwórek gospodar-
czych. W związku z koniecznością segregacji 
odpadów z podziałem na pięć frakcji znacznie 

Administracja nr 2
Szombierki Północ
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zwiększyła się liczba potrzeb-
nych kontenerów. Za niewłaści-

wą segregację Mieszkańcy mogą być obcią-
żani karami. W związku z tym wykonano 
nowe podwórka gospodarcze obsługujące 
następujące nieruchomości: Podhalańska, 
Małachowskiego, Mazurska, Wróblewskie-
go. Dodatkowo powstał dedykowany loka-
lom użytkowym placyk gospodarczy przy 
ul. Mazurskiej 3. Celem przyporządkowania 
danego podwórka gospodarczego do nieru-
chomości w roku 2021 wprowadzono tablice 
znamionowe umieszczone na wiatach śmiet-
nikowych.

Podczas corocznych przeglądów gazowych 
każdorazowo w latach 2019-2021 zlecone 
zostały prace związane z usunięciem awa-
ryjnych nieszczelności zarówno w Państwa 
lokalach jak i częściach wspólnych budynku. 
W celu zmniejszenia ilości występowania 
awarii instalacji gazowych do planów re-
montowych od roku 2020 wprowadzone zo-
stały prace związane z wymianą poziomów 
gazowych w piwnicach budynków łącznie z 
montażem zaworów podpionowych. Daje to 
większe poczucie bezpieczeństwa i komfort 
użytkowania dla Państwa. Prace te będą kon-
tynuowane docelowo na wszystkich budyn-
kach w zasobach Administracji nr 2. 

W ostatnich trzech latach wykonywane 
były prace związane z konserwacją, remon-
tami i wymianą wind. W rzeczonym okresie 
wykonywane były również prace ogólno-
budowlane  zarówno niewielkie remonty 
zakładające głownie poprawę estetyki Pań-
stwa nieruchomości czyli remonty schodów 
i wejść do budynków, ale także zwiększające 
komfort cieplny - docieplenie stropodachów 
oraz docieplenie ściany szczytowej.

Podsumowując, prace wszelkiego typu 
są wciąż wykonywane, nadal prowadzona 
jest wymiana pionów oraz modernizacja za-
równo instalacji elektrycznej jak i gazowej 
w Państwa nieruchomościach prowadzimy 
pielęgnację terenów zielonych, przycinkę i 
wycinkę drzew oraz nasadzenia krzewów jak 
i nowych drzew. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
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Szanowni Państwo! Po długim i cięż-
kim okresie jaki zafundowała nam 
światowa pandemia przychodzi czas,  

kiedy mamy możliwość spotkać się z Pań-
stwem. Nie jest to wprawdzie koniec roku 
i zwyczajowy czas podsumowań, ale dobra 
okazja do zaprezentowania szerokiego za-
kresu prac, które pomimo utrudnień, zre-
alizowaliśmy zgodnie z założeniami Planów 
remontowych w latach 2019-2022.

Najbardziej spektakularne remonty to 
oczywiście termomodernizacja Chorzow-
skiej 20, Cichej 1a oraz Ostatniej 2 a-d.  
Budynki zyskały nowoczesny wygląd i kom-
fort użytkowania. Wszystkie nieruchomości 
w zasobach naszej Administracji, a jest ich 
łącznie 38, mamy docieplone! Oddaliśmy 
do Państwa użytku w okresie ostatnich 3 lat  
13 nowych placyków gospodarczych. 

Jako na Zarządcy ciąży na nas odpowie-
dzialność za stworzenie miejsca składo-
wania odpadów z możliwością właściwego 
segregowania, które zadeklarowało 100% 
naszych Mieszkańców. Staraliśmy się, aby al-
tany śmietnikowe nie tylko spełniały swoją 
funkcję, ale także wtapiały się w architek-
turę osiedla. Spokojnie możemy stwierdzić,  
że się udało. Nasze osiedle to bardzo atrak-
cyjne miejsce do spacerów. Sąsiedztwo dużej 

ilości zieleni, Żabie Doły i Park Mickiewicza. 
Wychodząc naprzeciw sugestiom naszych 
Mieszkańców zadbaliśmy o komfort i bez-
pieczeństwo spacerów, montując oświetlenie 
zewnętrzne w miejscach najbardziej uczęsz-
czanych. Rozjaśniła się stylowymi latarnia-
mi alejka przy Chorzowskiej od nr 27b, aż do 
Chorzowskiej 39, a także deptak za nierucho-
mościami Arki Bożka 8 i Arki Bożka 10. 

Dla zmotoryzowanych, a takich przecież 
mamy coraz więcej, staraliśmy się stworzyć 
nowe miejsca parkingowe. I w tej kwestii 
możemy odkreślić plus! Nowe parkingi przy 
Chorzowskiej 12a, 16-20, Cichej 1a, Cho-
rzowskiej 27 c cieszą się dużym powodze-
niem i w dużej mierze rozładowały napięcie 
jakim było znalezienie miejsca wolnego dla 
swojego pojazdu. Tam gdzie stworzenie du-
żego parkingu nie było wykonalne ze wzglę-
dów technicznych, postaraliśmy się o maksy-
malne wykorzystanie terenu. 

Poszerzone zostały dotychczasowe miej-
sca parkingowe przy Arki Bożka 5, 5a, 8, 
Chorzowskiej 27, 29, 29a oraz Adamka 24. 
Przed nami jeszcze budowa parkingu przy 
Chorzowskiej 27b. Poprawiamy komfort i es-
tetykę naszych nieruchomości. Piękne wnę-
trza prezentują po szlifowaniu, gładzeniu i 
malowaniu Chorzowska 16, 18, 39, a także 

Administracja nr 3
os. Arki Bożka

Adamka 22 e, 28 a i b, 24 c, d, g,  
Armii Krajowej 26, a-c. To wszyst-

ko widać! A czego nie widać? 

Stropodachy! Zimą cieplej, latem się nie 
nagrzewa. Naszych 17 nieruchomości zyskało 
izolacyjną „czapkę”, a pozostałe będą realizo-
wane do końca br. Drzwi do piwnic! Zgodnie 
z normami przeciwpożarowymi – niepalne, 
bezpieczne i oczywiście estetyczne. Wymia-
na instalacji wodno-kanalizacyjnej w Państwa 
pionach jest realizowana zgodnie z harmo-
nogramem ustalonym jeszcze w roku 2017 r.  
Wymiana tablic rozdzielczych oraz maskownic 
dla instalacji niskoprądowych w przestrzeni 
klatek schodowych, wymiana oświetlenia kla-
tek schodowych na oszczędne LED, wymiana 
poziomów instalacji gazowej wraz z zaworami 
w przestrzeni piwnic. Przeprowadzona została 
profesjonalna wymiana dźwigów (wind) w nie-
ruchomości Chorzowska 12a – dwie sztuki oraz 
Cicha 1a.

Zadbaliśmy o naszych najmłodszych Miesz-
kańców tworząc nowy plac zabaw przy Cho-
rzowskiej 47. W miejscu starego, zarządzanego 
przez Miasto Bytom, po wypowiedzeniu umo-
wy dzierżawy, powstał nowy zestaw do zabawy.

Na bieżąco realizujemy prace w przestrzeni 
zielonej – pielęgnujemy drzewa, wycinamy i 
nasadzamy zgodnie z wytycznymi Urzędu Mia-
sta, Wydziału Inżynierii Środowiska. Odświe-
żane są skwery i zieleńce. Nowego charakteru 
doczekały się rabatki przy Chorzowskiej 57, 53-
55, Cicha 1a, Adamka 24 i to naturalnie jeszcze 
nie koniec.

Żywiąc nadzieję, że sytuacja gospodarcza 
kraju nie utrudni nam możliwości realizacji ko-
lejnych projektów, będziemy Państwa o nich na 
bieżąco informować.
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W latach 2019-2022 w zasobach 
Administracji nr 4 zrealizowa-
no wiele projektów mających na 

celu poprawę komfortu użytkowania loka-
li mieszkalnych, budynków oraz terenów  
zewnętrznych przez naszych Mieszkańców.

Na uwagę zasługuje m. in. wymiana pio-
nów wodno–kanalizacyjnych, która chociaż 
uciążliwa, to jednak niezbędna z uwagi na 
niejednokrotnie katastrofalny stan insta-
lacji. Wraz z wymianą pionów dokonujemy 
wymiany poziomów wodno-kanalizacyjnych

Jednym z głównych celów prac przepro-
wadzonych w latach 2019-2022 jest popra-
wa bezpieczeństwa użytkowania budynków 
mieszkalnych. W związku z tym dokonano 
wymiany poziomu instalacji gazowej w piw-
nicach budynków m.in. przy ul.  Kossaka 23, 
25, 26 i 28, Alojzjanów 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 
38a. Prace te będą nadal prowadzone i reali-
zowane w kolejnych nieruchomościach.

W części zasobów zrealizowaliśmy  re-
mont instalacji elektrycznej oraz wymianę 
oświetlenia klatek schodowych i piwnic na 
oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu w 
budynkach przy ul. Witczaka 39, Szkolnej 
10, pl. Akademickim 2, pl. Wojska Polskiego 
7,8,10. Prace te wpłyną na obniżenie zużycia 
energii elektrycznej potrzebnej do oświetle-

nia części wspólnych. W budynkach przy pl. 
Woj. Polskiego 1-6 oraz przy ul. Alojzjanów 
w 2020 r. wykonaliśmy wymianę rozdzielni 
głównej – elektrycznej.

Od kilku lat prowadzimy komplekoso-
we prace związane z remontem balkonów.  
W budynkach przy ul. Witczaka 39-41 prze-
prowadziliśmy przebudowę drzwi balkono-
wych klatki schodowej. 

Zlecamy roboty brukarskie polegające na 
ułożeniu nowej nawierzchni z kostki beto-
nowej lub płyt ażurowych. W ostatnim cza-
sie tego typu prace wykonane zostały przy  
ul. Alojzjanów 30a, Kossaka 23-25, 26-28  
i pl. Wojska Polskiego 7, a w latach poprzed-
nich np. przy ul. Witczaka 33, 70, 72. 

Dla poprawienia bilansu cieplnego bu-
dynków, co w dalszej perspektywie umożli-
wia obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań 
w zasobach ADM 4 przeprowadzono prace 
termomodernizacyjne poprzez docieplenie 
stropodachu w budynkach przy ul. Grottge-
ra 1 oraz przy pl. Wojska Polskiego 7,8,10,11.  
W budynkach przy ul. Szkolnej 11 oraz Sokoła 
20 konieczne było wykonanie izolacji pionowej 
wraz z izolacją termiczną z uwagi na problem 
związany z przenikaniem wód opadowych do 
części piwnicznych. Prace wykonano na ścia-
nach od strony północnej budynków.

Administracja nr 4
Śródmieście

W budynkach przy ul. Grottgera 1 oraz 
przy pl. Wojska Polskiego 1-6 wykonali-
śmy termomodernizację ścian szczytowych. 
Prace polegały na demontażu istniejącego 
docieplenia z wełny mineralnej i blach tra-
pezowych. Nowe ocieplenie ścian wykonano 
w systemie STO, na które składają się pły-
ty styropianu i wełny mineralnej, warstwy 
zbrojeniowej, wykończone tynkiem siliko-
nowym. Nowe warstwy ocieplenia spełniają 
aktualnie obowiązujące normy w zakresie 
wartości współczynnika przenikania ciepła.

Pełna termomodernizacja w technolo-
gi STO została zrealizowana na budynkach 
przy ul. Żeromskiego 29  oraz Witczaka 33, 
39, 41. Nowe elewacje budynków stały się  
wizytówką operatywności i zaangażowania 
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
proces rewitalizacji architektury miejskiej.

W ramach realizacji projektu Moderniza-
cja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją 
niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019 – 2023 w bieżącym roku zakończyliśmy 
prace związane z podłączeniem do sieci cie-
płowniczej PEC. 

Wykonaliśmy wewnętrzną instalację c.o. 
w części wspólnej budynków przy ul. Piłsud-
skiego 69a, Kossaka 26,28, Lenartowicza 4a 
oraz  Matejki 18a i 20. Aby poprawić bezpie-
czeństwo jak również komfort życia naszych 
Mieszkańców w latach 2019 – 2022 po uzy-
skaniu zaleceń UDT oraz opinii inspektora 
nadzoru do spraw dźwigowych przystąpili-
śmy do  modernizacji dźwigów przy pl. Woj-
ska Polskiego 7 i 11, natomiast komplekso-
wa wymiana dźwigu wykonana została w 
budynkach przy pl. Wojska Polskiego 10 i w 
budynku przy ul. Żeromskiego 29. 
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Ostatnie trzy lata pracy w zasobach 
Administracji nr 5 to przede wszyst-
kim wykonywanie prac instalacyj-

nych związanych z przyjętym w roku 2017 
harmonogramem wymiany pionów wodno-
-kanalizacyjnych. Działania te mają na celu 
wymianę starych żeliwnych rur, niewymie-
nianych od momentu powstania budynku, na 
nowe z tworzyw sztucznych. 

Kontynuowane były również prace bru-
karskie związane z wymianą starych na-
wierzchni na nowe oraz budowane nowe 
podwórka gospodarcze z uwagi na koniecz-
ność segregowania odpadów oraz możliwość 
obciążania naszych Mieszkańców dodatko-
wymi opłatami za złe segregowanie. Dlatego 
też celem uporządkowania systemu składo-
wania odpadów i ich koniecznej segregacji 
wprowadzone zostały w roku 2021 tablice 
znamionowe przyporządkowujące podwór-
ko gospodarcze do danej nieruchomości.  
W kolejnym etapie wiaty są sukcesywnie 
zamykane celem ograniczenia podrzucania 
przypadkowych śmieci. 

Ważnym elementem są powtarzające się 
rokrocznie prace ogólnobudowlane zawie-
rające w swoim wachlarzu zarówno zadania 
drobne typu remont schodów wejściowych 
do klatki, ale też te, o dużym znaczeniu este-

tycznym i co najważniejsze, zapewniającym 
bezpieczeństwo użytkowania czyli remonty 
balkonów wraz z wymianą balustrad. 

Kompleksowe remonty balkonów zostały 
przeprowadzone na następujących budyn-
kach: Wyzwolenia 14 - 20, Wyzwolenia 22 - 28 
oraz Wyzwolenia 30 - 38. Wymiana balustrad 
balkonowych oraz remont posadzek został 
przeprowadzony w budynkach zlokalizowa-
nych przy ul. Pomorskiej 17-21, Wyzwolenia 
93 i 95 oraz Zabrzańska 24 i 26.

Prowadzone były również prace z branży 
elektrycznej, które miały na celu zmniejsze-
nie zużycia prądu w częściach wspólnych bu-
dynków, a także podnieść komfort Mieszkań-
ców. Głównie były wykonywane: wymiany 
lamp na oświetlenie typu LED wraz z czuj-
nikami ruchu oraz modernizowane instala-
cje elektryczne w piwnicach wraz z wymianą 
instalacji w komórkach lokatorskich. W roku 
2021 zakończono proces wymiany głównych 
rozdzielni elektrycznych w budynkach zlo-
kalizowanych w zasobach Administracji nr 5. 

Bardzo istotnym typem robót są wszelkie 
prace związane z instalacją gazową. Wystę-
pujące usterki i awarie usuwane są w try-
bie pilnym, dodatkowo celem podniesienia 
zarówno komfortu użytkowania, jak i bez-
pieczeństwa, sukcesywnie są wymieniane 

Administracja nr 5
Przy Kopalni

poziomy instalacji gazowych w 
piwnicach budynków oraz mon-

towane zawory podpionowe. Prace te zostały 
wykonane między innymi w budynkach; Wy-
zwolenia 97-103, Wyzwolenia 52-54, Wyzwo-
lenia 42. 

W latach 2019-2021 wykonywane były 
także prace związane z windami. Przepro-
wadzono zarówno drobne naprawy mecha-
nizmów odpowiadających za właściwą pracę 
dźwigu, jak i drobne remonty samych kabin. 
Wymianę kompletnego dźwigu zrealizowano 
w budynku przy ul. Pomorskiej 15. 

Pozostała jeszcze sprawa naszych naj-
młodszych Mieszkańców. Sukcesywnie do-
posażane były place zabaw przy ul. Wyzwole-
nia 97-103 oraz Wyzwolenia 30-38. Usunięto 
stare sprzęty, niespełniające przyjętych wy-
mogów. Każdorazowo konserwowane były 
wszystkie sprzęty oraz uzupełniono w nowe 
urządzenia oba place. 

Tereny zielone pielęgnowane są przez fir-
mę zajmującą się sprzątaniem i koszeniem. 
Dodatkowo zlecane są prace pielęgnacyjne 
drzew i krzewów oraz przeprowadzane wy-
cinki drzew, których stan fitosanitarny za-
graża bezpieczeństwu ludzi, jak i mienia. 
Zgłaszane są drzewa, które w Państwa od-
czuciu powodują zaciemnienie w mieszka-
niach oraz mają wpływ na zniszczenia dróg, 
chodników, a także powodują uszkodzenia 
instalacji. Na podstawie decyzji wydawanych 
przez Urząd Miasta w Bytomiu przeprowa-
dzane są również nasadzenia nowych drzew, 
a także realizowane są nasadzenia krzewów 
typu liguster. Wycinka była realizowana mię-
dzy innymi przy ul. Wyzwolenia 30-38, przy 
garażach ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia 14-
20, ul. Wyzwolenia 76-80.
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Piękna trucizna! 

Środek lata! Wielka, rozpędzona maszy-
na – Matka Natura! Grzeje słońcem, 
złości spektakularną burzą, żeby zaraz 

uśmiechać się tęczą. Trwa okres ochronny dla 
drzew, ptaków, leśnych zwierząt! Trwa okres 
pełnego rozkwitu, wychowywania młodych, 
gromadzenia zapasów na okres zimy. Natu-
ra pracuje na pełnych obrotach, a człowiek?  
No cóż! Głównie odpoczywa. Lato to przecież 
okres wakacji, wyjazdów, podróży. Znużeni 
jesienno-zimowym pejzażem, który ogląda-
my w ciągu roku jakby dłużej, chcemy tej let-
niej aury nabrać na zapas, napatrzeć do syta, 
wręcz zachłysnąć zapachem nagrzanych, 
ziołowych pól, wiatru znad morza i szumią-
cego lasu. Zielony kolor, którego w letnim 
pejzażu odcieni jest mnóstwo, działa uspa-
kajająco. Jesteśmy wakacyjnie wyluzowani, 
roztargnieni, wręcz leniwi, ale...

Nie traćmy czujności, a zwłaszcza je-
śli mamy pod opieką dzieci! Rośliny, które 
nas zachwycają kolorami, kwiatostanem,  
a ich nazw zazwyczaj nie znamy, w zestawie 

z urodą mogą zaserwować spore kłopo-
ty zdrowotne i poważnie zepsuć 

urlop! Sporą ich rodzinę spo-
tkać można podczas space-

ru na łące lub w lesie, inne 
z kolei w naszych ogro-

dach lub domowych wazonach. Wcale nie 
trzeba jechać do egzotycznych krajów, żeby 
zapoznać się na własnej skórze z mocą, jaką 
mają rośliny. A te w naszej szerokości geo-
graficznej potrafią być nie mniej złośliwe niż 
te z Afrykańskiej dżungli. 

Piękne i trujące bestie są na wyciągnięcie 
ręki! Najbardziej rozreklamowany (ostrze-
żenia o roślinie pojawiają się sezonowo, 
każdego roku w środkach masowego prze-
kazu) i niebezpieczny to przypominający 
gigantyczny koper Barszcz Sosnowskiego.  
Kolega Barszcz do małych nie należy i ciężko 
go nie zauważyć! Dumnie nosi swój prawie 4 
metrowy wzrost, sok ma silnie parzący i tok-
syczny. Spotkanie z tym delikwentem grozi 
poparzeniem. Kwiatostan - choć imponują-
cy - do bukietu z polnych kwiatów nie bę-
dzie pasował! Nie polecam! Na osiedlowych 
skwerach obecności nie stwierdzono, ale 
bądźmy uważni! 

Dla własnego bezpieczeństwa. 
Pamiętajmy, aby zgłaszać 

miejsca występowania tego 
delikwenta do lokalnych 
władz oraz Sanepidu za-

miast działać na własną rękę  
i ryzykować niebezpie-

czeństwem.

W osiedlowej, zielo-
nej przestrzeni na pew-
no można spotkać sze-
reg innych, nie mniej 
groźnych przeciwni-

ków. Niektóre gatunki,  

a właściwie większość sami  
sadzimy! Ale bez obaw!  

Do czasu, jak sałatka na talerzu  
zawiera zieleninkę do tego przezna-
czoną, to nic nam nie grozi.

Komplikacje pojawiają się, gdy 
zechcemy degustować owoce lub 
liście krzewów z kwietnej rabatki. 

Czarny bez? No, jak to!  
Przecież sok z owoców jest wręcz 
leczniczy?! Tak, owszem, ale niedojrzałe 
owoce są szkodliwe dla człowieka i zwie-
rząt z uwagi na zawartą w nich prunazynę 
i sambunigrynę. Na szczęście ich stężenie 
jest niewielkie, dlatego zatrucie bzem po-
winno skończyć się na bólu brzucha i nie-
strawności. 

Pan Bez chętnie rośnie w przestrze-
ni miejskiej, z uwagi na wysoką odpor-
ność na zanieczyszczenia i trudne warunki.  
Intensywny i charakterystyczny zapach 
kwiatów kojarzy się z pełną wiosną, a osta-
tecznie bardzo dojrzałe owoce są zapowie-
dzią jesieni. Hm, nie proponuję wywieszania 
prania na balkonie w okresie gdy bez staje się 
stołówką dla szpaków i innych skrzydlatych. 
Może się zdarzyć kolorowa wpadka przelatu-
jącego, najedzonego amatora owoców bzu i 
pranie trzeba powtórzyć.

Krzewy ozdobnie kwitnące, a także róż-
norodnie owocujące sadzimy na skwerach 
głównie dla zaspokojenia naszego poczucia 
estetyki, ale także z premedytacją, myśląc o 
skrzydlatych mieszkańcach.

Ligustry (żywopłot) z czarnymi owocami,  

przypo-
minającymi jagody, Śniegulicz-
ki z białymi, lekkimi kulkami  
pękającymi z charakterystycznym trzaskiem, 
dlatego dzieci chętnie się nimi bawią, barwne 
Berberysy, których owoce przypominają ko-
raliki, Derenie z perłowymi kulkami upięty-
mi w koszyczki, Cis pospolity, czyli wiecznie 
zielone iglaste drzewo z perłowo-czerwony-
mi owocami cały zawiera toksyczne związki, 
przede wszystkim taksynę, która uszkadza 
serce, układ pokarmowy i nerwowy. Choć 
szkodzi ona ludziom i domowym zwierzętom, 
dostarcza pokarmu wielu gatunkom ptaków  
i ssaków, na przykład wiewiórkom - wszystkie 
są stołówką! Ale tylko dla ptaków i niech tak 
zostanie. Podziwiajmy, sadźmy, przycinajmy,  
ale nie częstujmy się! 

W najlżejszych wypadkach, po spożyciu 
pojawi się niestrawność, torsje, ale w tych 
skrajnych może dojść do poważnego zatru-
cia, kłopotów z ciśnieniem, oddechem, ukła-
dem krążenia, a nawet śmiercią. 

Nie tylko owoce krzewów mogą stanowić 
niebezpieczeństwo.



Kolorowe kwiaty, które z takim 
zamiłowaniem sadzimy, pielę-

gnujemy, hołubimy, mogą nam poważnie 
dokuczyć! 

Prym wśród pięknie pachnących dam 
wiedzie Konwalia majowa. Jak piękna, tak 
niebezpieczna! Toksyczne substancje znaj-
dują się nie tylko w owocach, ale i w całej ro-
ślinie. Jeśli rwiemy je do bukietu osobiście, 
należy bezzwłocznie po zakończeniu umyć 
dokładnie ręce, nie trzeć twarzy, oczu, nie 
przykładać dłoni do ust!  Kontakt z toksycz-
nym sokiem w ciężkich przypadkach może 
nawet doprowadzić do śmierci w wyniku za-
paści. Śliczna konwalia powinna tylko stać i 
pachnieć! 

Tylko ciut mniej złośliwe są koleżanki 
konwalii – Naparstnice - pięknie kwitnące  
i miododajne, a obok nich Tulipany, Hiacyn-
ty, Narcyz i Piwonie. Bieluń z białym kwie-
ciem w kształcie lejka po przekwicie prezen-
tuje owoc podobny do kasztana – zielona 
kulka z kolcami – silnie trująca! Ciemierni-
ki, Ostróżki, pnące Glicynie zwane Wisterią, 
Ostrokrzew kolczasty, Rącznik czyli Rycy-
nus – trujący! Dopiero w procesie pozyski-
wania oleju rycynowego pozbawia się go 
toksyn, Dziurawiec pospolity choć leczniczy 
to w nadmiarze niebezpieczny, Mahonie i 
Trzmielina pospolita... Całe mnóstwo! Pięk-
nych, szalenie atrakcyjnych w swej barwie i 
kształcie! 

Pozostańmy w zachwycie nad ich uro-
dą, róbmy bukiety, stawiajmy w wazonach,  
ale na talerz nakładajmy tradycyjną sałatkę  
z ewentualną ekstrawagancją - czarną lub 
zieloną oliwką! 

Koniecznie bez pestki! 

Od marca 2022 roku w naszych  
Spółdzielczych Klubach, raz w mie-
siącu, w soboty, odbywają się seanse 

filmowe. Jest to projekt z Bytomskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego – projekt miękki, który 
zaistniał dzięki pracy Spółdzielni i Klubów. 

Celem przedsięwziecia jest popularyza-
cja kultury i sztuki poprzez pokazy filmo-
we. Okres pandemii spowodował wycofanie 
się wielu osób z życia społecznego, dlatego 
nasze sobotnie spotkania dały szansę na po-
wrót oraz integrację lokalnej społeczności. 

Projekt obejmuje poranki dla dzieci oraz 
seanse filmowe dla dorosłych. W pierwszym 
cyklu naszych seansów - od marca do 
czerwca - wzięło udział około 100 osób! 
Dzieci najchętniej uczestniczyły w zajęciach. 
Projekcja filmu animowanego była połączona 
z warsztatami, prowadzonymi przez pomy-
słowego instruktora. Uczestnicy za każdym 
razem mogli spodzieać się czegoś nowego.  
I tak próbowali swoich sił w stworzeniu wła-
snej animacji - przechodzili przez casting, 
tworzyli własny kostium do roli, uczyli się 
jak rejestruje się obraz i prezentuje kadry.
Dla dorosłych, przed projekcją filmu przygo-
towane było krótkie spotkanie wprowadzają-
ce. Był to czas na zapoznanie się z tematyką 
filmu, okolicznościach powstania oraz cieka-
wostek, których nie wyczytamy z gazet.

Klubowe kino stało się fantastycznym 
miejscem na spędzania wolnego czasu, wy-
mianę poglądów, doświadczeń, zabawy z 
wyobraźnią a przede wszystkim integrację 
uczestników. Kolejne spotkania już we wrze-
śniu - zapraszamy!

BPF w Klubach
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Czasy się zmieniają - My również

Od 1975 roku Bytomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa prowadzi działalność 
kulturalno-oświatową oraz pro-spo-

łeczną na rzecz swoich Członków i Miesz-
kańców, oraz społeczności lokalnej poprzez 
prowadzenie dwóch osiedlowych klubów, 
jednym z nich jest Klub Sezam znajdujący się 
na Osiedlu Arki Bożka, który od 47 lat dzia-
ła nieprzerwalnie, budując zainteresowania 
i aspiracje ludzi w każdym wieku, pomaga 
w zaspakajaniu i zagospodarowanie czasu 
wolnego, troszczy się o osoby starsze oraz 
prowadzi działania zmierzające do integra-
cji lokalnej. Dzięki przychylności Zarządu 
i Rady Bytomskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej Klub Sezam może służyć, zaspaka-
jać potrzeby i zainteresowania tak wielu 
osób mieszkających na naszych osiedlach. 
Okres ostatnich trzech lat to czas zmian. 
Czasy i potrzeby zmieniają się i My też 
zmieniamy się dla Was! 

W 2019 roku zakończono prace remon-
towe klubu, które były zaplanowane przede 
wszystkim w celu bezpieczeństwa Naszych 
Klubowiczów oraz estetyki, by kolejne po-
kolenia Mieszkańców mogły w dogodnych 
warunkach korzystać z propozycji klubu, by 
dzieci, młodzież i dorośli spędzali w nim 
swój wolny czas bawiąc się, ucząc, znajdując 
poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty.
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k Spółdzielczy Klub
Sezam

W 2020 roku pożegnaliśmy długo-
letnią kierowniczkę klubu Halinę 
Oster, która odeszła na zasłużoną 

emeryturę, a jej funkcje objęła Izabela Kozak, 
która pielęgnuję 47 letni dorobek klub, a jed-
nocześnie wprowadza świeże spojrzenie na 
jego działalność. 

Ze względu na pandemię koronawirusa CO-
VID – 19 działalność Klubu w 2020 oraz 2021 
roku różniła się od dotychczasowych. W sy-
tuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa 
nabrała większego znaczenia. Wprowadzono 
nowe zasady ograniczające możliwości zakaże-
nia i zapewniające maksimum bezpieczeństwa,  
zarówno dla osób przebywających w placówce, 
jak i dla pracowników. 

Klub Sezam był jedną z nielicznych placó-
wek kulturowo-oświatowych w Bytomiu, pro-
wadzącą zajęcia stacjonarne. Dla osób, które 
z nie mogły przyjść do klubu osobiście uru-
chomiono zajęci on-line. Relacje społeczne 
odgrywają istotną rolę w życiu człowieka – są 
źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego sa-
mopoczucia. Ograniczenie kontaktów i izola-
cja epidemiologiczna, wpływała negatywnie 
na samopoczucie psychofizyczne, dlatego tak 
ważne było dla Nas prowadzenie w tym okresie 
zajęć stacjonarnych i utrzymywanie kontak-
tów społecznych z Mieszkańcami. 

W Klubie działały stałe koła i sekcje zainte-
resowań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
organizowane były także wycieczki, półkolonie 
oraz wyjazdy letnie i zimowe. W ramach zajęć 
rekreacyjnych odbywały się zajęcia gimna-
styczne i sportowe.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dzia-
łania i przedsięwzięcia integracyjne społecz-
ności lokalnej.
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Biesiada 45 lat Klubu Sezam

Lato w Mieście 
Gry i zabawy podwórkowe
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Klub Sezam propaguje różne formy wy-
poczynku dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, w tym także osób starszych. 

Oprócz stałych zajęć prowadzona jest także 
regularna edukacja kulturalna, poprzez or-
ganizację wystaw, koncertów, pokazów, pre-
lekcji, konkursów, spektakli, a także spotkań 
z ciekawymi ludźmi. Klub jest organizatorem 
licznych imprez okolicznościowych, koncer-
tów oraz wystaw. 

2021 rok rozpoczęliśmy od wystawy 
fotograficznej Zima w obiektywie, która 
powstała z nadesłanych prac uczestników 
zabawy on-line. Poprzez profil Facebook 
zachęcaliśmy Mieszkańców do podjęcia wy-
zwania jakim  było wykonanie zdjęć w na-
stępujących tematach: Droga, Drzewo, Gałąź, 
Ptaki. 

Zabawa cieszyła się dużym zainteresowa-
nie, co zainspirowało Nas do kontynuacji w 
formie konkursu z nagrodami ufundowany-
mi przez Prezesa BSM – Andrzeja Panek. 

Zaproponowaliśmy Mieszańcom uwiecz-
nienie na zdjęciach pozostałych pór roku.  
Z przesłanych prac stworzyliśmy kolejne 
wystawy - Wiosna w obiektywie oraz Jesień  
w obiektywie - na których zaprezentowano 
170 fotografii naszych Mieszkańców. 

W maju Sezam mieliśmy okazję gościć by-
tomskiego artystę, Andrzeja Styrnę, znane-
go zarówno w Polsce jak i zagranicą. 

Tradycyjnie Zarząd Bytomskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zorganizował Festyn Ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka oraz paździer-
nikowy festyn rodzinny, którego gwiazdą 
wieczoru był Universe. 

Rozpoczęliśmy współpracę z organizacjami 
pozarządowymi Piękna Strona Miasta oraz 

Inkubator Teatralny. W okresie 
od maja do września zorganizo-

waliśmy pięć sąsiedzkich wymian roślin w 
ramach współpracy z Piękną Stroną Miasta 
oraz uczestniczyliśmy w Bytomski Kwietnik. 
Ogród sztuki prowadząc warsztaty plastycz-
ne w Parku Miejskim im. F. Kachla w Byto-
miu. 

W ramach akcji Lato w Mieście w Klubie 
zostały zorganizowane półkolonie. Okres 
wakacyjny zakończyliśmy plenerowym spek-
taklem teatralnym dla dzieci Opowieści Wa-
gantów przy współpracy z Organizacją Po-
zarządową Inqubator Teatralny - bardzo 
udany zresztą. Starsi Klubowicze pożegnali 
lato biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo. 

Od września ruszyły wszystkie nasze 
koła zainteresowań: Malarstwo dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, taniec: orientalny, 
zumba, hop-hop, Fluo Dance oraz taniec z 
elementami baletu. Zajęcia sportowe: aiki-
do, judo, joga i pilates oraz gimnastyka dla 
Seniora. Nauka języków obcych: angielski i 
niemiecki, indywidualne lekcje gry na gita-
rze. 

Inauguracja Klub Kuchcika odbyła się 
spotkaniem z założycielką miejskich pasiek 
Urszulą Mazurowską i jej podopiecznymi 
pszczołami UleUli. 

Dbając o strefę turystyczną Mieszkań-
ców zorganizowano wycieczki integracyjne 
(Ogrody Kapias, grzybobranie, basen). 

Po dłuższej przerwie ruszyły pełną parą 
spotkania przy kawie w Klubie Seniora,  
z czego bardzo się cieszymy. 

Od wielu lat w klubie prowadzone są audy-
cje edukacyjne Małej Akademii Jazzu utwo-
rzonej przez znanego muzyka Jose Torresa. 

Wernisaż malarski - Andrzej Styrna

Wystawa fotograficzna
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Tym razem w muzyczną podróż na Kubę 
zabrała nas wspaniała wokalistka i tancerka 
Mili Morena, która wypełniła Klub gorący-
mi rytmami salsy, rumby i mamby. 

Spotkanie z Mikołajem - to była niemała 
gratka dla Naszych najmłodszych Klubowi-
czów. Koncert muzyczny Gdzie przeszłość 
spotyka przyszłość w wykonaniu Piotra 
Steczek, współpracującego z czołówką pol-
skich - i nie tylko - wykonawców (m.in. Ur-
szula, Stanisław Soyka, zespół Cree, Button 
Hackers, Kasia Moś, Marcin Wyrostek, Magda 
Navarette, Paweł Steczek, Krystyna Czubów-
na i wielu innych). Była to niezwykle inspi-
rująca muzyczna podróż do Afryki, Armenii, 
Japonii, Indii poprzez Amerykę Południową  
i Europę. 

Okres bożonarodzeniowy rozpoczęliśmy 
tradycyjnie zdobieniem pierników i two-
rzeniem ozdób świątecznych, zakończony 
wspólną Wigilią i kolędowaniem  ze student-
kami Akademii Muzycznej.

Rok 2022 rozpoczęliśmy od realizacji 
projektu Bytomskie Projekcje Fil-
mowe, który zwyciężył w 2021 roku 

w głosowaniu w Budżecie  Obywatelskim 
edycja 2021/2022. Założeniem projektu jest 
organizacja cyklu pokazów filmowych w so-
boty, w okresach marzec-czerwiec oraz wrze-
sień-grudzień. Wyświetlane filmy połączone 
są z tematycznymi warsztatami dla dzieci i 
klubem dyskusyjnym dla dorosłych. 

Kolejny raz zostały uruchomione środki 
finansowe Budżetu Obywatelskiego edycja 
2022/2023 i kolejny raz w głosowaniu bę-
dzie brał udział wspierany przez nas projekt   
Artystyczna Przystań Młodych. Dzięki temu

dzieci i młodzież z Bytomia będą 
mieć możliwość rozwijania swo-

ich talentów przez udział w bezpłatnych 
warsztatach teatralnych, muzycznych, ta-
necznych, fotograficznych, plastycznych  
i kulinarnych oraz będą mogły uczestniczyć 
w koncertach i przedstawieniach teatralnych, 
które będą odbywały się w Naszym Klubie.

Dla osób, którym w duszy gra muzyka Klub 
zorganizował w ramach Małej Akademii Ja-
zzu trzy koncerty: Piotra Steczek - skrzypka 
i multiinstrumentalistę, Piotra Rakowskie-
go - to spotkanie poświęcone było kierun-
kom rozwoju współczesnej muzyki jazzowej 
oraz prezentacji nowych brzmień inspirowa-
nych muzyką z najdalszych zakątków świa-
ta. Kolejnym Naszym gościem był Krzysztof 
Nowakowski – perkusjonista. 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie 
Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej włączył się w pomoc dla matek i dzieci 
z Ukrainy. W Klubie został zorganizowany 
koncert charytatywny na którym można 
było zakupić cegiełki. Cała kwota ze sprze-
daży została przekazana Pani Cвітлана 
Mайкут. Ponadto dzieci, które otrzymały 
schronienie przed wojną w Bytomiu, mogą 
bezpłatnie korzystać z Naszych zajęć pla-
stycznych i tanecznych. 

Rozpoczęliśmy w tym roku również współ-
pracę z Galerią - Pracownią Stalowe Anioły 
dzięki której w Klubie zostały wprowadzone 
zajęcia z mozaiki. 

W ramach zajęć plastycznych dzie-
ci uczestniczyły w festiwalu Sztuki wyso-
kiej biorąc udział w konkursu plastycz-
nego Miałem Sen organizowanego przez  
Galerię Stalowe Anioły.

Mili Morena

Piotr Steczek

Krzysztof Nowakowski

Piotr Rakowski



Z okazji Dnia Kobiet został zorganizowa-
ny wernisaż fotograficzny znanej bytom-
skiej artystki Veroniq Zafon, której zdjęcia 
zostały okrzyknięte przez media „polskiej 
odpowiedzi na kalendarz Pirelli”.

Dla Pań, lubiących tańce przy muzyce na 
żywo klub urządził Babski Comber w klima-
tach lat 20 i 30 Kobiety Mafi Czas Prohibicji. 

W ramach akcji Zima i Lato w Mieście 
zorganizowano półkolonie. Każdego dnia 
odbywały się przeróżne wycieczki miedzy in-
nymi do: Bajka Pana Kleksa, Sztolni Królowa 
Luiza, Sali zabaw Nibylandia. Zwieńczeniem 
intensywnego okresu ferii zimowych, był 
wyjazd na kulig do Wisły. 

Półkolonie letnie również były urozma-
icone w ciekawe wycieczki, takie jak: Leśny 
Park Niespodzianek w Ustroniu, czyli niekon-
wencjonalny ogród zoologiczny, zaskakujący 
formą. Pozwala na obcowanie z naturą, dziką 
przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych 
warunkach starodrzewia bukowego. Jedną 
z ciekawszych atrakcji parku są sokolarnia 
i sowiarnia, gdzie o wyznaczonych porach 
wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki 
drapieżne i sowy podczas ich lotów. Wyciecz-
ka do Twinpigs - pierwszego w Polsce Parku 
Rozrywki czerpiącym garściami z amerykań-
skich klasyków oraz Ogród doświadczeń w 
Krakowie. Oczywiście nie obyło się bez ba-
senu, kina, sali zabaw Nibylandia, Allele ZOO 
w Chorzowie i pieczenia kiełbasek przy ogni-
sku w Muzeum Górnośląskim - Park Etnogra-
ficzny w Chorzowie. 

Odpowiadając na potrzeby Najstarszych 
Naszych Mieszkańców klub zaproponował  
wycieczki do Zamku w Mosznej i Zamku 
Książ oraz Złotego Potoku. 
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Wernisaż Veroniq Zafon

Mozaika z Galerią Stalowe Anioły

Miałem Sen



W czerwcu zakończył się nabór wniosków  
w ramach kolejnej edycji Bytomskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy nadesłali 
aż 45 wniosków. Panie prezydencie, jakie pro-
jekty przygotowali bytomianie i jak wygląda 
dalszy harmonogram #BO_Bytom?
– Cieszy mnie to, że mieszkańcy tak licznie bio-
rą udział w Bytomskim Budżecie Obywatel-
skim. To narzędzie konsultacyjne, dzięki które-
mu każdy bytomianin może w prosty sposób 
poinformować o tym, jak powinna zmieniać 
się jego okolica, dzielnica czy całe miasto. Z 45 
złożonych w tej edycji #BO_Bytom wniosków aż 
39 to projekty inwestycyjno-remontowe, wśród 
których są m.in. remonty dróg, budowa placów 
zabaw, boisk, plenerowych siłowni. Pozostałe 
dotyczą mniejszych projektów oraz organiza-
cji wydarzeń. Trwa ocena zgłoszonych 
wniosków pod względem formalnym. 
Lista projektów, które zostaną podda-
ne pod głosowanie zostanie opubliko-
wana na przełomie sierpnia i września 
na stronie bo.bytom.pl. Głosowanie 
na najlepsze projekty odbywać się bę-
dzie od 23 września do 7 października. 
Każdy mieszkaniec Bytomia bę-
dzie mógł oddać dwa głosy – 
jeden na duży projekt o war-
tości od 500 tys. zł do 2 mln 
zł i jeden na projekt mniej-
szy o wartości poniżej 500 
tys. zł. Wyniki głosowania 
ogłosimy w październiku.

Ile miasto przeznaczy 
na projekty, które zosta-
ną wyłonione do realiza-
cji w ramach Bytomskiego 
Budżetu Obywatelskiego?
– Łączna pula środków na pro-

jekty, które będą realizowane w 2023 roku to  
5 mln 994 tys. zł.

Na jakim etapie jest realizacja projektów 
wybranych przez mieszkańców w ubiegłym 
roku? 
Trzy projekty zostały już zrealizowane, osiem 
jest w trakcie realizacji. Wybudowaliśmy już 
boisko przy Szkole Podstawowej nr 44 przy  
ul. Grota Roweckiego 6 w Szombierkach, kupi-
liśmy nowości książkowe i sprzęt dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Becek realizuje pokazy fil-
mowe w Spółdzielczych Klubach w ramach „By-
tomskich projekcji filmowych”, które cieszą się 
popularnością. Zrealizowany został też projekt 
„Bytom miastem karate”. Na początku lipca za-
warłem umowę na budowę boiska wielofunk-

cyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej 
nr 2 na kwotę ponad 1,1 mln zł. Początkowo 
obiekt miał powstać przy Arki Bożka 7-8, ale 
ze względu na problemy z prowadzeniem 
inwestycji w tej lokalizacji, zaproponowa-
liśmy zmianę miejsca realizacji przedsię-
wzięcia. Wnioskodawca zaakceptował tę 

zmianę, dzięki czemu Szkoła Podsta-
wowa Specjalna nr 2 zyska nową 
przestrzeń rekreacyjną. 

Na początku czerwca podpisa-
łem umowę na realizację in-
nej ważnej dla mieszkańców 
osiedla Arki Bożka inwestycji, 
czyli kompleksowej termo-
modernizacji wspomnianej 
szkoły o wartości ponad  
4,5 mln zł. Ta inwestycja 

jest realizowana dzięki pozy-
skaniu przez miasto środków  

z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład.

#BO_Bytom 
– wspólnie dbamy o rozwój dzielnic

Na przełomie września i października mieszkańcy wybiorą kolejne 
projekty do realizacji w przyszłym roku w ramach Bytomskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Jakie możliwości daje bytomianom budżet 
partycypacyjny i na jakie projekty zagłosujemy w tej edycji? 
Rozmowa z prezydentem Bytomia, Mariuszem Wołoszem.
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O tym, że warto mieć hobby, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Pasja jest tym, 
co napędza i motywuje do działania. 

Po prostu wstajesz z łóżka i nie możesz do-
czekać się kiedy zaczniesz. Czasem towarzy-
szy nam od lat, a czasem rodzi się znienacka 
i uwalnia duszę artysty. 

Tak właśnie jest w tym przypadku. Pasje 
i talent plastyczny odkrywała w sobie dość 
powoli, szukając tej właściwej artystycznej 
drogi, z którą nigdy wcześniej nie miała nic 
wspólnego. Jak to w życiu bywa, przypa-
dek sprawił, że trafiła do Pracowni Rysun-
ku i Malarstwa działającej w Klubie, gdzie 
od dziewięciu lat zasila nasze grono. Nie-
śmiało ale z dużym zaangażowaniem i pra-
cowitością znalazła w końcu to, co sprawia 
Jej radość tworzenia. Zaczynała od technik 
zdobniczych, próbując swych sił w akwa-
reli, oleju, by w końcu skoncentrować się 
na akrylu. Wyrazista kolorystyka, która od 
początku Ją inspirowała, abstrakcja która 
uwolniła od realistycznego malarstwa,a w 
końcu własna wizja i fascynacja kolorem, 
stała się znakiem rozpoznawczym jaki wy-
różnia Ją od innych artystów tworzących w 
pracowni malarstwa Klubu Sezam BSM, o 
kim mowa – P. Barbara Hanula - niezwykle 
skromna i bardzo ciepła osoba dziś realizu-
jąca swoją pasję z wielkim zaangażowaniem 
i radością. Wernisaż malarstwa p. Barbary 
Hanuli już 15 września o godzinie 17:00  
w Klubie Sezam, ul. Chorzowska 57b.  
Zapraszamy! 

Śmiało możemy powiedzieć, że dru-
gie półrocze zapowiada się imponująco.  
Zapraszamy do obserwowania naszego pro-
filu Facebook oraz śledzenia informacji na 
stronie: www.klubsezam.bytom.pl.
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We wrześniu po krótkiej przerwie wróci-
ły wszystkie zajęcia, imprezy oraz spotka-
nia. Jedyną różnicą było to, że odbywały się 
w mniejszych grupach i przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. W październiku zorga-
nizowaliśmy Rodzinny festyn Mieszkańców, 
podczas którego walczyliśmy o Budżet Oby-
watelski. 

Mając na uwadze towarzyszące obostrze-
nia w 2021 roku kontynuowaliśmy działal-
ność. Myśl o zamknięciu Klubu z powodu 
pandemii nie pozwalała na bezczynność. 
Stosując się do obowiązujących wymogów 
udało nam się zorganizować wiele imprez - 
Bal Przebierańców dla Przedszkolaków, Tłusty 
Czwartek, Dzień Dziecka, a także różnorod-
ne konkursy i spotkania kreatywne, w tym 
warsztaty z bytomskim artystą Andrzejem 
Styrna, warsztaty rzeźbiarskie, malowanie 
na szkle, warsztaty fotograficzne. 

Dla naszych Czytelników została urucho-
miona Mobilna Biblioteka, która w dobie 
pandemii umożliwiła korzystanie z naszej 
biblioteki, zwłaszcza osobom starszym. 

W okresie czerwiec-lipiec zorganizowali-
śmy półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat., 
w których wzięło udział 127 dzieci. Dla doro-
słych przygotowaliśmy wycieczki oraz wcza-
sy. 

Wrzesień 2021 był w Klubie miesiącem 
wielkich zmian. Ognisko Przedszkolne pro-
wadzone przez Panią Tereskę zostało prze-
kształcone w Klub Maluszka, w którym pro-
wadzone są dedykowane zajęcia dla dzieci 
od 2 roku życia. Po dołączeniu do kadry in-
struktorów Pani Joli zajęcia z rzeźby zostały 
wzbogacone o techniki pracy na szkle oraz 
mozaikę.

Relaks w czasach pandemii

Rok 2020 rozpoczął się zwyczajnie, 
nie zapowiadający nic szczególnego.  
W Klubie Relaks odbywały się zajęcia 

stacjonarne, czyli plastyka, zajęcia taneczne, 
muzyczne, korepetycje, oraz spotkania Se-
niorów. 

W okresie od stycznia do lutego dobywa-
ła się Mała Akademia Jazzu, w której udział 
wzięło łącznie 455 uczestników. Przepro-
wadzono cykle warsztatów ceramicznych 
dla przedszkolaków, odbywały się konkursy 
plastyczne, takiej jak: Kartki Walentynkowe, 
Bytomskie Barwy jesieni, czy Święty Mikołaj w 
oczach dzieci. 

Cały czas, z myślą o naszych Mieszkań-
cach, planowaliśmy każdy miesiąc, mimo 
iż sytuacja na świecie była coraz bardziej 
skomplikowana z powodu pandemii. Udało 
nam się w trakcie ferii zimowych zorganizo-
wać półkolonie, w których udział wzięło 117 
dzieci. 

Realizowany był projekt przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu współ-
finansowany przez Unie Europejską ze środ-
ków Europejskiego funduszu Społecznego. 

Organizowaliśmy wycieczki dla Mieszkań-
ców (Wisła – Kulig , Wiedeń, Radlin – Pstrąż-
na) oraz zabawy dla dorosłych - Karnawał, 
Bal Przebierańców, Zabawa Walentynkowa, 
Zabawa Taneczna, Śledzik, Nie tylko dla kobiet.

Niestety, intensywny początek roku za-
kończył się w kwietniu, kiedy wszystkie sek-
cje zostały zawieszone z powodu obostrzeń 
pandemii COVID19. Jednak dla nas ten czas 
nie był zmarnowany - wykorzystaliśmy go 
na gruntowny na remont. Odnowiona zosta-
ła duża sala, kuchnia, biuro oraz korytarz.  
Zainstalowana została również klimatyzacja. 
Wszystko po to, aby otoczenie stało się przy-
jemniejsze i nowocześniejsze.

Udało nam się przygotować Klub na przy-
bycie pierwszych Uczestników, którzy poja-
wili się już w okresie wakacyjnym. Została 
wówczas utworzona - zgodnie z zachowa-
niem wszelkich zasad pandemicznych - let-
nia świetlica. Łącznie z tej opcji skorzystało 
58 dzieci. W kameralnym gronie zapewnili-
śmy takie atrakcje, jak kino klubowe, warsz-
taty w Muzeum Górnośląskie, spacery , zaba-
wy na placu zabaw, konkursy.
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Dawna świetlica Przytulanów również 
przeszła metamorfozę. Teraz mamy Akade-
mię Kreatywności, zaskakującą każdego dnia 
nietuzinkowymi tematami zajęć z dziedziny 
np. papieroplastyki czy mas plastycznych. 
Eksperymentujemy, prowadzimy zajęcia ku-
linarne lub spotkania z grami planszowymi. 

Zorganizowaliśmy także dwa Festyny Ro-
dzinne, podczas których zachecaliśmy do wp-
sarcia i oddnia głosu na dwa wspierane przez 
BSM projekty Budżetu Obywatelskiego.  
Wygraliśmy! Jeden z nich - Bytomskie Pro-
jekcje Filmowe - jest obecnie realizowany w 
Spółdzielczych Klubach Relaks i Sezam. 

Po złagodzeniu obostrzeń na dobre zosta-
ły wznowione spotkania w Klubach Seniora. 
Te grupy zawsze znajdą powód do spotkań  
i dobrej zabawy! Andrzejki, Bal Przebierań-
ców, Spotkanie Sylwestrowe, czy spotkanie z 
pisarką Urszulą Jaksik - wszystko w serdecz-
nym i otwartym gronie! 

Nie zabrakło również zabaw tanecznych 
dla naszych Mieszkańców - Andrzejki, Karna-
wał, Walentynki. 

W przerwie świątecznej po raz pierwszy 
uruchomiliśmy w Akademii Kreatywności 
zajęcia wszechstronne dla dzieci w wieku 
szkolnym. 

Spółdzielczy Klub ceni sobie współpra-
cę z pobliskimi szkołami, dlatego styczniu 
2022 roku odwiedziła nas Szkoła Podstawo-
wa nr 45. Przygotowaliśmy dla nich teatrzyk 
Legenda Tatr oraz nieco poźniej warsztaty z 
mozaiki. 

Powróciliśmy także do prowadzenia 
półkolonii w formule sprzed pandemii.  
W lutym 90 dzieci skorzystało z oferty zimo-
wej w Klubie.  

W marcu gościliśmy Pana Janusza Popiela 
Trista, który zabrał uczniów w niezwykłą po-
dróż w iluzję. 

W tym okresie odbywały się również 
wszystkie pozostałe zajęcia klubowe.  
Sekcja plastyczna z zapałem przygotowywa-
ła się do czerwcowej Aukcji Plastycznej. Nie 
zabrakło świętowania z dziećmi wszelkiego 
rodzaju dni nietypowych, takich jak Dzień 
Dynii, Pieczenie Faworków, Dzień Muffina. 
Braliśmy udział w festynach, kiermaszach, 
piknikach. 

Akcja Lato w Klubie była wypełniona 
atrakcjami - wzięło w niej udział 180 uczest-
ników. Dużo radości przyniósł nam udział w 
warsztatach oferowanych przez Osikową Do-
linę, jak również zwiedzanie Jurajskiego Par-
ku w Krasiejowie. Z pogodą, wiadomo, bywa 
różnie, dlatego czasem nasze plany ulegały 
niewielkim zmianom. Odwiedziliśmy wów-
czas takie miejsca, jak Muzeum Hutnictwa, 
czy FUNZEUM. Nie zabrakło kina, basenu 
oraz sal zabaw. Był Hops w Chorzowie, Ma-
giczna Kraina, a także Park Trampolin Free 
Park w Będzinie. Urozmaiceniem czasu wol-
nego były animacje, konkursy, zajęcia manu-
alne prowadzone przez instruktorów Klubu. 

Po przerwie wakacyjnej ponownie uru-
chomiamy wszystkie klubowe sekcje. 

Wynajmujemy równeiż pomieszczenia na 
organizację imprez okolicznościowych oraz 
biznesowych spotkań, prezentacji.

Mamy również dla Państwa propozy-
cję jednodniowej wycieczki do Radlina, 
gdzie znajdują się Tężnie solankowe oraz do 
Pstrążna, gdzie można w miłym otoczeniu 
przyrody zjeść smaczną rybę prosto z łowi-
ska. Zapraszamy!
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