


Za nami kolejny rok pełen zmian, 
sukcesów i rozwoju. Po latach walki  
z pandemią przyszło nam wszystkim 

zmierzyć się z kryzysem energetycznym,  
inflacją i pogarszającymi się nastrojami spo-
łecznymi wynikającymi z toczącej się wojny 
w Ukrainie. 

Dziś pewnie już każdy z nas poznał 
uchodźców których mamy możliwość gościć 
w naszym Mieście. Stali się już zupełnie na-
turalnymi sąsiadami, współpracownikami i 
naszymi przyjaciółmi. To wspaniały gest 
Mieszkańców naszego Miasta, którzy 
w odruchu serca przyjęli uchodźców 
z Ukrainy a następnie pomogli im się 
u nas zadomowić i zasymilować z lo-
kalną społecznością.

W tym miejscu chciał-
bym wszystkim Mieszkań-
com podziękować za ob-
darzenie nas zaufaniem 
i owocną współpracę. 
Bardzo cenimy wszel-
kie Wasze sygnały i 

uwagi, które wyznaczają kierunki naszej ak-
tywności. Wspomniana już wcześniej inflacja 
dotyka nas zarówno podczas codziennych 
zakupów, jak i w kosztach eksploatacji lokali, 
a przede wszystkim w kosztach ogrzewania i 
energii elektrycznej. 

W obszarach, w których jesteśmy w stanie 
minimalizować skutki inflacji, nasi profe-
sjonalni i pełni empatii pracownicy szukają 
oszczędności tak, aby ulżyć Mieszkańcom. 
Niestety jest również sfera na którą nie 

mamy wpływu (koszty ogrzewania i ener-
gii elektrycznej), tutaj pozostaje nam 

oszczędzanie. 

Ku naszej satysfakcji, a Państwa 
ekonomii, większość źródeł świa-
tła w pomieszczeniach wspólnych 

została już wymieniona na 
energooszczędne. 

Zachęcamy również 
do takich zmian w Pań-
stwa mieszkaniach.

Łączymy pokolenia 
to nasza dewiza zarówno 

w funkcjonowaniu codziennym 
Spółdzielni ale przede wszystkim 

w projektach realizowanych w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Artystyczna przystań 
młodych to najnowszy projekt wspierany 
przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową, 
finansowany w ramach BO. Dzięki Państwa 
wsparciu podczas głosowa, mamy możliwość 
zrealizować ten projekt już w przyszłym 
roku, za co serdecznie dziękujemy! 

W ostatnim czasie została wyłoniona 
nowa Rada Nadzorcza Bytomskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Witamy serdecznie jej 
Członków, w przekonaniu o rozpoczynającej 
się kadencji dobrej współpracy. 

Rada Nadzorcza to ciało, które weryfikuje 
podejmowane przez nas działania, ale rów-
nież często wspiera swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Więcej informacji o nowej Radzie 
Nadzorczej oraz sylwetkach jej Członków 
znajdą Państwo w dalszej części kwartalnika. 

Tereny zielone będące w zasobach Spół-
dzielni to nieustannie nasza chluba i powód 
do dumy. 

Dbamy o nie każdego dnia, by cieszyły oko 
Mieszkańców.  

Hydrostrateg to nowy projekt o udział w 
którym ubiegamy się we współpracy  z Po-
litechniką Śląska. Szczegóły projektu oraz 
jego cele opisuje artykuł zamieszczony na 
stronie 24. 

W dużym skrócie Hydrostrateg to Rządo-
wy program strategiczny zarządzania wo-
dami opadowymi, na terenach aglomeracji 
miejskiej. Prosimy trzymać kciuki za nas, a 
już wiosną dowiemy się o wynikach naszych 
prac.

Zbliża się okres Świąt Bożego Naro-
dzenia, pragnę w tym miejscu wszystkim 
Mieszkańcom i Czytelnikom życzyć Świąt 
pełnych radości, spędzonych z rodzinnym 
gronie. 

Niech troski dnia codziennego nie za-
burzą nam radości Świąt, a Nowy Rok 
przyniesie poprawę sytuacji nas wszyst-
kich. 

Wesołych Świąt.

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.

3 mies. za 0 zł

© 2022 Disney i podmioty powiązane
Prezentowane oferty Netii S.A.: „GigaRozrywka II”, „GigaRozrywka II – rabat 3 miesiące” obowiązują przy zawarciu Umowy na czas określony 24 pełnych Okresów 
Rozliczeniowych, przy jednoczesnym korzystaniu z rabatów za e-fakturę (5 zł) oraz zgody marketingowe (5 zł). W przypadku rezygnacji lub niespełnienia 
warunków przyznania rabatów, cena wzrośnie o 10 zł. Po 24 miesiącach cena abonamentu wzrasta o 10 zł. Szybki Internet Max (300, 600, 1000) stanowi 
wyłącznie nazwę marketingową. Do Pakietu M / M 4K Abonent otrzymuje promocyjnie na 24 Okresy Rozliczeniowe 6 kanałów: Nick Jr., Nickelodeon Polska, 
Nicktoons, TeenNick, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Do Pakietu L / L 4K Abonent otrzymuje promocyjnie na 24 Okresy Rozliczeniowe 2 kanały: Cinemax HD, 
Cinemax 2 HD. Do Pakietów S 4K, M 4K, L 4K Abonent otrzymuje promocyjnie na 24 Okresy Rozliczeniowe dodatkowo kanał Inultra 4K. Usługa Internetowa 
oparta jest na parametrach jakości wynikających z maksymalnych parametrów technicznych danej technologii, w jakiej świadczona jest Usługa Internetowa 
lub wynikających z ofertowych ustawień technicznych łącza. Parametry świadczenia Usługi Internetowej, w szczególności parametry prędkości oraz wpływu 
innych Usług na Usługę Internetową, dostępne są na stronie netia.pl. Najlepszy Internet 5G w Polsce odnosi się do najwyższej technologicznej prędkości 
Internetu 5G (dzięki wykorzystaniu pasma 2600 MHz TDD) i największego zasięgu populacyjnego. Do prezentowanych ofert Klient otrzymuje w prezencie 
na 12/24 mies. dostęp do Disney+, po tym czasie jest on dodatkowo płatny 28,99 zł/mies. Dostęp do Disney+ w prezencie na 24 mies. obowiązuje tylko przy 
równoczesnym zakupie Usługi Internetowej wraz z Usługą Telewizyjną oraz Usługą Mobilną (Telefon 5G) z przeniesieniem numeru.

Ceny po rabatach za e-fakturę (5 zł) i zgody marketingowe (5 zł).

Po 24 miesiącach cena abonamentu wzrasta o 10 zł.

Disney+ na 12 miesięcy bez opłat w cenie abonamentu,
zapytaj o szczegóły

Internet + Telewizja

1 mies. za 0 zł

55 zł/mies.

E K O N O M I C Z N Y

Internet 

+ Pakiet S
77 kanałów

65 zł/mies.

C Z Ę S T O  W Y B I E R A N Y

Internet 

+ Pakiet M
99 kanałów

90 zł/mies.

P O L E C A N Y

Internet 

+ Pakiet L
185 kanałów

Nowy wymiar rozrywki 
– korzystaj z Netia GO na dowolnym urządzeniu

Dom Gucci © Warner Bros. All rights reserved.
ELEVEN LaLiga Santander w ELEVEN SPORTS fot.: Getty Images

© Disney

Telefon komórkowy
Najlepszy Internet 5G w Polsce. Nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz
30 GB Internetu już za 30 zł/mies. 3 miesiące za 0 zł dla przenoszących numer.

Internet
+ TV już za 

55 zł/mies.

Szykuje się GigaRozrywka
z GigaPakietem Internet + TV

Opiekun budynku:

N291 Disney Plus - plakat 210x297_v6.indd   1N291 Disney Plus - plakat 210x297_v6.indd   1 24/10/2022   16:3024/10/2022   16:30

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



Henryk Błajda
Emerytowany górnik, Członek  
BSM od 50 lat. Większość życia 

mieszka w Szombierkach. 

Ilona Gawłowska
Członek Spółdzielni działający na 
rzecz Mieszkańców Bytomia. Służy 
zawsze pomocą i radą, rozwiązuje 

 zgłoszone problemy. 

Kamil Langosz
Z wykształcenia inżynier, lubiący 

podejmować nowe wyzwania. 

Piotr Bula
Od 2019 przewodniczący RN. Po-

siada duże doświadczenie  
w rozwiązywaniu problemów 

Mieszkańców.

Janusz Kobyłka
Oficer WP w stanie spoczynku.
Od 32 lat Członek Spółdzielni, 

której dobro jest dla Niego bardzo 
ważne.

Rafał Raczyński
Trener z wieloletnim stażem.  

Z zamiłowania czynny zawodnik 
mieszanych sztuk walki.

Bernadeta Drzyzga
Sekretarz RN poprzedniej 

kadencji. Zawodowo zajmuje się 
administrowaniem  

nieruchomości.

Krzysztof Kucharski
Przez ostatnie 6 lat pełnił rolę 

Członka RN jednej  ze spółdziel-
ni mieszkaniowych w Bytomiu. 

Janina Wojarska-Wojtaszek
Aktualnie na emeryturze. Pra-

cowała w terenowej administra-
cji samorządowej oraz w spół-
dzielniach  mieszkaniowych.
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Szybkie cięcie nie takie szybkie
- Halo? Administracja? Dzień dobry. 

Mieszkam na osiedlu Spółdzielni i proszę 
żebyście wycięli drzewo przed moim oknem. 
Jest stare i bardzo wysokie, sąsiad sadził, 
ale już tu nie mieszka, a drzewo zostało. La-
tem nie mam światła w mieszkaniu, podczas 
wiatru gałęzie prawie wchodzą mi do okien. 
Wiosną ptaki tak hałasują, że spać nie 
można, a jesienią tyle liści. Same kłopoty.  
Proszę ściąć! 

Brzmi niedorzecznie? Ale to niestety cy-
tat! 

W zasobach Spółdzielni rokrocznie prze-
prowadzana jest szczegółowa inwentaryza-
cja drzewostanu. Na jej podstawie drzewa 
kwalifikuje się do pielęgnacji lub usunięcia.

O ile pielęgnację przeprowadza się bez 
szczególnego entuzjazmu, to przy wycinaniu 
drzew towarzyszą duże emocje, wyrażane 
przez Mieszkańców zarówno serią interwen-
cji telefonicznych, jak i przelanych na papier. 
I słusznie! Usunięcie drzewa to dla środowi-
ska zawsze ogromna strata. Państwa czujność 

w tej kwestii jest dla nas sygnałem, że 
wszelkie prace w zakresie dba-

łości o zieleń osiedlową nie 
są dla Państwa obojętne. 

Kiedy zatem wycinka sta-
je się rzeczywistością? 

Jest wiele czynników przemawiających za 
koniecznością usunięcia drzewa. 

Nie trzeba być wykwalifikowanym den-
drologiem, aby podczas spaceru przyglądać 
się drzewom i dostrzec podstawowe wady i 
zmiany chorobowe, które mogą (ale nie mu-
szą) stać się powodem usunięcia. Pod obser-
wacją zatem znajdą się te egzemplarze, któ-
re prawdopodobnie w drodze dewastacji za 
młodu wyrosły krzywe i nie utrzymują sta-
tyki, zagrażając tym samym wywróceniem 
bądź silnie naruszają przestrzeń drzewa są-
siadującego, uniemożliwiając mu prawidło-
wy wzrost. Bacznie przyglądamy się drzewom 
z widocznymi zmianami chorobowymi jak 
grzyby, szkodniki i pasożytami jak popular-
na jemioła. Pod lupę trafiają wypróchnienia, 
uszkodzenia, przerost korzeni czy też obu-
mierające i poparzone konary po spotkaniu 
z wyładowaniami atmosferycznymi w czasie  
burzy. Można przyjąć, że w przypadku chore-
go drzewa jego wycięcie jest zasadne. 

Niestety zdarza się też 
tak, że pod piłę trafia drze-
wo zdrowe. Są to wyjąt-
kowe sytuacje i na całe 

szczęście rzadko występują.  
Kiedy taki drewniany de-

likwent uznał, że swoje 
życie splecie z infra-
strukturą instalacji 
wodno-kanalizacyj-
nej lub gazowej albo 
cieplnej, a korzeniami 

próbuje wprowadzić 
w układzie rur zmiany 

o w o c u -
jące awa-

riami, to sam prosi się 
o eksmisję. Oczywiście 
winę należy udowodnić i wyrok 
uzasadnić. Przy pomocy urządzeń  
rejestrujących obraz wnętrza instalacji moż-
na utrwalić zakres szkód i wykorzystać do-
wód jako uzasadnienie w dokumentacji kie-
rowanej do Wydziału Inżynierii Środowiska. 

Nie preferujemy hurtowego usuwania 
drzew! Jeśli jednak zapada decyzja, że taki 
np. kolega klon, czy koleżanka topola muszą 
być usunięte, to rozpoczyna się proces gro-
madzenia dokumentacji do wniosku o wyda-
nie zgody na usunięcia drzewa składanego  
w Urzędzie Miasta.

- Halo? Administracja? Mieszkam przy 
ulicy i takie znaczki są na drzewach?  
Czy one będą wycinane? Tak? A nie było 
żadnej informacji! Ja się nie zgadzam!

Drzewa przeznaczone do wycięcia ozna-
czamy transparentnym lakierem rysując 
znak „X” dając tym samym możliwość zain-
teresowanym oglądnięcia drzewa lub cho-
ciaż posiadania świadomości, o które drze-
wo wnioskujemy. Na tablicy informacyjnej 
nieruchomości, na której działce wskazano 
drzewa do usunięcia, umieszczane jest ogło-
szenie zawierające informację o zamiarze 
złożenia przez Zarząd BSM wniosku do Urzę-
du Miasta o wycinkę drzew. 

Treść ogłoszenia zawiera także informację 
o gatunku drzew, sztukach i obwodach pni 
mierzonych na wysokości 130 cm od podłoża, 

o r a z 
termin 

ostatecznego składania ewentualnych, 
pisemnych wniosków Mieszkańców, którzy 
śmiało mogą wyrazić swoją aprobatę lub jej 
brak na okoliczność wycinki. 

Proces wywieszania ogłoszenia jest 
utrwalany fotografią. Jest to swoistego ro-
dzaju zabezpieczenie przed ewentualnym 
zażaleniem Mieszkańców, że „ nie było żad-
nego ogłoszenia”. 

Po upływie terminu wskazanego w ogło-
szeniu przygotowywany jest komplet doku-
mentów dla Urzędu Miasta, Wydziału Inży-
nierii Środowiska. Poza adresem, gatunkiem 
i ilością drzew wnioskowanych, argumenta-
cją i opisem, załącznikiem jest dokumentacja 
fotograficzna, rysunki map ze wskazaniem 
drzew i deklaracja nasadzeń zastępczych. 

- Halo? Ja w sprawie tych drzew co je ma-
cie wycinać? Będą wycinane? Jeszcze nie? 
No to kiedy będziecie wiedzieć?!

Wniosek rozpatrywany jest przez Urząd 
Miasta w Bytomiu. Zanim pojawi się osta-
teczna decyzja, z zapowiedzianą wizytą 
przychodzą pracownicy Wydziału Inżynierii 
Środowiska, przekonać się na własne oczy, 
czy faktycznie drzewa trzeba usunąć i czy 
argumentacja wytykająca wady drzew jest 
prawdziwa, a nie wydumana. Fakt, że drze-
wo „robi” cień to jest oczywistość jak to, 
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Jesteś Supermenem, który ciągle gdzieś się śpieszy, aby uratować 
świat? Wydaje Ci się przygody Twojego dziecka są ciekawsze niż 
Bolka i Lolka, Tytusa, Romka i A’Tomka oraz Pippi Pończoszki?  
A może Twój pupil wciąż kogoś goni, niszcząc wszystko wokół 
– jak w kreskówce o przygodach Toma i Jerry’ego? Jeśli choć 
na jedno pytanie opowiedziałeś twierdząco, powinieneś mieć 
ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Przeczytaj i dowiedz się 
dlaczego każdy bohater powinien mieć taką polisę.  

Mokra sprawa
Wyobraź sobie sytuację, w której słyszysz pukanie do drzwi. Gdy 
je otwierasz widzisz sąsiada, który zdenerwowany, wykrzykuje, 
że zalałeś jego mieszkanie. Podbiegasz do swojej łazienki. 
Okazuje się, że miałeś nieszczelną rurę i pod brodzikiem zbierała 
się woda. Gdy wchodzisz do mieszkania sąsiada, uświadamiasz 
sobie, że on niebawem będzie miał nową łazienkę. Ty będziesz 
sponsorował remont. 

Spadające doniczki
Wiele super-bohaterek kocha kwiaty i lubi przystrajać nimi swoje 
balkony. Niech się jednak zdarzy, że kwietniki przez przypadek 
zostaną źle zamontowane, albo coś się poluzuje, puści jakaś 
przerdzewiała śrubka, bądź ktoś ją potrąci i… może być kłopot. 
Szczególnie, gdy doniczka spadnie na samochód zaparkowany 
przez sąsiada tuż pod naszym oknem i spowoduje kosztowne 
uszkodzenie. 

Nogawka 
Twój czworonożny, wierny przyjaciel również może być 
przyczyną szkód, za które ponosisz  odpowiedzialność. Przyznaj, 
że nawet najbardziej przezornemu bohaterowi zdarza się 
„poluzować” ulubieńcowi i zdjąć mu kaganiec. A co, jeśli ten 
nieoczekiwanie rzuci się na przechodzącego w półmroku 
przechodnia i rozerwie mu nogawkę drogich spodni? Gorzej, 
jeśli na szkodach materialnych się nie skończy…

Co łączy te historie?  
Jeśli posiadasz polisę OC ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie 
we wszystkich opisanych sytuacjach. Ale to nie wszystko: 
ubezpieczenie  zadziała w przypadku, gdy zarysujesz samochód 
jadąc na rowerze lub Twoje dziecko wybije piłką komuś szybę, 
a nawet gdy Twój pies zabrudzi ścianę na klatce schodowej. 
Co równie ważne, polisa OC w życiu prywatnym dotyczy nie 
tylko ubezpieczonego i członków jego rodziny: jeżeli szkodę 
wyrządzi np. gosposia lub niania podczas wykonywania swoich 
obowiązków zawodowych, wówczas ubezpieczenie także będzie 
miało zastosowanie. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?  
Do Ciebie należy decyzja o tym, na jaką sumę gwarancyjną 
zawrzeć ubezpieczenie. Im wyższa, tym większa pewność, 
że wypłacone przez towarzystwo odszkodowanie będzie 
wystarczające do naprawienia szkody. W przeciwnym razie 
będziesz musiał dopłacić różnicę z własnych środków. 
Wybierając Bezpieczne Mieszkanie, już od 15 zł miesięcznie 
wraz z ubezpieczeniem mieszkania masz w pakiecie - OC  
w życiu prywatnym, które działa nie tylko w Polsce, ale również 
w innych krajach Europy.

Choć nie możemy przewidzieć, co dziś czeka Cię w Twoim świecie, jednego możesz 
być pewien:

Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć Twoją twierdzę.

Część 4. 
OC w życiu 
prywatnym

Z naszym ubezpieczeniem
od 15 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie
bezpieczna.

Ruszaj!
Czas na 

przygodę.
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