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Za nami kolejny
niezły rok
„Z NASZYCH OSIEDLI“:
– Panie Prezesie, jedyny wywiad
z Panem przeprowadziliśmy pięć
lat temu. Został opublikowany
w pierwszym, pilotażowym
wydaniu dwumiesięcznika
„Z Naszych Osiedli“, w styczniu
2012 roku. Prezesem Zarządu
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej był Pan wtedy
niespełna dwa miesiące – od
28 listopada 2011. Wywiad
zatytułowaliśmy „Będzie
lepsza obsługa lokatorów“. Jak
po pięciu latach ocenia Pan
realizację tej zapowiedzi. Co
teraz jest najważniejsze dla
spółdzielni?
WŁODZIMIERZ BOSOWSKI,
prezes zarządu ZSM: – Pod
koniec 2011 roku, gdy zostałem
prezesem, inaczej niż dziś
obsługiwaliśmy mieszkańców.
Nie było biura obsługi lokatora,
elektronicznej ewidencji
nieruchomości, dostępnej m.in.
administracjom, raczkowała
strona internetowa spółdzielni, nie
było czasopisma umożliwiającego
nam informowanie mieszkańców
o przedsięwzięciach zarządcy.
Dziś sprawnie funkcjonuje
wszystko to, co pięć lat temu
nowy zarząd postanowił zrobić.
I nam, i mieszkańcom, trudno
już sobie wyobrazić, że zarządca
mógłby prowadzić działalność
bez takich narzędzi, ponieważ
bardzo usprawniają one obsługę
cd. na str. 2

Nadchodzące święta są dla nas bardzo miłą okazją do złożenia Państwu,
MIESZKAŃCOM SPÓŁDZIELCZYCH DOMÓW,
serdecznych życzeń.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą pogodne, spokojne,
przepełnione serdecznością i dobrem w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, sąsiedzkich.
Sylwestrowa noc i Nowy Rok niech będą początkiem dobrego, 2017 roku.
Życzymy Państwu, by upływał on w dobrym zdrowiu, dostatku,
by przyniósł wiele miłych przeżyć...
RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY
ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Głos mieli mieszkańcy
o 118 spotkaniach na str. 4-5

Odczyty
wodomierzy str. 3

ogłoszenia

szczegółowe informacje
na stronie 8
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Za nami kolejny
niezły rok
cd. ze str. 1

mieszkańców i zarządzanie
nieruchomościami. Jest biuro
obsługi klienta oraz informacyjno
– podawcze; w jednym miejscu
mieszkańcy są informowani
o wszelkich bieżących sprawach
i załatwiają wszystko, co wiąże
się z czynszami, opłatami
za wodę i ogrzewanie,
windykacjami, sprawami
członkowsko - mieszkaniowymi.
Ze strony internetowej spółdzielni
oraz z dwumiesięcznika
„Z Naszych Osiedli“ mieszkańcy
na bieżąco dowiadują się
o naszych zamiarach i
przedsięwzięciach. W kontaktach
z nami często powołują się m.in.
na informacje opublikowane
w „Z Naszych Osiedli“.
W ciągu pięciu minionych
lat, dla polepszenia obsługi
mieszkańców zrobiliśmy zresztą
więcej, niż zapowiedziałem
we wspomnianym wywiadzie.
Dodatkowo, 1 października
2014 roku, uruchomiliśmy
przecież e-kartotekę (w systemie
elektronicznym mieszkańcy
mają wgląd między innymi do
swoich rozliczeń finansowych
z zarządcą, do informacji na
temat działalności spółdzielni,
tą drogą otrzymują komunikaty
i zawiadomienia o sprawach
bieżących), a pisma kierowane do
nas poprzez pocztę elektroniczną
są traktowane na równi
z tradycyjnymi, na papierze.
Zreorganizowaliśmy także
administracje, by ich pracownicy
byli bliżej mieszkańców. Nie
tylko gospodarze domów,

Ważne telefony
Pracownicy Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej podczas
świąt będą dyżurować, jak w dni
wolne. Zgłoszenia awarii instalacji
elektrycznych, gazowych,
centralnego ogrzewania i wodno
– kanalizacyjnych przyjmuje
pogotowie awaryjne ZSM, w
godz. 8.00 – 22.00, tel. 32 273 17
30. Awarie instalacji gazowych
w godz. 22.00 – 8.00 można zgłaszać
na nr tel. 32 278 60 65 oraz 501
175 685. Awarie dźwigów usuwa
firma Dźwig–Pol, tel. 32 271 62 62
w godz. 7.00 – 19.00, całodobowo
tel. 32 251 33 32. Całodobowo
działa też Centrum Zarządzania
Kryzysowego – tel. 32 373 33 88
i telefony alarmowe: 112 ogólny,
999 pogotowie ratunkowe, 998
straż pożarna, 997 policja, 986 straż
miejska, 992 pogotowie gazowe, 994
pogotowie wodno-kanalizacyjne,
991 pogotowie energetyczne, 993
pogotowie ciepłownicze.

nie zaciągamy też kredytów na
ten cel, które obciążałyby hipoteki
budynków, a tak się dzieje we
wspólnotach mieszkaniowych.
Obecnie już w 90% naszych
budynków termomodernizacja
jest zakończona lub znacznie
zaawansowana. Zakończymy
ją na przełomie lat 2019/2020,

ale i administratorzy mają
obowiązek bywać w terenie. Nie
są anonimowi, ich personalia
podane są mieszkańcom na
tablicach ogłoszeń w budynkach.
ZNO: – Na spotkaniach
z mieszkańcami, w osiedlach,
bywa teraz kierownictwo
spółdzielni.
W.B.: – Walne zgromadzenie
nie umożliwia mieszkańcom
porozmawiania z nami
o wszystkich potrzebach. Ma ono
tematykę i przebieg, których nie
można zmienić – narzucone są
przez przepisy prawne. Poza tym,
w walnym zgromadzeniu, zgodnie
z prawem, mogą uczestniczyć
wyłącznie członkowie spółdzielni.
Postanowiliśmy wobec tego, że
będziemy organizować doroczne
spotkania informacyjne dla
wszystkich mieszkańców.
Pierwsze odbyły się w 2014 roku,
było ich piętnaście, rok później
dziewięć, a w tym roku ponad sto.
ZNO: – Pięć lat temu pytaliśmy,
czego Pan najbardziej chce
dla spółdzielni. Wymienił Pan
przepisy prawne, sprzyjające
spółdzielczości oraz możliwość
sprawnego kontynuowania
modernizacji budynków,
głównie ocieplania ich. Wtedy
z 218 budynków mieszkalnych
połowa była ocieplona częściowo
lub w całości. Te życzenia są
zapewne aktualne.
W.B.: – Niestety tak. Słowo
„niestety“ dotyczy przepisów.
Nie zakończyły się prace nad
prawem spółdzielczym, choć
w styczniu 2013 roku, a więc
niemal cztery lata temu powołano

w sejmie komisję nadzwyczajną
do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa spółdzielczego.
Problemu zarządców nie
rozwiązało znowelizowane
w tym roku Prawo energetyczne,
o czym w poprzednim
wydaniu „Z Naszych Osiedli“
mówił Andrzej Mroczkowski,

rzeczoznawca Stowarzyszenia
ds. Rozliczania Energii.
Na szczęście nic nie spowalnia
termomodernizacji. Nadal
pozyskujemy na nią środki
finansowe z zewnętrznych źródeł,
więc mieszkańcy nie muszą sami
dźwigać tego finansowego ciężaru,

a w 2017 roku zakończymy
montaż nowoczesnych, radiowych
wodomierzy, rozpoczęty w roku
2015.
ZNO: – Wymiana wewnętrznych
instalacji będzie następną dużą
inwestycją?
W.B.: – Tak. Nasze budynki mają

Historia spółdzielczych osiedli
(6)

mieszkańcy opisywanych osiedli.
W rejonie ADS „Północ“
około 5000 osób zajmuje 2041
mieszkań w 30 budynkach.
Najstarszy z nich od 58 lat stoi
przy ulicy Cieszyńskiej 22-28
(zbudowano go w roku 1958).
Najnowsze cztery mają po 24 lata
(zbudowano je w 1992 roku),
stoją przy ulicy Włodzimierza
Zonna 40-42, 44-46, 48, 50-52.
Wspomniany budynek przy ulicy
Cieszyńskiej jest w południowej
części rejonu ADS „Północ“. Na
północ od niego są cztery bloki
przy ulicy Marii Skłodowskiej
– Curie (z lat 1979-1981), nieco
na wschód od nich dwa bloki przy
ulicy Jana (niegdyś Anastazego)
Kowalczyka (z lat 1968 i 1969),
a na północ cztery bloki przy
ulicy Karola Hermisza (wszystkie
z roku 1979), no i dziewiętnaście
na osiedlu Mikołaja Kopernika
– przy ulicach Konstantina
Ciołkowskiego, Jurija

Gagarina, Johannesa Keplera
i Włodzimierza Zonna (z lat
1986-1992).

We dworze
i tam, gdzie
stały baraki
Ostatni, szósty artykuł
o historii miejsc, w których są
bloki administrowane przez
Zabrzańską Spółdzielnię
Mieszkaniową oraz o tym
jak mieszkało się w nich
kilkadziesiąt lat temu, gdy
bloki zbudowano, poświęcamy
rejonowi Administracji
Domów Spółdzielczych
„Północ“. O ciekawych faktach
z przeszłości opowiedział nam
Piotr Hnatyszyn, kierownik
Działu Historii w Muzeum
Miejskim w Zabrzu oraz

Wyróżnienia przyznane ZSM w 2016 roku

- tytuł i godło promocyjne Lider Polskiej Gospodarki 2016 w ramach
programu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, prowadzonego przez
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
- tytuł i godło promocyjne VIP BIZNESU 2016 w konkursie
organizowanym przez „FAKTY Magazyn Gospodarczy” i „Magazyn
VIP”
- Najwyższa Jakość QI 2016 w ramach rankingu organizowanego
przez Klub – Polskie Forum Biznesu ISO 9000
- Certyfikat Spółdzielczości 2016 w konkursie 7 Złotych Zasad
Spółdzielczości, organizowanym przez wydawcę miesięcznika
„Administrator”
- nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni
Mieszkaniowych im. dr Ryszarda Jajszczyka 2016, organizowanym
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w kategorii
działalność społeczna i kulturalno - oświatowa
- Filar Spółdzielczości 2016 w ramach rankingu organizowanego
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości
- EKOLAURY 2016 przyznane przez Polską Izbę Ekologii
- tytuł i godło Symbol Skutecznego Zarządzania 2016, przyznany
przez Kapitułę Programu Symbol 2016, organizowanego przez
„Monitor Rynkowy” i „Monitor Biznesu”.

dok. na str. 3

CO BYŁO PRZEDTEM?
PIOTR HNATYSZYN: – Na
południu rejonu ADS „Północ“
spółdzielczy blok stoi przy ulicy
Cieszyńskiej. Najpierw, od 1904
roku, była to Luisenstrasse, potem,
od 1927 roku, Teschenerstrasse,
a od 1945 roku Cieszyńska.
Jej północny odcinek jeszcze
w okresie międzywojennym
nie był zabudowany. Domy
stawiano najpierw na odcinku
południowym. Nieopodal, na
północ i północny wschód
od szpitala gminnego przy
ul. Hilgerstrasse (taka nazwa
obowiązywała już przed 1901r.,
Maria Skłodowska - Curie została
patronką tej ulicy w 1945 r.) były
trzy cegielnie. Ta z nich, która
cd. na str. 3

ogłoszenia

Za nami (...)
dok. ze str. 2

po kilkadziesiąt lat. Musimy
dbać o ich stan techniczny, by
zagwarantować mieszkańcom
bezpieczeństwo. Warunkiem
jest m.in. bezawaryjne
funkcjonowanie wszystkich
instalacji. Mieszkania w dobrze
utrzymanych budynkach
i ładnym otoczeniu są też więcej
warte na rynku nieruchomości
niż zaniedbane. Łatwiej je
sprzedać, zamienić. Wiemy
o tym sporo, ponieważ od 2015
roku spółdzielnia zajmuje się
również profesjonalnym obrotem
nieruchomościami mieszkalnymi.
Utworzyliśmy Biuro Pośrednictwa
w Obrocie Nieruchomościami
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, które pośredniczy
w transakcjach kupna,
sprzedaży, wynajmu i zamiany
nieruchomości. Z jego usług
korzystają nie tylko mieszkańcy
spółdzielczych bloków.
ZNO: – Konsekwencja
spółdzielni w dbaniu
o nieruchomości i ich otoczenie,
a także energiczny rozwój usług
i świadczenie ich w nowoczesnej
formie, są doceniane przez
różne instytucje. Również w tym
roku ZSM była wielokrotnie
wyróżniana.
W.B.: – Rzeczywiście, ale
największą nagrodą dla zarządu

i pozostałych pracowników
spółdzielni jest zadowolenie
mieszkańców z naszej pracy.
Coraz częściej wyrażają oni
swoje uznanie, nawet kierują do
nas podziękowania na piśmie.
Spółdzielnia ma ambicję bycia
najlepszym zarządcą nie tylko
w Zabrzu.
ZNO: – Czy już tylko zarządcą?
Spółdzielnia nie będzie budować
nowych mieszkań?
W.B.: – Dlaczego nie? Nie
wykluczamy możliwości
budowania, zwłaszcza, że
mamy tereny pod nowe
inwestycje mieszkaniowe.
Decyzja w tej sprawie zależy
od tego, czy będą ułatwienia
w przepisach i zachęty finansowe
do budowania. Słyszymy, że
w ramach Narodowego Programu
Mieszkaniowego przepisy
prawne, między innymi dotyczące
funkcjonowania spółdzielni, mają
tak się zmienić, by ułatwić nam
budowanie i gospodarowanie
nowymi zasobami.
Podobno spółdzielnie
mieszkaniowe będą mogły
ubiegać się o preferencyjne
kredyty w Banku Gospodarstwa
Krajowego – z dopłatą budżetową
– na budowę społecznych
mieszkań czynszowych oraz
spółdzielczych lokatorskich.
Z zainteresowaniem czekamy na
szczegóły rządowego programu.

„Z Naszych Osiedli”,
dwumiesięcznik
Zabrze XI/XII2016, nr 6(29),
ISSN 2084-6673
Wydawca - Spółdzielnia Prasa
Beskidzka

Historia (...)
cd. ze str. 2

znajdowała się najbliżej ulicy
Kowalczyka (na południe od
obecnej Szkoły Podstawowej nr
14) zaprzestała działalności już
w latach 20. XIX wieku. Pozostałe
dwie funkcjonowały dłużej.
Cegły wyprodukowane w nich
posłużyły m.in. do wybudowania
szpitala. Poświęcono go 27
sierpnia 1910 roku i na cześć
cesarzowej nazwano „AugusteViktoria-Krankenhaus“. Od 1922
roku działał jako Szpital Miejski;
patronkę utracił, gdy cesarzowa
opuściła ojczyznę i udała się na
wygnanie do Holandii po upadku
monarchii i rewolucyjnych
niepokojach w 1918 roku.
Wszystkie wspomniane
cegielnie były najpierw
prywatne, z czasem jedną z nich
kupiło miasto. Jedyny ślad po
cegielniach, to willa właściciela,

Adres redakcji i wydawcy
- ul.St. Dubois 4,
43-300 Bielsko-Biała
redaktor naczelna
- Barbara Baczyńska
Druk - Art-Print

Konstantina Orzola, przy ul. Jana
Kochanowskiego, w której obecnie
jest Dom św. Brata Alberta
– Przytulisko dla mężczyzn.
Przy ulicy Marii Skłodowskiej
- Curie, gdzie stoją spółdzielcze
bloki, było wcześniej osiedle
baraków nazwane „Osiedle 4
Lipca“ („Siedlung von 4. Juli“),
dla upamiętnienia dnia, w którym
Niemcy objęli tereny przyznane
im po plebiscycie. 4 lipca 1922
roku między innymi Zabrze
wróciło pod administrację
niemiecką. W tym samym
roku, 1 października, gmina
wiejska Hindenburg stała się
miastem. Jego tymczasowy zarząd
(dotychczasowe władze gminne)
na 26 listopada wyznaczyły
wybory do 48 - osobowej Rady
Miejskiej. W październiku
1922 roku oddano w Zabrzu
do użytku wspomniane osiedle
baraków. Było jednym z trzech,
jakie wówczas zbudowano tu

Wkrótce odczyty
wodomierzy
Na przełomie grudnia 2016 r.
i stycznia 2017 r. odczytane
zostaną wskazania wodomierzy
indywidualnych i głównych
w budynkach Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Wodomierze radiowe możemy
odczytać bez wchodzenia do
mieszkań tylko wtedy, jeśli
urządzenia te nie są zasłonięte np.
meblami, pojemnikami z chemią
gospodarczą i innymi sprzętami
oraz przedmiotami. W trakcie
niedawnego odczytu kontrolnego
okazało się, że wielu mieszkańców
nie pamięta o tym. W jednym
z lokali wodomierze zostały
nawet zamurowane – mówi
Małgorzta Krupa, kierownik
Działu Rozliczeń Wody w ZSM.
– Bardzo proszę o przeczytanie
informacji, dotyczących odczytów,
które umieścimy w klatkach
schodowych i zrobienie tego,
o co w nich prosimy. Dzięki
temu unikniemy niepotrzebnych
problemów.
Pierwszy termin odczytu
wodomierzy w rejonach
poszczególnych Administracji
Domów Spółdzielczych ZSM:
„Południe“ 27-28 XII, „Północ“ 28
XII, „Zachód“ 29 XII, „Zaborze“
29-30 XII, „Centrum“ 2 I,
„Helenka 3 I.
Drugi termin: „Południe“ 9 I,
„Północ“ 10 I, „Zachód“ 11 I,
„Zaborze“ 12 I, „Centrum“ 13 I.
dla przesiedleńców z polskiego
Górnego Śląska. O wszystkich
opowiadałem, przedstawiając
historię rejonu ADS „Zachód“,
teraz więc przypomnę tylko, że
po północnej stronie obecnej
ulicy Marii Skłodowskiej - Curie
postawiono sześć baraków.
Kolejne dwa miejsca z blokami
ZSM w omawianym rejonie
administracyjnym, czyli obszar
od ulicy Karola Hermisza
(Tondern Weg od 1936, Jerzego
Helbiska od 1945, K. Hermisza
od 1956) do osiedla Mikołaja
Kopernika, to dawny obszar
dworski, a dokładnie pola
należące do folwarku Nowy Dwór
(Neuhof). Administracyjnie
należał on do Mikulczyc. Folwark
został wybudowany w 1837
roku, przez rodzinę Henckel
von Donnersmarck (właściciele
Mikulczyc od około 1830 roku).
Jego 500 – hektarowy fragment

cd. na str. 4
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Głos mieli
mieszkańcy
118 spotkań pracowników
spółdzielni z mieszkańcami
poszczególnych budynków
odbyło się z inicjatywy
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej we wrześniu
i w październiku. Z zaproszenia
skorzystały 522 osoby. Były
zainteresowane informacjami,
których prezentację
zapowiedziała ZSM, rozmową
o problemach możliwych do
rozwiązania z pomocą zarządcy
oraz złożeniem wniosków,
dotyczących mieszkań, bloków,
ich otoczenia, relacji sąsiedzkich;
wpłynęło ich 358, wszystkie
zostały zaprotokołowane i od
razu rozpoczęła się realizacja.
Spółdzielnia zobowiązała się do
sfinalizowania 200 już w tym
roku (do 17 października
zrealizowała 74,5% z nich), 105
w roku przyszłym, a 53 w latach
następnych. Najwięcej wniosków
złożyli mieszkańcy budynków
z rejonu ADS „Centrum“ (87),
najmniej z rejonu ADS „Południe“
(30).
Przedstawiciele Zarządu ZSM
informowali mieszkańców
o funduszu remontowym ich
budynków; saldzie za lata
2008 – 2016, zaległościach
w opłatach, rocznym
przychodzie. Przedstawiano też
trzyletnie plany remontowe,
dotyczące poszczególnych
nieruchomości z tego samego

rejonu administracji. Mówiono
o pracach, których wykonanie jest
konieczne, ponieważ nakazuje to
Prawo budowlane. W spotkaniach
uczestniczyli także pracownicy
administracji – kierownicy, ich
zastępcy, mistrzowie, gospodarze
domów.
ILONA WILCZEK,
zastępca prezesa zarządu
ds. ekonomicznych i główna
księgowa ZSM: – Dziękuję
mieszkańcom za liczny udział
w spotkaniach. Nasze rozmowy
były bardzo konkretne, rzeczowe.
Kameralne warunki sprzyjały
miłej atmosferze. Mówiono
nam o problemach i potrzebach
w miejscach zamieszkania,
a nawet o bardzo osobistych
trudnościach, wynikających na
przykład z inwalidztwa. Wiele
spraw mogliśmy załatwić niemal
od ręki. Nie wymagały one
dużych nakładów finansowych,
ani wielu formalności. Bardziej
kosztowne i skomplikowane
organizacyjnie przedsięwzięcia,
nie całkiem zależne od nas,
zrealizujemy w roku przyszłym.
Najmniej było takich wniosków,
których realizację możemy brać
pod uwagę w perspektywie
kilkuletniej.
Spotkania po raz kolejny
pokazały, że nie we wszystkich
sprawach sąsiedzi są jednomyślni
– jedni chcą ławek bliżej bloków,
inni wręcz przeciwnie, jedni

ustawiliby śmietniki przy klatkach
schodowych, inni jak najdalej od
bloków, podobnie jest z placami
zabaw dla dzieci. Zrobimy tak, jak
zechce większość mieszkańcow.
W klatkach schodowych
umieszczać będziemy informacje
o sposobie realizacji wniosków.
GRAŻYNA GORZELSKA,
dyrektor ds. technicznych
ZSM: – Pracownicy pionu
technicznego spółdzielni
najczęściej reprezentowali
zarząd na spotkaniach,
ponieważ najwięcej spraw było
związanych z zakresem naszych
obowiązków. Oprócz mnie był to
kierownik działu technicznego
Michał Michalski oraz Patrycja
Pawlica, zastępca kierownika
tego działu. Wnioski, które
realizujemy najszybciej, wiążą się
z usunięciem awarii, niewielkimi
naprawami, przeglądami
technicznymi, dostawieniem
koszy na śmieci, umieszczeniem
w klatkach schodowych ogłoszeń
przypominających mieszkańcom
o zapisach regulaminowych,
dotyczących zakazu palenia
papierosów, obowiązku sprzątania
po psach, zakazu trzepania
chodników na balkonach,
dokarmianaia gołębi, a także
zamknięcia na stałe zsypów
i zastąpienia ich zewnętrznymi
stanowiskami śmietnikowymi.
Proszono nas także o sprawdzanie,
czy lokatorzy, którzy zabudowali

korytarze płacą czynsz za tę
powierzchnię, wnioskowano
o pomiar temperatury
w klatkach schodowych
i podanie przepisu regulującego
wysokość temperatury w tych
pomieszczeniach, o zamontowanie
poręczy przy schodach
wejściowych do budynków
i przy schodach do piwnicy.
Wnioskowano o usunięcie
grzejników z zabudowanych
korytarzy, prześwietlenie drzew,
naprawę samozamykaczy drzwi,
przeglądy dźwigów osobowych,
o taką przeróbkę instalacji
ciepłej wody, która umożliwi
montaż wodomierzy w pozycji
pozwalającej lokatorom na
samodzielny odczyt wskazań.
Życzono sobie, byśmy zakazali
mieszkańcom wspólnot
mieszkaniowych korzystania
ze spółdzielczych śmietników,
proszono o wykonanie tabliczek
zobowiązujących właścicieli psów
do sprzątania ich odchodów,
o monitorowanie ilości osób
mieszkających w konkretnych
lokalach, modernizację
domofonów, zmianę ich kodów.
Będziemy starać się o to, by
w roku przyszłym oraz później
możliwe było zrealizowanie
wniosków o remont dróg
i chodników, remont i rozbudowę
parkingów. Większość
wskazywanych miejsc nie
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Mikołaja Kopernika. Nawiązują
one, decyzją Miejskiej Rady
Narodowej z 1985 roku, do
nazwisk ludzi związanych
z astronomią. Wygrały
z propozycją Społecznej Komisji
ds. Nazewnictwa Ulic, działającej
przy Urzędzie Miejskim,
która chciała nadać im nazwy
planet układu słonecznego
i gwiazdozbiorów. Galileusza
miała być ulicą Merkurego lub
Wagi, Tadeusza Banachiewicza
– Wenus lub Oriona, Jurija
Gagarina – Marsa lub Koziorożca,
Giordano Bruno – Saturna
lub Syriusza, Konstantego
Ciołkowskiego – Plutona lub
Kasjopei, Włodzimierza Zonna
– Jowisza lub Andromedy.

najwięcej spółdzielczych domów,
czyli O OSIEDLU MIKOŁAJA
KOPERNIKA.

ogrzewaniem, bieżącą ciepłą
wodą, balkonem, blisko centrum
Zabrza.... Było w nim wszystko
o czym my, wówczas młode
małżeństwo, mogliśmy marzyć!
Nie przypominam sobie, byśmy
mieli problemy z mediami,
o jakich opowiadali mieszkańcy
innych osiedli. U nas wszystko
sprawnie działało.
PIOTR: Niedogodnością były
jedynie coroczne, miesięczne
przerwy w dostawach ciepłej
wody. Miały miejsce latem.
Z czasem Elektrociepłownia
„Zabrze“ skróciła je. Teraz trwają
tydzień.
Nie tylko to zmieniło się na
osiedlu odkąd tu mieszkamy, czyli
przez niemal 25 ostatnich lat...

cd. ze str. 3

(pola) został włączony w granice
Zabrza 1 stycznia 1927 roku. Całe
Mikulczyce włączono do Zabrza
w 1951 roku.
Przed wojną powstało tylko
jedno osiedle mieszkaniowe na
terenie pofolwarcznych pól. Jest to
osiedle domków jednorodzinnych
między ulicami K. Hermisza
(Tondern Weg od 1936 r., Jerzego
Helbiska od 1945 r., obecna
nazwa od 1956 r.), Mikulczycką
(Mikultschützerstrasse), Gdańską
(Danzigerstr.). Zbudowane
zostało w latach 1936-1938. Było
to „Osiedle Niemieckiego Frontu
Pracy“ („Siedlung der Deutschen
Arbeitsfront“). Nazwy 14 nowych
ulic na tym osiedlu, m.in.
Danziger-, Tondern-, Eupener-,
Rawitscherweg, nadane zostały
w styczniu 1936 r., a przypominały
tereny utracone przez Niemcy po
I wojnie światowej na rzecz Polski,
Litwy, Belgii, Czechosłowacji.
Z nazwami ulic wiąże się także
ciekawostka dotycząca osiedla

MIESZKAŃCY O SWOICH
DOMACH I OSIEDLACH
EWĘ i PIOTRA KOSIŃSKICH
poprosiliśmy, by opowiedzieli
nam o tym miejscu z rejonu
ADS „Północ“, w którym jest

EWA: Do trzypokojowego
mieszkania, na ósmym
piętrze dziewięciopiętrowego,
spółdzielczego budynku przy
ulicy Keplera, wprowadziliśmy
się na przełomie 1991 i 1992
roku. Przeprowadzka z Rokitnicy
na osiedle Kopernika trwała
długo, ponieważ w naszym bloku
nie uruchomiono windy, choć
mieszkania oddano do użytku.
PIOTR: Mówiono nam, że
przepisy pozwalają włączyć
windę dopiero wtedy, gdy
określony procent mieszkań
zostanie zasiedlony. Tak więc
wprowadzaliśmy się kilka
miesięcy. Naszym fiatem 126p,
czyli tzw. maluchem, przywoziłem
tu po jednej szafce, wnosiłem
po schodach na ósme piętro
i jechałem do pracy.
EWA: Mimo to cieszyliśmy się
bardzo z nowego mieszkania
– trzy pokoje, z centralnym

dok. na str. 5

Mieszkańcy
PIOTR: – Na naszym osiedlu
są nie tylko bloki spółdzielcze.
Oprócz nich były zakładowe
– huty „Zabrze“ i kopalni
„Makoszowy“. O ile wiem, to
część z nich należy obecnie do
miasta, niektóre do wspólnot

cd. na str. 5

domotex

Zabrze
tel. 32 274 26 33, 693 919 313

sieci i instalacje
wod-kan, co, gaz,
roboty brukarskie

Auto-skup
Kupię każdy samochód
osobowy, dostawczy
Gotówka
Tel:
660476276
ogłoszenia

Głos mieli(...)
dok. ze str. 4

należy jednak do spółdzielni,
tylko do gminy. Obiecaliśmy, że
formalnie zwrócimy się do miasta
w tych sprawach. Inwestycje
do realizacji w roku przyszłym
i latach późniejszych, o które
wnioskowano, a są w naszych
kompetencjach, to przyspieszenie
termomodernizacji, wymiana
dźwigów osobowych, wymiana
wewnętrznych instalacji wodnych,
gazowych, elektrycznych,
malowanie klatek schodowych.
„Z NASZYCH OSIEDLI“: – Czy
były wnioski, które zaskoczyły
pracowników spółdzielni?
G. Gorzelska: – Całkowicie
nowym oczekiwaniem
mieszkańców jest instalowanie
dźwigów osobowych
w czteropiętrowych budynkach.
Na spotkaniach w dwóch rejonach
administracyjnych, na „Południu“
i na „Zaborzu“, najczęściej
mówiono nam, że mieszkańcy
zestarzeli się, chorują, jest wśród
nich wielu niepełnosprawnych.
Trudno im obecnie wejść,
szczególnie z zakupami, nawet
na drugie piętro, nie mówiąc
o trzecim i czwartym. Dawano
przykłady inwalidów na wózkach,
którzy są więźniami takich
mieszkań. Nie udaje im się
zamienić ich, ani sprzedać, bo
dla młodych małżeństw z dziećmi
mieszkanie na trzecim, czwartym

Historia (...)
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mieszkaniowych.
Kwitło tu na początku życie
towarzyskie. Było wiele
okazji, żeby poznać sąsiadów.
Chociażby podczas wnoszenia
mebli i innych sprzętów, gdy
wszyscy wprowadzaliśmy się.
Pilnowaliśmy sobie wzajemnie
rzeczy, ponieważ przed blokiem
nie można było niczego zostawić
bez dozoru, bo wszystko ginęło.
Złodzieje czyhali na takie okazje.
EWA: – Pamiętam też serię
włamań do mieszkań. Zaczęła
się w sąsiedniej klatce, wkrótce
złodzieje przyszli do naszej. Gdy
Piotrek wyjechał na dwie godziny,
to włamali się do nas i wyjedli
wszystko z lodówki.
PIOTR: – Było im łatwo
– sąsiedzi jeszcze się nie znali,
nie rozpoznawali obcych osób
w korytarzu, drzwi wejściowe
do budynku nie były zamykane,
a drzwi do mieszkań były z jakiejś
dykty; wystarczyło mocniej w nie

piętrze w budynku bez windy
także nie jest atrakcyjne.
ZNO: – Czy były uwagi
do inwestycji obecnie
prowadzonych przez
spółdzielnię?
G.G.: – Najczęstsze, to
wnioski o rozszerzenie
zakresu robót towarzyszących
termomodernizacji
– o kafelkowanie posadzek na
balkonach i wymianę balustrad
balkonowych. Oczywiście, na
życzenie mieszkańców możemy
zająć się posadzkami, a balustrady
wymienić tam, gdzie uzasadnia to
ich stan techniczny.
ZNO: – Na co mieszkańcy
najczęściej narzekali?
G.G.: – Na bałagan na
śmietnikach oraz na wandalizm
i kradzieże w budynkach, jak
i w ich otoczeniu. Krytykowano
niedbałość gminy o tereny
przylegające do spółdzielczych
(wnioskować będziemy do
Urzędu Miejskiego, chociażby
o zsynchronizowanie terminów
koszenia trawników). Proszono
nas także o interwencje w firmie
A.S.A. oraz w Zabrzańskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji. Chodzi o śmieci
(twierdzono, że A.S.A. nie
wywozi odpadów zgodnie
z harmonogramem, a jeśli jakiś
samochód blokuje dojazd pojazdu
tej firmy pod same kontenery,
to śmieci nie są wywożone),
o czyszczenie krat burzowych,

studzienek deszczowych,
o wycinki i przycinanie drzew,
o usunięcie gminnych ławek
sprzed spółdzielczych bloków.
Jeśli chodzi o śmieci, to
wywołują one także spory
między mieszkańcami; o miejsca,
w których są śmietniki (dla
jednych za blisko, dla drugich
za daleko), o ich zamykanie
(jedni tego chcą, inni wręcz
przeciwnie; twierdzili, że gdy były
zamykane, to odpady zalegały
wokół stanowisk śmietnikowych).
Narzekano też na bezdomnych,
sypiających na śmietnikach
i załatwiających tam potrzeby
fizjoligiczne.
Wiele osób oburzało się na bardzo
restrykcyjne przepisy dotyczące
przycinki drzew (wolno wyciąć
tylko 30 % korony, bez względu
na to jakie stwarza ona problemy).
Zamiar ten trzeba poprzedzić
wywiadem społecznym wśród
mieszkańców.
Mieszkańcy widzą pozytywne
zmiany w swoich blokach
i w ich otoczeniu (włączają się
nawet społecznie w urządzanie
i utrzymanie terenów
zielonych), więc martwi ich
wandalizm. Powszechnie
chwalono gospodarzy domów,
toteż nie znajdowały poparcia
wnioski kilku osób o likwidację
pomieszczeń socjalnych dla
gospodarzy (są w nich toalety,
ujęcia wody) i udostępnienie ich
wszystkim mieszkańcom.

kopnąć, żeby się otwarły.
EWA: – Z sąsiadami
poznawaliśmy się także wtedy,
gdy trzeba było uruchomić auto.
Tomka, syna, woziliśmy do
przedszkola w Rokitnicy. Nasz fiat
126p wymagał popchnięcia, by
zapalił. Zawsze ktoś z sąsiadów
chętnie pomagał w tym, a my się
rewanżowaliśmy.
Dzieci w wieku szkolnym było
wtedy na osiedlu bardzo dużo.
Uczę w tutejszej szkole od
początku jej działalności, czyli
od 1988 roku. Mieliśmy po
pięć klas pierwszych – od a do
e. Teraz trudno skompletować
dwie. Na osiedlu mieszkało
sporo wielodzietnych rodzin,
jakich dzisiaj już nie ma tutaj.
Było w nich po czworo, a nawet
pięcioro dzieci, pamiętam i taką,
w której było jedenaścioro. Te
rodziny w pierwszej kolejności
dostawały duże, nawet
czteropokojowe mieszkania.
Na naszym osiedlu długo nie było
placów zabaw. Dzieci bawiły się
między blokami. Pilnowały ich

niepracujące mamy, siedzące na
ławkach, rozmawiające z sobą.
Było wesoło, gwarno, sąsiedzi
znali się. Teraz atmosfera jest
zupełnie inna. Jest cicho, pusto.
Wiele osób, które znaliśmy,
wyprowadziło się stąd. Sprzedali
mieszkania i zbudowali lub kupili
domy. Ja nie wyprowadziłabym
się. Wychowałam się w bloku
i czuję się tu bardzo dobrze.
Nie zawsze jest idealne, ale
jestem zadowolona. Na każdym
piętrze w naszym bloku są
tylko dwa mieszkania. W klatce
schodowej jest spokój, nie ma
awantur, głośnych imprez.
Kiedyś często organizowano
imprezy. Młodzież uprzedzała
o nich sąsiadów, prosząc
o wyrozumiałość, więc wszyscy
ze zrozumieniem podchodzili do
takich wydarzeń towarzyskich.
Poczucie bezpieczeństwa dawała
mi zawsze świadomość tego,
że za ścianą są inni ludzie,
których w razie potrzeby można
poprosić o pomoc. Kiedy
cd. na str. 6

F.H.U. KOBUD

ROBOTY
REMONTOWO-BUDOWLANE
USŁUGI TRANSPORTOWE

USŁUGI KOPARKO - ŁADOWARKĄ

tel. 502 693 157

montaż
konserwacja
remonty wind
oraz platform dla
niepełnosprawnych

Progress Technika Dźwigowa s.c.
ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel. 32/790 42 56, fax 32/790 42 67
www.progresstd.pl

6 Modernizacja Z NASZYCH OSIEDLI listopad/grudzień 2016

Kolejne bloki cieplejsze,
ładniejsze

Tegoroczne remonty budynków
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz otaczającej
ich infrastruktury, finansowane
za środki ze spółdzielczych
funduszy, przeprowadzono
z minimalnymi odstępstwami
od planu. W jednoklatkowym
wieżowcu, przy ulicy J.
Sobieskiego 4, ocieplono dwie
ściany a nie jedną, jak zakładał
plan, natomiast zrezygnowano
z remontu chodników w obrębie
ul. Nad Kanałem.
– Spod balkonów w bloku przy
ulicy Sobieskiego odspajały
się elementy starej elewacji.
Oczywiście zadbaliśmy
o bezpieczeństwo mieszkańców
i przechodniów, zakładając
siatki zabezpieczające, ale było
to rozwiązanie tymczasowe
– informuje Michał Michalski,

Historia (...)
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wprowadziliśmy się tutaj, to
tylko w jednym mieszkaniu był
telefon, oczywiście stacjonarny,
bo komórkowymi nikt jeszcze nie
dysponował. Podobno kopalnia,
w której pracowała lokatorka,
doprowadzila linię telefoniczną
do jej mieszkania. Ta pani
umożliwiała nam korzystanie
z telefonu w ważnych sprawach.
Komunikacja, drogi
PIOTR: – Do naszego osiedla
jeszcze na początku lat 90.
prowadziła tylko jedna droga
– z ulicy Mikulczyckiej, przez
ulicę Lenina, która obecnie
nazywa się 11 Listopada.
Tędy jeździł autobus linii
86, a mieszkańcy swoimi
samochodami korzystali z dwóch
skrótów. Pierwszy nazywaliśmy
„Po betonach“ – prowadził
między ogrodzeniem ogródków
działkowych a nasypem
kolejowym. Drugi prowadził
z ulicy Hermisza, przez zamknięty

kierownik działu technicznego
w ZSM – Finanse pozwoliły
rozwiązać problem korzystniej,
niż przewidywaliśmy w planie
na ten rok; możliwa okazała się
termomodernizacja dodatkowej
ściany, planowana na rok przyszły.
Te prace właśnie się kończą. Jeśli
zaś chodzi o niewyremontowany
chodnik, to postanowiliśmy
przełożyć tę inwestycję na
później, ponieważ w sąsiadującym
z nim bloku w roku przyszłym
remontowana będzie elewacja.
Podczas tych prac chodnik
mógłby zostać uszkodzony.
Termomodernizacji za środki
finansowe ze spółdzielczego
funduszu remontowego
poddane zostały w tym roku
22 spółdzielcze budynki, a 2
za środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Te
ostatnie są przy ulicach
M. Skłodowskiej -Curie 16 oraz
Pokoju 39. Prace w nich trwają,
zakończą się w pierwszym
kwartale 2017 roku, zgodnie
z harmonogramem ich
finansowania przez wspomniany
fundusz.
– W trzech budynkach, w ramach
prac elewacyjnych wymieniliśmy
także balustrady balkonów
i nawierzchnie posadzek na
nich – mówi M. Michalski
– Było to wskazane zarówno
ze względów finansowych, jak
i technologicznych, ponieważ
prawidłowe wykonanie
termomodernizacji wymagało
demontażu balustrad.
Za środki z funduszu
remontowego spółdzielnia
kontynuuje wymianę
wodomierzy (1 mln 400 tys. zł

most. Ludzie podnosili rano
szlabany, zamykające wjazd na
niego, a wieczorem je opuszczali.
Ekspertyzy mówiły, że nośność
mostu jest za mała, by wytrzymał
takie natężenie ruchu, toteż
w końcu zdjęto asfalt z jego
nawierzchni, uniemożliwiając
przejazd. Tam, gdzie obecnie są
Aleje Wojciecha Korfantego, czyli
główna droga do naszego osiedla,
były wtedy pola kukurydzy.
Podobno na pasie zieleni,
dzielącym jezdnie alei miały być
tory tramwajowe.
Oświata, wychowanie – szkoły,
przedszkola
EWA: – Zanim wprowadziliśmy
się na to osiedle ja już tutaj
pracowałam. Jak mówiłam,
zaczęłam w roku 1988, gdy szkołę
zbudowano. Przed 1 września
wszyscy przygotowywaliśmy
budynek na przyjęcie dzieci.
Nauczyciele myli korytarze razem
z paniami zatrudnionymi do
sprzątania. W klasach ustawiono
ogromne czarno–białe telewizory.

Był tylko jeden kolorowy,
strzeżony przez dyrekcję, by
ktoś go nie popsuł. Można było
podłączyć do niego odtwarzacz
video. Dzieciom organizowano
seanse zbiorowe przed nim. To
była wielka atrakcja.
Zanim zbudowano szkołę na
osiedlu Kopernika, tutejsze
dzieci chodziły do szkoły w
Mikulczycach, przy ulicy Ogórka,
równoległej do Nowodworskiej.
Przedszkole było tutaj, gdy
się wprowadziliśmy, ale
brakowało w nim miejsc. Dużo
dzieci wożono do przedszkola
w Mikulczycach. Niewiele rodzin
miało samochody, więc trzeba
było zawozić je tam autobusem,
wcześnie rano, przed pracą.
Otoczenie bloków – plac budowy
i łąki
EWA: – Nasza szkoła jakieś
dwa lata stała na placu budowy,
podobnie jak bloki. Pamiętam
doły, przeróżne kłody pod
nogami, sprzęt i materiały
budowlane, a wokół łąki. Do

wydane zostanie w bieżącym roku
na ten cel) oraz roboty drogowe
(na nie również przeznaczono
ponad milion złotych).
– Inwestycje drogowe, to remonty
dróg, chodników, parkingów.
Przede wszystkim wymieniamy
ich nawierzchnie, zastępując
chodnikowe płyty betonową
kostką. Kostką wyłożyliśmy też
niektóre ścieżki, wydeptane przez
mieszkańców.
Oczywiście poza
termomodernizacją, wymianą
wodomierzy, remontem dróg
i chodników w spółdzielczych
budynkach wymieniana była
stolarka okienna i drzwiowa,
malowane były klatki schodowe,
remontowane instalacje
wewnętrzne i dachy, ocieplane
stropodachy.
Za około 600 tys. zł - z opłaty
za dźwigi - modernizowano
i naprawiano jedenaście
dźwigów osobowych.
– W sześciu z nich wymieniliśmy
sterowanie, co było zaplanowane.
Z powodu awarii, okazało się
to konieczne jeszcze w trzech
dźwigach. To nie są tanie roboty;
na każde sterowanie wydać
trzeba około 35, 36 tysięcy
złotych – mówi M. Michalski.
– Jeden dźwig, w budynku przy
ulicy Struzika 8b, wymieniliśmy
całkowicie, czyli kabinę, drzwi,
sterowanie, a drugi, przy ulicy
Sobieskiego 5a, poddaliśmy
modernizacji; nowe jest w nim już
wszystko poza sterowaniem.
ostatniego spółdzielczego bloku,
jaki tu zbudowano, przy ulicy
Zonna, wprowadził się mój brat.
Nagle budownictwo stanęło.
Zatrzymano inwestycje, choć
były już fundamenty pod kolejne
wieżowce. Dlatego są tu tylko
budynki z parzystymi numerami,
brakuje części nieparzystej.
Robotnicy mieli wtedy czas i do
nas przychodzili na tak zwane
fuchy. Usuwali usterki, pomagali
w zabudowie kuchni.
PIOTR: – Na fundamentach,
wylanych pod dziesięciopiętrowe
bloki, postawiono ostatecznie
jednorodzinne domy, te które
widać z Alei Korfantego.
EWA: – Problemem był na
naszym osiedlu brak miejsc
parkingowych. Nie wolno było
stawać autem na komunalnych
trawnikach. Jeśli ktoś to zrobił,
nawet jednym kołem, co mnie też
się zdarzyło, mieszkańcy wzywali
straż miejską. Na szczęście
spółdzielnia zbudowała tu trochę
garaży, a kilka lat temu wytyczono
dok. na str. 7

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

OFERUJE
Biuro mieści się
przy ul. Ślęczka 1apokój nr 18, I
piętro. (budynek dyrekcji)
czynne od wtorku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00,
w poniedziałki
od 10.00 do 16.00.
Tel. 32/277 72 01, 32/277 72 02
czlonkowski@zabrzezsm.pl

NA SPRZEDAŻ:
Zabrze Północ, ul. M. Skłodowskiej-Curie
pow. 62,83 m 2, 3 pok.
cena 145 000 zł
Zabrze Zachód, ul. Franciszkańska
pow. 52,50 m2 , 3 pok.
cena 135 000 zł
Zabrze Północ, ul. Gagarina
pow. 74 m2 , 4 pok.
cena 190 000 zł
Zabrze Centrum, ul. Sobieskiego
pow. 29,55 m2, 1 pok.
cena 74 500 zł
Zabrze Zachód, ul. Pokoju
pow. 29,44 m2, 1 pok.
cena 80 000 zł
Zabrze Zaborze, ul. Wolności
pow. 52,50 m2, 2 pok. cena 120 000 zł

Zabrze Południe, ul. Ślęczka
pow. 42,53 m2, 2 pok.
cena 119 000 zł
Zabrze Południe, ul. Klonowa
pow. 46,19 m2, 3 pok.
cena 110 000 zł
Zabrze Zachód, ul. Wolności
pow. 62,82 m2, 3 pok.
cena 175 000 zł
Zabrze Zachód, ul. Nad Kanałem
pow. 62,82 m2, 3 pok.
cena 168 000 zł
Zabrze Zachód, ul. Tatarkiewicza
pow. 63,52 m2, 3 pok.
cena 249 000 zł
Zabrze Rokitnica, ul. Budowlana,
pow. 47,70 m2, 3 pok.
cena 139 900 zł

ogłoszenia

Nagrody „znowu dla Pastela“

rys. Zofia Szczygieł 11 lat

W mijającym roku dzieci
i młodzież, rozwijające swoje
umiejętności plastyczne
w klubie „Pastel“ Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
znowu miały dużo powodów do
radości i satysfakcji. Nagrody
przyznano im w licznych
konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich, wojewódzkich
i lokalnych. Są to oczywiście
również sukcesy nauczycieli.
– Dostajemy tak dużo nagród,
że powszednieją w niektórych
środowiskach – w Zabrzu nie
zawsze już pisze się i mówi o nich,
bo to „znowu Pastel“ – śmieje
się kierownik klubu Krzysztof
Rumin. – My na szczęście
stale jesteśmy głodni sukcesów
i dumni z nich. Pod koniec
października wręczono nam
kolejne dwie nagrody i jedno
wyróżnienie indywidualne
na XX Międzynarodowym

Historia (...)
dok. ze str. 6

sporo miejsc parkingowych przy
ulicy Zonna.
Handel, usługi, kościół
PIOTR: – Miejsc parkingowych
przybyło, ale ubyło punktów
handlowych i usługowych.
EWA: – Rzeczywiście. Pod tym
względem osiedle najpierw
prężnie się rozwijało, potem
był zastój, a nawet regres. Przez
lata funkcjonował tu duży sklep
społemowski (dziś Freshmarket)
oraz wiele małych sklepików,
m.in. wielobranżowy na parterze
naszego bloku oraz świetnie
zaopatrzony sklep odzieżowy.
PIOTR: – Było dużo usług:
poczta, szewc, krawiec, magiel,
bank. Był nawet komisariat policji,
tu powstało Radio Taxi Kopernik,
no i pogotowie Eskulap; bardzo
cieszyliśmy się z tego, że lekarze,
policjanci i taksówki są tak blisko.
Dziś nie ma poczty, banku,
komisariatu, drobnych punktów
usługowych, małych sklepów.

Biennale Grafiki Dzieci
i Młodzieży w Toruniu.
Otrzymały je: 5-letnia Matylda
Tomkiewicz, 14-letnia Katarzyna
Kępka, 7-letnia Magdalena
Lisik. Matyldę i Magdę uczy
Ewelina Kabaczyńska, ja
jestem nauczycielem Kasi. Na
ten konkurs nadesłano 9616
prac z 520 placówek w 40
krajach – z kilkudziesięciu
europejskich oraz z Argentyny,
Brazylii, Ekwadoru, Filpini,
Indii, Indonezji, Chin, Korei
Południowej, Sri Lanki.
Międzynarodowe jury nagrodziło
40 prac i tyle samo wyróżniło. Na
pięknej uroczystości w Toruniu
byli laureaci oraz przedstawiciele
placówek dyplomatycznych ich
krajów. Ten konkurs ma bardzo
wysoką rangę. Latem cieszyliśmy
się z nagród i wyróżnień dla
naszych uczniów, uzyskanych
na XIII Ogólnopolskim
Komisariat działał bardzo
krótko, w pomieszczeniach
po nim najpiew był lokal
gastronomiczny, organizujący
nawet wieczorki taneczne
na dworze, potem pizzeria.
Teraz jest tam serwerownia.
Lokale po niektórych sklepach
przekształcono na mieszkania, po
poczcie i banku do dziś są puste.
Tu gdzie kiedyś była hurtownia
jest filia biblioteki.
EWA: – Nie mieliśmy kościoła.
Była tymczasowa kaplica
w barakach, jakie zostały
po tutejszych budowach.
Nabożeństwa w nowym kościele
zaczęto odprawiać w 2001 roku
Sport, rekreacja
EWA: – Dyrekcja naszej szkoły
przez lata starała się o to, by
zbudowano w niej kryty basen.
Tego zamiaru nie udało się
zrealizować, ale kryty basen
miasto zbudowało na osiedlu.
Z Aquariusa korzystają wszyscy
zabrzanie, nie tylko uczniowie
naszej szkoły.

Konkursie Dziecięcej Twórczości
Plastycznej „Najpiękniejsza
jest Moja Ojczyzna“,
zorganizowanym w Katowicach,
pod honorowym patronatem
rektora tutejszej Akademii Sztuk
Pięknych. Nagrody otrzymały:
dwie 6-latki Wiktoria Jedzina
i Matylda Tomkiewicz, 9-letnia
Lena Lisik, 12-letnia Anna
Kardaszewicz. Nagrodę rektora
ASP przyznano 11-letniej Zofii
Szczygieł, także z naszego klubu.
Lena i Matylda przygotowały
prace pod opieką Eweliny
Kabaczyńskiej, Wiktoria, to
uczennica Elżbiety Kupny,
a Anna tworzy pod moim
kierunkiem. No i jeszcze
dwie nasze 8-latki, pracujące
z Elżbietą Kupny – Magdalena
Kępka i Martyna Samociuk,
zdobyły w tym roku nagrody
w XVIII Międzynarodowym
Konkursie „Piękno Beskidów
i Bieszczadów“.
Sukcesy klubu w konkursach,
przekładają się na zaproszenia
do udziału w wystawach oraz
na wyróżnienia i nagrody za
dotychczasowe osiągnięcia.
„Pastel“ ma Nagrodę Prezydent
Miasta Zabrze w Dziedzinie
Kultury (2015 r.), Nagrodę
Prezydenta Miasta Torunia za
najlepszy zestaw prac graficznych
w konkursie międzynarodowym
(2015 r.), już dwukrotnie był
zapraszany na wystawę w Kagawie
(Japonia).
PIOTR: – Dzięki tegorocznemu
głosowaniu mieszkańców
na inwestycje z tzw. budżetu
partycypacyjnego, do projektu
uchwały budżetowej Zabrza
na 2017 rok wpisana zostanie
budowa muszli koncertowej,
lodowiska i rolkowiska przy
basenie Aquarius. Ofertę
sportowo – rekreacyjną dla
mieszkańców ma bardzo
aktywna Rada Osiedla Kopernik.
Organizuje biegi, marszobiegi,
nordic walking, rajdy rowerowe,
a zimą zajęcia narciarskie.
Narciarze z naszego osiedla
korzystają też z możliwości,
jakie stwarza im Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Nie raz spotykałem ich w Wiśle
na Cienkowie; byli bardzo
zadowoleni z tych wyjazdów.
W przyszłorocznych
wydaniach „Z Naszych Osiedli“
opublikujemy kolejne artykuły
o historii. Naszymi rozmówcami
będą pracownicy Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

SPRZEDAŻ LUB ZAMIANA
Zabrze Rokitnica, ul. Wajzera
pow. 47,80 m2, 3 pok.
cena 105 000 zł
na 2 pok. na parterze, w tym samym
rejonie
Zabrze Maciejów, ul. Zaolziańska
pow. 70,00 m2, 4 pok.
cena 165 000 zł
na 2 pok. w centrum
DO ZAMIANY:
Zabrze Centrum, ul. gen. de Gaulle’a,
pow. 49,71 m2, 2 pok. – na mniejsze
Zabrze Południe, ul. Jarzębia,
pow. 44,10 m2, 2 pok. na 2 pok.
na parterze, w tym samym rejonie

ogłoszenia

Komis

– towar używany
z Niemiec
– co tydzień dostawa

W sprzedaży: rtv, agd, meble, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny,
porcelana, lampy, narzędzia i wiele innych artykułów.
Czynny od 10.00 do 18.00 (w soboty do 14.00) Tel. 511 805 387

Zabrze,

ul. Pułaskiego 17

Polska- Niemcy / Niemcy - Polska
Usługi
Transport towarów
transportowe Tel. 606 337 872 (w godz. 10.00 – 18.00)

(dawna rzeźnia, obok ZUS)

Poradnia Grunwaldzka Sp. z o.o.
ul. Knurowska 16
41-800 Zabrze
www.przychodnia-grunwaldzka.pl
tel: 32 745-35-36
adres e-mail:
info@przychodnia-grunwaldzka.pl

Badanie rezonansem:
Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie
bezbolesne, nie powoduje żadnych reakcji
biologicznych, nie wchodzi w interakcje ani nie zaburza
przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.
Po jego zakończeniu można prowadzić samochód.
W dodatku rezonans Hitachi AURIS Vento jest
rezonansem otwartym oraz na tyle cichym, że
pacjent może zrelaksować się podczas badania. Przed
badaniem przeprowadzany jest wywiad z pacjentem
w celu ustalenia szczegółów badania oraz informacji
na temat przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych
leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do
przeprowadzenia badania. Badanie trwa ok 30 - 40
minut, w zależności od badanej części ciała.
W niektórych przypadkach wstrzykuje się specjalny
środek kontrastujący w celu poprawienia jakości
obrazu. Za jego pomocą bada się np. ogniska

zapaleń, ukrwienie tkanek i narządów. Kontrasty
MRI są bezpieczne, mogą być stosowane nawet
u pacjentów z alergią na kontrast używany w badaniach
rentgenowskich. Środki kontrastowe przeznaczone do
badań MRI nie wchodzą w interakcje z innymi lekami
i są w całości wydalane.

Terapia leczenia bólu:

Terapia leczenia bólu:
Poradnia prowadzi zarówno diagnostykę jak i leczenie
ostrych i przewlekłych zespołów bólowych o różnej
etiologii z wykorzystaniem nowoczesnych metod
terapeutycznych. W przychodni znajdziemy neurologa,
anestezjologa, reumatologa, onkologa czy
radiologa. Oprócz wyżej wymienionych, jest jeszcze
szereg innych specjalistów wraz z fizjoterapeutami,
specjalizujących się w leczeniu bólu. Możliwość
wykonania specjalistycznych badań oraz szereg
specjalistów z różnych dziedzin medycznych,
gwarantuje szybki przebieg procesu terapeutycznego.

