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– Mniej więcej od trzech lat 
przeznaczamy na inwestycje co 
najmniej 10 milionów złotych 
rocznie. To dwa razy więcej niż 
w poprzednich latach. Stało się 
to możliwe dzięki dotacjom po-
zyskiwanym z Unii Europejskiej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, przeznaczanych 
na likwidację acekolu w naszych 
budynkach – mówi Włodzimierz 
Bosowski, wieloletni wiceprezes 
ZSM, który po nagłej śmierci Zbi-
gniewa Borówki stanął na czele 
spółdzielni.
Zarząd spółdzielni postawił 
przede wszystkim na termomo-
dernizacje budynków. – Z jednej 

strony zapewnia to 
mniejsze zużycie 
ciepła, z drugiej 
daje efekty 
e s t e t y c z n e 
– podkreśla 
prezes Wło-
dzimierz Bo-
sowski. Do 
końca 2011 r. 
całkowicie ocie-
plonych zostało 
71 budynków za-
rządzanych przez ZSM. 
Kolejna setka nową elewację ma 
wykonaną częściowo. W tym roku 
planowane jest pełne ocieplenie 
siedmiu budynków, m.in. przy 
ul. Broniewskiego 12, Wolności 

126  i Sobieskiego 6. 
Kilkanaście innych 

termomoderniza-
cji ma zostać 
rozpoczętych.
– Jeśli uda 
nam się utrzy-
mać pozyski-
wane dotacje 

na dotychcza-
sowe poziomie, 

wszystkie nasze 
budynki będą miały 

nowe elewacje w ciągu 
10-12 lat – zapowiada prezes 
Włodzimierz Bosowski.
Niezależnie od termomoderniza-
cji, wykonywane są również inne 
prace. Na ten rok przewidziano 

m.in. modernizacje dźwigów 
w dwóch blokach przy ulicach 
Sobieskiego i Struzika. Po za-
kończeniu sezonu grzewczego 
nastąpić ma z kolei wymiana 
podzielników ciepła. We wszyst-

kich mieszkaniach zamontowa-
ne zostaną nowoczesne urzą-
dzenia, z których odczytywanie 
i przesyłanie danych będzie się 
odbywało drogą radiową. Wy-
starczy, że pracownik podejdzie 

do budynku z laptopem. Dla 
lokatorów istotne są również 
zaplanowane na ten rok zmiany 
w siedzibie ZSM przy ul. Ślęcz-
ka. Powstanie tu biuro obsługi 
mieszkańców.   (hm)
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W zarządzanych przez nią budynkach mieszka co szósty zabrzanin. Należy do największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Zabrzańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje już od ponad pół wieku, a dzięki skuteczności w pozyskiwaniu dotacji kolejne jej bloki zyskują nowy blask.

W II NoWorocZNyM TurNIeju PIłkI ręcZNej ZWycIężyła drużyNa NMc PoWeN ZaBrZe

rywalizacja była zacięta, 
ale z boiska z tarczą zeszli 
ostatecznie gospodarze. 
NMc Powen Zabrze zwy-

ciężył w II Noworocznym 
Turnieju Piłki ręcznej, 
który w miniony weekend 
rozegrany został w hali 
„Pogoń”.

W dwudniowej rywali-
zacji wzięły udział 

cztery zespoły: 
Chrobry Gło-

gów, NMC 
P o w e n 
Zab r ze , 
C z uwa j 
P O S i R 
P r z e -
m y ś l 
o r a z 
Piotrko-
w i a n i n 

Piotrków 
Trybunal-

ski. Wal-
ka toczyła 

się o puchar, 
który ufundowa-

ła krakowska firma „Alfaflex”.  
W piątkowych meczach Chrobry 
Głogów pokonał Czuwaj Prze-
myśl 39:27. Nieoczekiwanie 
remisem 36:36 zakończyło się 
spotkanie gospodarzy z Piotr-
kowianinem. Już następnego 
dnia goście z Piotrkowa Trybu-
nalskiego pokazali, że remis 
nie był przypadkiem. Pokonali 
bowiem drużynę z Głogowa 
25:23. W drugim z sobotnich 
meczów gospodarze turnieju 
zdeklasowali walczący o awans 
do Superligi Czuwaj 49:23. 
NMC Powen Zabrze bezkonku-
rencyjny był również w ostatnim 
pojedynku dnia i zwyciężył SPR 
Chrobry Głogów 37:33.
Królem strzelców turnieju został 
Maciej Ścigaj (SPR Chrobry Gło-
gów - 26 bramek), najlepszym 
zawodnikiem - Adrian Niedo-
śpiał (NMC Powen Zabrze), zaś 
bramkarzem Bartłomiej Pawlak 
(MKS Piotrkowianin Piotrków 
Tryb). (hm)

rywalizacja toczyła się w hali „Pogoń"

Puchar zostaje u gosPodarzy

kolejne bloki Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zyskują nowy blask

SPółdZIelNIa 
W lIcZBach: 

232 nieruchomościami 
zarządza ZSM

218 z nich to budynki 
mieszkalne

12.000 mieszkań znajduje 
się w budynkach

30.000  lokatorów 
mieszka w lokalach 

ZSM

Remonty w barwach tęczy

Powstanie biuro obsługi mieszkańców
Włodzimierz Bosowski, 
prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W tym roku planujemy przebudowę siedziby ZSM przy ulicy Ślęczka. 
Na parterze budynku powstanie biuro obsługi z prawdziwego zdarzenia. 
Dzięki temu mieszkańcy będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jed-
nym miejscu, bez konieczności chodzenia od pokoju do pokoju. Mamy 
więc co robić. A nasz program inwestycji i remontów na bieżąco uzu-
pełniamy.

Blok przy ul. curie-Skłodowskiej 12 nawiązuje do pobliskiej siedziby Śląskiego centrum chorób Sercaul. Franciszkańska 24 ul. Pośpiecha 22


