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Rzeczowa dyskusja 
o naszych wspólnych sprawach

Wdniach 25, 26 i 27 kwiet nia br.,
od bę dą się ze bra nia Wal ne go

Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu -
iza” w czę ściach. Szcze gó ło wy har mo -
no gram i po rzą dek obrad pu bli ku je my
na str. 2. Jak co ro ku bę dzie my roz ma -
wiać o na szych wspól nych, spół dziel -
czych spra wach. 

Mi nio ny rok był okre sem zna mien -
nym w po nad 20 – let niej hi sto rii na -
szej Spół dziel ni. Przede wszyst kim po -
myśl nie zo stał za koń czo ny kil ku let ni
okres re ali za cji bar dzo du że go przed -
się wzię cia in we sty cyj no-mo der ni za -
cyj ne go ja kim był Pro gram KAW KA.
Pi sa li śmy o tym sze ro ko w po przed -
nim wy da niu na sze go Biu le ty nu In for -
ma cyj ne go z grud nia 2016 roku. 

W ubie głym ro ku, zo stał ogło szo ny
kon kurs na naj ład niej urzą dzo ny bal -
kon i przy do mo wy ogró dek. Po nie waż
cie szył się on spo rym za in te re so wa -
niem miesz kań ców za so bów na szej
Spół dziel ni – bę dzie on ogło szo ny tak -
że w tym ro ku.

Nie za leż nie od ww. Pro gra mu
KAW KA, z po wo dze niem prze bie ga
kom plek so wa ter mo mo der ni za cja ko -
lej nych bu dyn ków na le żą cych do na -
szej Spół dziel ni. Po twier dze niem te -
go są (ukoń czo ne w 2016 r.) mo der ni -
za cje du żych bu dyn ków przy ul. Ka -
li no wej 13 – 13E w Za brzu oraz
przy ul. Pa de rew skie go 17 i 17A
w Ru dzie Ślą skiej. No wym ele men tem
w ob sza rze mo der ni za cji, by ła pod ję -

ta w 2016 ro ku, mo der ni za cja dwóch
za byt ko wych bu dyn ków przy
ul. Ks. Nie dzie li 30 i 32. Ich zdję cia
(po za koń czo nej mo der ni za cji pu bli -
ku je my na str. 7).

Swo istym zwień cze niem do bre -
go 2016 ro ku dla na szej Spół dziel ni
by ło uczest nic two GSM „Lu iza”
w kon kur sie eko lo gicz nym ogło szo -
nym przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. W kon kur sie
tym zo sta ła wy róż nio na GSM „Lu -
iza” – ja ko je dy na Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa z na sze go re gio nu. Sze rzej
o tym pi sze my na str. 4.

Dokończenie na str. 3

WKRÓTCE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
GSM „LUIZA” W CZę śCIACh
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harmonogram zebrań 

WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZŁON KÓW  GSM „LU IZA” W ZABRZU W CZę śCIACh 25-27.04.2017 R.

Porządek
obrad

1. Otwar cie Ze bra nia przez człon ka Ra -
dy Nad zor czej GSM „Lu iza”.

2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia w skła -
dzie: Prze wod ni czą cy, Se kre tarz
i dwóch Ase so rów.

3. Przy ję cie po rząd ku ob rad Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków w czę ściach. 

4. Stwier dze nie pra wi dło wo ści zwo ła nia
Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków
w czę ściach oraz je go zdol no ści
do po dej mo wa nia uchwał.

5. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej i Wnio -
sko wej.

6. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej
z dzia łal no ści za rok 2016.

7. Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści
GSM „Lu iza” za rok 2016.

8. Spra woz da nie fi nan so we GSM „Lu -
iza” za rok 2016 wraz z przed sta wie -
niem opi nii bie głe go re wi den ta z prze -
pro wa dzo ne go ba da nia i spo so bu
po dzia łu nad wyż ki bi lan so wej.

9. Dys ku sja nad spra woz da nia mi.
10. Pod ję cie uchwał (Uchwa ły zgło szo ne

przez Za rząd GSM „Lu iza”):
❖ w spra wie za twier dze nia spra woz -

da nia z dzia łal no ści Ra dy Nad zor -
czej za rok 2016,

❖ w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia z dzia łal no ści Za rzą du
za rok 2016,

❖ w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia fi nan so we go za rok 2016,

❖ w spra wie po dzia łu nad wyż ki bi -
lan so wej za rok 2016,

❖ w spra wie udzie le nia ab so lu to rium
Za rzą do wi,

❖ w sprawie określenia najwyższej
sumy zobowiązań,

❖ w spra wie wy ra że nia zgo dy na zby -
cie nie ru cho mo ści lo ka lo wej w try -
bie za mia ny; dot. ul. Jałowcowa 20.

❖ w spra wie wy ra że nia zgo dy na zby -
cie nie ru cho mo ści lo ka lo wej w try -
bie za mia ny; dot. ul. P. Skargi 4.

11. Wol ne wnio ski, za py ta nia – dys ku sje.
12. Za mknię cie ob rad.

I. Część Walnego Zebrania Członków. 25.04.2017 r. – Ha la Spor -
to wa MOSiR w Za brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul. 1-go Ma ja, 3-go Ma ja, Agre sto wej,
Ba na chie wi cza, Boh. War szaw skich, Bu chen wald czy ków, Cze re śnio -
wej, Gen. de Gaul le'a, Go ethe go, He we liu sza, Ja łow co wej, Ko wal ska,
Kor czo ka od nr 54 do nr 71, Lesz czy no wej, Mi kul czyc ka, Moch nac -
kie go, Ol cho wej, Pa de rew skie go, Po rdzi ka, Ra ta ja, Ro ose vel ta, Rost -
ka, Szy ma now skie go, Śc. Gór ni cza, Trę bac ka, W. Wa lew skie go, Żnień -
skiej oraz człon ko wie za ło ży cie le – okrę gi wy bor cze I, IV, VIII.

II. Część Walnego Zebrania Członków. 26.04.2017 r. – Ha la Spor -
to wa MOSiR w Za brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul. Bar lic kie go, Bro la, Dz. Ro dła, Ja ni ka, Ka -
li no wej, Ka wi ka, Kno sa ły, Ko by liń skie go, Kor czo ka od nr 72 do nr 91,
Kos sa ka, Kra siń skie go, Lom py, Mał go rza ty, Mi ko łow skiej, Mo drze wio -
wej, P. Skar gi, Orze cho wej, Po rzecz ko wej, Przy Pro chow ni, Raj skiej,
Sie ra kow skie go, Si kor skie go, Wę giel nej, Zjed no cze nia, Ty skiej,
Wol no ści – okrę gi wy bor cze III, V, VII.

III. Część Walnego Zebrania Członków. 27.04.2017 r. – Ha la
Spor to wa „Zgo da” w Biel szo wi cach przy ul. Spor tow ców 10,
godz. 17:00 – dla człon ków za miesz ku ją cych przy ul. – Be ma, Biel szo -
wic kiej, Chro bo ka, Ener ge ty ków, Fiń ska, Jan kow skie go, Jed no ści,
Kin gi, Ko ko ta, Ks. Nie dzie li, Mie ro sław skie go, Mię dzy blo ko wej, Mio -
do wej, Na Pia ski, Pa de rew skie go, Pier ni kar czy ka, Pio nie rów, Rów no -
le gła, So li dar no ści, Spor tow ców, Za men ho fa, Zie lo nej – okrę gi wy bor -
cze II, VI, IX.

Pod czas ubie gło rocz ne go Wal -
ne go Zgro ma dze nia Człon ków
w czę ściach zgło szo no w su mie 39
wnio sków. Głów nie do ty czy ły one
pod nie sie nia stan dar du za miesz -
ki wa nia, wy ko na nia róż ne go ro -
dza ju prac re mon to wych i re no -
wa cyj nych. Ad re sa tem kil ku
zgło szo nych wnio sków by ły wła -
dze mia sta Za brze i mia sta Ru da
Ślą ska.

W wy da niach na sze go Biu le ty -
nu In for ma cyj ne go z wrze śnia

i grud nia 2016 r. opu bli ko wa li -
śmy wy kaz zgło szo nych wnio -
sków i ich re ali za cję. Na le ży pod -
kre ślić, że ża den z ww. wnio sków
nie po zo stał bez od po wie dzi i zo -
sta ły one zre ali zo wa ne do koń -
ca 2016 r. 

Za in te re so wa nych ww. te ma tem
od sy ła my do Biu le ty nów In for ma -
cyj nych z wrze śnia i grud nia 2016 r.,
są one rów nież do stęp ne na na szej
stro nie in ter ne to wej:

www.gsm lu iza.com.pl 

Re ali za cja wnio sków
WZCz 2016
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Dokończenie ze str. 1
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Wy ni ki ba da nia
spra woz da nia fi nan so we go

GSM „Lu iza” 
za rok 2016

W mar cu br. za koń czy ło się ba da nie spra woz da nia
fi nan so we go GSM „Lu iza” za 2016 r., któ ry prze pro -
wa dził nie za leż ny bie gły re wi dent z Re gio nal ne go
Związ ku Re wi zyj ne go w Ryb ni ku.

Na ww. Spra woz da nie fi nan so we skła da się:

❖ wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go

❖ bi lans spo rzą dzo ny na dzień 31 grud nia 2016 r., któ ry
po stro nie ak ty wów i pa sy wów wy ka zu je su mę:
69 394 706,22 zł.

❖ ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od 1 stycz -
nia 2016 r. do 31 grud nia 2016 r., wy ka zu ją cy zysk
net to w wy so ko ści: 690 412,23 zł.

❖ ze sta wie nie zmian w fun du szu wła snym za rok ob ro -
to wy od 1 stycz nia 2016 r. do 31 grud nia 2016 r. wy -
ka zu ją ce zmniej sze nie fun du szu wła sne go o kwo -
tę: 730 159,82 zł.

❖ ra chu nek prze pły wów pie nięż nych za rok ob ro to wy
od 1 stycz nia 2016 r. do 31 grud nia 2016 r. wy ka zu -
ją cy zwięk sze nie sta nu środ ków pie nięż nych o kwo -
tę: 3 962 437,65 zł. 

❖ do dat ko we in for ma cje i ob ja śnie nia.

Z in for ma cji za war tych w Spra woz da niu fi nan so wym
GSM „Lu iza” za 2016 r. wy ni ka, że sy tu acja fi nan so wo -
-eko no micz na na szej Spół dziel ni jest pra wi dło wa.

BIEGŁY REWIDENT:

Prze bieg ro ku 2016 po twier dził rów nież do brą kon dy -
cję na szej Spół dziel ni o czym mówi  in for ma cja o wy -
ni kach ba da nia jej spra woz da nia fi nan so we go za 2016 r.
Jak co ro ku prze pro wa dza je bie gły re wi dent (wy bra ny
w po stę po wa niu kon kur so wym, ogło szo nym w środ kach
ma so we go prze ka zu). Ww. in for ma cję za miesz cza -
my obok.

Pod su mo wu jąc: mi nio ne dwa na ście mie się cy ja kie
upły nę ły od po przed nie go Wal ne go Zgro ma dze nia Człon -
ków na szej Spół dziel ni na le ży uznać za bar dzo uda ne.

Nie wszyst kie jed nak spra wy nas za do wa la ją. Bu dzi na -
sze za strze że nia es te ty ka i stan tech nicz ny star szej sub stan -
cji miesz ka nio wej Spół dziel ni, zwłasz cza tej po ło żo nej
w cen trum Za brza (np. przy uli cy: Go ethe go, 1 Ma ja, 3 Ma -
ja, Gen. de Gaul le’a). Mi mo de kla ra cji władz mia sta Za -
brza, że po dej mie w tym wzglę dzie kon kret ne dzia ła -
nia – na dal brak osta tecz nych de cy zji. 

Choć w za so bach GSM „Lu iza” za miesz ku ją nie tyl ko
człon ko wie Spół dziel ni ale i wła ści cie le oraz na jem cy lo -
ka li miesz kal nych to tyl ko na człon kach GSM „Lu iza” spo -
czy wa od po wie dzial ność za nasz wspól ny ma ją tek.

Dla te go tak waż ne jest, aby pod czas Wal ne go Ze bra -
nia Człon ków w czę ściach – w spo koj nej, rze czo wej at -
mos fe rze wy pra co wać wspól ny plan pra cy na na stęp -
ne la ta. Dla te go w in te re sie nas wszyst kich le ży jak naj -
więk sza obec ność wszyst kich człon ków GSM „Lu iza”
na po szcze gól nych ze bra niach Wal ne go Zgro ma dze nia. 

Rzeczowa dyskusja 
o naszych wspólnych

sprawach

Niedawno zakończono malowanie klatek schodowych w 5-cio kondygnacyjnym
budynku przy ul, Heweliusza 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34 w Zabrzu.
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Bar dzo po zy tyw nie roz po czął się bie żą cy rok dla na -
szej Spół dziel ni. Oto bo wiem zo sta li śmy wy róż nie -
ni w kon kur sie eko lo gicz nym EKO KAR LIK or ga -

ni zo wa nym przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej z sie dzi bą w Ka to wi cach.

Kon kurs skie ro wa ny był do przed się bior ców, spół -
dziel ni, jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i sa mo rzą -
du go spo dar cze go z te re nu wo je wódz twa ślą skie go,
re ali zu ją cych sze ro ko po ję te przed się wzię cia z za kre -
su ochro ny śro do wi ska. Na gro da mi w kon kur sie są: sta -
tu et ka i ty tuł „EKO KAR LIK” oraz moż li wość po słu gi wa -
nia się lo go kon kur su i zdo by tym ty tu łem. 

Aby wziąć udział w ww. Kon kur sie na le ża ło wy peł nić
kil ku stro ni co wy, szcze gó ło wy kwe stio na riusz do ty czą cy
go spo dar ki wod no -ście ko wej w GSM „Lu iza”, go spo -
dar ki od pa da mi, re duk cji emi sji szko dli wych ga zów do at -
mos fe ry, zmniej sze nia za po trze bo wa nia na ener gię elek -
trycz ną i na ener gię ciepl ną, usu nię cia i uniesz ko dli wie nia
od pa dów nie bez piecz nych za wie ra ją cych azbest. Po nad -

STA TU ET KA EKO KAR LIK – PRE STI żO WY TY TUŁ ZA SZE RO KO PO ję TE PRZED SIę WZIę CIA Z ZA KRE SU OChRO NY śRO DO WI SKA 

Ważne wyróżnienie dla GSM „Luiza”
to Spół dziel nia mu sia ła po twier dzić, że nie by ła ob cią ża -
na w mi nio nych trzech la tach ka ra mi z ty tu łu ko rzy sta nia
ze śro do wi ska.

Kon kret ne, udo ku men to wa ne dzia ła nia Za rzą du GSM
„Lu iza” w mi nio nych kil ku la tach, (ich pre zen ta cję za -
miesz cza my po ni żej) w za kre sie eko lo gii, edu ka cji eko -
lo gicz nej oraz re duk cji nie ko rzyst ne go od dzia ły wa nia
na śro do wi sko na tu ral ne, sta ły się pod sta wą po zy tyw nej
oce ny na szej Spół dziel ni przez WFO ŚIGW Ka to wi ce.

I.

GSM „Lu iza” wy ko na ła w la tach 2014 – 2016,
ter mo mo der ni za cję 43 bu dyn ków tj.:
● 2014 r. – 7 bu dyn ków (ul. Kor czo ka 87, 89, ul. Biel -

szo wic ka 95-95c),
● 2014 r. – 4 bu dyn ki (ul. Kor czo ka 72-72e, 74-74a,

ul. Ka li no wa 15-15c) Ter mo mo der ni za cja bu dyn -
ków wraz z de mon ta żem, trans por tem i uniesz ko dli -
wie niem od pa dów za wie ra ją cych azbest.

● 2015 r. – 3 bu dyn ki (ul. Ba na chie wi cza 17, ul. Kor -
czo ka 91, ul. Orze cho wa 8), 

● 2016 r. – 1 bu dy nek (ul. Pa de rew skie go 17-17a),
● 2016 r. – 1 bu dy nek (ul. Ka li no wa 13-13e).

II.

Re ali za cja przez GSM „Lu iza” Pro gra mu KAW KA
tj.: ter mo mo der ni za cja 32 bu dyn ków w la tach od paź -
dzier ni ka 2014 r. do paź dzier ni ka 2016 r. (w tym li kwi -
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STA TU ET KA EKO KAR LIK – PRE STI żO WY TY TUŁ ZA SZE RO KO PO ję TE PRZED SIę WZIę CIA Z ZA KRE SU OChRO NY śRO DO WI SKA 

da cja źró deł ni skiej emi sji spa lin i pod łą cze nie bu dyn -
ków do miej skiej sie ci cie płow ni czej). 
● I etap 9 bu dyn ków – ul. Ka wi ka 13, 15, ul. Ja łow co -

wa 3-5, 18, 20, 22, ul. Cze re śnio wa 2-2a, 4-4a, 6-6a, 
● II etap 11 bu dyn ków – ul. Ja łow co wa 12, 14, 16,

ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
● III etap 12 bu dyn ków – ul. Kor czoka 63, 65, 67, 69,

71, 73, 75, 77, ul. Ka li no wa 28, ul. Ol cho wa 10, ul. Orze -
cho wa 17, 19).

III.

In ne dzia ła nia eko lo gicz ne GSM „Lu iza”:
● Se lek tyw ne zbie ra nie od pa dów ko mu nal nych – po -

nad 99,9 % se lek cjo no wa nia od pa dów.
● Wy mia na w miesz ka niach, w 2016 r. wo do mie rzy

na no we z od czy tem ra dio wym – ok. 5800 szt. 
● Wy mia na w 80 bu dyn kach oświe tle nia na ener go -

osz częd ne (lam py dio do we), za sto so wa nie lamp
z czuj ni ka mi ru chu, zmierz chu, wy łącz ni ki cza so we
na klat kach scho do wych.

● Zmniej sze nie za po trze bo wa nia ener gii ciepl nej net -
to o ok. 10 752 GJ/rok.

● Usu nię cie i uniesz ko dli wie nie od pa dów nie bez piecz -
nych za wie ra ją cych azbest z ele wa cji bu dyn ków
w ilo ści 26,07 ton. Zo stał usu nię ty azbest z ele wa cji
wszyst kich bu dyn ków GSM „Lu iza”.

● Uzy ska ne przez GSM „Lu iza” efek ty eko lo gicz ne
w za kre sie zmniej sze nia emi sji do po wie trza: 
Pył – 9 876 kg/rok, SO2 – 15 042 kg/rok, NOx – 3 010

Ważne wyróżnienie dla GSM „Luiza”

kg/rok, CO – 1 375 kg/rok, CO2 – 1 763 290 kg/rok,
b -a -p – 3,63 kg/rok.

IV.

Dzia ła nia edu ka cyj ne i in for ma cyj ne GSM „Lu iza”
do ty czą ce te ma ty ki eko lo gicz nej: 
● Ko mu ni ka ty, in for ma cje, ar ty ku ły pra so we wła sne

oraz ob ce za miesz cza ne w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym Spół dziel ni. 

● Or ga ni za cja kon kur su na naj ład niej szy bal kon
i ogró dek przy do mo wy w za so bach Spół dziel ni. 

◗ Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, ja ko je dy -
na Spół dziel nia Miesz ka nio wa z na sze go re gio nu zna -
la zła się w gro nie du żych przed się biorstw i jed no stek sa -
mo rzą do wych – lau re atów kon kur su EKO KAR LIK 2016,
któ ry mi zo sta li rów nież:

◗ Ja strzęb ski Za kład Wo do cią gów i Ka na li za cji S.A.
z sie dzi bą w Ja strzę biu -Zdro ju,

◗ SU NEX S.A. z sie dzi bą w Ra ci bo rzu, 
◗ Za brzań skie Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej

Sp. z o.o., 
◗ Za kład Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o. z sie dzi bą

w By to miu, 
◗ Re gio nal na Izba Prze my sło wo -Han dlo wa w Gli wi cach,
◗ Gmi na Chy bie, 
◗ Gmi na Two róg.
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KOMUNIKAT

De cy zją Za brzań skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji,
od dnia 31.03.2017 r. do dnia 30.03.2018 r. na te re nie mia sta Za brze obo -
wią zy wać bę dzie no wa staw ka za zim ną wo dę i od pro wa dze nie ście ków:

zim na wo da………….…...:   6,20 zł/m3

od pro wa dze nie ście ków.…:   8,92 zł/m3

Ra zem opła ta za wo dę…...: 15,12 zł/m3

Jed no cze śnie opła ta za cie płą wo dę ule ga zmia nie: 18,64 zł (pod grza -
nie) + 15,12 zł/m3 = 33,76 zł/m3. 

Po nad to przy po mi na my o no wych staw kach opłat za wo dę na te re nie mia -
sta Ru da Ślą ska, któ re ule gły zmia nie z dniem 1 stycz nia 2017 r.:

zim na wo da………….…….:  5,43 zł/m3

od pro wa dze nie ście ków..….:  8,37 zł/m3

Ra zem opła ta za wo dę…....: 13,80 zł/m3

Jed no cze śnie opła ta za cie płą wo dę ule ga zmia nie: 18,64 zł (pod grza -
nie) + 13,80 zł/m3 = 32,44 zł/m3. 

KOMUNIKAT

In for mu je my, że na sza Spół dziel nia ofe ru je na wy na jem lo ka le użyt ko -
we w atrak cyj nych lo ka li za cjach na te re nie Za brza i Ru dy Ślą skiej (do god -
ny do jazd, usy tu owa nie przy głów nych dro gach osie dlo wych). Lo ka le te
o zróż ni co wa nej po wierzch ni użyt ko wej (od 18 m2 do 166 m2), znaj du ją się
na par te rze bu dyn ków. W więk szo ści zo sta ły one wy po sa żo ne w nie zbęd -
ną in fra struk tu rę tech nicz ną (ogrze wa nie, sieć wod no ka na li za cyj na, ener -
gia elek trycz na). 

Bliż szych in for ma cji o wa run kach wy naj mu ww. lo ka li udzie la Dział
Człon kow ski GSM „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412 I piętro,
po kój 114, w godz. 7.00 – 17.00 (po nie dzia łek) oraz w godz. 7.00 – 15.00
(wto rek – pią tek) Tel. cen tra la: 32 278-67-12 lub 32 278-67-13
wewn.: 32, 43. 

KO MU NI KAT

Za rząd GSM „Lu iza” przy po mi na, że na klat kach scho do wych zo stał roz -
wie szo ny har mo no gram in for mu ją cy o da tach wy wo zu od pa dów wiel ko -
ga ba ry to wych z po szcze gól nych po se sji. Wy żej wy mie nio ne od pa dy na -
le ży wy sta wiać nie wcze śniej niż na 48 godzin przed po da nym
ter mi nem. 

Wcze śniej sze wy sta wia nie ww. od pa dów, po wo du je in ter wen cje Stra ży
Miej skiej w na szej Spół dziel ni. Mo gą one skut ko wać na ło że niem man da -
tów pie nięż nych. Bę dą one po kry wa ne z fun du szy re mon to wych tych po -
se sji, do któ rych przy na leż na jest za to ka śmiet ni ko wa. Po nad to Spół dziel -
nia bę dzie zo bo wią za na do usu nię cia ga ba ry tów zbyt wcze śnie
wy sta wio nych na koszt (do dat ko wy) po se sji, z któ rych zo sta ną one wy wie -
zio ne.

KOMUNIKAT

W związ ku z tym, że w za so bach
GSM „Lu iza” trwa wy mia na sta -
rych wo do mie rzy na wo do mie rze
no we (ze zdal nym od czy tem ra dio -
wym) spo ty ka my się z licz ny mi py -
ta nia mi w spra wie dal szych płat no -
ści za zu ży tą wo dę. 

In for mu je my za tem, że za sa dy
roz li czeń się nie zmie nia ją. Na dal
ostat nie go dnia każ de go mie sią -
ca lo ka tor od czy tu je stan wo do -
mie rza i uisz cza opła ty na blan -
kie tach opłat za wo dę lub prze -
le wem ban ko wym – wpi su jąc
do ja kie go sta nu licz ni ka (tj. ilo -
ści zu ży tej wo dy) do ko nu je płat -
no ści. 

Wpro wa dza ny sys tem zdal ne go
od czy tu wo do mie rzy ma na ce lu
wy eli mi no wa nie nie do bo rów wo -
dy ja kie od no to wu je my w bi lan sie
zu ży cia wo dy. Jest on efek tem
róż ni cy po mię dzy wska za nia mi
wo do mie rza głów ne go za bu do wa -
ne go w piw ni cy da ne go bu dyn ku
a su mą wska zań wo do mie rzy in dy -
wi du al nych za mon to wa nych w po -
szcze gól nych miesz ka niach.

Wy żej wy mie nio ny sys tem od -
czy tu da je moż li wość (w każ dej
chwi li i bez wcho dze nia do miesz -
kań) wy ko na nia od czy tu kon tro l ne -
go i gwa ran tu je za bez pie cze nie
przed wszel ki mi nad uży cia mi (np.
uży wa nie ma gne su w po bli żu wo -
do mie rzy). 

Po nad to in for mu je my, że jest
za bro nio ne ścią ga nie na kład ki
z wo do mie rza jak i zry wa nie
plomb. Wszel kie ww. wy mie nio -
ne in ge ren cje na wo do mie rzu są
re je stro wa ne i w kon se kwen cji
spo wo du ją dal sze roz li cza nie
za zu ży tą wo dę na za sa dach ja -
kie obo wią zu ją dla lo ka li nie opo -
mia ro wa nych.

Dział Wod ny
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Nie daw no za koń czy ły się kon ser wa tor skie
pra ce na praw cze bu dyn ków przy ul. Ks. Nie -
dzie li 30 i 32 w Ru dzie Ślą skiej. Obej mo wa ły
one m. in. wy mia nę po kry cia da cho we go na no -
wą da chów kę ce ra micz ną, wy mia nę ob ró bek
bla char skich na da chu, za ło że nie no wych ry -
nien i rur spu sto wych. Po nad to wy ko na no re no -
wa cję ele wa cji, po le ga ją cą m.in. na ich oczysz -
cze niu ze sta rych po włok ma lar skich, usu nię ciu
sta re go spo ino wa nia i za stą pie nie i go tzw. fu -
gą tra so wą. Na pra wio no spę ka nia mu rów, uzu -
peł nio no bra ki w mu rze przy uży ciu ce gieł roz -
biór ko wych lub no wych, ale o ana lo gicz nych
pa ra me trach tech nicz nych, ko lo rze i wy mia -
rach jak ce gła ory gi nal na. Pro gram prac re -
mon to wych obej mo wał rów nież: na ło że nie no -
wej war stwy tyn ku mi ne ral ne go, czysz cze nie
i ma lo wa nie drew nia nych be lek mu ru pru skie -
go na ele wa cjach szczy to wych ww. bu dyn ków,
wy mia nę okien i drzwi wej ścio wych do bu -
dyn ków. Wy ko na no tzw. opa skę wo kół bu dyn -
ków z be to no wej kost ki bru ko wej oraz bru ko -
we doj ścia do bu dyn ków. Zo sta ła rów nież
wy mie nio na we wnętrz na li nia za si la nia (tzw.
WLZ). W ten spo sób zo stał przy wró co ny daw -
ny, hi sto rycz ny cha rak ter bu dyn ków z po cząt -
ku XX wie ku. 

Wio sną br. roz pocz ną się kon ser wa tor skie
pra ce na praw cze ko lej nych dwóch bu dyn -
ków przy ul. Ks. Nie dzie li 24 i 26. Ich za kres
bę dzie ta ki sam jak w bu dyn kach nr 30 i 32.

TYM RAZEM UL. KS. NIEDZIELI 24 I 26

OBO WIąZ KIEM LO KA TO RA jEST DBA ŁOść O STAN TECh NICZ NY URZą DZEń GA ZO WYCh

Ko lej ne bu dyn ki 
do kon ser wa tor skiej re no wa cji

Zgod nie z art. 62. usta wy Pra wo Bu dow la ne, obiek ty
bu dow la ne po win ny być pod da wa ne okre so wej kon tro li
przy naj mniej raz w ro ku. Do ty czy to tak że urzą dzeń
grzew czych. 

Wa dli wie dzia ła ją cy pie cyk ga zo wy jest przy czy ną
wy dzie la nia się cza du, (tlen ku wę gla) któ ry mo że do -
pro wa dzić do uszczerb ku na zdro wiu a na wet śmier ci. 

Za sys te ma tycz ny mi prze glą da mi prze ma wia ją nie tyl -
ko wzglę dy for mal ne. Du żo waż niej sze są ar gu men ty
zwią za ne z bez pie czeń stwem oraz eko no mią. Przy spraw -
nie dzia ła ją cym grzej ni ku (czy sty pal nik, czy sta na grzew -
ni ca, spraw nie dzia ła ją ca wen ty la cja, wy star cza ją ca ilość
po wie trza do spa la nia) za war tość tok sycz ne go tlen ku wę -
gla w spa li nach jest śla do wa. 

Sys te ma tycz na kon ser wa cja gwa ran tu je po nad to brak
uste rek wy ni ka ją cych ze zu ży cia po szcze gól nych czę ści,
mi ni ma li zu je tak że ry zy ko wy stą pie nia nie spo dzie wa nych
awa rii i wszyst kich wią żą cych się z ni mi kon se kwen cjami. 

Wy czysz czo ny i wy re gu lo wa ny ko cioł osią ga wyż szą
spraw ność ener ge tycz ną, dzię ki cze mu użyt kow nik po no -
si niż sze kosz ty eks plo ata cji bie żą cej. Bez re gu lar nych
kon tro li i czysz cze nia, urzą dze nie grzew cze po tra fi zu ży -
wać na wet do 10 pro cent wię cej pa li wa! Trze ba rów nież
za zna czyć, że koszt sys te ma tycz nej kon ser wa cji jest niż -
szy od kosz tu na pra wy wy ko ny wa nej po wy stą pie niu nie -
spo dzie wa nej awa rii. Spraw nie dzia ła ją cy ko cioł ozna cza
też zmniej sze nie emi sji szko dli wych dla śro do wi ska tlen -
ków azo tu za war tych w spa li nach.

Nie lek ce waż za gro że nia ży cia i zdro wia!



Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol -
no ści 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl   www.gsmluiza.com.pl
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. dyn gus. 6. po sag.
8. mlecz ny, cią gną cy się cu kie rek.
9. zie lo ne z ko ro ną. 10. upra wia ny dla
zdro wia. 13. bła zen. 16. efekt pra cy
gór ni ka. 19. za pas. 20. las sy be ryj -
ski. 21. od wrot na stro na mo ne ty.
22. od pro wa dza ją wo dę z da chu.
23. nie ka to da. 26. na gło wie kró la. 30.
pod po ra wia duk tu. 32. brak kłam -
stwa. 33. bez piecz ni ki w in sta la cji
elek trycz nej. 34. stan znisz cze nia. 35.
śmi gus. 38. po za tym, nad mier nie. 41.
może być widokowy. 44. ora tor. 45. na -
sze mia sto. 46. By tom ka w Za brzu.
47. mocny na wyk. 48. gło śny płacz. 

Pio no wo: 2. fir ma. 3. ro la. 4. ster -
ta. 5. na stro szo na fry zu ra. 6. by wa po -
ry wi sty. 7. nóż do ko ro wa nia drew -

na. 11. na sto le wiel ka noc nym. 12.
„Spół dziel cy py ta ją, rad ca praw ny
od po wia da” w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym GSM Lu iza. 13. tram wa jo wa: Za -
bo rze, Mi kul czy ce, Bi sku pi ce. 14.
na pi san kę lub kra szan kę. 15. na czy -
nie go ry czy. 17. dziu ra. 18. bia ły
na ścia nie w ki nie. 24. trzy ma ne
na wo dzy. 25. oso bo wy w wie żow -
cu. 27. bar dzo sil ny wiatr. 28. Miej ski
Bo ta nicz ny w Za brzu. 29. kar tecz ka
od li sto no sza. 30. gro te ska. 31. Na sza
Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa. 35. dia beł. 36. nad miar za jęć. 37.
dzien ny przy chód w skle pie. 39. kla -
ser. 40. dwa na ście sztuk. 42. cze pia się
psie go ogo na. 43. otu la szy ję. 

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 22�da�dzą�roz�wią�za�nie

krzy�żów�ki.�

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65

Godziny pracy:

poniedziałek w go dzi nach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w go dzi nach od 7.00 do 15.00.

Administracje: 
Zabrze ul. Jałowcowa 20, 
tel. 32 271 18 94

Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98, 
tel. 32 240 11 97

Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, ponie-
działek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ru da Ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, piąt ki
w godz. 7.00-15.00.

Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43

Te le fon awa ryj ny: 508 091 556
czyn ny po nie dzia łek – pią tek 

w godz. 15.00-22.00, 
w so bo ty, nie dzie le i świę ta czyn ny

w godz. 7.00-22.00.

ISTOTNE TELEFONY:
● ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Straż Pożarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Straż Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 788 03 61
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 271 31 15
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
● RUDA ŚLĄSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Straż Pożarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Straż Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 248 27 51
Carbo-Energia 32 248 12 35
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 244 34 51
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74


