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Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy GSM �Luiza”

Po�nad�to�gru�py�miesz�kań�ców�od cza�-
su�do cza�su�ślą�li�sty�do Za�rzą�du�na�szej
Spół�dziel�ni�aby�np.�ich�bu�dyn�ki�pod�-
łą�czyć�do sie�ci�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�-
nia,�któ�ra�czę�sto�prze�bie�ga�tuż�obok�ich
bu�dyn�ków.�Do�ty�czy�to�zwłasz�cza�bu�-
dyn�ków�zlo�ka�li�zo�wa�nych�w cen�trum
Za�brza�–�przy ta�kich�uli�cach�jak: 1�Ma�-
ja, 3�Ma�ja,�Gen.�de�Gaul�le’a,�Szy�ma�-
now�skie�go,�Go�ethe�go,�Ko�by�liń�skie�go,
Kra�siń�skie�go�i in�nych.�WRu�dzie�Ślą�-

skiej� są� to� bu�dyn�ki� po�ło�żo�ne� przy
ul.�Ko�ko�ta,�Ks.�Nie�dzie�li�i Chro�bo�ka.�

Po�ko�PaL�nIa�ny�SPa�Dek

Jak�wia�do�mo�za�so�by�miesz�ka�nio�we
na�szej�Spół�dziel�ni�to�prze�ję�te�od by�łych
ko�palń�wę�gla�ka�mien�ne�go�–�„Za�brze”
i „Biel�szo�wi�ce”� za�kła�do�we� bu�dyn�ki
miesz�kal�ne.� We�dług� da�nych� na ko�-
niec 2017�r.,�w GSM�„Lu�iza”�jest�127

bu�dyn�ków�ogrze�wa�nych�cie�płem�z da�-
la�czyn�nym�(C.O.).�Na dru�gim�krań�cu
tech�ni�ki�grzew�czej�znaj�du�je�się�spo�ra
gru�pa�bu�dyn�ków�z ogrze�wa�niem�pie�co�-
wym�na wę�giel�ka�mien�ny.�Są�to�głów�-
nie�star�sze�bu�dyn�ki�po�ło�żo�ne�w cen�trum
Za�brza,�na�Osiedlu�Stare�Zaborze�oraz
w Ru�dzie� Ślą�skiej� –� Biel�szo�wi�cach.
Odmo�men�tu�rozpoczęcia�działalności
GSM�„Lu�iza”�–�we�wrze�śniu 1995�r.,
w sfe�rze�ogrze�wa�nia�bu�dyn�ków�(miesz�-
kań)�spo�ro�zmie�ni�ło�się�na lep�sze.�
Już�w la�tach 90.�a na�wet�wcze�śniej

miesz�kań�cy,�po�nie�kąd�na wła�sną�rę�kę,
zmie�nia�li�kło�po�tli�we�wę�glo�we�ogrze�-
wa�nie� pie�co�we� na tzw.� ogrze�wa�nie
cen�tral�ne�eta�żo�we,�ogrze�wa�nie�pod�ło�-
go�we,�elek�trycz�ne�aku�mu�la�cyj�ne�wkła�-

G ór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Lu�iza”�na te�re�nie�Za�brza
i Ru�dy�Ślą�skiej�po�sia�da 317�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych.�Ich�stan
tech�nicz�ny� oraz� za�in�sta�lo�wa�ne�w nich� sys�te�my� ogrze�wa�nia� są

bar�dzo�zróż�ni�co�wa�ne.�Tym�sa�mym�róż�ny�jest�sto�pień�ne�ga�tyw�ne�go�od�-
dzia�ły�wa�nia�na śro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne,�głów�nie�na ja�kość�po�wie�trza.�To�zaś
sta�no�wi�waż�ny�czyn�nik�wpły�wa�ją�cy�na kom�fort�za�miesz�ki�wa�nia�w za�so�-
bach�GSM�„Lu�iza”.�Dla�te�go�nic�dziw�ne�go,�że�nie�mal�na każ�dym�Wal�nym
Zgro�ma�dze�niu�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”�te�mat�ten�„jest�wiecz�nie�ży�wy”
w ka�ta�lo�gu�zgła�sza�nych�wnio�sków.

Dokończenie na str. 3
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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
go�dzin� 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.�Koszt�usunięcia�obciąża
daną�po�se�sję.

KomuniKat

Na na�szych� osie�dlach� jest�mnó�stwo� obiek�tów,� któ�re� sta�no�wią� do�bro
wspól�ne�–�za�rów�no�spół�dziel�cze�jak�i miej�skie.�Są�one�wy�sta�wio�ne�nie�kie�-
dy�na trud�ną�pró�bę�prze�trwa�nia�w sta�nie�nie�na�ru�szo�nym.�Nie�spo�sób�ich
wszyst�kich�upil�no�wać�–�ła�wek�na skwe�rach,�huś�ta�wek�na pla�cach�za�baw,
punk�tów�oświe�tle�nio�wych�przy osie�dlo�wych�alej�kach,�mło�dych�drze�wek,
po�jem�ni�ków�na se�gre�ga�cję�śmie�ci,�ścian�elewacji�budynków�itp.
Wszyst�kie�te�obiek�ty�sta�no�wią�ła�twy�„łup”�dla�róż�nej�ma�ści�psot�ni�ków,

roz�ra�bia�ków�czy�zwy�kłych�wan�da�li.�Na trzeź�wo�czy�po pija�ne�mu�nisz�czą
oni�bez�za�sta�no�wie�nia�co�im�pod rę�kę�wej�dzie.�Szcze�gól�nie�groź�ne�są�pod�-
pa�le�nia� pla�sti�ko�wych� po�jem�ni�ków� na śmie�ci� i od�pa�dy� se�gre�go�wa�ne.
Przy oka�zji�są�de�wa�sto�wa�ne�tzw.�za�to�ki�śmiet�ni�ko�we,�któ�rych�spo�ro�wy�-
bu�do�wa�ła�na�sza�Spół�dziel�nia.�
Dla�te�go�ape�lu�je�my�do miesz�kań�ców:

◆ nIe�Po�Zo�STa�WaJ�CIe�oBo�JĘT�nI�na�Te�ak�Ty�Wan�Da�LI�-
ZMU.

◆ nIe�ZWŁoCZ�nIe�Po�WIa�DoM�CIe�o Ta�kIM�Fak�CIe�STRaŻ
MIeJ�SkĄ�LUB�Po�LI�CJĘ.

◆ SPRaW�Cy�nIe�Mo�GĄ�Po�Zo�STaĆ�BeZ�kaR�nI.�Te�Go�Wy�-
Ma�Ga�oD�naS�eLe�Men�TaR�ne�Po�CZU�CIe�SPRa�WIe�DLI�-
Wo�ŚCI.

Kil�ka�mie�się�cy�te�mu�do�bie�gły�koń�ca�ro�bo�ty�zwią�za�ne
z rek�ty�fi�ka�cją�trzech�seg�men�tów�bu�dyn�ku�GSM�„Lu�iza”
przy ul.�Jan�kow�skie�go 12, 12a�i 12b�w Ru�dzie�Ślą�skiej.
Na sku�tek�szkód�gór�ni�czych,�bu�dy�nek�ten�znacz�nie�od�chy�-
lił�się�od pio�nu.�Rek�ty�fi�ka�cji�obiek�tu�to�wa�rzy�szył�znacz�-
ny�za�kres�ro�bót�we�wnątrz�obiek�tu,�zwłasz�cza�w je�go�pod�-
piw�ni�cze�niu.�Mię�dzy� in�ny�mi� uzu�peł�nio�no� do no�we�go
po�zio�mu�pod�kła�dy�pod po�sadz�ki,�wy�ko�na�no�no�we�wy�lew�-
ki�be�to�no�we�i po�sadz�ki�w piw�ni�cach.�Po�nad�to�od�two�rzo�-
no�wy�bu�rzo�ne�ścian�ki�–�prze�pie�rze�nia�ko�mó�rek�piw�nicz�-
nych�wraz�z osa�dze�niem�drzwi�i ma�lo�wa�niem�ścian.�

Z po�cząt�kiem�lu�te�go�br.�przy�stą�pio�no�do ter�mo�mo�der�ni�-
za�cji�ww.�bu�dyn�ku.�Wy�mie�nio�no�piw�nicz�ne�okna�i sto�lar�-
kę�okien�ną�w klat�kach� scho�do�wych.�Do ocie�ple�nia� ze�-
wnętrz�nych� ścian� piw�nic� oraz� ca�łe�go� bu�dyn�ku,
za�sto�so�wa�no� sty�ro�pian� gru�bo�ści 13 cm,� o pod�wyż�szo�-
nych�wła�ści�wo�ściach�izo�la�cyj�nych.�Nad wej�ścia�mi�do kla�-
tek�scho�do�wych�zo�sta�ły�za�mon�to�wa�ne�od�po�wied�nie�za�da�-
sze�nia.� Rek�ty�fi�ka�cja� i ter�mo�mo�der�ni�za�cja� po�zwo�li
na zna�czą�cą,�dłu�go�ocze�ki�wa�ną�po�pra�wę�wa�run�ków�za�-
miesz�ki�wa�nia.�

■
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dy� grzew�cze� do pie�ców� ka�flo�wych.
W póź�niej�szych� la�tach� in�sta�lo�wa�no
wmiesz�ka�niach,�ofe�ro�wa�ne�na ryn�ku,
no�wo�cze�sne� zauto�ma�ty�zo�wa�ne� sys�-
te�my C.O.�na gaz�ziem�ny.
Rów�no�le�gle�zmie�niał�się�ob�raz�sie�-

ci�cie�płow�ni�czej�w bu�dyn�kach�ogrze�-
wa�nych�w sys�te�mie C.O.�z da�la�czyn�-
nym.�Głów�ny�wy�si�łek�fi�nan�so�wy�na�-
szej�Spół�dziel�ni�skon�cen�tro�wa�ny�był
na za�stę�po�wa�niu�gru�po�wych�wy�mien�-
ni�kow�ni�cie�pła�na wy�mien�ni�kow�nie�in�-
dy�wi�du�al�ne�dla�każ�de�go�bu�dyn�ku�za�-
rów�no�w Za�brzu�jak�i w Ru�dzie�Ślą�-
skiej.� Tym� sa�mym� po�pra�wie� ule�gła
efek�tyw�ność�oraz�nie�za�wod�ność�dzia�-
ła�nia�ww.�sys�te�mu.�
Od sa�me�go� po�cząt�ku� du�żą� wa�gę

wła�dze� Spół�dziel�ni� przy�wią�zy�wa�ły
do ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ków,�wy�-
ko�na�nych�w tech�no�lo�gii�tzw.�wiel�kiej
pły�ty.�To�tam�by�ły�naj�więk�sze�stra�ty
cie�pła�–�co�mia�ło�swo�je�od�bi�cie�w ra�-
chun�kach� za ogrze�wa�nie� miesz�kań.
W cią�gu�kil�ku�na�stu�lat�kom�plek�so�wa
ter�mo�mo�der�ni�za�cja� ob�ję�ła� w Za�-
brzu i Ru�dzie�Ślą�skiej�ki�lka�dzie�siąt�bu�-
dyn�ków.�Po kom�plek�so�wej�ter�mo�mo�-
der�ni�za�cji�bu�dyn�ków,�stra�ty�cie�pła�są
mniej�sze�co�naj�mniej�o 30%.�To�zaś
w koń�co�wym� re�zul�ta�cie� skut�ku�je
zmniej�sze�niem�eko�lo�gicz�nej�uciąż�li�wo�-
ści�pro�duk�cji�cie�pła.�W wy�ka�zie�bu�-
dyn�ków�GSM�„Lu�iza”�wy�ko�na�nych
w tech�no�lo�gii� tzw.� „wiel�kiej� pły�ty”
i pla�no�wa�nych� do pełnej� lub
częściowej� ter�mo�mo�der�ni�za�cji� jest
jesz�cze,�w obu�ww.�mia�stach kilka�nie�-
ru�cho�mo�ści.�
Nie�ste�ty,�je�śli�cho�dzi�o�bi�lans�no�wych

przy�łą�czeń�bu�dyn�ków�GSM�„Lu�iza”
do sie�ci C.O.�nie�jest�on�już�tak�ko�rzyst�-
ny,� po�nie�waż� przy�łą�czo�no� w la�tach
1996�–�2013�tyl�ko�dwa�bu�dyn�ki�po�ło�-
żo�ne�w Ru�dzie�Ślą�skiej.�Prze�łom�na�-
stą�pił�do�pie�ro�w 2014�ro�ku,�po przy�-
stą�pie�niu�na�szej�Spół�dziel�ni�do,�ogło�-
szo�ne�go�przez�WFo�ŚiGW�w ka�to�-
wi�cach,�Pro�gra�mu�kaW�ka.

PRo�GRaM�kaW�ka�
Z nIe�Do�Sy�TeM�W TLe

Na�sza�Spół�dziel�nia�ja�ko�jed�na z nie�-
licz�nych�w na�szym�re�gio�nie,�przy�sta�-
pi�ła�do ww.�Pro�gra�mu�i zre�ali�zo�wa�ła
go�z du�żym�wy�prze�dze�niem.�Przy�po�-
mnij�my,�że�w efek�cie�re�ali�za�cji�te�go
Pro�gra�mu� wy�ko�na�no� kom�plek�so�wą
mo�der�ni�za�cję 32�bu�dyn�ków�wie�lo�ro�-
dzin�nych�–�dwu�i trzy�kon�dy�gna�cyj�-
nych,�wy�ko�na�nych�w tech�no�lo�gii�tra�-
dy�cyj�nej.��Budynki�te�są�zlokalizowane
w Za�brzu�–�Za�bo�rzu.�
W po�nad 20-let�niej�hi�sto�rii�na�szej

Spół�dziel�ni�nie�by�ło� tak�ogrom�ne�go
przed�się�wzię�cia�mo�der�ni�za�cyj�ne�go�jej
za�so�bów�miesz�ka�nio�wych�–�zre�ali�zo�-
wa�ne�go�w sto�sun�ko�wo�krót�kim,�trzy�-
let�nim�okre�sie.�
By�ło�to�moż�li�we�dzię�ki�wy�dat�ne�mu

wspar�ciu�fi�nan�so�wemu�Na�ro�do�we�go
Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�-
spo�dar�ki�Wod�nej� i Wo�je�wódz�kie�go
Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�-
spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach,�po�-
le�ga�ją�cym�na udzie�le�niu�GSM�„Lu�iza”
do�ta�cji�fi�nan�so�wej�oraz�kre�dy�tu�na pre�-
fe�ren�cyj�nych� wa�run�kach.� Ce�lem
przed�się�wzię�cia�pod na�zwą�Pro�gram
KAW�KA,�fir�mo�wa�ne�go�przez�WFO�-
ŚiGW�w Ka�to�wi�cach�by�ła�li�kwi�da�cja
ni�skiej� emi�sji� wspie�ra�ją�ca� wzrost
efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�i roz�wój

roz�pro�szo�nych�od�na�wial�nych�źró�deł
ener�gii.
Wszyst�kie� ww.� bu�dyn�ki� zo�sta�ły

ocie�plo�ne�–�ścia�ny�bu�dyn�ków�ob�ło�żo�-
no� sty�ro�pia�nem� o gru�bo�ści 14 cm
a ostat�ni�strop�każ�de�go�bu�dyn�ku�od�po�-
wied�nim� ma�te�ria�łem� ter�mo�izo�la�cyj�-
nym.� Dzię�ki� te�mu� współ�czyn�nik
prze�ni�ka�nia�cie�pła�przez�ścia�ny�ze�-
wnętrz�ne�wy�no�si�obec�nie�po�ni�żej 0,3
(zgod�nie� z ak�tu�al�ny�mi�wy�mo�ga�mi
tech�nicz�ny�mi).�Po�nad�to�wy�mie�nio�no,
na ener�go�osz�częd�ne,�wszyst�kie�okna.
Grun�tow�nie�zmie�nio�no�sys�tem�ogrze�-

Dokończenie na str. 4

Dokończenie ze str. 1

Wy�kaz�bu�dyn�ków�

zmo�der�ni�zo�wa�nych�w ra�mach

Pro�gra�mu�KAW�KA�

w la�tach 2014�–�2016.

❖ ul. Cze re śnio wa 2-2a, 4-4a, 6-6a,

❖ ul. Ja łow co wa 3-5, 12, 14, 16,

18, 20, 22,

❖ ul. Ka wi ka 13, 15,

❖ ul. Ka li no wa 28,

❖ ul. Kor czo ka 63, 65, 67, 69, 71,

73, 75, 77,

❖ ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15,

17, 19, 21, 23,

❖ ul. Ol cho wa 10,

❖ ul. Orze cho wa 17, 19.

Bu dyn ki GSM „Lu iza” przy ul. Gen. de Gaul le'a w Za brzu wciąż cze ka ją
na ter mo mo der ni za cję i pod łą cze nie do sie ci C.O.
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wa�nia�bu�dyn�ków�–�po�przed�nio�by�ło
pie�co�we�wę�glo�we�lub�eta�żo�we�wę�glo�-
we/ga�zo�we� a po mo�der�ni�za�cji� jest
cen�tral�ne� ogrze�wa�nie� i cie�pła� wo�da
(c.w.u.).� W tym� ce�lu� Za�brzań�skie
Przed�się�bior�stwo�Ener�ge�ty�ki�Ciepl�nej
w każ�dym�bu�dyn�ku�od�dziel�nie�za�in�sta�-
lo�wa�ło�wy�mien�ni�ki�cie�pła,�a w miesz�-
ka�niach�licz�ni�ki�ilo�ści�do�star�czo�ne�go
cie�pła� założyła� nasza� Spółdzielnia.
Roz�li�cze�nia�do�star�czo�nej�cie�płej�wo�-
dy�użyt�ko�wej�są�zbior�cze�(po�dziel�ni�-
kiem� jest� licz�nik� cie�płej� wo�dy� za�-
mon�to�wa�ny�w każ�dym�lo�ka�lu�miesz�-
kal�nym).�W zmo�der�ni�zo�wa�nych�bu�-
dyn�kach�wy�mie�nio�no�we�wnętrz�ną�li�-
nię�za�si�la�nia�(tzw.�WLZ).
Choć�re�ali�za�cja�Pro�gra�mu�kaw�-

ka� by�ła� prze�wi�dzia�na na la�-
ta 2014�–�2018,�to�dzię�ki�życz�li�we�mu
i za�an�ga�żo�wa�ne�mu�po�dej�ściu�WFo�-
ŚiGW� w ka�to�wi�cach� oraz� wy�ko�-
naw�ców�ro�bót�uda�ło�się�sfi�na�li�zo�wać
go�w li�sto�pa�dzie 2016�roku.�Dzię�ki�ła�-
god�nej�zi�mie,�pra�ce�mo�der�ni�za�cyj�ne
ru�szy�ły�bo�wiem�już�w stycz�niu 2016
roku.� Wszyst�kie,� zmo�der�ni�zo�wa�ne
bu�dyn�ki�wy�róż�nia�ją�się�pięk�ny�mi,�ko�-
lo�ro�wy�mi� ele�wa�cja�mi.� Uzu�peł�nia� je
upo�rząd�ko�wa�ne,�od�no�wio�ne�oto�cze�nie
ww.�bu�dyn�ków.� Wy�da�wa�ło�się,�że�po tak�spek�ta�ku�-

lar�nym� suk�ce�sie� in�we�sty�cyj�no�-mo�-
der�ni�za�cyj�nym�i uzy�ska�niu�zna�czą�cych
efek�tów�eko�lo�gicz�nych�–�nie�trze�ba�bę�-
dzie�dłu�go�cze�kać�na „dru�gą�edy�cję”
Pro�gra�mu�KAW�KA.�Nie�ste�ty,�wszyst�-
ko�co�do�bre...�Ale�po ko�lei.
W2016�r.�WFO�ŚiGW�wKa�to�wi�cach

ogło�sił� „Pro�gram� ope�ra�cyj�ny� In�-
fra�struk�tu�ra� i Śro�do�wi�sko� na la�ta
2014�–�2020�li�kwi�da�cji�ni�skiej�emi�sji”.
Isto�tą�te�go�„Pro�gra�mu...”�jest�pod�ję�-

cie�wspól�nych�in�we�sty�cji�pro�eko�lo�gicz�-
nych�po�przez�przy�łą�cze�nie�sta�rych�za�-
so�bów�miesz�ka�nio�wych woj.�Ślą�skie�-
go�do sie�ci�cie�płow�ni�czej.�W wy�ni�ku
re�ali�za�cji�„Pro�gra�mu...”�na�stą�pi�zwięk�-
sze�nie�kom�for�tu�wa�run�ków�za�miesz�ki�-
wa�nia�–�głów�nie�po�przez�li�kwi�da�cję�ni�-
skiej�emi�sji�szko�dli�wych�ga�zów�i spa�-
lin,�po�wsta�ją�cych�w do�mo�wych�pa�le�-
ni�skach�wę�glo�wych.�
W uzgod�nie�niu� z Za�brzań�skim

Przed�się�bior�stwem�Ener�ge�ty�ki�Ciepl�-

nej�zo�sta�ło�zgło�szo�nych�do ww.�„Pro�-
gra�mu...” 19�nie�ru�cho�mo�ści�na�le�żą�cych
do na�szej�Spół�dziel�ni�na te�re�nie�Za�-
brza.�Po�nad�to�GSM�„Lu�iza”�zgło�si�ła
do ww.�„Pro�gra�mu...” 18�nie�ru�cho�mo�-
ści�z Ru�dy�Ślą�skiej.�
Spo�śród�nich,�na pod�sta�wie�oświad�-

czeń,�zgo�dę�na przy�stą�pie�nie�do ww.
„Pro�gra�mu…”�wy�ra�zi�li�miesz�kań�cy�ni�-
żej�wy�mie�nio�nych�nie�ru�cho�mo�ści�po�-
ło�żo�nych�w Za�brzu: ul.�Szy�ma�now�-
skie�go 4, 4a;� ul.� 1-go� Ma�ja 26,
28, 30, 32;� ul. 3-go�Ma�ja 35,� 35a,
37, 37a;�ul.�Bu�chen�wald�czy�ków 20a;
ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 12, 14, 16;�ul.
Gen.� de� Gau�le’a 24, 26, 26a,
28, 28a, 30, 30a;�ul.�Go�ethe�go 12a;�ul.
Ja�ni�ka 21, 21a;�ul.�ko�by�liń�skie�go 1-
7;� ul.� kra�siń�skie�go 20;� ul.� ko�wal�-
ska 1, 3, 5;�ul.�Mi�kul�czyc�ka 4, 4a;�ul.
Wol�no�ści 357;�ul.�Wol�no�ści 396.�
Na pod�sta�wie� oświad�czeń,� zgo�dę

na przy�stą�pie�nie� do ww.� „Pro�gra�-
mu…”�wy�ra�zi�li�miesz�kań�cy�ni�żej�wy�-

Potrzebna druga edycja Programu KaWKa

efek�ty�eko�lo�gicz�ne�Pro�gra�mu
kaW�ka�zre�ali�zo�wa�ne�go
przez�GSM�„Lu�iza”.

◗ Emi�sja� py�łów� zmniej�szy�ła� się
o ok. 90�ton/rocz�nie.

◗ Emi�sja� tlen�ków� azo�tu� (NOx)
zmniej�szy�ła�się�o ok. 2�ton/rocz�nie

◗ Emi�sja� dwu�tlen�ku� siar�ki� (SO2)
zmniej�szy�ła�się�o ok. 12�ton/rocz�-
nie.

◗ Emi�sja� dwu�tlen�ku� wę�gla� (O2)
zmniej�szy�ła� się� o ok. 1200
ton/rocz�nie

◗ Oszczęd�ność�ener�gii�ciepl�nej�wy�-
no�si� ok. 7200�GJ� (Gi�ga�Dżu�li)
rocz�nie� tj.�ok. 2000�MW�ener�gii
ciepl�nej.�W prze�li�cze�niu� na wę�-
giel�ka�mien�ny�jest�to�oszczęd�ność
ok. 360� ton� wę�gla� ka�mien�ne�-
go/rocz�nie.

W trak�cie�mo�der�ni�za�cji 32�bu�dyn�ków�GSM�„Lu�iza”�
zo�sta�ły�wy�ko�na�ne�na�stę�pu�ją�ce�pra�ce:

◗ Do�cie�ple�nie�sty�ro�pia�nem�(o gru�bo�ści 14�cm)�ścian�ze�wnętrz�nych�o łącz�-
nej�po�wierzch�ni�ok. 12 084�m2.

◗ Do�cie�ple�nie�sty�ro�pia�nem�(o gru�bo�ści 10�cm)�ścian�ze�wnętrz�nych�piw�nic
o łącz�nej�po�wierzch�ni�ok. 3 214�m2.

◗ Do�cie�ple�nie�stro�po�da�chów�o łącz�nej�po�wierzch�ni�ok. 5 402�m2.
◗Wy�mia�na�okien�na ener�go�osz�częd�ne�o łącz�nej�po�wierzch�ni�ok. 585�m2.
◗Wy�mie�nio�no�drzwi�wej�ścio�we�w 12�bu�dyn�kach�na no�we,�ener�go�osz�częd�ne.
◗ Re�mont�ka�pi�tal�ny�da�chów�na wszyst�kich 32�bu�dyn�kach�z wy�mia�ną�ry�nien
i rur�spu�sto�wych�wraz�z no�wą�in�sta�la�cją�od�gro�mo�wą.

◗ Re�mont�log�gii�i bal�ko�nów�wraz�z wy�mia�ną�ba�lu�strad.
◗ Za�mon�to�wa�no�dasz�ki�nad wej�ścia�mi�do bu�dyn�ków�i nad ostat�nią�kon�dy�-
gna�cją�log�gii.

◗Wy�ko�na�no�in�sta�la�cję�we�wnętrz�ną�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�i cie�płej�wo�dy
wraz�z�grzej�ni�ka�mi�oraz�in�dy�wi�du�al�ny�mi�dla�każ�de�go�miesz�ka�nia�mier�ni�-
ka�mi�cie�pła.

◗ Re�mont�ka�pi�tal�ny�we�wnętrz�nej�in�sta�la�cji�zim�nej�wo�dy�(wy�mia�na�sta�rych
rur�na ru�ry�PCV)�oraz�in�sta�la�cji�ka�na�li�za�cji�we�wnętrz�nej.

◗ Za�in�sta�lo�wa�no 32�no�wo�cze�sne�wy�mien�ni�ki�cie�pła�o wy�so�kiej�spraw�no�ści
dzia�ła�nia.

◗ Dzię�ki� po�mo�cy� fir�my�TAU�RON SA� zli�kwi�do�wa�no� na�po�wietrz�ne� sie�ci
ener�ge�tycz�ne,�za�si�la�ją�ce�bu�dyn�ki�w ener�gię�elek�trycz�ną�i za�stą�pio�no�je�sie�-
cia�mi�ka�blo�wy�mi�wraz�z no�wy�mi�szaf�ka�mi�przy�łą�cze�nio�wy�mi�(złą�cza�ZK).�

◗Wy�mie�nio�no�w bu�dyn�kach�we�wnętrz�ną�li�nię�za�si�la�nia�(tzw.�WLZ).�Prze�-
nie�sio�no�z miesz�kań�ta�bli�ce�licz�ni�ko�we�do jed�nej�zbior�czej�zlo�ka�li�zo�wa�-
nej�na par�te�rze.�Za�in�sta�lo�wa�no�wy�łącz�nik�głów�ny�bu�dyn�ku�oraz�wy�mie�-
nio�no�in�sta�la�cję�ADM�(oświe�tle�nie�klat�ki�scho�do�wej,�piw�nic�i ze�wnętrz�ne)
wraz�z no�wy�mi�lam�pa�mi.

Dokończenie ze str. 3
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mie�nio�nych� nie�ru�cho�mo�ści� po�ło�żo�-
nych�w Ru�dzie�Ślą�skiej:�ul.�ko�ko�-
ta 110–112, 115-119;� ul.� Chro�bo�-
ka 8-10, 20-22;� ul.� ks.� nie�dzie�-
li 24, 26, 30, 32, 39.
Nie�ste�ty�re�ali�za�cja�ww.�Pro�gra�mu�za�-

po�wie�dzia�na przez�WFO�ŚiGW�jesz�cze
w 2016�r.�ugrzę�zła�i buk�su�je�w miej�-
scu.�nic�się�da�lej�nie�dzie�je!!!
Ale�miesz�kań�cy�się�z tym�nie�go�dzą

i żą�da�ją�od władz�Spół�dziel�ni�kon�kret�-
nych�dal�szych�dzia�łań�w za�kre�sie�mo�-
der�ni�za�cji�ogrze�wa�nia�ich�miesz�kań.
Tym�bar�dziej,�że�tzw.�ogól�ny�kli�mat
w za�kre�sie�wal�ki�ze�smo�giem�(pre�zen�-
to�wa�ny�w mass�me�diach)�jest�do�bry
a na�wet�naj�lep�szy�od wie�lu�lat.�

aMo�Że�By�Tak�
WŁa�Sny�MI�SI�Ła�MI…

Nie�daw�no� do władz� Spół�dziel�ni
wpły�nął�list�pod�pi�sa�ny�przez�kil�ku�na�-
stu�miesz�kań�ców�jed�nej�z nie�ru�cho�mo�-
ści�po�ło�żo�nej�w cen�trum�Za�brza�po�iry�-
to�wa�nych�tym,�że�przy�sło�wio�wa�„ru�-
ra�z cie�płem”�prze�bie�ga�kil�ka�me�trów
od ich�bu�dyn�ku,�a oni�nie�mo�gą�się�do�-
cze�kać�cen�tral�ne�go…

„Nad mie nia my, że nit ka cie płow ni -
cza prze cho dzi przez śro dek po dwór -
ka i nie ma żad nych prze ciw wska zań
do pod łą cze nia...” pi�szą�miesz�kań�cy
ww.�nie�ru�cho�mo�ści�i pod�po�wia�da�ją�co
wła�dze�Spół�dziel�ni�po�win�ny�zro�bić,
aby�te�mat�osta�tecz�nie�za�ła�twić.�Do�daj�-
my,�że�wie�le�z tych�dzia�łań�zo�sta�ło
wy�ko�na�nych� za�raz� po zre�ali�zo�wa�-

niu I edy�cji�Pro�gra�mu�KAW�KA,�tj.
przy�stą�pie�nie�GSM�„Lu�iza”�do ko�lej�-
nej�edy�cji�Pro�gra�mu�KAW�KA.�
W od�po�wie�dzi�ja�ką�wy�słał�do za�in�-

te�re�so�wa�nych�Za�rząd�GSM�„Lu�iza”
czy�ta�my:�„GSM „Lu iza” in for mu je, że
w po ro zu mie niem z ZPEC Za brze zo -
sta ła stwo rzo na i uzgod nio na li sta
bu dyn ków, któ re mo gą być pod łą czo -
ne do miej skiej sie ci cie płow ni czej
w la tach 2018 – 2022. Na ww. li ście
jest tak że Pań stwa bu dy nek. Pod łą cze -
nie bu dyn ku do sie ci cie płow ni czej bez
ter mo mo der ni za cji jest eko no micz nie
nie uza sad nio ne. Aby uzy skać pre fe ren -
cyj ne kre dy ty lub po życz ki w ra mach
kra jo wych pro gra mów wspie ra nia
efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków
np. z WFO ŚiGW, BGK lub środ ki
z fun du szy eu ro pej skich na le ży wy ko -
nać tzw. kom plek so wą ter mo mo der ni -
za cję obej mu ją cą do cie ple nie bu dyn -

ku oraz wy ko na nie in sta la cji C.O.
wraz z C. W. U. i pod łą cze nie do miej -
skiej sie ci cie płow ni czej. Sza cun ko wy
koszt in we sty cji wy no si ok. 1,5 mln zł.
Z te go do fi nan so wa nie mo że obej -
mo wać tyl ko tzw. kosz ty kwa li fi ko -
wa ne do wy so ko ści mak si mum 85% co
w opty mal nym wa rian cie mo że dać
moż li wość uzy ska nia kre dy tu lub po -
życz ki do wys. 900 tys. zł. (na któ re wy -
ma ga ne jest od po wied nie za bez pie cze -
nie). Po zo sta łe 600 tys. zł. trze ba
mieć ja ko środ ki wła sne (…). Stan fun -
du szu re mon to we go bu dyn ku (…) wy -
no si – (mi nus) 114 295,14 zł”.
Wnio�sek�z te�go�pi�sma�jest�ta�ki:�sa�mi
nie�da�my�ra�dy,�a przy�kład�re�ali�za�cji
Pro�gra�mu�kaW�ka�z lat 2014�–�2016
to�w peł�ni�po�twier�dza.
Cy�tu�je�my� tak� ob�szer�ny� frag�ment

od�po�wie�dzi,�bo�po�dob�ny�list�mo�gliby
wy�słać�miesz�kań�cy�kil�ku�na�stu�in�nych
nie�ru�cho�mo�ści�GSM�„Lu�iza”�li�czą�cych
powyżej�50�lat,�po�ło�żo�nych�w cen�trum
Za�brza�i nie�tyl�ko.�Ich�stan�zgro�ma�dzo�-
nych�fun�du�szy�re�mon�to�wych�jest�po�-
dob�ny�do te�go,�ja�ki�wy�mie�nio�no�wwy�-
żej�cy�to�wa�nym�pi�śmie.�Za�tem�ich�ko�-
mi�ny� dy�mią�ce� zi�mą� sta�no�wią� na�dal
wąt�pli�wą�ozdo�bę�mia�sta.�Ale�czy� to
„ru�sza”�lo�kal�nych�i re�gio�nal�nych�de�-
cy�den�tów???
Wsłu�chu�jąc�się�w de�kla�ra�cje�władz,

zwłasz�cza� tych� cen�tral�nych,� na�le�ży
mieć� prze�ko�na�nie,� że� przy�sło�wio�we
„świa�teł�ko�w tu�ne�lu”�już�za�świe�ci�ło.
Te�raz�cho�dzi�o je�go�szyb�kie�i sku�tecz�-
ne�„prze�ło�że�nie”�na lo�kal�ny�szcze�bel
po�szcze�gól�nych�miast,�m.in.�ta�kich�jak
Za�brze�i Ru�da�Ślą�ska.

Bu dyn ki przy ul. Kor czo ka w Za brzu, grun tow nie zmo der ni zo wa ne w ra mach
Pro gra mu KAW KA.

Bu dyn ki przy ul. Lesz czy no wej w Za brzu, grun tow nie zmo der ni zo wa ne w ra -
mach Pro gra mu KAW KA. 
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Kon�ty�nu�uje�my� na�szą� ru�bry�kę� pt.

„Rad�ca�praw�ny�od�po�wia�da”.

Przy�po�mi�na�my,� że� za�miesz�cza�my

w niej�od�po�wie�dzi�na py�ta�nia�za�da�wa�ne

tyl�ko�przez�człon�ków�Spół�dziel�ni� i na�-

jem�ców�lo�ka�li�miesz�kal�nych�GSM�„Lu�-

iza”.�Od�po�wie�dzi�są�udzie�la�ne�na py�ta�-

nia� do�ty�czą�ce� kwe�stii� praw�nych,

zwią�za�nych�wy�łącz�nie�ze�spra�wa�mi�na�-

szej�Spół�dziel�ni.

Py�ta�nia�moż�na�za�da�wać�te�le�fo�nicz�nie

dzwo�niąc� na nu�mer� te�le�fo�nu 32 278-

67-12�wewn. 47� i 48�w każ�dy� pią�tek

w godz. 10.00-12.00.

Ko mu przy słu gu je 
po miesz cze nie 
tym cza so we?

Wy ro kiem są do wym orze czo no wo bec
mnie obo wią zek opusz cze nia do tych czas
zaj mo wa ne go lo ka lu miesz kal ne go – bez
pra wa do lo ka lu so cjal ne go lub za mien -
ne go. Czy przy słu gu je mi pra wo do po -
miesz cze nia tym cza so we go?

Zgod�nie�z art. 25c�usta�wy�z 21.06.2001
roku�o ochro�nie�praw�lo�ka�to�rów,�miesz�-
ka�nio�wym�za�so�bie�gmi�ny�i o zmia�nie�Kc
-�umo�wę�naj�mu�po�miesz�cze�nia�tym�cza�-
so�we�go�za�wie�ra�się�z oso�bą,�wo�bec�któ�-
rej�wsz�czę�to�eg�ze�ku�cję�na pod�sta�wie�ty�-
tu�łu�wy�ko�naw�cze�go,�w któ�rym�orze�czo�-
no�obo�wią�zek�opróż�nie�nia�lo�ka�lu�słu�żą�-
ce�go�za�spo�ko�je�niu�po�trzeb�miesz�ka�nio�-
wych�-�bez�pra�wa�do lo�ka�lu�so�cjal�ne�go�lub
za�mien�ne�go.
Za�sób�tym�cza�so�wych�po�miesz�czeń,�któ�-

re� prze�zna�cza� się� na wy�na�jem� two�rzy
Gmi�na.�Umo�wę�naj�mu�tym�cza�so�we�go�po�-
miesz�cze�nia�za�wie�ra�się�na czas�ozna�czo�-
ny,�nie�krót�szy�niż�mie�siąc�i�nie�dłuż�szy
niż 6�mie�się�cy.
Szcze�gó�ło�we�za�sa�dy�przy�zna�wa�nia�po�-

miesz�czeń�tym�cza�so�wych�re�gu�lu�je:�Roz�-
po�rzą�dze�nie� Mi�ni�stra� Spra�wie�dli�wo�ści
z dnia 26�stycz�nia 2005�r.�w spra�wie�szcze�-
gó�ło�we�go�try�bu�po�stę�po�wa�nia�w spra�wach
o opróż�nie�nie�lo�ka�lu�lub�po�miesz�cze�nia
al�bo�o wy�da�nie�nie�ru�cho�mo�ści�oraz�szcze�-
gó�ło�wych�wa�run�ków,�ja�kim�po�win�no�od�-
po�wia�dać�tym�cza�so�we�po�miesz�cze�nie.

W lu tym br.
za koń czo no 

re mont da chu
bu dyn ku

GSM „Lu iza”
przy ul. Lesz czy -

no wej 2 – 2B
w Za brzu.

Wy ko na ne
scho dy wraz
z po dej ściem

i po rę czą przy
ul. Ka li no -
wej 15-15c
w Za brzu.

Wy ko na ny re mont chod ni ka do bu -
dyn ku przy ul. Ka li no wej 28 w Za -
brzu. 

Wy ko na ny re mont chod ni ka do bu -
dyn ku przy ul. Orze cho wej 19
w Za brzu.
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Ja�kiś�czas�te�mu�pi�sa�li�śmy�o Sto�wa�rzy�sze�niu�FE�NIX
z sie�dzi�bą�w Za�brzu�-Za�bo�rzu.�Dziś�wra�ca�my�do te�-
ma�tu�bo�jest�ku�te�mu�do�bra�oka�zja.�

Dzię�ki�kon�kret�ne�mu�wspar�ciu�wie�lu�spon�so�rów�i lu�dzi
do�brej�wo�li,�a tak�że�za�rad�no�ści�Pre�ze�sa�Sto�wa�rzy�sze�nia
FE�NIX�–�Mie�czy�sła�wa�Ra�bi�ja,wciąż�roz�sze�rza�ono�swój
za�kres�dzia�ła�nia.�Choć�w swo�jej�pod�sta�wo�wej�dzia�łal�no�-
ści�kon�cen�tru�je�się�na świe�tli�cy�śro�do�wi�sko�wej,�ofe�ru�jąc
dzie�ciom�i mło�dzie�ży�szan�se�na po�ży�tecz�ne�i mi�łe�spę�dze�-
nie�wol�ne�go�cza�su,�to�mu�si�so�bie�ja�koś�ra�dzić�–�po�rzu�co�-
ne�wie�le�mie�się�cy�te�mu�przez�wła�dze�mia�sta�Za�brze.

– Od mar ca 2012 ro ku roz po czę li śmy nor mal ną dzia łal -
ność, któ ra – ogól nie mó wiąc – po le ga na pra cy z dzieć -
mi w wie ku od ok. 6 do 18 lat. Dzie ci pod fa cho wym
okiem opie ku nów mo gą tu nie tyl ko od ro bić szkol ne za -
da nia ale przede wszyst kim roz wi jać swo je za in te re so wa -
nia. Po nad to spę dza ją mi ło wol ny czas na roz ryw ce i za -
ba wie. Wśród na szych by wal ców jest tak że bar dzo du żo
dzie ci miesz kań ców za so bów GSM „Lu iza”, któ re w Za -
bo rzu prze wa ża ją – mó�wi�Mie�czy�sław�Ra�bij.�Sta ra my się
za ra biać sa mi na swo ją dzia łal ność, po nie waż od dwóch
lat je ste śmy po zba wie ni do ta cji z bu dże tu mia sta. W mie -
sią cach let nich, na ze wnątrz czyn na jest ka wia ren ka let -
nia, ale to nie wy star czy ło. Dla te go zde cy do wa li śmy się
otwo rzyć bez al ko ho lo wą ka wiar nię mię dzy po ko le nio -
wą – coś ca ło rocz ne go. Jej głów na spe cjal ność to pysz -
ne na le śni ki. W efek cie zmie ni li śmy na zwę ze świe tli cy
śro do wi sko wej na … KA FY JA Z BY FY JA. Jest to miej sce
spo tkań i za ba wy za rów no dla dzie ci jak i dla do ro słych,
dla ca łych ro dzin.
War�to�pod�kre�ślić,�że�sa�la�ka�wiar�nia�na�mo�że�też�być�od�-

płat�nie�wy�naj�mo�wa�na�na róż�ne�oko�licz�no�ścio�we�spo�tka�-
nia,�np.�we�se�la,�chrzci�ny,�ko�mu�nie�św.,�rocz�ni�ce�uro�dzin,
od�czy�ty,�pre�lek�cje,�za�ba�wy�kar�na�wa�ło�we�itp.�Ka�wiar�nia
dys�po�nu�je�peł�nym�za�ple�czem�ga�stro�no�micz�nym,�w któ�rej
po�mie�ści�się�ok. 30�osób.�Za�ro�bio�ne�w ten�spo�sób�pie�nią�-
dze�są�w ca�ło�ści�kie�ro�wa�ne�na ce�le�sta�tu�to�we�Sto�wa�rzy�-
sze�nia�FE�NIX.

Gwa ran tu je my kon ku ren cyj ne, ni skie ce ny i atrak cyj ne
me nu uzgod nio ne z wy naj mu ją cym sa lę – stwier�dza�Mie�-
czy�sław�Ra�bij.�Do dat ko wym na szym atu tem jest bli ski
par king dla wie lu sa mo cho dów. Za pra sza my oko licz nych
miesz kań ców, dzie ci, mło dzież oraz ca łe ro dzi ny do sko rzy -
sta nia z na szej ofer ty.

no we ob li cze sie dzi by 
Sto wa rzy sze nia Fe niX

Sto�wa�rzy�sze�nie� FE�NIX� zwra�ca� się� do miesz�kań�ców

dziel�ni�cy�Za�bo�rze�i nie�tyl�ko�z proś�bą�o wspar�cie�fi�nan�-

so�we�w po�sta�ci�od�pi�su 1%�na rzecz�Sto�wa�rzy�sze�nia.�Obok

pu�bli�ku�je�my�sto�sow�ne�ogło�sze�nie.�Pie�nią�dze�te�zo�sta�ną

wła�ści�wie�spo�żyt�ko�wa�ne�–�ku�za�do�wo�le�niu�i ra�do�ści�pod�-

opiecz�nych.�Bo�nie�ma�nic�bar�dziej�sa�tys�fak�cjo�nu�ją�ce�go

jak�szczę�śli�we,�ra�do�sne�dzie�ci,�spę�dza�ją�ce�czas�na za�ję�-

ciach,�któ�re�ich�jed�no�cze�śnie�ba�wią�i roz�wi�ja�ją.



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.� gro�cho�drzew. 6.� ki�ca
po po�lach. 9.� fil�tru�ją� krew. 10.� dyn�-
gus. 11.�sto�pień�ofi�cer�ski. 12.�klam�ra�bu�-
dow�la�na. 13.�dłu�gość�mor�ska. 15.�po�-
le� upraw�ne. 17.� ko�le�ga�Masz�tal�skie�-
go. 18.�wa�lu�ta�unij�na. 19.�da�szek�ku�-
chen�ny. 22.�w po�wie�trzu. 25.�olej�na�dla
ma�la�rza. 28.�przy�cho�dzi�z Wiel�ka�no�-
cą. 29.�stan�znisz�cze�nia. 30.�w niej�fot�-
ka. 31.�śmi�gus. 34.�okrą�gły,�fał�do�wa�ny
koł�nierz. 37.� po�wo�du�je� ruch�ma�szy�-
ny. 40.�ra�mio�na. 41.�na�sze�mia�sto. 42.
daw�niej�o no�szach. 43.�nie�do�le�waj�jej
do ognia. 44.�wiel�ka�noc�ne...�
Pio�no�wo: 2.�typ�nad�wo�zia�sa�mo�cho�-

du. 3.�czer�wo�na�wmu�rze. 4.�daw�na�ura�-

za. 5.�ro�dzaj�na�wierzch�ni�ulicz�nej. 6.
bia�ła�po�ra�ro�ku. 7.�z nie�go�pi�san�ka. 8.
czło�nek�ro�dzi�ny. 13.�da�je�je�kro�wa. 14.
na�sza�Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�-
nio�wa. 15.�By�tom�ka�w na�szym�mie�-
ście. 16.�ha�łas�w gwa�rze�ślą�skiej. 20.
drwi�ny. 21.�ślub�na�wy�pra�wa. 23.�sen�-
ne�ma�ja�ki. 24.�wio�sną�zie�lo�na�w par�-
ku. 25.� lek�ka� ko�me�dia. 26.� od�no�ga
rze�ki. 27.�moc�ny�tru�nek. 31.�ce�chu�je
anio�ła. 32.� fu�tro� uszy�te� ze� skór� no�-
rek. 33.� gre�ko�ka�to�lik. 35.� neo�n�ki
w akwa�rium. 36.�de�sant. 38.�Kra�kow�-
ski�w Za�brzu. 39.�bie�żą�cy�dzień.�

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

wa�nych�od 1�do 19�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


