
Wwy da niu na sze go Biu le ty nu In -
for ma cyj ne go, któ ry uka zał

w ma ju br. za mie ści li śmy in for ma cję
o re ali za cji w na szej Spół dziel ni pro -
gra mu KAW KA. Przy po mnij my, że
pro gram ten uzy skał wy dat ne wspar -
cie fi nan so we 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. Je go ce lem
jest 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. Pro gram w su mie
do ty czy grun tow nej mo der ni za cji (po -
ło żo nych w Za brzu – Za bo rzu) 32 wie -

lo ro dzin nych bu dyn ków miesz kal -
nych, dwu i trzy kon dy gna cyj nych,
wy ko na nych w tech no lo gii tra dy cyj -
nej. Mi ło nam po in for mo wać, że
w tym ro ku zgod nie z przy ję tym pla -
nem, zo sta nie zmo der ni zo wa nych
dzie więć bu dyn ków: trzy przy ul.
Cze re śnio wej, czte ry przy ul. Ja łow -
co wej i dwa przy ul. Ka wi ka.
W znacz nej mie rze za wdzię czać na -
le ży to współ pra cu ją cej z GSM
„Lu iza” fir mie AM PER, któ ra wy -
ne go cjo wa ła przy spie sze nie przez
fir mę TAU RON o rok wy mia nę do -
tych cza so we go za si la nia ww. bu -

dyn ków z elek trycz nej in sta la cji
na po wietrz nej na oka blo wa nie pod -
ziem ne. W ślad za tym, we wnątrz bu -
dyn ków zo sta nie wy mie nio na in sta la -
cja elek trycz na i za ło żo na we wnętrz -
na li nia za si la nia (tzw. WLZ). 

Wszyst kie ww. bu dyn ki bę dą wy po -
sa żo ne w cen tral ne ogrze wa nie (do -
tych czas by ło pie co we wę glo we lub
eta żo we wę glo we/ga zo we) oraz w cie -
płą wo dę (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 -
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim
Członkom GSM „Luiza”,
Właścicielom, Najemcom i ich Rodzinom,
szczęśliwych chwil
spędzonych w blasku choinki,
rodzinnej atmosfery, szczęścia, radości,
pogody ducha i wielu sukcesów
w Nowym 2015 Roku.

Rada Nadzorcza, 

Zarząd

i Pracownicy GSM „Luiza”
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Pierwsze efekty realizacji Programu Kawka

dziel nie za in sta lu je wy mien ni ki cie pła
a w miesz ka niach licz ni ki ilo ści do star -
czo ne go cie pła. Roz li cze nia do star czo -
nej cie płej wo dy użyt ko wej bę dą
zbior cze (po dziel ni kiem bę dzie licz nik
cie płej wo dy za mon to wa ny w każ dym
lo ka lu miesz kal nym).

Obec nie do bie ga ją koń ca pra ce in -
sta la cyj ne – sie ci cie płow ni czej oraz
pra ce ter mo mo der ni za cyj ne. Ostat ni
strop każ de go bu dyn ku zo stał do cie -
plo ny. Ścia ny bu dyn ków do cie plo no
sty ro pia nem o gru bo ści 14 cm. Dzię -
ki te mu współ czyn nik prze ni ka nia
cie pła przez ścia ny ze wnętrz ne wy nie -
sie po ni żej 0,3 (zgod nie z ak tu al ny mi
wy mo ga mi tech nicz ny mi). Po nad to zo -
sta ną wy mie nio ne, na ener go osz częd -
ne, wszyst kie okna (chy ba, że ktoś
z miesz kań ców nie wy ra zi zgo dy). 

W przy szłym ro ku re ali zo wa ny bę -
dzie II etap pro gra mu KAW KA, któ -
ry zo sta nie za koń czo ny przed roz po czę -
ciem se zo nu grzew cze go 2015/2016 r.
Obej mie on bu dyn ki przy ul. Lesz czy -
no wej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 oraz
bu dyn ki przy ul. Ja łow co wej 12, 14, 16.
Za kres mo der ni za cji bu dyn ków bę dzie
ta ki sam jak w bu dyn kach zmo der ni -
zo wa nych w ro ku bie żą cym.

Dokończenie ze str. 1
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In for mu je my, że dzień 24 grud -
nia 2014 ro ku (Wi gi lia Bo że go
Na ro dze nia) będzie dniem wolnym
ad mi ni stra cji na szej Spół dziel ni
w Za brzu, przy ul. Wol no ści 412.
Na to miast czyn ne bę dą ad mi ni -
stra cje GSM „Lu iza” w Za -
brzu – Za bo rzu, przy ul. Ja łow co -
wej 20 oraz w Ru dzie Ślą -
skiej – Biel szo wi cach, przy ul.
Biel szo wic kiej 98 w nor mal nych
go dzi nach pra cy.

In for mu je my miesz kań ców, w sto sun ku do któ rych za pa dły pra wo moc ne są do we wy ro ki o eks mi sję, (a w mię -
dzy cza sie spła ci li w ca ło ści swe za dłu że nie w GSM „Lu iza”) – że w uza sad nio nych przy pad kach, ist nie je moż li -
wość za war cia no wej Umo wy naj mu na no wych wa run kach. 

Ure gu lo wa nia ww. kwe stii za wie ra Re gu la min za wie ra nia umów naj mu lo ka li do któ rych ustał ty tuł praw ny w GSM
„Lu iza”. Re gu la min jw. jest do wglą du w sie dzi bie GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Wol no ści 412. (Dział Człon -
kow ski). 

Na wnio sek Za rzą du GSM „Lu iza”, Ra da Nad zor cza Spół dziel ni na swym
po sie dze niu w dniu 2.10.2014 r. przy ję ła uchwa łę w spra wie pod wyż ki za -
licz ki za cen tral ne ogrze wa nie. 

Od 1.01.2015 r. za licz ka wzra sta o 0,20 zł./m.kw. – z 2,80 zł./m.kw.
do kwo ty 3,00 zł./m.kw. Na le ży przy po mnieć, że ostat nia pod wyż ka za licz -
ki za c.o. mia ła miej sce w 2010 ro ku. 

W związ ku z za awan so wa ną ogól ną cy fry za cją w na szym kra ju, miesz -
kań cy na szej Spół dziel ni w co raz więk szym stop niu ko rzy sta ją
z ban ko wych prze le wów elek tro nicz nych róż nych na leż no ści na rzecz GSM
„Lu iza”. Dla te go Za rząd Spół dziel ni zwró cił się do miesz kań ców z za py ta -
niem w for mie Oświad cze nia, czy będą ko rzy stać z ksią że czek opłat. Dru ki
Oświad cze nia zo sta ły roz kol por to wa ne w za so bach Spół dziel ni przez pra -
cow ni ków fir my JO KER.

Wy żej wy mie nio ne Oświad cze nia pro si my zło żyć w sie dzi bie Spół dziel -
ni przy ul. Wol no ści 412 w Za brzu lub w Dzia łach Tech nicz nych: Ruch
Za brze ul. Ja łow co wa 20; Ruch Ru da Śl. ul. Biel szo wic ka 98.

Miesz kań ców, któ rzy ko rzy sta ją i bę dą na dal ko rzy stać z ksią że czek
opłat pro si my, aby ww. Oświad cze nia zi gno ro wa li ich nie skła da li.
Bę dą oni na dal otrzy my wać ww. ksią żecz ki. 

We wrze śnio wym wy da niu na sze go
Biu le ty nu, in for mo wa li śmy o ak cji wy -
mia ny po dziel ni ków na no we. Na po -
przed nie wy gasł bo wiem 10-let ni
okres gwa ran cji. Nie daw no za koń -
czo no ww. wy mia nę. W su mie wy mie -
nio no na dzień 25.11.2014 r. 12 952
po dziel ni ków, któ re ce chu ją się no wo -
cze sną kon struk cją po zwa la ją cą
na zdal ny (ra dio wy) od czyt wska zań
po dziel ni ków. Obec nie użyt kow nik
miesz ka nia nie bę dzie an ga żo wa ny
w od czyt.

Do opo mia ro wa nia, z przy czyn nie -
za leż nych od Spół dziel ni, po zo sta ło
jesz cze 51 lo ka li miesz kal nych. Przy -
po mnij my, że miesz ka nia, w któ rych
nie na stą pi wy mia na po dziel ni ków
na no we (ra dio we), bę dą trak to wa ne
ja ko nie opo mia ro wa ne – co wią że się
ze znacz nie wyż szy mi opła ta mi
za cen tral ne ogrze wa nie (nie do ty czy
bu dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie li 37
i bu dyn ku przy ul. Chro bo ka 5-7).

GSM „Lu iza” za wia da mia, że de cy zją Przed się bior stwa Wo do cią gów
i Ka na li za cji Sp. z o.o. w Ru dzie Ślą skiej (Dz. U Nr 123 poz. 858
z dnia 12.06.2006 r. z póź niej szy mi zm.) od dnia 1 stycz nia 2015 r.
do dnia 31 grud nia 2015 r. na te re nie mia sta Ru da Ślą ska obo wią zy wać
bę dzie no wa opła ta za wo dę i ście ki:

Ce na 1 m. sześc. zim nej wo dy: 5,42 zł. 

Ce na 1 m. sześc. od pro wa dzo nych ście ków: 8,37 zł.

Ogó łem wo da + ście ki: 13,79 zł/m³

Od 1.01.2015 r. ce na cie płej wo dy bę dzie wy no sić: 
13,79zł/m³ + 18,64 zł/m³ (pod grza nie): 32,43 zł/m³
Po wyż sze kwo ty za wie ra ją po da tek VAT w wys. 8%

Komunikaty

In for mu je my miesz kań ców nie ru cho mo ści przy ul. Ks. Nie dzie li 53, że GSM,, Lu iza” ocze ku je na wy da nie przez
Wo je wo dę Ślą skie go de cy zji wy ra ża ją cej zgo dę na do ko na nie za mia ny dzia łek po mię dzy Gmi ną Ru da Śl. i Skar -
bem Pań stwa, na któ rych znaj du je się ww. nie ru cho mość. Po uzy ska niu zgo dy jw., nie ru cho mość przy ul. Ks. Nie -
dzie li 53 bę dzie po ło żo na na dział kach na le żą cych do jed ne go właści cie la tj. do Gmi ny Ru da Śl.
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DRU GA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA

Wnio sek nr 2

ul. Po rzecz ko wa 1-3-5.
Odp.: Cyt. „Uszko dze nia po wsta łe przy wej ściu do piw -

ni cy w klat ce scho do wej (Po rzecz ko wa 3) po wi nien na pra -
wić użyt kow nik lo ka lu. W tej spra wie na sza Spół dziel nia
wy sła ła sto sow ne pi smo”. W pi śmie tym Spół dziel nia zo bo -
wią za ła użyt kow ni ka lo ka lu do na pra wie nia szkód, któ re
po wsta ły w cza sie re mon tu – w ter mi nie do 31.01.2015 r.

Wnio sek nr 4

ul. Ka wi ka 24b.
Odp.: Cyt. „Od po wied nia wy lew ka zo sta nie wy ko na na

do koń ca paź dzier ni ka br.”. Wylewkę wykonano.

Wnio sek nr 7 

ul. P. Skar gi 10/4.
Odp.: Cyt. „Wy sła no pi smo do fir my wy ko nu ją cej

w tym re jo nie ro bo ty ka na li za cyj ne, aby na pra wi ła tak że
próg”. Próg zo stał na pra wio ny.

Wnio sek nr 11

ul. Kra siń skie go 22.
Odp.: Cyt. „Po nie waż lo kal wy mie nio ny we wnio sku

(ul. Kra siń skie go 22 przyp. red. BI) jest po waż nie za dłu -
żo ny, Dział Win dy ka cji na szej Spół dziel ni wsz czął pro ce -
du rę eks mi syj ną”. W jej wy ni ku w li sto pa dzie br. zło żo -
no do Są du wnio sek o eks mi sję i obec nie cze ka my
na wy zna cze nie przez ww. Sąd ter mi nu roz pra wy.

Wnio sek nr 12 

ul. Kor czo ka 87
Odp.: Cyt. „Po uzy ska niu zgo dy wszyst kich miesz kań -

ców, ilość że be rek zo sta nie zmniej szo na”.
Do dnia 30.11.2014 r. ta ka zgo da miesz kań ców nie

wpły nę ła do na szej Spół dziel ni. Zgod nie z dal szą tre ścią
ww. wnio sku, zo stał wy mie nio ny za wór ter mo sta tycz ny
na ka lo ry fe rze w klat ce scho do wej i w uzgod nie niu
z miesz kań ca mi usta wio ny na poz. 2 (gał kę ter mo sta tu od -
po wied nio za bez pie czo no). 

Wnio sek nr 14 

ul. Mał go rza ty 5-7. Od red. BI: W od po wie dzi na ww.
wnio sek in for mo wa li śmy cyt. „że zo sta nie po wo ła na ko -
mi sja z udzia łem za in te re so wa nych stron tj. UM Za brze,
in ży nie ra kon trak tu, wy ko naw ców ro bót i GSM „Lu iza”.
O pra cach ww. Ko mi sji pi sze my na str. 6.

TRZE CIA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA 

Wnio sek nr 10

ul. Mo drze wio wa 10/11.
Odp.: Cyt. „Za bu do wa nie dasz ków zo sta nie wy ko na ne

do koń ca wrze śniu br.”. Po ni żej pu bli ku je my zdję cie jed -
ne go z dasz ków za bu do wa nych w bu dyn kach przy ul.
Mo drze wio wej 6, 8, 10, 12, 14.

Kon se kwent na re ali za cja wnio sków WZCz

W po przed nim wy da niu na sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne go, któ ry uka zał się pod ko niec wrze śnia br., za mie -
ści li śmy wy kaz re ali za cji wnio sków (stan na dzień 15.09.2014 r.) zgło szo nych pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach w ma ju 2014 ro ku. W ww. wy ka zie re ali za cji wnio sków spo ro by ło ta kich,
któ re, z przy czyn nie za leż nych od na szej Spół dziel ni, mia ły zo stać zre ali zo wa ne w na stęp nych kil ku mie sią cach.
Do ta kich wnio sków na le ża ły:
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Wnio sek nr 11

ul. Mo drze wio wa 4/1.
Odp.: Cyt. „Sto sow ne pi smo wy sła no do Urzę du Miej -

skie go w Za brzu na po cząt ku czerw ca br. w któ rym m.in.
zwró co no się z proś bą o wy cię cie ww. to pól”. Z wy ja śnień
uzy ska nych w UM Za brze wy ni ka, że ww. to po le nie ro -
sną na grun tach na szej Spół dziel ni. Dla te go nie jest ona
stro ną w spra wie.

CZWAR TA CZęŚć
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA

Wnio sek nr 1 

ul. Pa de rew skie go 17.
Odp.: Cyt. „Wa dy mon ta żo we okien i pa ra pe tów zo sta -

ną usu nię te do koń ca paź dzier ni ka br.”. Wa dy zo sta ły
usu nię te.

PIą TA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA

Wnio sek nr 2

ul. Mio do wa 15.
Odp.: Cyt. „Wy cię cie su che go drze wa oraz przy cię cie

ga łę zi znaj du ją cych się bli sko okien zo sta nie wy ko na ne je -
sie nią br. po okre sie we ge ta cyj nym”. W tej spra wie na sza
Spół dziel nia wy sła ła sto sow ne pi smo. Na podstawie
podjętych przez Spółdzielnię działań UM Ruda Śl. wydał
pozytywną decyzję z dnia 24.11.2014 r.

Wnio sek nr 3 

ul. Spor tow ców 12.
Odp.: Cyt. „Od po wied nie zna ki za ka zu oraz bra ku ją ce

okien ka w piw ni cach zo sta ną wy ko na ne do koń ca paź -
dzier ni ka br.). Ww. za kres ro bót zo stał wy ko na ny.

Wnio sek nr 6

ul. Ko ko ta 162.
Odp.: Cyt. „W spra wie ele men tów ozdob nych w zie -

leń cu wy sła no pi smo do UM Ru da Śl.”. Po osta tecz -
nych uzgod nie niach i do peł nie niu wszyst kich for mal no -
ści ww. ele men ty ozdob ne zo sta ną usu nię te
wio sną 2015 r. 

Wnio sek nr 11

ul. Ks. Nie dzie li 59.
Odp.: Cyt. „Od po wied ni do stęp do za wo rów wo dy

i c.o. dla klat ki nr 59f zo sta nie wy ko na ny, z przy czyn nie -
za leż nych od Spół dziel ni, do koń ca paź dzier ni ka 2014 r.”.

Ww. do stęp zo sta nie wy ko na ny, z przy czyn nie za leż -
nych od GSM ,,Lu iza”, do koń ca stycz nia 2015 r.

Wnio sek nr 15

ul. Ks. Nie dzie li 22-32.
Odp.: Cyt. „W spra wie od re stau ro wa nia bu dyn ków

przy ul. Księ dza Nie dzie li 22-32 na sza Spół dziel nia wy -
sła ła pi smo do Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków
w Ka to wi cach”. Pi smo to do ty czy ło cyt. „...udzie le nia
do fi nan so wa nia na wy ko na nie prac zwią za nych z przy -
wró ce niem ory gi nal nych pa ra me trów sto lar ki okien nej
w bu dyn kach wcho dzą cych w skład ko lo nii ro bot ni czej
przy ul. Ks. Nie dzie li 22-32 w Ru dzie Ślą skie”. Z na de -
sła nej przez Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Ru -
dzie Śl. ob szer nej od po wie dzi wy ni ka, że pro ce du ra ubie -
ga nia się o udzie le nie do ta cji kon ser wa tor skiej jest na der
skom pli ko wa na i ob wa ro wa na wie lo ma wy mo ga mi for -
mal ny mi a szan se otrzy ma nia jej są nie wiel kie po nie waż
cyt. „wy żej oce nia ne są za mie rze nia kom plek so wych re -
mon tów”. Na ta ki za kres ro bót na sza Spół dziel nia nie
po sia da obec nie od po wied nich środ ków. 

Ko pia cy to wa ne go pi sma jest do stęp na w Dzia le Tech -
nicz nym Re jon II przy ul. Biel szo wic kiej 98.

Do bie ga ją pra ce przy ter mo mo der ni za cji
bu dyn ku przy ul. Biel szo wic kiej 95 w Ru dzie
Ślą skiej
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W ma jo wym wy da niu na sze go Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go za mie ści li śmy
pu bli ka cję pt. „Wszel�ki�mi�środ�ka�mi

dą�ży�my� do cał�ko�wi�tej� na�pra�wy

szkód”,�w któ rym do ko na li śmy kry -
tycz ne go prze glą du dzia łal no ści na te -
re nach na le żą cych do GSM „Lu iza”
firm wy ko nu ją cych od 2012 r. pra ce
zwią za ne z re ali za cją pro jek tu p. n.
Po pra wa Go spo dar ki Wod no -Ście ko -
wej Na Te re nie Gmi ny Za brze. In ter -
wen cje Za rzą du na szej Spół dziel ni
w Urzę dzie Miej skim w Za brzu i za -
an ga żo wa nie miesz kań ców dziel ni cy
Za bo rze, aby fir my nie po zo sta wia ły
po so bie przy sło wio we go „kra jo bra zu
księ ży co we go” przy nio sły wresz cie
po zy tyw ny sku tek. 

We wrze śnio wym wy da niu na sze go
Biu le ty nu, w od po wie dzi na je den
z wnio sków WZCz, po in for mo wa li -

Konkretne efek ty pra cy 
wspól nej Ko mi sji

śmy, że w dniu 17.09.br. od by ło się
spo tka nie na Za bo rzu, przy ul. Ka wi -
ka z udzia łem v -ce Pre zy dent Mia sta
Za brze Ka ta rzy ny Dziu ba, Prezesa
firmy M+ Janusza Klimka, Pre ze sa

że zo sta nie po wo ła na ko mi sja
z udzia łem za in te re so wa nych stron tj.
UM Za brze, in ży nie ra kon trak tu, wy -
ko naw ców ro bót i GSM „Lu iza”, któ -
ra bę dzie spi sy wać wszyst kie uster ki

Za rzą du GSM „Lu iza” Wal de ma ra
Chwi sta, Człon ka RN GSM „Lu iza”
Edwar da Foj ci ka, oraz tech ni ków Re -
jo nu. W wy ni ku spo tka nia usta lo no,

zgło szo ne przez na szą Spół dziel nię,
a nie przy ję te do tych czas i nie zre ali -
zo wa ne przez wy ko naw ców. 

Mi ło nam do nieść, że ww. usta le nia
nie po zo sta ły tyl ko na pa pie rze. 

W dniu 15 paź dzier ni ka br. z udzia -
łem przed sta wi cie li GSM „Lu iza”,
przed sta wi cie la Za ma wia ją ce go (tj.
UM Za brze) oraz przed sta wi cie li wy -
ko naw cy in we sty cji od by ło się spo -
tka nie ww. Ko mi sji. W No tat ce...
czy ta my m. in., że cyt. „ww. Przed -

sta wi cie le  Stron do ko na li prze glą du

ni żej wy mie nio nych te re nów ad mi ni -

stro wa nych przez GSM „LU IZA”, ni -

niej sza no tat ka jest re ali za cją i kon -

ty nu acją uzgod nień spo tka nia

z dnia 17.09.2014 r. (…)”. 

Ko mi sja za po zna ła się z sy tu acją
w na stę pu ją cych re jo nach ulic: Ka -
wi ka 24d, Po rzecz ko wa 1-5, Po rdzi -
ka, Dzia ła czy Ro dła, Ja łow co wej 3-5,
Ja łow co wej 18-20, Lesz czy no wa 6-
6b, Lesz czy no wa 2, Ka wi ka 26-26b.
W wy ni ku prze glą du stwier dzo no
i usta lo no, że na bie żą co bę dą pro wa -
dzo ne dal sze kon sul ta cje i usu wa ne
za ist nia łe uster ki.
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Roz wój mo to ry za cji, któ ry na stą pił po 1989 ro ku w na -
szym kra ju spo wo do wał nie tyl ko za gęsz cze nie ru chu
na pol skich dro gach ale tak że tłok pod osie dlo wy mi blo -
ka mi. 

Od pew ne go cza su pro blem – gdzie tu za par ko wać, na -
ra sta w re jo nie uli cy Ks. Nie dzie li 59 – 59f w Ru dzie Ślą -
skiej. Dla te go miesz kań cy za czę li sa mi „cho dzić za spra -
wą”. W efek cie uda ło się zor ga ni zo wać spo tka nie
w sie dzi bie Re jo nu ad mi ni stra cji GSM „Lu iza” przy ul.
Biel szo wic kiej 98 z przed sta wi cie la mi władz mia sta Ru -
da Ślą ska oraz na szej Spół dziel ni. Za koń czy ło się one
uzgod nie niem, że par king jest po trzeb ny i zo sta nie wy bu -
do wa ny ale... 

W po ło wie lip ca br. na sza Spół dziel nia otrzy ma ła pi -
smo z UM Ru da Ślą ska z za py ta niem czy cyt. „ze

wzglę du na za ist nia łą sy tu ację te re no wo -praw ną jest

go to wa współ fi nan so wać bu do wę przed mio to we go par -

kin gu”.

W dal szej czę ści pi sma wła dze mia sta pro po nu ją na szej
Spół dziel ni, aby par ty cy po wa ła ona w kosz tach bu do wy
par kin gu w wy so ko ści 45%. Za rząd GSM „Lu iza” po ro -
ze zna niu ak tu al nych moż li wo ści fi nan so wych Spół dziel -
ni, ne ga tyw nie usto sun ko wał się do za pro po no wa nej wy -
so ko ści udzia łu w in we sty cji i za pro po no wał udział
w wys. 35%. Jed no cze śnie za pro po no wał wy ko na nie par -
kin gu w wer sji nie co tań szej – utwar dzo nej tłucz niem
od po wied niej frak cji a nie wy bru ko wa nej kost ką bru ko -
wą, któ rą za pro po no wał UM Ru da Ślą ska. Ja ki bę dzie fi -
nał spra wy? O tym po in for mu je my gdy tyl ko za pad ną
kon kret ne de cy zje.

Czy po wsta nie par king 
przy ul. Ks. Nie dzie li 59?

W ma jo wym wy da niu na sze -
go Biu le ty nu in for mo wa li śmy,
że w związ ku wy stę pu ją cy mi
na ocie plo nych ele wa cjach
wie lu bu dyn ków na szej Spół -
dziel ni zie lo ny mi na lo ta mi,
od stro ny pół noc nej (glony)
na wią za no współ pra cę ze zna -
ną fir mą Hen kel.

W jej wy ni ku fir ma ta, ty tu łem
pró by, prze ka za ła nam nie od -
płat nie system Ce re sit CT 99
na usu nię cie „po ra że nia bio lo -
gicz ne go” pół noc nej ele wa cji
bu dyn ku przy ul. Kor czo ka 81.

Nie daw no wy ko na no nie -
zbęd ne pra ce w tym za kre sie. 

■

Ceresit CT 99
zadziała

skutecznie?



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.

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

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

Dział czyn szów: czyn ny w go dzi nach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach od 15.00 do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98, 
tel. 32 240 11 97
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
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

Telefon awaryjny: 508 091 556

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

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna cze nie wy ra zów: 
Po zio mo: 1. na sze mia sto. 6. przed -

miot roz mo wy. 8. ogół prze pi sów. 9. bar
szyb kiej ob słu gi. 10. mię so na ko tle -
ty. 13. ogło sze nie w pra sie. 16. ki lim
ścien ny. 19. miej sce ak cji „Ilia dy”. 20.
nie jed ne błysz czy na cho in ce. 21. sło -
dycz zwy cię stwa. 22. pła ski ron del
z rącz ką. 23. ryb ka akwa rio wa. 26. 5700
eg zem pla rzy In for ma to ra GSM „Lu -
iza”. 30. cie pły płaszcz. 32. szkla ne i kru -
che wie sza ne na cho in ce. 33. umysł. 34.
nie uda ne pie czy wo. 35. tło cze nie po wie -
trza. 38. las so. 41. skład nik cze ko la -
dy. 44. do jeż dże nia z gór ki. 45. śpie wa -
ne w cza sie świąt Bo że go Na ro dze -
nia. 46. klej not w musz li. 47. ogół cza -
so pism. 48. po karm wa bią cy ry by.

Pio no wo: 2. śli mak śli nik. 3. pla ty no -

wiec. 4. wiel ki po emat epic ki. 5. po kry -
cie bu dyn ku. 6. na ra mie niu li sto no sza. 7.
wy róż nia sło nia. 11. przy stro jo na bomb -
ka mi. 12. od mia na czer wie ni. 13. zor ga -
ni zo wa ne dzia ła nie. 14. al ter na ty wa. 15.
cięż ka za sło na okien na. 17. mar ka apa -
ra tów fo to gra ficz nych. 18. fil mo wa lub
kle ją ca. 24. pew na su ma pie nię dzy. 25.
ma łe ry by. 27. głów na tęt ni ca. 28. au to
te re no we. 29. zły duch. 30. owoc o grusz -
ko wa tym kształ cie. 31. na sza Gór ni cza
Spół dziel nia Miesz ka nio wa. 35. wał
usy pa ny z zie mi. 36. dźwig w wie żow -
cu. 37. ze spół fa chow ców. 39. zwój pa -
pie ru. 40. we ry fi ka cja. 42. ry ba na Wi -
gi lię. 43. Rzadko spotykany. 
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 15�da�dzą�roz�wią�za�nie

krzy�żów�ki.


