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wa run ków za miesz ki wa nia

DOBRY ROK DLA GSM „Lu izA”

Zakil ka na ście dni bę dzie my
że gnać sta ry rok i wi tać
No wy 2018. War to za tem

spoj rzeć wstecz – co uda ło się zro bić
na rzecz po pra wy wa run ków za miesz -
ki wa nia kil ku na sto ty sięcz nej rze szy (li -
cząc wraz z ro dzi na mi) miesz kań ców
za so bów GSM „Lu iza”. 
Zna�mien�nym�wy�da�rze�niem�w mi�ja�-

ją�cym 2017�ro�ku�w na�szej�Spół�dziel�-
ni�by�ło�roz�po�czę�cie�(dłu�go�ocze�ki�wa�-
nej)� rek�ty�fi�ka�cji� trzech� seg�men�tów
bu�dyn�ku� przy ul.� Jan�kow�skie�-
go 12, 12a�i 12b�w Ru�dzie�Ślą�skiej.
Po kil ku let nich zma ga niach ze
spraw cą szkód gór ni czych – KWK
„Po kój” – Za rząd na szej Spół dziel -

ni do pro wa dził do pod pi sa nia od po -
wied nich do ku men tów i umów ze
stro ną gór ni czą. Dzię�ki�te�mu�pra�ce
do�ty�czą�ce� pio�no�wa�nia� seg�men�tów
ww.�bu�dyn�ku�ru�szy�ły�la�tem�br.�Dziś
w za�sa�dzie�do�bie�gły�koń�ca.�Tym�sa�-
mym�skoń�czył�się�kosz�mar�miesz�kań�-
ców�ww.�nie�ru�cho�mo�ści�w któ�rej�„nic
nie�by�ło�pro�ste”�a zwłasz�cza�co�dzien�-
ne�wa�run�ki�za�miesz�ki�wa�nia.
W mi�ja�ją�cym 2017�ro�ku,�w ob�sza�-

rze� mo�der�ni�za�cji,� war�to� od�no�to�wać
kon�ty�nu�ację� (pod�ję�tą� w 2016� ro�ku)
mo�der�ni�za�cji� za�byt�ko�wych� bu�dyn�-
ków�przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li.�Po bu�dyn�-
kach�nr 30�i 32,�przy�szła�ko�lej�na na�-
stęp�ne�dwa�bu�dyn�ki:�nr 24�i 26.�Ich

zdję�cia�(po za�koń�czo�nej�mo�der�ni�za�cji
pu�bli�ku�je�my�na str.10).
Oprócz�tak�spek�ta�ku�lar�nych�przed�-

się�wzięć�jak�wy�żej�wy�mie�nio�ne,�za�so�-
by�na�szej�Spół�dziel�ni�są�pod�da�wa�ne
bie�żą�cej� re�no�wa�cji,� re�mon�tom� oraz
róż�ne�go�ro�dza�ju�na�pra�wom.�Dość�po�-
wie�dzieć,�że�w 2017�ro�ku�po�ma�lo�wa�-
no 33�klat�ki�scho�do�we,�w tym�w 30
klat�kach� scho�do�wych� wy�mie�nio�no
in�sta�la�cję�oświe�tle�nio�wą�a w 9�tak�że
sto�lar�kę�okien�ną.
Nie�za�po�mi�na�no�tak�że�o da�chach�na�-

szych�nie�ru�cho�mo�ści.�W 2017�r.�grun�-
tow�nie�wy�re�mon�to�wa�no�da�chy�w bu�-
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dyn�kach�przy ul.�Kor�czo�ka 72a, 72e,�Ka�-
wi�ka 7,� Lesz�czy�no�wa 4-4b,� Wol�no�-
ści 359-361,�Orze�cho�wa 6.�Na zwięk�-
sze�nie�za�kre�su�prac�re�mon�to�wych�nie�-
ste�ty�nie�po�zwa�la�ją� zbyt�ma�łe� środ�ki
zgro�ma�dzo�ne�na fun�du�szach�re�mon�to�-
wych�po�szcze�gól�nych�nie�ru�cho�mo�ści.�
W 2017�ro�ku�–�po raz�dru�gi�zo�stał

ogło�szo�ny�kon�kurs�na naj�ład�niej�urzą�-
dzo�ny�bal�kon�i przy�do�mo�wy�ogró�dek.
Je�go�pierw�sza�edy�cja�(w 2016�r.)�cie�szy�-
ła�się�spo�rym�za�in�te�re�so�wa�niem�miesz�-
kań�ców� za�so�bów� na�szej� Spół�dziel�ni.
Tak�że�i w tym�ro�ku,�kon�kur�so�wa�fre�-
kwen�cja�do�pi�sa�ła.�Cho�ciaż�kil�ka�na�zwisk
lau�re�atów� się� po�wtó�rzy�ło,� to� jed�nak
przy�by�ło� tak�że� tro�chę� no�wych� na�-
zwisk�–�choć�by�p.�Ma ria Sój ka z Ru�-
dy�Ślą�skiej,�któ�ra�za�ję�ła I miej�sce�w ka�-
te�go�rii:�naj�ład�niej�szy�bal�kon.
Swo�istym� uko�ro�no�wa�niem� do�bre�-

go 2017�ro�ku�dla�na�szej�Spół�dziel�ni�by�-
ło�wy�róż�nie�nie�GSM�„Lu�iza”�w kon�kur�-
sie� LI�DER� SPÓŁ�DZIEL�CZO�ŚCI

MIESZ�KA�NIO�WEJ�ogło�szo�nym�przez
pre�sti�żo�we�ogól�no�pol�skie�cza�so�pi�smo
AD MI NI STRA TOR z sie�dzi�bą�wWar�-
sza�wie.�Sze�rzej�o tym�pi�sze�my�na str. 6.
Nie�wszyst�kie�jed�nak�spra�wy�nas�za�do�-

wa�la�ją.�Na�dal�nie�wie�le�się�dzie�je�w od�-
nie�sie�niu�do star�szej�sub�stan�cji�miesz�ka�-
nio�wej�Spół�dziel�ni,�po�ło�żo�nej�wcen�trum
Za�brza�(np.�przy uli�cy:�Go�ethe�go, 1�Ma�-
ja, 3�Ma�ja,�Gen.�de�Gaul�le,�a).�Buk�su�je
w miej�scu� (ogło�szo�ny� w 2016� ro�ku
przez�WFO�ŚiGW�wKa�to�wi�cach)�„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�-
wychwoj.�Ślą�skie�go�do sie�ci�cie�płow�ni�-
czej.�Wwy�ni�ku�re�ali�za�cji�„Pro�gra�mu...”
ma�na�stą�pić�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�wdo�-
mo�wych�pa�le�ni�skach�wę�glo�wych.�Dla�te�-
go� po�wta�rza�ją�ce� się� pod�czas� co�rocz�-
nych�Wal�nych�Zgro�ma�dzeń�Człon�ków
na�szej� Spół�dziel�ni� wnio�ski�w spra�wie
grun�tow�nej� ter�mo�mo�der�ni�za�cji� i ucie�-
płow�nie�nia�sta�rych�za�so�bów�GSM�„Lu�-
iza”�w cen�trum�Za�brza�po�zo�sta�ją�bez�sa�-
tys�fak�cjo�nu�ją�cej�od�po�wie�dzi.

KO Mu ni KAt

Przy po mi na my, że od 01.11.2017 r. obo wią zu ją no we za sa dy
roz li cza nia zu ży tej wo dy.

Zgod nie z Re gu la mi nem oraz za sa da mi ogól nie obo wią zu ją cy -
mi w na szym kra ju, opła tę za zu ży tą wo dę na le ży do ko ny wać za -
licz ko wo każ de go mie sią ca. Jej wy so kość zo sta ła wy li czo na in dy -
wi du al nie dla każ de go użyt kow ni ka lo ka lu – na pod sta wie
śred nie go zu ży cia wo dy w po przed nich okre sach roz li cze nio wych.

Opła tę za wo dę na le ży uisz czać do 10 – go dnia da ne go mie -
sią ca, za któ ry usta lo no za licz kę (tak sa mo jak czynsz). Co naj -
mniej raz w ro ku Spół dziel nia bę dzie do ko ny wa ła roz li czeń
po mię dzy fak tycz nym zu ży ciem wo dy (od czy ty elek tro nicz ne)
a opła co ny mi za licz ka mi.
Sze�rzej�o tym�pi�sa�li�śmy�wwy�da�niu�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�-

ne�go,�któ�ry�uka�zał�się�we�wrze�śniu�br.�O zmia�nie�za�sad�opłat�za wo�-
dę,�użyt�kow�ni�cy�lo�ka�li�zo�sta�li�rów�nież�po�wia�do�mie�ni�li�stow�nie�–�od�-
ręb�nym�pi�smem.
Wpro�wa�dzo�na�zmia�na�za�sad�roz�li�cza�nia�wo�dy�wy�ni�ka�ze�zmian

prze�pi�sów�do usta�wy�o VAT�oraz�ko�niecz�no�ści�do�sto�so�wa�nia�we�-
wnętrz�nych�ure�gu�lo�wań�do obo�wią�zu�ją�cych�prze�pi�sów�pra�wa.

W przy pad ku py tań pro si my kon tak to wać się z Dzia łem Wod -
nym w sie dzi bie GSM „Lu iza” 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412,
tel.: 32 278 67 12 do 13, wew. 38.

KO Mu ni KAt
zMiA nA StAW Ki OPŁAt 

zA GO SPO DA RO WA niE OD PA DA Mi
KO Mu nAL nY Mi

In�for�mu�je�my,�że�uchwa�łą�Ra�dy�Mia�sta�Za�-
brze� XLVIII/535/17� z dnia 20.10.2017� r.
oraz� uchwa�łą� Ra�dy� Mia�sta� Ru�da� Ślą�ska
PR. 0007.157.2017�z dnia 19.10.2017�roku�zo�-
sta�ły�usta�lo�ne�no�we�staw�ki�za wy�wóz�nie�czy�-
sto�ści�ko�mu�nal�nych.

Dla Mia sta Za brze opła ty wzra sta ją
od 01.12.2017 roku i wy no szą:
■ od�pa�dy�se�gre�go�wa�ne 12,00 zł� mie�-
sięcz�nie�od oso�by.�
■ od�pa�dy�nie�se�gre�go�wa�ne 20,00 zł� mie�-
sięcz�nie�od oso�by.

Dla Mia sta Ru da Ślą ska opła ty wzra sta -
ją od 01.01.2018 roku i wy no szą:
■ od�pa�dy�se�gre�go�wa�ne 14,50 zł� mie�-
sięcz�nie�od oso�by.
■ od�pa�dy�nie�se�gre�go�wa�ne 29,00 zł� mie�-
sięcz�nie�od oso�by.

in we sty cje, mo der ni za cje
i re mon ty dla po pra wy 

wa run ków za miesz ki wa nia
Dokończenie ze str. 1

Wykonany remont dachu budynku GSM „Lu iza” przy ul. Leszczynowej 4 - 4b
w Zabrzu.
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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 31.08.2017�r.)�zgło�szo�nych�pod�czas�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�-
ków�GSM�„Lu�iza”�w czę�ściach,�w kwiet�niu 2017�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�mie�sią�cach�al�bo�wy�ma�ga�ły
usto�sun�ko�wa�nia�się�do nich�władz�miej�skich�Za�brza�lub�Ru�dy�Ślą�skiej.�Do ta�kich�wnio�sków�na�le�ża�ły:

PIeRW SZA CZęŚć 
WAL Ne GO ZGRO MA DZe NIA 

Wnio sek nr 1 
ul. Mi kul czyc ka 4a/3 – 1)�pro�szę�pod�łą�czyć�blok�miesz�-

kal�ny�przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4-4a�do nit�ki�cie�płow�ni�czej,
któ�ra�znaj�du�je�się 5�me�trów�od bu�dyn�ku.�Po�ro�zu�mieć�się
z ZPEC. 2)�wy�ko�nać�dro�gę�do�jaz�do�wą�do blo�ku�przy ul.
Mi�kul�czyc�kiej 4-4a�–�po�ro�zu�mieć�się�z UM�Za�brze.

Odp. Ad. pkt. 1. GSM „Lu iza” zgło si ła ww. nie ru cho -
mość do „Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko na la ta 2014-2022 li kwi da cji ni skiej emi sji”. 

Ad. pkt. 2. Za rząd GSM „Lu iza” wy sto so wał w tej
spra wie od po wied nie pi smo do Urzę du Miej skie go
w Za brzu, któ ry prze kie ro wał je do Miej skie go Za rzą -
du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz nej. Na de sła na
przez UM Za brze od po wiedź jest nie sa tys fak cjo nu ją -
ca (nie roz wią zu je pro ble mu) i dla te go bę dzie na dal
kon ty nu owa na. 

Wnio sek nr 2
ul. Lesz czy no wa 2b/3 – 1)�pro�szę�o wy�mia�nę�drzwi�wej�-

ścio�wych�do klat�ki�blo�ku�po�nie�waż�jest:�ze�rwa�ny�za�wias
dol�ny�u drzwi.�Tym�cza�so�wo�jest�umo�co�wa�ny�na jed�nej�śru�-
bie�dla�te�go� źle� się� za�my�ka�ją� i jest� szpa�ra�od klam�ki� aż
do do�łu. 2)�pro�szę�o wy�mia�nę�drzwi�wej�ścio�wych�do piw�-
ni�cy� są� uszko�dzo�ne� i trud�no� za�mknąć� na klucz,� każ�dy
wcho�dzi�kto�chce. 3)�pro�szę�o spraw�dze�nie�co�jest�przy�czy�-
ną,�że�wo�da�w dni�desz�czo�we�i po zi�mie�spły�wa�po ścia�-
nie�z pierw�sze�go�pię�tra�na par�ter�i mam�su�fit�bal�ko�nu�mo�-
kry,� od�pry�sku�je� far�ba� i tynk,� choć�ma�lu�ję� co� ro�ku. 4)
pro�szę,�że�by�na na�stęp�nym�ze�bra�niu�by�ło�na�gło�śnie�nie.

Odp. Ad. pkt. 1. Drzwi wej ścio we do ww. nie ru cho -
mo ści zo sta ły na pra wio ne. 

Ad. pkt. 2. Wnio sek zo stał zre ali zo wa ny. 
Ad. pkt. 3. Przy czy na za le wa nia zo sta ła usu nię ta.
Ad. pkt. 4. Na gło śnie nie jest za wsze a ww. brak był

efek tem chwi lo wej awa rii.

Wnio sek nr 3
ul. Gen. de Gaul le’a 28/2; 30a/7 Ni�niej�szym�wno�si�-

my�o: 1)�wy�ko�na�nie�re�no�wa�cji�śmiet�ni�ka�na za�ple�czu�bu�-
dyn�ku�nr 30�i 30a,�upo�rząd�ko�wać�po�jem�ni�ki�na se�gre�ga�-
cję� śmie�ci,� wy�ko�nać� chod�nik� w ce�lu� doj�ścia
do śmiet�ni�ków�j.w. z pu�zli�za�miast�as�fal�to�wej,�utwar�dzić
oto�cze�nie� śmiet�ni�ka� jw. 2)� zo�bo�wią�zać�Za�rząd� i Ra�dę
Nad�zor�czą�GSM�„Lu�iza”� do pod�ję�cia� roz�mów� (pil�ne)
z wła�dza�mi�mia�sta� Za�brze� w ce�lu� pod�łą�cze�nia C.� O.
do bu�dyn�ków�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 24-30a,�ul.�Szy�-
ma�now�skie�go,�ul.�Go�ethe�go,�ul. 3-Ma�ja�i ul.�Kra�siń�skie�-
go�(co�da�lej�z pro�gra�mem�„KAW�KA”�dla�ww.�nie�ru�cho�-
mo�ści). 3)�Za�żą�dać�od władz�mia�sta�ana�li�zy�uciąż�li�wo�ści

Nie daw no za koń czo no ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu -
dyn ku GSM „Lu iza” przy ul. Kor czo ka 61-61e w Za brzu. 

Wy re mon to wa ny dach w bu dyn ku GSM „Lu iza” przy ul.
Kor czo ka 72a i 72e w Zabrzu.
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eko�lo�gicz�nej�(ha�łas,�spa�li�ny�itp.)�no�wo�wy�bu�do�wa�ne�go
par�kin�gu�w ob�rę�bie�ulic:�Gen.�de�Gaul�le’a,�Szy�ma�now�-
skie�go�i Na�ru�to�wi�cza.�Ww.�par�king�bez�po�śred�nio�przy�-
le�ga�do nie�ru�cho�mo�ści�GSM�„Lu�iza”�przy ul.�Gen.�de
Gaul�le’a 24-30a�i po�gar�sza�wa�run�ki�za�miesz�ki�wa�nia�kil�-
ku�dzie�się�ciu�człon�ków�GSM�„Lu�iza”,�ich�dzie�ci�oraz�ro�-
dzin.� Po�nad�to� Za�rząd�GSM� „Lu�iza”� po�wi�nien� pod�jąć
roz�mo�wy�z wła�ści�cie�lem�ww.�par�kin�gu�w ce�lu�udo�stęp�-
nie�nia� pew�nej� ilo�ści�miejsc� par�kin�go�wych� dla�miesz�-
kań�ców� za�so�bów�SM� „Lu�iza”� przy ul.�Gen.� de�Gaul�-
le’a 24-30a.� Udo�stęp�nie�nie� po�win�no� być� nie�od�płat�ne,
po�nie�waż�ww.� par�king� za�brał� kil�ka�miejsc� par�kin�go�-
wych�na�szym�miesz�kań�com�oraz�ga�ra�że.

Odp. Ad. pkt. 1. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę -
dzie moż na wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich
środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we -
go oraz po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców
ww. nie ru cho mo ści. 

Ad. pkt. 2. GSM „Lu iza” zgło si ła ww. nie ru cho mość
do „Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko na la ta 2014-2022 li kwi da cji ni skiej emi sji”.

Ad. pkt. 3. GSM,, Lu iza” wy stą pi ła do Urzę du Mia -
sta w Za brzu o prze pro wa dze nie ana li zy uciąż li wo ści
eko lo gicz nej no wo wy bu do wa ne go par kin gu. Po nad to
wy stą pio no o nie od płat ne udo stęp nie nie miejsc par -
kin go wych dla na szych miesz kań ców. Pod ko niec wrze -
śnia br. na sza Spół dziel nia otrzy ma ła od po wiedź z Wy -
dzia łu eko lo gii UM Za brze w któ rym czy ta my:
„Wy�mie�nio�ne�dział�ki�nie�sta�no�wią�wła�sno�ści�Gmi�ny�Za�-

brze,�wo�bec�cze�go�w kwe�stii�moż�li�wo�ści�nie�od�płat�ne�go�ko�-

rzy�sta�nia�z miejsc�par�kin�go�wych�przez�oko�licz�nych�miesz�-

kań�ców�na�le�ży�zwró�cić�się�bez�po�śred�nio�do wła�ści�cie�la

obiek�tu.�Jed�no�cze�śnie�in�for�mu�ję,�że�emi�sja�po�cho�dzą�ca

z ru�chu�po�jaz�dów�sta�no�wi�emi�sję�nie�zor�ga�ni�zo�wa�ną,�któ�-

ra�nie�wy�ma�ga�uzy�ska�nia�po�zwo�le�nia�na wpro�wa�dze�nie

ga�zów�i py�łów�do po�wie�trza�ani�nie�wy�ma�ga�zgło�sze�nia

zgod�nie�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi”.

Wnio sek nr 6
ul. Lesz czy no wa 4b/15 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�-

rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o: 1)�po�sta�wie�nie�w miej�sce�spa�lo�ne�-
go,� zde�wa�sto�wa�ne�go� śmiet�ni�ka� no�we�go,� za�da�szo�ne�go
przy ul.�Lesz�czy�no�wej. 2)�od�bu�do�wa�nie�ła�wek�przed klat�-
ka�mi�i przy pia�skow�ni�cy�ul.�Lesz�czy�no�wa 4,4a, 4b. 3)�roz�-
dzie�le�nie�wspól�ne�go� za�bez�pie�cze�nia� oświe�tle�nia� klat�ki
scho�do�wej�i do�mo�fo�nu�na od�dziel�ne,�nie�za�leż�ne�od sie�-
bie. 4)�wy�ko�na�nie�scho�dów�na zej�ście�spod�blo�ku�przy ul.
Lesz�czy�no�wej 4�do par�kin�gu�przy ul.�Mo�drze�wio�wej.

Odp. Ad. pkt. 1. i 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce
bę dzie moż na wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied -
nich środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon -
to we go oraz po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań -
ców ww. nie ru cho mo ści. 

Ad. pkt. 3. Wyko na no roz dzie le nie za si la nia elek -
trycz ne go kla tek schodowych . 

Ad. pkt. 4. GSM ,,Lu iza” wy stą pi ła do Urzę du Mia -

sta w Za brzu w spra wie wy ko na nia scho dów przy zej -
ściu do par kin gu przy ul. Lesz czy no wej. Z na de sła nej
od po wie dzi wy ni ka, że UM Za brze nie dys po nu je ww.
te re nem, na le ży on bo wiem do pry wat ne go wła ści cie la. 

Wnio sek nr 11
ul. Gen. de Gaul le’a 26a/6: Zwra�ca�my� się� z proś�bą

do Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o na�pra�wę�scho�dów�przed klat�-
ką�scho�do�wą�od stro�ny�po�dwó�rza�przy ul.�Gen.�de�Gaul�-
le;�a 26a,�wsta�wie�nie�drzwi�do piw�ni�cy�we�wnątrz�bu�dyn�-
ku� (zo�sta�ły� skra�dzio�ne)� przy ul.�Gen.� de�Gaul�le’a 26a,
wy�mia�nę� drzwi�wej�ścio�wych� od stro�ny� uli�cy� przy ul.
Gen.�de�Gaul�le’a 26a,�po�pra�wie�nie�po�ma�lo�wa�nych�ścian
przy drzwiach�wej�ścio�wych�od stro�ny�uli�cy�i po�dwó�rza
przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 26a�(pod wpły�wem�wil�go�ci�far�-
ba�wraz�z gła�dzią�pę�ka�i two�rzą�się�tzw.�pę�che�rze,�wszyst�-
ko�od�pa�da�ze�ścian).

Odp. Scho dy zo sta ły na pra wio ne. No we drzwi
do piw ni cy zo sta ły wsta wio ne. Wy mia nę drzwi wej ścio -
wych bę dzie moż na wy ko nać po zgro ma dze niu od po -
wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu
re mon to we go oraz po uzy ska niu zgo dy więk szo ści
miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści. Po praw ki ma lar -
skie w klat ce scho do wej zo sta ły wy ko na ne.

DRU GA CZęŚć 
WAL Ne GO ZGRO MA DZe NIA:

Wnio sek nr 1
ul. Ka wi ka 26/9 Do�ty�czy�zmia�ny�or�ga�ni�za�cji�ru�chu�ko�-

ło�we�go� na skrzy�żo�wa�niu� ul.�Mo�drze�wio�wej�-Ka�wi�ka.
W związ�ku�z za�bu�do�wa�niem�śmiet�ni�ka�przy ul.�Ka�wi�ka 26
wno�szę�by�Za�rząd�Spół�dziel�ni�pi�smem�do Urzę�du�Miej�-
skie�go�w Za�brzu�za�pro�po�no�wał�zmia�nę�or�ga�ni�za�cji�ru�chu
w na�stę�pu�ją�cy�spo�sób:�od ww.�skrzy�żo�wa�nia�wzdłuż�blo�-
ku�Ka�wi�ka 26�w kie�run�ku�do ul.�Po�rzecz�ko�wej�wpro�wa�-
dzić�ruch�jed�no�kie�run�ko�wy.�Mo�ty�wu�je�to�tym,�że: 1)�lo�-
ka�to�rzy� mu�szą� prze�cho�dzić� mię�dzy� sa�mo�cho�da�mi
do śmiet�ni�ka� –� nie�bez�piecz�ne, 2)�miesz�kań�cy� blo�ków
nr 28, 30, 32�prze�cho�dząc�przez�jezd�nię�ma�ją�ogra�ni�czo�-
ną�wi�docz�ność�–�nie�bez�piecz�ne, 3)�sa�mo�cho�dy�wjeż�dża�-
ją�ce�na skrzy�żo�wa�nie,�mi�mo�pierw�szeń�stwa�prze�jaz�du,�nie
są�w sta�nie�wje�chać�(brak�wjaz�du�i sto�ją�na skrzy�żo�wa�-
niu�–�nie�bez�piecz�ne).

KOnSEKWEntnA REALizACJA WniOSKÓW WzCz
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Odp. Za rząd GSM „Lu iza” wy sto so wał w tej spra wie
od po wied nie pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu.
W na de sła nej przez UM Za brze od po wie dzi czy ta my
m. in. „...�Miej�ski�Za�rząd�Dróg�i In�fra�struk�tu�ry�In�for�ma�-

tycz�nej�w Za�brzu�in�for�mu�je,�uzna�jąc�wnio�sek�za za�sad�-

ny,�że�pro�po�no�wa�ne�zmia�ny�w or�ga�ni�za�cji�ru�chu�w przed�-

mio�to�wym� re�jo�nie� zo�sta�ną� wpro�wa�dzo�ne� w ży�cie

do koń�ca I kwar�ta�łu�przy�szłe�go�ro�ku�(ko�niecz�ność�spo�-

rzą�dze�nia�sto�sow�nej�do�ku�men�ta�cji�pro�jek�to�wej)”.�

Wnio sek nr 3
ul. Kra siń skie go 28/4 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�-

du�GSM�„Lu�iza”�o: 1)�wnio�sku�ję�(po�now�nie)�o wy�mia�nę
drzwi�wej�ścio�wych� do klat�ki� scho�do�wej� nr 28� przy ul.
Kra�siń�skie�go�w Za�brzu.�Obec�nie�użyt�ko�wa�ne�drzwi�nie�na�-
da�ją�się�już�do użyt�ku, 2)�plac�na po�dwó�rzu�przy ul.�Kra�-
siń�skie�go 22-30� po�now�nie�wy�ma�ga�wy�rów�na�nia.�Na�-
wierzch�nia�jest�dziu�ra�wa�–�po desz�czu�two�rzy�się�mnó�stwo
ka�łuż�i bło�to.�Ogra�ni�czo�ne�jest�doj�ście�do śmiet�ni�ków.

Odp. Ad. pkt. 1. Wy mia na drzwi wej ścio wych do bu -
dyn ków przy ul. Kra siń skie go 22-34 oraz Ko by liń -
skie go 2-10 zo sta ła wy ko na na. 

Ad. pkt. 2. Te ren zo stał wy rów na ny.

Wnio sek nr 4
ul. Dz. Ro dła 2/17 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o: 1)�uzu�peł�nić�pły�ty�be�to�no�we�śmiet�ni�ka
przy ul.�Dz.�Ro�dła 2-8, 2)�pod�jąć�czyn�no�ści�ma�ją�ce�na ce�-
lu�li�kwi�da�cję�wy�płu�ka�nych�przez�deszcz�ko�ryt�–�wzdłuż
par�kin�gu�przy ul.�Po�rdzi�ka 9-11�do ul.�Dz.�Ro�dła 2.

Odp. Ad pkt. 1. Wnio sek zo stał re ali zo wa ny. 
Ad. pkt. 2. Od po wiedź Miej skie go Za rzą du Dróg

i In fra struk tu ry In for ma tycz nej: przed mio to we za da -
nie zo sta nie zgło szo ne w ra mach dro go wych wnio sków
in we sty cyj nych w pla no wa nym bu dże cie Mia sta Za -
brze na rok 2018.

Wnio sek nr 15
ul. P. Skar gi 10/1 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o wy�ko�na�nie�prac�re�mon�to�wych�w bu�dyn�-
kach�prze�ję�tych�od KWK�„Biel�szo�wi�ce”.�Są�to�bu�dyn�ki
przy uli�cach:�P.�Skar�gi,�Wę�giel�na,�Zjed�no�cze�nia,�Raj�ska,
Bar�lic�kie�go.�Pra�ce�ta�kie�po�win�ny�obej�mo�wać:�wy�mia�nę
po�szy�cia�da�chów�wraz�z od�bu�do�wą�ko�mi�nów,�od�no�wie�nie
ele�wa�cji�wraz�z wy�ko�na�niem�izo�la�cji,�ocie�ple�nie�bu�dyn�-
ku.�Skła�dam�wnio�sek�do uwzględ�nie�nia�w bu�dże�cie�re�-
mon�to�wym�wy�ko�na�nie�prac�jw.�tak�jak�z ul.�P.�Skar�gi 10
(Ter�mo�mo�der�ni�za�cja� bu�dyn�ku�w ra�mach� ta�nich� kre�dy�-
tów).�Pro�szę�o przed�sta�wie�nie�kal�ku�la�cji�wy�ko�na�nia�ww.
re�mon�tów.

Odp. Po nie waż na ko niec paź dzier ni ka br. fun dusz
re mon to wy w ww. nie ru cho mo ści wy ka zał nie wiel kie
sal do do dat nie, moż li we jest wy ko na nie nie któ rych
prac re mon to wych wy mie nio nych w ww. wnio sku. Ja -
ki za kres ww. prac ma zo stać wy ko na ny w pierw szej
ko lej no ści, po win ni okre ślić sa mi miesz kań cy nie ru -
cho mo ści. 

TRZe CIA CZęŚć
WAL Ne GO ZGRO MA DZe NIA

Wnio sek nr 5
ul. Mio do wa 15/3 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�doZa�rzą�du�GSM

„Lu�iza”�o: 1)�od�cię�cie�pra�we�go�po�chy�łe�go�ko�na�ra�wierz�by,
gdyż�gro�zi�on�odła�ma�niem�i spad�nię�ciem�na chod�nik�dla�pie�-
szych,�pro�szę�przy�ciąć�ko�ro�nę�tej�że�wierz�by�po�pra�wia�jąc�przez
to� jej� sta�bil�ność. 2)� wy�mie�nie�nie� uszko�dzo�nych� pły�tek
na scho�dach�przed klat�ką. 3)�na�pra�wie�nie�zam�ka�w drzwiach
wej�ścio�wych�do klat�ki�(wy�mie�nić�klam�kę). 4)�Wy�mie�nie�nie
sta�rych�ka�fli�na kost�ki�bru�ko�we�na chod�ni�ku�przed blo�kiem

Odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce zo sta ły wy ko na -
ne. Wy mia nę na wierzch ni chod ni ka bę dzie moż na zre -
ali zo wać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan -
so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy -
ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 6
ul. Ks. Nie dzie li 57a/1 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�-

rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o wy�ko�na�nie�bal�ko�nów�przy ul.�Ks.
Nie�dzie�li 57-57a�ta�kich�jak�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej 9.

Odp. Na ko niec paź dzier ni ka br. fun dusz re mon to -
wy w ww. nie ru cho mo ści wy ka zał nie wiel kie sal do do -
dat nie. Jed nak że je go po ziom nie jest w sta nie po kryć
kosz tów in we sty cji o któ rej mo wa we wnio sku. 

Wnio sek nr 9
ul. Mię dzy blo ko wa 1d/66 1) Pro�szę�roz�wią�zać�pro�blem

par�kin�gu�od stro�ny�za�chod�niej�za blo�kiem�przy ul.�Mię�dzy�-
blo�ko�wej 1.�Te�ren�ten�na�le�ży�czę�ścio�wo�do mia�sta�Ru�da
Ślą�ska�a czę�ścio�wo�do na�szej�Spół�dziel�ni.�Pro�si�my�o za�an�-
ga�żo�wa�nie�się�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�w ne�go�cja�cje
po�mię�dzy�UM�w Ru�dzie�Ślą�skiej�a Spół�dziel�nią.�Rów�no�-
cze�śnie�pro�si�my�o po�sa�dze�nie�pa�sa�ży�wo�pło�tu�przed sta�wia�-
ny�mi� au�ta�mi. 2)� Pro�szę� roz�wią�zać� pro�blem� kon�te�ne�rów
na śmie�ci�–�sto�ją�z dwóch�stron�blo�ku.�Ko�rzy�sta�ją�z nich
miesz�kań�cy�in�nych�blo�ków,�co�jest�po�wo�dem�nie�ustan�ne�-
go�za�śmie�ca�nia�te�re�nu. 3)�Wpi�sać�(po raz�trze�ci)�na�zwi�ska
przy do�mo�fo�nach.�Ak�tu�al�ne�wy�bla�kły�i są�nie�czy�tel�ne.

Odp. Ad. pkt. 1. Te ren od stro ny za chod niej za blo -
kiem jw. nie jest we wła da niu na szej Spół dziel ni (na -
le ży on do mia sta Ru da Ślą ska). Wy ko na nie no we go
śmiet ni ka od stro ny za chod niej bę dzie moż li we
po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy -
ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho mo ści.
Od stro ny pół noc nej (szczyt bu dyn ku), po jem ni ki nie
znaj du ją się na te re nie bę dą cym we wła da niu GSM
„Lu iza”. Spół dziel nia zwró ci ła się do Urzę du Mia sta
Ru da Ślą ska o do sta wie nie po jem ni ków lub zwięk sze -
nie czę sto tli wo ści od bio ru od pa dów. Uwzględ nia jąc
wnio sek miesz kań ców, nie daw no usta wio no kil ka do -
dat ko wych po jem ni ków na od pa dy.

Na ta bli cach do mo fo nów zo sta ły umiesz czo ne no we,
ak tu al ne spi sy lo ka to rów.

KOnSEKWEntnA REALizACJA WniOSKÓW WzCz
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Na�sza�Spół�dziel�nia�jest�jed�ną�z kil�-
ku�dzie�się�ciu�w na�szym�re�gio�nie�za�li�-
cza�nych�do gru�py�Spół�dzielń�o śred�-
niej�wiel�ko�ści.�Wy�róż�nia�ją�to,�że�po�-
wsta�ła�na ba�zie�by�łych�za�kła�do�wych
za�so�bów�miesz�ka�nio�wych�dwóch�gór�-
ni�czych�Ru�chów�KWK�„Biel�szo�wi�ce”.
Za�so�by�te�by�ły�przej�mo�wa�ne�w róż�-
nym�sta�nie�tech�nicz�nym,�bo�wiem�ich
wiek�wa�ha�się�od oko�ło 30�lat�do po�-
nad 100�lat.�Po�mi�mo�ta�kie�go�zróż�ni�-
co�wa�nia�wie�ku�nie�ru�cho�mo�ści�uda�ło
się,� dzię�ki� kon�se�kwent�nej� po�li�ty�ce
mo�der�ni�za�cyj�nej,� stop�nio�wo� po�pra�-
wiać� kom�fort� za�miesz�ki�wa�nia,
a przy tym�utrzy�my�wać�po�ziom�czyn�-
szów�na re�la�tyw�nie�ni�skim�po�zio�mie.�
Tak�że�kon�dy�cja�fi�nan�so�wo�–�eko�no�-

micz�na�GSM�„Lu�iza”�nie�bu�dzi� za�-
strze�żeń.�Jest�ona�każ�de�go�ro�ku�we�ry�-
fi�ko�wa�na� (co� wy�ni�ka� z prze�pi�sów
pra�wa)�po�przez�tzw.�ba�da�nie�bi�lan�su
przez�nie�za�leż�ne�go�bie�głe�go�re�wi�den�-
ta.�Po�nad�to�na�sza�Spół�dziel�nia�co�ja�-
kiś�czas�zgła�sza�swój�ak�ces�do róż�ne�-
go� ro�dza�ju� kon�kur�sów� or�ga�ni�zo�wa�-
nych� przez� ze�wnętrz�ne� pod�mio�ty.
Cho�dzi� o to,� by� pod�dać� się� oce�nie
w gro�nie� wie�lu� in�nych� Spół�dziel�ni
miesz�ka�nio�wych� z re�gio�nu� i ca�łe�go
kra�ju.�Na�le�ży�pod�kre�ślić,� że�w tych
kon�kur�so�wych�kon�fron�ta�cjach�GSM
„Lu�iza”� wy�pa�da� do�brze� a na�wet…
jesz�cze�le�piej.
Przy�po�mnij�my,�że�w ro�ku�ubie�głym

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. 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�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,�(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.�
W tym� ro�ku� na�sza� Spół�dziel�nia

wzię�ła�udział�w IV edy�cji�kon�kur�su�Li�-
der� Spół�dziel�czo�ści� Miesz�ka�nio�wej
ogło�szo�nym�przez�pre�sti�żo�we�ogól�no�-
pol�skie�cza�so�pi�smo�AD MI NI STRA -
TOR z sie�dzi�bą�wWar�sza�wie.�Głów�-
nym�wa�run�kiem�uczest�nic�twa�w Kon�-
kur�sie�by�ło�wy�peł�nie�nie�an�kie�ty�za�wie�-

ra�ją�cej�kil�ka�na�ście�szcze�gó�ło�wych�py�-
tań�i kwe�stii�ta�kich�jak:�wy�nik�fi�nan�-
so�wy,�wskaź�nik� za�le�gło�ści� czyn�szo�-
wych,�śred�nia�opła�ta�eks�plo�ata�cyj�na
za 1 m.�kw.,�do�chód�z dzia�łal�no�ści�go�-
spo�dar�czej�itp.
W kon�kur�sie� tym� mia�no� Li�de�ra

Spół�dziel�czo�ści�Miesz�ka�nio�wej�uzy�-
ska�ło,� w 8� róż�nych� ka�te�go�riach, 36
Spół�dziel�ni� z ca�łe�go� kra�ju.� Na�sza
Spół�dziel�nia�zo�sta�ła�lau�re�atem�w ka�-
te�go�rii:�Spół dziel nie śred niej wiel ko -
ści bez przy cho du z in we sty cji. GSM
„Lu�iza”�by�ła�jed�ną�z kil�ku�Spół�dziel�-
ni�miesz�ka�nio�wych�z na�sze�go�re�gio�nu
wy�róż�nio�nych�w ww.�Kon�kur�sie.�Wrę�-
cze�nie�na�gród�od�by�ło�się 28�wrze�śnia
br.�Jak�pod�kre�ślił�or�ga�ni�za�tor�Kon�kur�-
su,� lau re ata mi Kon kur su zo sta ły
spół dziel nie miesz ka nio we, któ re
wy róż nia ją się spo śród in nych nie
tyl ko wy ni ka mi eko no micz ny mi,
ale tak że cie ka wy mi ini cja ty wa mi
na rzecz swo ich człon ków, przed się -
bior czo ścią i umie jęt no ścią spraw ne -
go po ru sza nia się w gąsz czu co raz
bar dziej za wi łych prze pi sów pra wa.
Jak�wi�dać,�z tej�ostrej�ze�wnętrz�nej

we�ry�fi�ka�cji� i kon�fron�ta�cji� z in�ny�mi
Spół�dziel�nia�mi,� GSM� „Lu�iza”� wy�-
szła�zwy�cię�sko.�

Pu en ta jest z te go ta ka, że... choć
chwa�lić�się�po�dob�no�nie�wy�pa�da...�to

jed�nak�stać�w ką�cie� też�nie�war�to...

PO DOB nO ChWA Lić Się niE WY PA DA... ALE StAć W Ką CiE tEż niE WAR tO

Ko lej ne wy róż nie nie 
dla na szej Spół dziel ni
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OPOWiEDz nAM O SWOiM hOBBY

Gołębie 
– moja pasja i satysfakcja 

Tak to się za czę ło…
–�Ho do wa niem go łę bi i in nych la ta -

ją cych za in te re so wa łem się w wie ku
oko ło 10 lat, w ro dzin nym do mu – mó�-
wi Ma rian Ko man. Mój star szy brat
szedł do woj ska i zo sta wił mi swo je stad -
ko go łę bi pod opie ką. I tak ja ko mło dy
sy nek mia łem już swo ich skrzy dla tych
przy ja ciół. Do dam, że mój oj ciec i dru -
gi brat tak że ho do wa li go łę bie – mia -
łem więc wspar cie i do radz two, bo zaj -
mo wa nie się go łę bia mi w spo sób fa cho -
wy wca le nie jest ta kie pro ste…

Sa ma mi łość nie wy star cza…
– Go łę bie i in ne pta ki wy ma ga ją pie -

czo ło wi tej i fa cho wej opie ki. Są to ży we
stwo rze nia, zda ne nie mal w ca ło ści
na czło wie ka – do daj my sys te ma tycz ne -
go, czu łe go i wy trwa łe go. Sta do wy ma -
ga bo wiem co dzien ne go do glą da nia, kar -
mie nia, sprzą ta nia ich sie dlisk i… opie -
ki zdro wot nej. Nie zbęd na jest fa cho wa
wie dza – trze ba wie dzieć czym je kar mić,
bo w le cie ina czej się kar mi a w zi mie też
ina czej. Na przy kład mój zna jo my z Nie -
miec przy wo zi mi dla nich spe cjal ny ocet
jabł ko wy. Go łę bie po trze bu ją mie sza nek
ziar no wych skła da ją cych się na wet z kil -
ku dzie się ciu ro dza jów skład ni ków, ta kich
jak ku ku ry dza, bo bik, pro so, rze pak, jęcz -
mień itp. Za do brą opie kę i „kuch nię”
od pła ca ją się przy wią za niem i wier ny -
mi po wro ta mi ze swo bod nych lo tów. Gdy
do nich przy cho dzę, mi ja stres, na pię cie
ner wo we – ge ne ral nie wrzu cam na luz.
Naj bar dziej re lak su ją cy mo ment to ten
gdy pa trzę w gó rę na nie bo i po dzi wiam
jak swo bod nie szy bu ją… peł ne wdzię ku
i swo bo dy. 

A jest się czym zaj mo wać…
– Z bie giem lat (mo je hob by ma kil -

ku dzie się cio let nią hi sto rię) zy ska łem
spo rą wie dzę i do świad cze nie. Mo imi
pod opiecz ny mi są nie tyl ko go łę bie

czy pa pu gi ale rów nież ka nar ki, prze -
piór ki i go łąb ki dia men to we. Ca łe to
mo je to wa rzy stwo miesz ka w przy do mo -
wym ogród ku w od po wied nich za bu do -
wa niach. Jest te go w su mie 30 go łę bi
oraz kil ka dzie siąt sztuk in nych pta -
ków. Ale prze ko na łem się, że w tym hob -
by nie cho dzi o ilość ale o ja kość ho -
dow li. Pta ki mu szą mieć swo je do bre
ge ny, że by w róż nych kon kur sach zaj -
mo wa ły czo ło we miej sca. Wte dy ho dow -
la jest szla chet niej sza.

Go łę bie – bo gac two róż no rod no -
ści…

– Ja ho du ję go łę bie zwa ne wy so ko lot -
ny mi. Swe go ro dza ju cie ka wost ką są tzw.
go łę bie... ślub ne. Te nie du że stad ko
uatrak cyj nia – na ży cze nie mło dej pa -
ry – uro czy stość ślub ną. Wy pusz czam je
pod ko ścio łem a one swo ją bie lą i trze -
po ta niem uskrzy dla ją ślub ną pa rę w ich
związ ku na no wej dro dze ży cia.

Krót ka hi sto ria o ga da ją cej pa pu -
dze i o „pił ka rzu” Pa lo tel lim…

– W tak dłu giej hi sto rii ho dow cy jak
mo ja, zda rza ją się róż ne rze czy. Mia -
łem kie dyś pa pu gę ga da ją cą z ga tun ku
Alek san dre ta Ob roż na, któ ra zna ła
ok. 50 słów. By ła ręcz nie kar mio na

i bar dzo do mnie przy wią za na. In nym
ra zem tra fił mi się go łąb, któ ry był ca -
ły czar ny. Je go ro dzi ce go od rzu ci li i też
go ręcz nie kar miłem. Gdy pod rósł to
sia dał mi na ra mie niu i gru chał
do ucha. Na imię miał Pa lo tel li – tak jak
na zwi sko, kie dyś zna ne go wło skie go pił -
ka rza. Wy star cza ło za wo łać: Pa lo tel li
a on z po bli skie go da chu sfru wał
do mnie i sia dał na ra mie niu.

Ga le ria pu cha rów do po zaz drosz -
cze nia…

– Lu bię o cza su do cza su skon fron to -
wać mo je ptac two z do rob kiem in nych
ho dow ców. Bo jak w każ dym śro do wi -
sku, tak i tu jest pew na ry wa li za cja.
Na wy sta wach ju ro rzy oce nia ją upie rze -
nie, po sta wę, dzió bek, pa zur ki, ko lor
i ogól ny wy gląd. Nie jest ła two „zgar -
nąć” zwy cię ski pu char, ale mnie się
uda je. Wy sta wiam zwy kle tyl ko kil ka go -
łę bi, bo sta wiam głów nie na ja kość. Nie
chwa ląc się – wła ści wie trud no mi po -
mie ścić już zdo by te pu cha ry. Dla mnie
waż ne są jed nak nie pu cha ry ale pa sja
i sa tys fak cja, że to co ro bię wzbo ga ca
mo ją oso bo wość. No i coś z te go ma ją
in ni – mo je go łę bie i po zo sta łe ptac -
two – choć by cie pły kąt, do brą opie kę
oraz pew ną pta sią stra wę.

No to wał: J. H.

Od Re�dak�cji:� Za chę ca my in nych
hob by stów do kon tak tu z na mi. Ko -
lej ną re la cję pra so wą po ka zu ją cą
lu dzi „po�zy�tyw�nie�za�krę�co�nych”�–�któ -
rzy ro bią coś po ży tecz ne go, wzbo ga -
ca ją swo ją oso bo wość i w re zul ta cie
po zy tyw nie od dzia łu ją nie tyl ko
na swych naj bliż szych w ro dzi nie ale
i in spi ru ją in nych do uży tecz nych
dzia łań – za mie ści my w ko lej nym wy -
da niu wiel ka noc nym 2018 r. na sze go
Biu le ty nu In for ma cyj ne go. 

We�wrze�śnio�wym�wy�da�niu�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�ne�go�za�mie�ści�li�-
śmy�in�for�ma�cję�pt.�Opo�wiedz�nam�o swo�im�hob�by, w któ�rym�za�chę�ca�li�śmy
wszyst�kich�hob�by�stów�„...aby „wy szli z cie nia (…) i da li nam znać o so bie”.
Dziś�przed�sta�wia�my�hob�by�dłu�go�let�nie�go�miesz�kań�ca�w na�szych�za�so�bach�GSM
„Lu�iza”�–�Ma ria na Ko ma na, któ�ry�w cen�trum�Za�brza�ho�du�je�w przy�do�mo�-
wym�ogród�ku�go�łę�bie,�pa�pu�gi�i in�ne�ptac�two.
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Nie daw no 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. We
wrze śnio wym wy da niu na sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne go za mie ści li śmy zdję -
cia ob ra zu ją ce stan „ro zej ścia się” – od chy le nia od pio nu seg men tów bu dyn -
ku przed ich rek ty fi ka cją oraz stan po je go rek ty fi ka cji. To wa rzy szył te mu
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 trze ba by ło uzu peł nić do no we go po zio mu (pod sy pać) pod kła dy
pod po sadz ki, wy ko nać no we wy lew ki be to no we i po sadz ki w piw ni cach, oraz
od two rzyć 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. 

zakończono roboty
rektyfikacyjne

PAMIĘTAJ!!!
Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania,

niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów
kominowych

Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja

wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania,

nie jest kominem zatkanym,

tylko źle użytkowanym przez domowników!

Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu

prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki.

Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację,

gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia.

Przestrzegajmy tych zasad
- to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!
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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.

Wspólny 
najem lokalu
mieszkalnego

przez
małżonków

Wkrót ce mam za miar wyjść
za mąż. Ja kie pra wa i obo wiąz ki
cią żą na mał żon kach, je śli za -
miesz ka ją w miesz ka niu na pod -
sta wie umo wy naj mu?

Za�gad�nie�nie�współ�naj�mu�miesz�-
ka�nia� przez�mał�żon�ków� re�gu�lu�je
art. 6801� Ko�dek�su� Cy�wil�ne�go.
Mał�żon�ko�wie,�bez�wzglę�du�na ist�-
nie�ją�ce�mię�dzy�ni�mi�sto�sun�ki�ma�-
jąt�ko�we,�są�na�jem�ca�mi�lo�ka�lu�–�je�-
że�li� na�wią�za�nie� sto�sun�ku� naj�mu
ma�na ce�lu�za�spo�ko�je�nie�po�trzeb
miesz�ka�nio�wych� za�ło�żo�nej� przez
nich�ro�dzi�ny�i na�stą�pi�ło�w cza�sie
trwa�nia�mał�żeń�stwa.�Je�że�li�na�stą�-
pi�mię�dzy�ni�mi�roz�dziel�ność�ma�-
jąt�ko�wa,�to�współ�na�jem�miesz�ka�-
nia� przy�słu�gu�je� na za�sa�dzie
okre�ślo�nej� umo�wą� roz�dziel�no�ści.
Usta�nie� wspól�no�ści� usta�wo�wej
pod�czas�mał�żeń�stwa� nie� po�cią�ga
za so�bą�usta�nia�wspól�no�ści�naj�mu
lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go.�

KO Mu ni KAt

Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�oraz�Za�kład�Usług�Ko�mi�niar�skich�in�for�mu�je,�że�jest
w po�sia�da�niu�dwóch�czuj�ni�ków�tlen�ku�wę�gla,�któ�re�mo�że�bez płat nie wy�-
po�ży�czyć�na okres�do 7�dni.�Do�ty�czy�to�po�sia�da�czy�miesz�kań�o pod�wyż�szo�-
nym�ry�zy�ku�moż�li�wo�ści�wy�stą�pie�nia�cza�du�–�któ�re�wska�że�ko�mi�niarz.
Wy�żej�wy�mie�nio�ne� czuj�ni�ki�moż�na�wy�po�ży�czyć� za po�kwi�to�wa�niem

w Dzia�le�Tech�nicz�nym�Spół�dziel�ni�w Za�brzu,�ul.�Ja�łow�co�wa 20�(od po�nie�-
dział�ku�do piąt�ku,�w godz. 7.00�–�15.00)�oraz�w Dzia�le�Tech�nicz�nym�Spół�-
dziel�ni�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�ul.�Biel�szo�wic�ka 98�(od po�nie�dział�ku�do piąt�ku,
w godz. 7.00�–�15.00).

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. 

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�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.
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Za�koń�czo�ny�zo�stał�re�mont�kon�ser�-
wa�tor�ski�ele�wa�cji� i da�chu�ko�lej�nych

dwóch�bu�dyn�ków�przy ul.�Ks.�Nie�-
dzie�li 24�i 26�w Ru�dzie�Ślą�skiej�(sze�-

W poprzednim wydaniu naszego
Biuletynu Informacyjnego

(wrzesień 2017 r.) w informacji nt.
Konkursu na najpiękniejszy balkon

i ogródek przydomowy, mylnie
zamieszczono jedno ze zdjęć.

Poniżej zamieszczamy właściwe
zdjęcie. Za ww. pomyłkę

zainteresowanych przepraszamy. 

Re dak cja BI GSM „Lu iza” 

Remont konserwatorski - zakończony

Komunikat

Za�brze�–�Za�bo�rze, ul.�Agrestowa�5�-�II�miejsce.

rzej� o tym� pi�sa�li�śmy�we�wrze�śnio�-
wym�wy�da�niu�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�In�-
for�ma�cyj�ne�go).�Za�pla�no�wa�ny�za�kres
prac�obej�mo�wał�re�mont�kon�ser�wa�tor�-
ski�ele�wa�cji�i da�chu�(w tym�od�two�rze�-
nie�ko�lo�ry�tu�ścian�ze�wnętrz�nych�z no�-
wy�mi� szla�chet�ny�mi� fu�ga�mi)� oraz
wy�mia�nę�okien�i drzwi�wej�ścio�wych
do bu�dyn�ku.�Zo�sta�ła�rów�nież�wy�mie�-
nio�na�we�wnętrz�na�li�nia�za�si�la�nia�(tzw.
WLZ).�
Wy�ko�na�nie�re�no�wa�cji�ww.�bu�dyn�-

ków� by�ło� moż�li�we� dzię�ki� do�brej
współ�pra�cy�Za�rzą�du�na�szej�Spół�dziel�-
ni� z wła�dza�mi�mia�sta� Ru�da� Ślą�ska,
któ�re�do�fi�nan�so�wa�ły�z bu�dże�tu�mia�sta
ok. 45%�kosz�tów�ro�bót.

Foto - stan na 27.11.2017 r.
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KO Mu ni KAt

Dział Tech nicz ny GSM „Lu iza” przy po mi na o ni żej wy mie nio nych, pod -
sta wo wych za sa dach bez piecz ne go za miesz ki wa nia w lo ka lu miesz kal -
nym:

❖Na�le�ży�za�mon�to�wać�czuj�ni�ki�tlen�ku�wę�gla�(tzw.�cza�du)�w po�miesz�cze�niach
z pie�cy�kiem�ga�zo�wym.

❖Na�le�ży�w cza�sie�ko�rzy�sta�nia�z pie�cy�ków�ga�zo�wych,�do�pro�wa�dzić�świe�-
że� po�wie�trze,� po�przez� roz�sz�czel�nie�nie� sto�lar�ki� okien�nej� (np.� uchy�le�nie
okna).

❖ Nie�do�zwo�lo�ny�jest�mon�taż�płyt�kar�to�no�wo�-gip�so�wych�na prze�wo�dach
ko�mi�no�wych.

❖ Nie�do�zwo�lo�ne�jest�za�bu�do�wy�wa�nie�(za�sła�nia�nie)�in�sta�la�cji�ga�zo�wych,
np.�me�bla�mi.

❖ Nie�do�zwo�lo�ne�jest�uży�wa�nie�bu�tli�ga�zo�wych�na pro�pan�–�bu�tan�w bu�-
dyn�kach�wy�po�sa�żo�nych�w in�sta�la�cję�ga�zu�ziem�ne�go.�

❖Drzwi�do ła�zie�nek�po�win�ny�mieć�otwo�ry�na�wiew�ne�w ich�dol�nej�czę�ści.�

KO Mu ni KAt

Przy�po�mi�na�my�o obo�wiąz�ko�wym�ozna�ko�wa�niu�piw�nic�nu�me�rem�przy�-
na�leż�nym�do swo�je�go�miesz�ka�nia.�Nie�ozna�ko�wa�ne�piw�ni�ce,�Spół�dziel�nia
bę�dzie�trak�to�wać�ja�ko�po�miesz�cze�nie�opusz�czo�ne�i mo�że�do�ko�nać�ko�mi�-
syj�ne�go�wej�ścia�–�jed�no�cze�śnie�do�ko�nu�jąc�wy�wo�zu�rze�czy�znaj�du�ją�cych
się�w ww.�po�miesz�cze�niu.�Koszt�wy�wo�zu�bę�dzie�po�kry�ty�z fun�du�szu�da�nej
nie�ru�cho�mo�ści.�

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
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�na koszt�(do�dat�ko�wy)�po�-
se�sji,� z któ�rych� zo�sta�ną� one�wy�-
wie�zio�ne.



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.�na�tręt. 5.�zbiór�map. 8.
od�dar�ty�ka�wa�łek. 9.�za�wie�ra�ją�her�ba�-
ta. 10.� bez�sil�ność. 13.� ka�rie�ra. 16.
świą�tecz�ne� drzew�ko. 19.� przed ma�-
tem. 20.�pod�rób�ka�to�wa�ru. 21.�część
gril�la. 22.�eg�zo�tycz�na�jasz�czur�ka. 25.
dow�cip�niś. 29.�nie�dla�ja�ro�sza. 31.�na�-
sze�mia�sto. 32.�elek�tro�da�do�dat�nia. 33.
pa�tyk�do mie�sza�nia. 34.�zdo�bi�cho�in�-
kę. 37.�sto�pień�w szko�le. 40.�lśnią�ca
tka�ni�na. 43.�słod�kie�da�nie. 44.�śpie�wa�-
ne�w cza�sie�świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�-
nia. 45.�nu�mer�w ban�ku. 46.�kwit�nie�raz
w ży�ciu. 47.�w niej�re�wol�wer.

Pio no wo: 2.� dłu�gi� ma�ka�ron. 3.
umysł. 4.�aro�mat. 5.�prze�rwa�te�atral�-

na. 6.� na�sza� Gór�ni�cza� Spół�dziel�nia
Miesz�ka�nio�wa. 7.�je�den�o 18-tej�a dru�-
gi�o 20-tej�w ki�nie�RO�MA. 10.�wnę�-
ka�wmu�rze. 11.�ry�wal�ka�weł�ny. 12.�ko�-
lor�żół�to�bru�nat�ny. 14.�po�mad�ką�ma�lo�-
wa�ne. 15.�wy�war�z ziół. 17.�drze�wo
pod�mo�kłych� te�re�nów. 18.� li�ście�pie�-
trusz�ki. 23.�żar�gon. 24.�du�ży�ob�szar
wod�ny. 26.�ogół�prze�pi�sów. 27.�ra�fy
ko�ra�lo�we. 28.�ma�ra. 29.�przed�miot�roz�-
mo�wy. 30.� pa�pie�ro�wa� to�reb�ka. 34.
imię� żeń�skie. 35.� skry�wa� twarz. 36.
owoc�tar�ni�ny. 38.�nasz�po�wsze�dni. 39.
prze�ciw�le�gły�ze�ni�to�wi. 41.�po�świa�ta
ognia. 42.�suw�tło�ka.�

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

wa�nych�od 1�do 17�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


