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Wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków GSM ,,Luiza”

Konsekwentna realizacja

J

uż za kilka miesięcy odbędzie się
kolejne Walne Zgromadzenie
Członków naszej Spółdzielni
w częściach. Jednym z rezultatów
tych spotkań są zgłoszone, przegłosowane i przyjęte wnioski – do realizacji w następnych kilkunastu miesiącach.
Podczas ubiegłorocznego WZCz
GSM „Luiza” w częściach, które odbyło się w dniach od 24 maja do 6
czerwca br. zgłoszono kilkadziesiąt
wniosków. Przypomnijmy, że głównie
dotyczyły one podniesienia standardu
zamieszkiwania, wykonania różnego
rodzaju prac remontowych i renowa-

cyjnych, zmiany sposobu pracy Rady
Nadzorczej, kwestii finansowo-ekonomicznych Spółdzielni itp.
Wśród zgłoszonych wniosków znalazły się i takie, których ostatecznym
adresatem są władze miasta Zabrze
i miasta Ruda Śląska.
W poprzednich dwóch wydaniach
naszego Biuletynu Informacyjnego
z września 2012 r. i grudnia 2012 r.
opublikowaliśmy pełny wykaz zgłoszonych wniosków oraz ich realizację
na dzień 30.11.2012 r. Obecnie publikujemy dalszy ciąg realizacji wniosków w okresie od 1 grudnia 2012 roku
do 15 marca 2013 r. na str 3-5 i 8-9.

OD 1 CZERWCA 2013 R.

Zmiana wysokości opłat na fundusz remontowy
W związku z ujemnym stanem środków na funduszu remontowym, Zarząd
naszej Spółdzielni zwrócił się do Rady
Nadzorczej z wnioskiem, aby dokonać
zmiany wysokości opłat na fundusz remontowy w następujących wysokościach:
1,97 zł/m2 w nieruchomości w której dokonano termomodernizacji.
2,10 zł/m2 w nieruchomości w której dokonano termomodernizacji
wraz z remontem balkonów.
1,77 zł/ m2 w pozostałych nieruchomościach.
W odniesieniu do osób zajmujących lokale mieszkalne na podstawie

umowy najmu, wzrośnie odpowiednio stawka czynszowa.
Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 7 luty br. podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę przyjmującą
ww. stawki. Będą one obowiązywać
od 1 czerwca br.
Podwyżka opłaty na fundusz remontowy jest podyktowana stale powiększającym się ujemnym stanem środków
finansowych na funduszu remontowym,
na co w głównej mierze ma wpływ realizowany od wielu lat program termomodernizacji. Na przykład w latach 2002-2008
nakłady na termomodernizację budynków
GSM „Luiza” wyniosły ponad 30 mln zł.

NIM PODPISZESZ - SPRAWDŹ

Komu lokator podpisuje
odbiory wykonanych robót?
W poprzednim wydaniu naszego
Biuletynu Informacyjnego poruszyliśmy temat odbioru jakości wykonywanych robót w zasobach naszej
Spółdzielni. Jednak pojawiły się
kontrowersje wśród czytelników – komu właściwie lokator podpisuje odbiory wykonanych robót?
Sprawa jest o tyle ważna, że każdego roku w naszej Spółdzielni wykonuje się szeroki zakres różnego rodzaju
robót remontowych, inwestycji, usuwania awarii, usterek itp. Jakość wykonanych robót podlega weryfikacji
nie tylko przez Dział Techniczny
GSM „Luiza” ale także przez mieszkańców nieruchomości, w których były te roboty wykonywane.
W poprzedniej publikacji informowaliśmy, że: cyt. „ze względu na wymóg
Spółdzielni, wykonawca jest zobowiązany do zebrania podpisów od tych
mieszkańców, w których były wykonywane prace”. Okazało się, że sformułowanie to nie do końca było ścisłe.
Z informacji uzyskanych w Dziale
Technicznym GSM „Luiza” jedno-

znacznie wynika, że podpisy lokatorzy składają na liście przedłożonej
przez inspektora nadzoru z naszej
Spółdzielni a nie wykonawcy robót.
Ten wymóg nie dotyczy robót awaryjnych, których wykonanie mieszkańcy potwierdzają wykonawcy.
Warto podkreślić, że podpisy lokatorów są o tyle ważne, że stanowią one
dodatkową podstawę do dokonania
płatności faktur za zrealizowane roboty. Ponadto tylko mieszkaniec może dostrzec ewentualne usterki w toku
prowadzonych robót. Inspektor nadzoru, działając w dobrej wierze - niestety
ale nie jest w stanie wychwycić wszystkich ewentualnych usterek mogących
wystąpić podczas wykonywanych - nieraz przez wiele tygodni - prac na zlecenie naszej Spółdzielni.
Dlatego apelujemy do każdego
mieszkańca: nim podpiszesz protokół obioru – sprawdź czy roboty
zostały właściwie wykonane.
Wszelkie uwagi zgłoś inspektorowi nadzoru. Podpisz się czytelnie – z imienia i nazwiska.

KOMUNIKAT
W związku ze stwierdzonymi przypadkami nagminnego wyrzucania przez
mieszkańców różnego rodzaju śmieci (w tym odpady wielkogabarytowe) do piwnic i na strychy, informujemy, że śmieci te i odpady będą usuwane na koszt danej nieruchomości – co tym samym podwyższy koszty jej utrzymania.
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Warto podkreślić, że opłata na fundusz remontowy nie była podnoszona
od 2009 r. Pomimo tego, w latach 2009-2012 wykonano termomodernizację 15 budynków. Wśród nich
są między innymi budynki o znacznej
kubaturze, zlokalizowane przy: ul. Kokota 162, ul. Bielszowickiej 91 i 93, ul.
Kawika 24, 26 i 28, ul. Heweliusza 2234 oraz przy ul. Międzyblokowej 1 i 3.
Łączna kwota nakładów finansowych na termomodernizację w latach 2009 - 2012 wyniosła ponad 18
mln zł., co stanowiło poważne obciążenie funduszu remontowego naszej
Spółdzielni.

Wyższa zaliczka
na podgrzanie
wody
Na wniosek Zarządu GSM „Luiza”, Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 14.03. br.
przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia zaliczki na podgrzanie wody
z kwoty 16,64 zł./m3 do kwoty18,64
zł./m3. Dotyczy ona wszystkich nieruchomości Spółdzielni wyposażonych
w instalację c. w. u. Wejdzie ona
w życie od 1 maja 2013 r.
Podwyżka jest podyktowana ujemnym saldem środków pieniężnych pomiędzy wpłacanymi zaliczkami a rzeczywiście ponoszonymi kosztami
za ciepłą wodę. Strata z tego tytułu
w 2012 r. wyniosła 360,7 tys. zł. Nowa stawka za podgrzanie wody została skalkulowana na podstawie
faktycznych kosztów wynikających
z faktur wystawianych w oparciu
o odczyty liczników ciepłej wody
oraz wysokości opłat zaliczkowych.
Nowa stawka jest nadal jedną z najniższych w naszym regionie.
Zarząd GSM „Luiza” zwrócił się
do dostawców energii cieplnej o zmianę mocy zamówionej, według opracowanego audytu energetycznego – począwszy od sezonu grzewczego 2013/2014. Dodatkowo zlecił monitoring w wybranych nieruchomościach
polegający na prześledzeniu poborów
mocy i ich rozkładów podczas doby. Szerzej o tym zagadnieniu napiszemy w kolejnym wydaniu naszego Biuletynu.
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WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA”
W CZĘŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.

Wykaz realizowanych wniosków w okresie
od 1.12.2012 do 15.03.2013 r.
Od redakcji: Poniżej publikujemy wykaz wniosków z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach realizowanych w okresie od grudnia 2012 r. do połowy marca 2013 r. W poprzednim wydaniu Biuletynu
Informacyjnego naszej Spółdzielni, który ukazał się w grudniu ubiegłego roku, zamieściliśmy pełny wykaz wniosków z
ubiegłorocznego WZCz w częściach i stan ich realizacji na dzień 30 listopad 2012 r.

Druga CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa:
■ Wniosek nr 3
W sprawie generalnego remontu elewacji budynku
przy ul. Wolności 372. W chwili obecnej tynk rozwarstwia się i odpada w wielu miejscach co zagraża także
mieszkańcom budynku.
Odp. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono odpadających elementów elewacji. Ponieważ na koncie Funduszu
Remontowego ww. nieruchomości brak wystarczających
środków finansowych – został zabezpieczony i wyremontowany budynek gospodarczy.
■ Wniosek nr 4
(Dotyczy nieruchomości przy ul. Kobylińskiego 7).
3. Zagospodarowanie (lokatorzy) pustostanów
nr 2, 7, 8, 10 ze względu na przypadki zamieszkiwania
bezdomnych itp.
Odp. W odniesieniu do wyżej wymienionych lokali
mieszkalnych nr 2 i nr 10 Dział Windykacji naszej Spółdzielni prowadzi postępowanie eksmisyjne.
Lokal mieszkalny nr 8 został wystawiony na przetarg,
który odbył się 28 lutego br. Nie znalazł on jednak nabywcy. Zostanie on ponownie wystawiony na przetarg w marcu br. Także lokal nr 7 zostanie wystawiony na jednym
z kolejnych przetargów.
■ Wniosek nr 6
Ul. Korczoka 85/5 – w sprawie wykonania kontroli oraz
poprawienia zabudowy parapetów po wykonanej termomodernizacji budynku – dot. ul. Korczoka 85 mieszkanie
nr 6 i 20.
Odp. Spółdzielnia dołoży wszelkich starań w celu wyegzekwowania od firmy EM-BUD wykonanie poprawek
w okresie wiosennym br.
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Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Ks. Niedzieli 59
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WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA” W CZĘŚ
■ Wniosek nr 7
Ul. Korczoka 73, 75, 77 – w sprawie wymiany drzwi,
domofonu i pomalowania klatki schodowej.
Odp. W związku ze zwiększeniem się środków finansowych na koncie Funduszu Remontowym, drzwi zostaną
zamontowane w trakcie malowania klatki schodowej.
■ Wniosek nr 8

3. W mieszkaniu przy ul. Korczoka 83/12 oba parapety są po ry so wane przez fir mę, któ ra wy kony wała
pracę.
4. Nie zabudowano okna przy wymiennikowni w piwnicach.
Odp. ad. pkt. 2, 3,4: Spółdzielnia dołoży wszelkich starań w celu wyegzekwowania od firmy EM-BUD wykonania poprawek w okresie wiosennym br.
TrZeCIa CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa:

Wniosek formalny dot. ul. Wolności 359 gdzie mieszka
Pan M., który w sposób uporczywy zalewa ścianę zewnętrzną oraz okna. Ścieka to po oknach i wpada ciecz
pomiędzy okna. Dostał do poszerzenia parapety na zewnątrz i nie wykonał.
Odp. Wizja lokalna potwierdziła, że parapety nie zostały poszerzone. Osoba, która zgłosiła ww. wniosek potwierdza, że nadal występuje ww. zalewanie.

W sprawie usunięcia sprzed garażu śmietnika przy ul.
Korczoka 59, 61.
Odp. Śmietnik został przeniesiony w nowe miejsce, obok
ściany szczytowej budynku przy ul. Korczoka 61.

■ Wniosek nr 11

■ Wniosek nr 2

Ul. Korczoka 83 – w sprawie:
1. Wykonania posadzki na śmietniku przy bloku, gdyż
są dziury.
Odp. Wyżej wymieniony śmietnik zostanie wyremontowany na koszt MPGK Zabrze w I półroczu 2013 r.
2. Wykonania drzwi przy wejściu – kafelkowanie nie
zostało zakończone przez firmę, która wykonała docieplenie bloku.

2. O skuteczne działanie Spółdzielni w sprawie uzyskania pozwolenia na wykonanie śmietnika przy ul. Korczoka 61 i udzielenie członkom informacji.
Odp. Wyżej wymieniony śmietnik (ul. Korczoka 61) został wykonany na koszt MPGK Zabrze.

■ Wniosek nr 1

CZWarTa CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa:
■ Wniosek nr 2
(Dotyczy nieruchomości przy ul. Pordzika 17/12).

Nowy śmietnik przy ul. Korczoka 61
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4. Wystąpić do Urzędu Miejskiego i Zieleni Miejskiej
o uzupełnienie tj. posadzenie drzewek na Oś. Zaborze
w miejscach gdzie drzewa zostały usunięte, uszkodzone
lub w miejscach wolnych, nadających się do tego celu.
Odp. Nasza Spółdzielnia do połowy kwietnia br. zbilansuje ile jest drzew do wycięcia. W oparciu o takie zestawienie wystąpi do Urzędu Miejskiego w Zabrzu o zgodę
na wycinkę i wskazanie miejsc, ilości i rodzaju nowych
nasadzeń.
5. Podjąć interwencję w sprawie uzupełnienia asfaltu
na skrzyżowaniu ul. Leszczynowej z ul. Pordzika oraz remontu chodnika i dojść do schodów prowadzących
do klatek schodowych przed budynkiem ul. Leszczynowa 7.
Odp. Miasto uzupełni nawierzchnię asfaltową po wykonaniu nowej kanalizacji na osiedlu Zaborze. Po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie
Funduszu Remontowego ww. nieruchomości, zostaną zrealizowane pozostałe prace wymienione we wniosku.
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ŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.
PIĄTa CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa:

■ Wniosek nr 3
Ul. Leszczynowa 9/2 – wystąpić do Urzędu Miejskiego
w Zabrzu w sprawie konieczności ustawienia znaku zakazu parkowania po jednej stronie ul. Leszczynowej od ul.
Kawika.
Odp. W tej sprawie nasza Spółdzielnia wysłała pismo
do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Pod koniec grudnia 2012 roku GSM „Luiza” otrzymała z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej pismo
w którym czytamy: „Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu uznając wniosek za zasadny
informuje, że przedmiotowe oznakowanie zostanie ustawione do końca stycznia 2013”.
Niestety, do dnia 12.03.2013 r. ww. znak nie został ustawiony.

3. Remont podestów przy wejściu do klatek (wyłożyć
kafelkami mrozoodpornymi)
Odp. W wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono,
że stan podestów nie zagraża bezpieczeństwu. Po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie
Funduszu Remontowego ww. nieruchomości, schody zostaną wyłożone kafelkami mrozoodpornymi.

■ Wniosek nr 4

■ Wniosek nr 5

Polski Związek Emerytów i Rencistów koło nr 3 Zabrze – wniosek o nieodpłatne udostępnienie sali Stowarzyszenia FENIX przy ul. Kalinowej 9 dla emerytów
dzielnicy Zaborze.
Odp. W tej sprawie nasza Spółdzielnia otrzymała pismo
od Stowarzyszenia FENIX, w którym czytamy m. in. cyt...
z przykrością musimy odmówić by emeryci mogli spotykać
się nieodpłatnie na naszej Świetlicy nie dlatego, że nie
chcemy, lecz dlatego, że nas na to nie stać...”

Ul. Heweliusza 28 – skontrolować okienka wentylacyjne po dociepleniu budynku ul. Heweliusza 22-34 (wydziobały ptaki), usprawnić dojazd do domu ul.
Heweliusza 22-34 – wszystkie samochody dojeżdżają
do przedszkola.
Odp. Po wizji lokalnej stwierdzono konieczność ponownego zamocowania kratek wentylacyjnych w stropodachu.
Zostaną one wymienione do połowy kwietnia br. aby uniknąć robót w okresie lęgowym ptaków. Odnośnie dojazdu – nasza Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miejskiego
w Zabrzu o wykonanie drogi dojazdowej bezpośrednio z ul.
Heweliusza, z pominięciem drogi wewnętrznej należącej
do GSM „Luiza”. W marcu br. nasza Spółdzielnia ponownie wysłała pismo w ww. sprawie do Urzędu Miejskiego.

■ Wniosek nr 3
(Dotyczy nieruchomości przy ul. Solidarności 28 i 30)

SZóSTa CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa:

Nowe balustrady przy wejściu do budynku przy ul. Bielszowickiej 91
Schody ul. Solidarności 28 i 30.

Dokończenie na str. 8
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O hi sto rii Świąt Wiel ka noc nych…
Święta Wielkiej Nocy – to najważniejsze święto chrześcijańskie
obchodzone jako pamiątka zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Poprzedza je Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota zwane Triduum Paschalne.
Niedziela poprzedzająca Wielkanoc to Niedziela Palmowa, która obchodzona jest tłumnie i uroczyście. W tym dniu inscenizuje się triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd polega na procesjonalnym
obchodzeniu kościoła. Głównym atrybutem święta kiedyś były gałązki
palmowe, dzisiaj są to bukiety z gałązek wierzbowych z baziami („kotkami”), bukszpanu i suszonych kwiatów.

W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania
Chrystusa,
ale
Niedziela Zmartwychwstania jest
z nich najbardziej uroczysta. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku
ustalono, że będzie się ją obchodzić
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta
skomplikowana zasada jest w istocie
przełożeniem (na solarny w swej naturze kalendarz juliański) konkretnej
daty 14 nisan z religijnego kalendarza
hebrajskiego, który jest kalendarzem
lunarno-solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego
działy się wydarzenia zbawcze.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22
marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia.
Z datą Wielkanocy powiązany jest
termin większości ruchomych świąt
ogólnochrześcijańskich m.in.: Środa
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Popielcowa, Wielki Post, Triduum
Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże
Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły
się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem
zgodnie z kalendarzem juliańskim.
oBrZĘDy WIelKaNoCNe
I ZWyCZaJe
Palemki
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją
kwietną lub wierzbną. Palemki tj. rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu,
malin, porzeczek ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki „biło”
się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło
zdrowie i bogactwo. Zatknięte za ob-

raz lub włożone do wazonów palemki
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
święconka
Święconka to koszyk z jedzeniem,
który należy poświęcić w Wielką Sobotę. W niektórych regionach Polski święconka występuje pod nazwą święcone.
Dawniej święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się na dworach
szlacheckich, ze względu na to, że
poświęcone musiało zostać wszystko,
co miało znaleźć się na świątecznym
stole. Ponieważ takie święcenie zajmowało proboszczom zbyt wiele czasu, wprowadzono zwyczaj święcenia
w kościołach. Dzisiaj po przyniesieniu koszyka do kościoła stawia się go
w odpowiednim miejscu nad którym
kapłan odprawia modlitwę i święci
pożywienie. Zgodnie z tradycją w koszyku powinny znajdować się:
◆ baranek – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego,
◆ jaja w postaci kolorowych pisanek,
kroszonek – jajo występuje jako
symbol nowego życia,
◆ sól i pieprz – chroni żywność
przed zepsuciem,
◆ chleb,
◆ wędliny,
◆ chrzan,
◆ babkę.
Koszyczek przystrajany jest różnymi makatkami i bukszpanem.
Święconkę spożywało się następnego dnia po rezurekcji.
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę, po rezurekcji
zasiadano do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada – czyli mazurka.
lany poniedziałek
W lany poniedziałek dominuje śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa,
którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
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i nie tyl ko
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko
znalazła męża. Od oblewania można
było się wykupić pisanką. Dlatego każda panna starała się, by jej kroszonka
była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej
do zrozumienia, że mu się podoba.
śWIĘTa WIelKaNoCNe
Na śWIeCIe...
obchodzone są w różny sposób. Stare pogańskie obrzędy symbolizujące
wiosenne odrodzenie mieszają się
z chrześcijańskim kultem wiary, śmierci i zmartwychwstania. Zamiast misteriów paschalnych odbywają się tam
barwne parady, koncerty i różnego rodzaju widowiska.
W Wielkiej Brytanii wiele zwyczajów wielkanocnych ma swój rodowód
w średniowieczu. Jednym z nich jest
składanie przez królową Elżbietę II,
podczas uroczystego nabożeństwa,
bukietu kwiatów na ołtarzu na pamiątkę pomorów, które nawiedzały średniowieczny Londyn, a ulicami
przechodzi barwny korowód, zakończony Wielkim Festynem Wielkanocnym. Odbywają sie występy zespołów
muzycznych i wystawy kwiatów.
W Paryżu Wielkanoc niewiele różni sie od innych wolnych od pracy dni.

Wyjątkiem jest Wielki Piątek, kiedy to
odbywa się procesja Męki Pańskiej,
której trasa wiedzie od stóp Montmartru do bazyliki Sacre-Coeur. W kuchni
francuskiej nie ma potraw ściśle wiążących się z tradycją świąt wielkanocnych. Jedynie w sklepach widoczne są
świąteczne akcenty: czekoladowe
i marcepanowe zajączki, jaja, kurczaczki, czy też dzwoneczki.
Jakże inaczej wyglądają święta
w Hiszpanii, gdzie łączą się obrzędy
religii katolickiej, muzułmańskiej
oraz mitologii rzymskiej i greckiej.
Obyczaje wielkanocne rozpoczynają
się w Niedzielę Palmową korowodami, które przedstawiają wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Podczas procesji
w Wielki Czwartek i Piątek odtwarzane są sceny biblijne m. in. ostatniej
wieczerzy, modlitwy w Ogrójcu i Męki Pańskiej. Kulminacją jest radosny
pochód z posągiem Chrystusa Zmartwychwstałego, po którym następują
śpiewy i tańce.
W urugwaju Wielki Tydzień nie
wiąże się z religijnymi przeżyciami.
Wtedy przypada tam Semena Gaucho, czyli święto pasterzy i hodowców. Odbywają się imprezy na wzór
rodeo oraz wystawy płodów rolnych
i sprzedaż zwierząt hodowlanych.
Jak widzimy Wielkanoc to różne
tradycje, obrzędy, jednak jakie różne
by one nie były, warto je pielęgnować,
by nie zaginęły, wyparte przez komercję i wygodę.
święta Wielkanocne poprzedza
Wielki Post, czyli czterdziestodniowy okres trwający od Środy Popielcowej. W tych dniach katolicy
uczestniczą w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej oraz rekolekcjach wielkopostnych, których celem jest osiągnięcie skupienia wewnętrznego
i odnowy moralnej. Dla całego Kościoła jest to czas oczyszczenia. Należy starać się poprawić wszystko to,
co w naszym życiu niezgodne jest
z naukami Chrystusa. Porządkując
nasze domy na święta, „wymiatamy”
z nich wszelkie zło i choroby.
Od Redakcji: publikację przygotowano na podstawie ogólnie dostępnych materiałów.
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Coś smacznego na wielkanocny stół

BabkaPolskapysznai łatwa
Składniki:
◗ 4 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
◗ 500 gram mąki,
◗ 250 gram masła lub margaryny,
◗ 200 gram cukru,
◗ szczypta soli,
◗ 5 jajek,
◗ 3 łyżki mleka,
◗ 4 łyżeczki cukru waniliowego,
◗ cukier puder.
Formę wysmarować tłuszczem
i oprószyć mąką. Masło lub margarynę utrzeć na jednolitą masę dodając stopniowo cukier, cukier waniliowy, szczyptę soli a potem 5 jaj.
Do masy dodać wymieszaną mąkę
z proszkiem do pieczenia oraz 3 łyżki mleka. Całość bardzo dokładnie
wymieszać i przełożyć do formy.
Piec w temperaturze 170/180 stopni C przez ok. godzinę. Po wystudzeniu oprószyć cukrem pudrem.

Białakiełbasaświąteczna
Składniki:
◗ 1 kg białej kiełbasy (surowa nie parzona)
◗ 1 litr piwa
◗ 100 ml wody
◗ 2 cebule średnie
◗ łyżka masła
◗ łyżka mąki
◗ sok z jednej cytryny
◗ cukier, sól do smaku
Piwo wlewamy do garnka dolewamy 100 ml wody. Wkładamy pokrojoną w kostkę cebulę i zagotowujemy. Po zagotowaniu wkładamy kiełbasę i gotujemy na wolnym ogniu
około 30 min. Po ugotowaniu wyjmujemy kiełbasę a blenderem miksujemy cebulkę w sosie. Robimy zasmażkę, dodajemy do sosu i doprawiamy do smaku i zagotowujemy.
Podajemy kiełbasę polaną sosem.
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WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA” W CZĘŚ

Wykaz realizowanych wniosków w okresie
od 1.12.2012 do 15.03.2013 r.
Dokończenie ze str. 5

■ Wniosek nr 5

■ Wniosek nr 9

Mieszkańcy bloku przy ul. Paderewskiego 17 i 17a domagają się określenia terminu docieplenia budynku, wymiany drzwi na klatkach schodowych, wymiany
balkonów przy dociepleniu, przeglądu wymienionych
okien – są nieszczelne, wymiany wykładziny na klatce
schodowej oraz uporządkowania kabli z telewizji i telefonów na klatce schodowej – niepotrzebne wyrzucić.
Odp. Spółdzielnia podejmie decyzję w sprawie termomodernizacji ww. nieruchomości po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych w celu zabezpieczenia
kredytu bankowego. Okna na klatce schodowej zostaną
właściwie zamontowane do końca II kwartału br. Drzwi
wejściowe zostaną wymienione w trakcie termomodernizacji budynku. Kable zostaną uporządkowane podczas
malowania ww. klatek schodowych – w terminie zgodnym
z przyjętym harmonogramem.

Ul. Gen. de Gaulle’a – wymienić drzwi od podwórka
z samozamykaczem, zakończyć naprawę schodów wejściowych – Gen. de Gaulle’a 12-16.
Odp. Ww. zakres prac może zostać wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie
Funduszu Remontowym ww. nieruchomości. Ad. schodów – Spółdzielnia nadal prowadzi rozmowy z wykonawcą ww. schodów.
SIóDma CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa CZŁoNKóW:
■ Wniosek nr 2
(Dotyczy nieruchomości przy ul. Bielszowickiej 93).
7. Uporządkować kable z telewizji i telefonów na klatce schodowej, niepotrzebne wyrzucić.
Odp. W związku z malowaniem klatek schodowych, są
porządkowane zawiesia kablowe.

óSma CZeść
WalNego ZgromaDZeNIa:
■ Wniosek nr 1
Ul. Kawika 28b/9
1. Dotrzymanie terminu tj. III kwartał 2012 r. malowania klatek schodowych budynków zlokalizowanych
przy ul. Kawika 24, 26, 28.
Odp. Malowanie klatek schodowych w ww. nieruchomości zostało wykonane.
■ Wniosek nr 4
(Dotyczy nieruchomości przy ul. Kawika 9).
2. Wykonać zamknięty śmietnik przy ul. Jałowcowej 5,
wykonać podjazd dla śmieciarek i użytkowników.
Odp. Wyżej wymieniony śmietnik zostanie wyremontowany na koszt MPGK Zabrze w I półroczu 2013 r.
■ Wniosek nr 5

Porządkowanie różnego rodzaju kabli przed malowaniem
klatek schodowych w budynku przy ul. Bielszowickiej 93.
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Ul. P. Prochowni.
1. Wyrównać chodnik przy ul. P. Prochowni.
2. Udrożnić rury kanalizacyjne i studzienki burzowe.
Odp. Wyżej wymieniona infrastruktura techniczna nie
jest własnością GSM „Luiza”, dlatego nasza Spółdziel-
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ŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.
wystąpienia przedstawiciela mieszkańców w udziale
w przetargu.
Odp. Przedstawiciele mieszkańców ww. nieruchomości
w dniu 13.03. br. byli obecni przy otwarciu ofert dotyczących wykonania jej termomodernizacji.
DZIeWIĄTa CZĘść
WalNego ZgromaDZeNIa:
Wniosek nr 2
Ul. Równoległa 7/21 – docieplenie kominów wentylacyjnych aby nie przemarzały, ponieważ ściany oraz sufit
jest cały mokry.
Odp. Spółdzielnia w kolejności uzależnionej od wskazań protokołów kominiarskich, montuje ocieplone nasady
kominowe. Między innymi takie ocieplone nasady zostały zamontowane w budynku przy ul. Równoległej 7.
■ Wniosek nr 4

Nowy śmietnik przy ul. Porzeczkowej 1-3-5.

nia wystąpiła w lipcu 2012 r. z pismem do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu,
w którym czytamy m. in. „Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Luiza” zwraca się z uprzejmą prośbą o wyremontowanie chodnika mieszczącego się przy ul. Prochowni,
biegnącego od ul. Rajskiej a kończący się przy ul. Barlickiego oraz wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej. Stan ww. chodnika zagraża jego użytkownikom
i przechodniom ze względu na liczne załamania, wybrzuszenia oraz ubytki”.
W odpowiedzi nasza Spółdzielnia otrzymała pismo
z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. W piśmie czytamy m.in. „przedmiotowy
chodnik zostanie wyremontowany w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej, po wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Prace te (…) rozpoczną się
w IV kwartale br. (tj. w 2012 r. (-przyp. BI GSM „Luiza”).
Natomiast odnośnie kanalizacji deszczowej informuję, że
tut. Zarząd obecnie nie posiada w utrzymaniu takiej sieci przy ul. Prochowni”.
■ Wniosek nr 6
(Dotyczy nieruchomości przy ul. Porzeczkowa 1-5).
3. Przekazać informacje o rozpoczęciu przetargu na termomodernizację budynku ul. Porzeczkowa 1-5 w celu
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Ul. Jankowskiego 12a – naprawa drzwi wahadłowych
przy ul. Jankowskiego 12a, przycięcie drzew rosnących
za blokiem, usunięcie przyczyn ciągłego zalewania w czasie deszczu podpiwniczeń w klatce 12a.
Odp. Ad. przycięć drzew – przy budynku nie stwierdzono drzew wymagających przycięcia.
Ponieważ Kompania Węglowa SA nie wyraziła zgody
na spisanie ugody przed sądem (dotyczącej pionowania
budynku), Spółdzielnia wniosła sprawę do sądu, dochodząc konieczności pionowania ww. budynku.
Po zrealizowaniu pionowania budynku, zostaną wykonane pozostałe prace wymienione we wniosku.
■ Wniosek nr 8
Ul. Równoległa 7a – malowanie klatki schodowej Równoległa 7a.
Odp. Malowanie klatki schodowej zostało wykonane.
■ Wniosek nr 11
Ul. Jankowskiego 12 – b – remont bloku przy ul. Jankowskiego 12-b, pochylenie budynku, brak jakichkolwiek
remontów od 1977 r.
Odp. Budynek kilka lat temu był kompleksowo remontowany (poza jednym lokalem mieszkalnym z powodu nieobecności mieszkańca) z funduszu szkód górniczych.
Ponieważ Kompania Węglowa SA nie wyraziła zgody
na spisanie ugody przed sądem (dotyczącej pionowania
budynku), Spółdzielnia wniosła sprawę do sądu dochodząc konieczności pionowania ww. budynku.
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W GSM ,,LUIZA”

Coroczne badanie
sprawozdania ﬁnansowego
Zgodnie z wymogami ustawowymi, każdego roku w GSM „Luiza” przeprowadzane jest przez niezależnego biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego. Na tej podstawie zostało również
przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2012 r. Badaniu podlegało:
◆ wprowadzenie do sprawozdania finansowego
◆ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.771.332,79 zł
◆ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości
2.806.332,59 zł
◆ zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 2.902.363,78 zł.
◆ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.794.017,12 zł.
◆ dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni oraz członkowie
Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Zadaniem biegłego rewidenta było zbadanie i wyrażenie opinii
o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego. Ponadto czy rzetelnie i jasno przedstawia ono – we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz
zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
W opinii biegłego niezależnego rewidenta, którą przekazano
do naszej Spółdzielni w dniu 5 marca br. czytamy m.in. „(…) zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
❖ przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
❖ zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
❖ jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim
zgodne”.
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że naszą Spółdzielnię wyróżnia dobra płynność finansowa, znaczące fundusze
własne, duże nakłady na remonty oraz na termomodernizację swoich zasobów mieszkaniowych.
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Badanie
satysfakcji
mieszkańców
W ramach Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001, który funkcjonuje w naszej Spółdzielni od 2004 roku, przeprowadzamy ankietowe badanie satysfakcji mieszkańców.
Ankieta ta odzwierciedla to jak mieszkańcy
oceniają pracę naszych pracowników i działów
w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
Na niedużej ulotce – ankiecie, która była wyłożona w siedzibie Spółdzielni oraz w rejonowych administracjach, umieszczono – poza
pytaniem o powód wizyty w Spółdzielni – także mini ankietę. Poprzez zaznaczenie znakiem
,,x” odpowiedniego pola, interesanci mogli
ocenić w skali „Bardzo dobra” (5), „Dobra” (4),
„Dostateczna” (3), „Niedostateczna” (2), „Bardzo zła” (1) takie kryteria jak:
◗ jakość obsługi,
◗ terminowość usuwania awarii/usterek,
◗ skuteczność usuwania awarii/usterek,
◗ utrzymanie czystości w budynku mieszkalnym,
◗ utrzymanie czystości wokół budynków mieszkalnych.
Ponadto umieszczono rubrykę: inne uwagi,
spostrzeżenia, opinie.
O skomentowanie wyników ww. ankiety poprosiliśmy Pełnomocnika ds. SZJ Beatę Pastuszek-gładki, z zewnętrznej firmy TP Consulting Sp. j. z Gliwic, która zajmuje się w naszej
Spółdzielni Systemem Zarządzania Jakością
ISO 9001: „W trakcie półrocznego badania satysfakcji naszych mieszkańców spotkaliśmy się
z przychylnymi opiniami na temat pracy naszych
pracowników i naszych działów.
Otrzymaliśmy takie średnie wyniki (gdzie
najwyższa możliwa nota do uzyskania to 5,0).
◗ Jakość obsługi: 4,7.
◗ Terminowość usuwania awarii: 4,9.
◗ Skuteczność usuwania awarii: 4,5.
◗ Utrzymanie czystości w budynku mieszkalnym: 4,6.
◗ Utrzymanie czystości wokół budynków mieszkalnych: 4,6.
Spełnianie wymagań naszych mieszkańców
staje się dla nas sprawą priorytetową. Dlatego też każda opinia jest dla nas cenną informacją, która pozwala nam doskonalić jakość
świadczonych usług. Badanie satysfakcji naszych mieszkańców jest procesem ciągłym,
zapraszamy więc do wypełnienia ankiety i pozostawienie jej u pracownika naszej Spółdzielni.”
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ZMIANA TELEWIZJI ANALOGOWEJ NA CYFROWĄ

Kontynuujemy naszą rubrykę pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy w niej odpowiedzi na zadawane przez członków i najemców Spółdzielni pytania w kwestiach prawnych.
Pytania można zadawać także telefonicznie
dzwo niąc na nu mer te le fo nu 32 278-67-12
wewn. 47, 48, Dział Członkowski – w każdy piątek w godz. 10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny Spółdzielni
mgr Bogusław Rumas.

Zabudowa instalacji
gazowej
Jestem w trakcie remontu mieszkania i chcę
zabudować istniejącą w nim instalację gazową.
Czy muszę mieć zgodę Spółdzielni?
Zgodnie z art. 165 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002
r. przewody instalacji gazowych na kondygnacjach
nadziemnych) dopuszcza się prowadzenie ich
w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną
masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
próby szczelności, powinny być zabezpieczone
przed korozją.
Wobec ww. wymogów technicznych, uzyskanie zgody Spółdzielni na zabudowę instalacji gazowej jest niezbędne, natomiast odbioru szczelności instalacji powinien dokonać zakład gazowniczy.

Palenie tytoniu
na klatce schodowej
W moim bloku mieszkalnym wiele osób pali
papierosy podczas przebywania na klatce
schodowej i papierosowy dym wdziera się
przez drzwi do naszych mieszkań. Z tego co
wiem, istnieje ustawowy zakaz palenia papierosów w ww. miejscu. Proszę o jednoznaczne
wyjaśnienie tej sprawy.
Zagadnienie palenia tytoniu w częściach wspólnych budynków reguluje ustawa z dnia 08.04.2010
r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2010
nr 81 poz. 529), któ ra we szła wży cie
z dniem 15.11.2010 r.
ustawa ta traktuje klatkę schodową w rozumieniu art. 5 punkt 11 ww. ustawy, jako
miejsce użytku publicznego. W związku z powyższym na klatkach schodowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
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Nie taki diabeł straszny...
Od dłuższego czasu zewsząd
słyszymy o zmianie technologii
nadawania sygnału telewizyjnego
z analogowej na cyfrową. Po kolejnych województwach, przyszła pora na woj. Śląskie, w którym katowicki nadajnik analogowy zostanie wyłączony w maju br. W ślad za tym formalnie nastąpi zmiana telewizji analogowej
na cyfrową, również w zasobach
GSM „Luiza”.
Dla mieszkańców naszej Spółdzielni sygnał telewizyjny dostarcza dwóch operatorów tj. VECTRA
oraz UPC. Niedawno obaj ww.
operatorzy przesłali do Zarządu
GSM „Luiza” stosowne pisma.
VECTRA między innymi informuje, że „podjęła odpowiednie
działania techniczno-organizacyjne, aby problem ten rozwiązać
z maksymalną korzyścią dla mieszkańców (…). W szczególności nasze działania dotyczą pakietów
pro gra mo wych za stę pu ją cych
dawne instalacje AZART, z których
korzystają osoby starsze, osoby
posiadające starszego typu telewizory analogowe, osoby które nie
są zainteresowane większą telewizyjną ofertą programową”. Dlatego VECTRA przygotowała dwie
oferty – jedną dla mieszkańców,
którzy nie zamierzają korzystać
z programów nadawanych cyfrowo i posiadają telewizory analogowe oraz drugą dla mieszkańców
zainteresowanych odbiorem cyfrowym. Od listopada 2012 r. analogowy pakiet AZART zawiera
dwanaście kanałów TV.
Dla mieszkańców zainteresowa nych od bio rem cy fro wym
VECTRA zaoferowała tzw. pakiet
Stalowy Cyfrowy zawierający
naziemnie nadawane programy
cyfrowe z wykorzystaniem wydawanych i serwisowanych przez
tego operatora dekoderów cyfrowych STB. Pakiet ten zawiera 24 kanały telewizyjne, w tym 4
w jakości HD.
Bliższe informacje co do oferty ww. operatora można uzyskać
w jego Salonie Firmowym w
Zabrzu, przy ulicy Wolności 253,
lub też dzwoniąc na numer Infolinii 801 080 880; z telefonu ko-

mór ko we go
pod
nu mer
58 742 67 00.
W piśmie przesłanym przez
operatora UPC czytamy m.in.
„usłu ga te le wi zji ana lo go wej
UPC będzie nadal dostarczana
za pośrednictwem niezależnych instalacji i urządzeń sieci telekomunikacyjnej UPC, nawet po wyłączeniu sygnału analogowego naziemnego. Dzięki temu klienci
naszej firmy będą mogli nadal korzystać z usługi telewizji analogowej, bez konieczności zakupu
i montażu dodatkowego sprzętu
lub telewizora. Abonenci UPC nie
zauważą żadnej zmiany. Pakiet
Mi ni mal ny UPC, ofe ro wa ny
mieszkańcom zasobów Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” zawiera wszystkie programy
wskazane w art. 43 Ustawy o radiofonii i telewizji. Świadczenie
usługi telewizji analogowej w zakre sie Pa kie tu Mi ni mal ne go,
po 19.05.2013 r., odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach technicznych i nie będzie wymagało od Abonentów wymiany
odbiorników telewizyjnych czy
też zmiany ich parametrów technicznych”.
Bliższe informacje na temat
oferty operatora UPC można uzyskać w Ogólnopolskim Biurze
Obsługi Klienta dzwoniąc z telefo nu sta cjo nar ne go pod nr
801 94 95 96; 801 94 95 00; z telefonu komórkowego pod nr
32 494 95 96; 32 494 95 00 lub
w Lo kal nym Biu rze Ob słu gi
Klienta w Katowicach, przy ul.
Granicznej 54.
Na zakończenie warto nadmienić, że w związku z procesem cyfryzacji mieszkańcy mogą być narażeni na nieuczciwe
praktyki różnych osób lub firm,
wprowadzających mieszkańców w błąd. Dlatego zalecamy
zachowanie szczególnej ostrożności wobec sprzedawców nowego sprzętu oraz różnego rodzaju ofert, aby nie ponosić ryzyka niepotrzebnych wydatków – tym bardziej, że jak wynika z wyżej cytowanych pism,
nie ma potrzeby zmiany odbiorników TV.
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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 czynszów: czynny w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt oraz
dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.
administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
ruda śląska ul. Bielszowicka 98
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
w siedzibie Spółdzielni Zabrze, ul. Wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
ruda śląska, ul. Bielszowicka 98, poniedziałek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
ruda śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, piątki
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
Dział techniczny o/Zabrze 32 271 18 94
Dział techniczny o/Ruda Śląska 32 240 11 97
Księgowość 42, 43
Telefon awaryjny: 508 091 556

ISToTNe TeleFoNy:

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. jest nim Zabrze. 6.
dźwig w wieżowcu. 7. szkolne lokum. 10. uniwersalny rozpuszczalnik. 11. smaczny kawałek. 12. Barack,
prezydent USA. 15. nie balkon. 18.
imituje towar na wystawie. 21. niezwłocznie. 22. ptak lub grzyb. 23.
uczest nic two. 24. głos Wie sła wa
Ochmana. 25. miłostki. 28. trunkowy
alkohol. 32. zajęcze nogi. 34. lany poniedziałek. 35. gryzoń z tropiku, podobny do zająca. 36. Marian Kierycz
z Teatru Nowego. 37. mebel urzędniczy. 40. lutowa solenizantka. 43. spis
lokatorów. 46. Bytomka lub Kłodnica. 47. elegant. 48. waga towaru bez
opakowania. 49. zielona na łące. 50.
wypryski na skórze.
Pionowo: 2. rodzaj zamszu. 3.
do wypicia lub przebiegnięcia. 4. po-

wyżej parapetu. 5. wielkanocny wypiek. 6. wolna posada. 7. wnęka
w murze. 8. spina pęknięte mury. 13.
rekwizyt wielkanocny z czerwoną
chorągiewką. 14. ciasto wielkanocne,
rozrzutnie słodkie. 15. stała opłata
urzędowa. 16. kolisty plac z ulicami. 17. suknia w gwarze śląskiej. 19.
witka. 20. przepisy normujące życie. 26. przodek słonia. 27. mebel
z półkami. 29. potrójna korona. 30.
kształcenie się. 31. nasza Spółdzielnia
Mieszkaniowa. 32. karmią młode
mlekiem. 33. ośmiu muzyków. 37. cecha cwaniaka. 38. stopień szkolny. 39.
tkanina ubraniowa. 41. symbol państwa. 42. taniec jak wieczko od słoika. 44. musi mieć dziurki. 45. ogarnia furiata.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.

Wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412.
redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

● 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
adres strony internetowej gSm
,,luiza”:
www.gsmluiza.com.pl
e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl

