
Rów no rok te mu opu bli ko wa li śmy
na ła mach na sze go Biu le ty nu In for -
ma cyj ne go, w uję ciu ta be la rycz nym,
PRO GRAM DO CIE PLE NIA BU -
DYN KÓW W LA TACH 2014–2020.

Ty tuł tej pu bli ka cji był jed nak opa -
trzo ny do pi skiem: „Re ali za cja moż li -
wa pod wa run kiem uzy ska nia do fi -
nan so wa nia w for mie…”. 

Mi ło nam do nieść, że dzię ki sta ra -
niom Za rzą du GSM „Lu iza” po zy -
ska no (na ko rzyst nych wa run kach)
od po wied nie środ ki fi nan so we z Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz

z Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go.
Tym sa mym za pi sy ww. „Pro gra -
mu...” nie po zo sta ły tyl ko na pa pie -
rze, lecz są kon se kwent nie re ali zo -
wa ne.

W ubie głym ro ku, zgod nie z przy ję -
tym „Pro gra mem...” zo sta ły do cie plo -
ne na stę pu ją ce bu dyn ki po ło żo ne
w Za brzu przy: ul. Kor czo ka 87, ul.
Kor czo ka 89, ul. Ka li no wa 15-15c,
ul. Kor czo ka 74-74a, ul. Kor czo -
ka 72-72e. Do cie ple nie bu dyn ku
przy ul. Ba na chie wi cza 17 (z przy -
czyn nie za leż nych od Spół dziel ni) zo -
sta ło prze nie sio ne na I kw. 2015 r. 

W za so bach GSM „Lu iza” po ło żo -
nych w Ru dzie Ślą skiej, zo stał do cie -
plo ny bu dy nek przy ul. Biel szo wic -
kiej 95-95c. Cał ko wi te na kła dy
fi nan so we na ww. za kres prac wy ko -
na nych w 2014 r. wy nio są łącz nie po -
nad 6 mln zł. Na sza Spół dziel nia,
zgod nie z ak tu al nym sta nem praw -
nym bę dzie się ubie gać o umo rze nie
przez WFO ŚiGW czę ści ww. na kła -
dów fi nan so wych. Na to miast w przy -
pad ku kre dy tów za cią gnię tych na ww.
ce le w Ban ku Go spo dar stwa Kra jo -

Nr 1 (69)

KWIECIEŃ

2015 r.

ISSN 1640-114X

Dziś w numerze:

❐ Jeszcze raz o nowych
elektronicznych podzielnikach
kosztów ogrzewania...

czytaj str. 3

❐ Ruszył II etap realizacji
Programu KAWKA

czytaj str. 4

❐ Wielkanocne przysłowia
ludowe

czytaj str. 6

❐ Spółdzielcy pytają - radca
prawny odpowiada

czytaj str. 6

❐ Malowanie klatek schodowych
- zgodnie z planem

czytaj str. 7

❐ Policja ostrzega
czytaj str. 8

❐ Cen ne wspar cie WFO ŚiGW
w wal ce o czy ste po wie trze

czytaj str. 10

❐ Krzyżówka z hasłem
czytaj str. 12

Konsekwentna realizacja
programu dociepleń budynków

Dokończenie na str. 2

Z okazji nadchodzącej
Wielkanocy pragniemy

życzyć Państwu,
aby wiosenna atmosfera,

wiara i miłość nie opuszczały
Was przez cały rok.

Członkom GSM „Luiza”
Właścicielom, Najemcom

i ich Rodzinom
życzy

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

GSM „Luiza”



2 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 1 (69) 2015

Komunikat

W związ ku z za py ta nia mi człon ków na szej Spół dziel ni re gu lu ją cych płat -
no ści w fir mie MO NE TIA Spół ka z o.o. o bez pie czeń stwo swo ich wpłat, in -
for mu je my, że na sza Spół dziel nia je dy nie wy naj mu je ww. fir mie po miesz -
cze nia do pro wa dze nia dzia łal no ści. 

GSM „Lu iza” nie jest w ża den spo sób po wią za na (np. ka pi ta ło wo, or -
ga ni za cyj nie itp.) z ww. in sty tu cją płat ni czą i nie po no si od po wie dzial -
no ści za do ko ny wa ne tam wpła ty róż nych na leż no ści. 

Z in for ma cji prze ka za nej nam przez fir mę Mo ne tia Sp. z o.o. wy ni ka, że
po sia da ona sto sow ne ze zwo le nie Kra jo we go Nad zo ru Fi nan so we go na pro -
wa dze nie swej dzia łal no ści i jest ubez pie czo na od od po wie dzial no ści cy wil -
nej w Go tha er To wa rzy stwo Ubez pie czeń SA z sie dzi bą w War sza wie. 

Komunikat 

Ra da Nad zor cza GSM „Lu iza”
na swym po sie dze niu w dniu
5.02.2015 r. pod ję ła uchwa łę w spra -
wie za miesz cza nia re klam w Biu le -
ty nie In for ma cyj nym na szej Spół -
dziel ni. Bliż sze in for ma cje na te mat
wa run ków za miesz cza nia ww. re -
klam moż na uzy skać w Biu rze Za -
rzą du GSM „Lu iza”, ul. Wol no -
ści 412, 41-800 Za brze pod nr
tel. 32 278 67 12-13. 

Konsekwentna realizacja programu 
dociepleń budynków

we go, na sza Spół dziel nia bę dzie wno sić o wy pła tę tzw.
pre mii ter mo mo der ni za cyj nej. 

Łącz nie w ww. bu dyn kach do cie plo nych w 2014 r. znaj -
du je się 289 miesz kań. Przy po mnij my, że po do cie ple niu
bu dyn ków kosz ty ogrze wa nia miesz kań ob ni ża ją się śred -
nio o ok. 20% – 30%.

Pro gram do cie pleń na 2015 r. za kła da ter mo mo der ni za -
cję dwóch bu dyn ków tj. przy ul. Kor czo ka 91 i przy ul.
Orze cho wej 8. Roz po czę cie ro bót jest pla no wa ne na II kw.
br. – pod wa run kiem pod pi sa nia sto sow nych umów fi nan -
so wych z WFO ŚiGW.

Z ww. Pro gra mem Do cie pleń… bez po śred nio ko re -
spon du je re ali zo wa ny w na szej Spół dziel ni od 2014 r. Pro -
gram KAW KA. Sze rzej pi sze my o nim na str. 4-5.

Dokończenie ze str. 1

Bu dy nek GSM „Lu iza” przy ul. Ba na chie wi cza 17 w Za -

brzu, po wy ko na nym do cie ple niu.
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Jesz cze raz o no wych elek tro nicz nych
po dziel ni kach kosz tów ogrze wa nia...

W IV kwar ta le ubie głe go ro ku,
w bu dyn kach miesz kal nych na szej
Spół dziel ni, ogrze wa nych z sie ci 
cen tral ne go ogrze wa nia, na stą pi ła
wy mia na elek tro nicz nych po dziel ni -
ków kosz tów ogrze wa nia. Wy mia -
na ta by ła po dyk to wa na za koń cze -
niem dzie się cio let nie go okre su
gwa ran cji po przed nich urzą dzeń. Jak
wia do mo od czy ty z po dziel ni ków słu -
żą do in dy wi du al ne go roz li cza nia
kosz tów ogrze wa nia po szcze gól nych
miesz kań w bu dyn kach wie lo ro dzin -
nych. W su mie wy mie nio no pra -
wie 13 tys. po dziel ni ków. Wy ko naw -
cą tej zło żo nej ope ra cji (wy ło nio nym
w dro dze prze tar gu) by ła fir ma ISTA.
Przy po mnij my, że wy bra no wa riant
za ku pu abo na men to we go ww. urzą -
dzeń. Za le tą te go wa rian tu jest to, że
nie trze ba by ło jed no ra zo wo an ga -
żo wać środ ków fi nan so wych na szej
Spół dziel ni (w wys. ok. 600 tys. zł.)
na wy mia nę po dziel ni ków. Ozna cza
to, że Fir ma ISTA po kry ła bie żą ce
kosz ty za ku pu i mon ta żu po dziel ni -
ków (tj. skre dy to wa ła ca łą ope ra cję).
Tym sa mym miesz kań cy uzy ska li
bar dzo do god ne wa run ki sfi nan so wa -
nia wy mia ny licz ni ków, po nie waż bę -
dą oni (przez okres 10 lat) pła ci li 
raz w ro ku je dy nie tzw. opła tą abo na -
men to wo -roz li cze nio wą w kwo cie
10,37 zł. za je den po dziel nik. Jest to
kwo ta niż sza od do tych czas pła co -
nej przez użyt kow ni ków. Opła ta ta
po kry wa nie tyl ko kosz ty od czy tów,
roz li czeń i wy dru ków, lecz rów nież
amor ty za cję no we go po dziel ni ka
(ww. kwo ta płat na do pie ro po pierw -
szym ro ku użyt ko wa nia po dziel ni ka).
Kwo ta ta mo że być ak tu ali zo wa -
na o wskaź nik in fla cji. 

Istot ną no wo ścią za mon to wa nych
po dziel ni ków jest zdal ny, ra dio wy od -
czyt wska zań po dziel ni ków, bez po -
trze by wcho dze nia do miesz ka nia
(użyt kow nik miesz ka nia nie bę dzie
an ga żo wa ny w od czyt).

Po kil ku mie sią cach użyt ko wa nia
ww. po dziel ni ków wśród miesz kań -
ców po ja wi ło się sze reg wąt pli wo ści
co do ich pra wi dło we go dzia ła nia, 
po nie waż war to ści licz bo we wy świe -

tla ne na wy świe tla czach no wych 
po dziel ni ków są znacz nie wyż sze
od liczb wy świe tla nych w po przed -
nich po dziel ni kach.

Nim przej dzie my do wy ja śnie nia tej
kwe stii, kil ka zdań ogól nych o tym
urzą dze niu. Elek tro nicz ny ra dio wy
po dziel nik kosz tów ogrze wa nia Do -
pri mo® 3 ra dio net (za si la ny ba te rią
li to wą o ży wot no ści 10 lat +1 rok re -
zer wy) za pa mię tu je war to ści zu ży cia
cie pła na ko niec i po ło wę ostat nich 12
mie się cy oraz na ko niec dwóch po -
przed nich okre sów roz li cze nio wych.
Po dziel nik wy po sa żo ny jest w 5-po -
zy cyj ny, ak ty wo wa ny przy ci skiem,
wy świe tlacz LCD, od por ny na dzia ła -
nie wy so kiej tem pe ra tu ry. Jed nost ki
po ka zy wa ne na wy świe tla czu Do pri -
mo® 3 ra dio net są jed nost ka mi
bez wy mia ro wy mi, po zwa la ją cy mi
okre ślić w roz li cze niu kosz ty po nie -
sio ne na ogrza nie po miesz cze nia.
Za mon to wa ny na grzej ni ku po dziel -
nik, (a wła ści wie przy le ga ją ca
do grzej ni ka je go część dol na) na grze -
wa się do tem pe ra tu ry po wierzch ni
grzej ni ka. Tem pe ra tu ra grzej ni ka oraz
tem pe ra tu ra po wie trza w po miesz cze -
niu mie rzo ne są przez od dziel ne czuj -
ni ki tem pe ra tu ry znaj du ją ce się w po -
dziel ni ku. Po dziel nik roz po czy na
na li cza nie jed no stek, gdy tem pe ra tu ra
po wierzch ni grzej ni ka jest wyż sza
od 23°C oraz gdy róż ni ca tem pe ra tur
mię dzy po wierzch nią grzej ni ka,
a tem pe ra tu rą oto cze nia prze kra cza
4,5°K (Kel win jest jed nost ką tem pe ra -
tu ry, rów ną stop niom Cel sju sza. Jest
przy ję te w tech ni ce i fi zy ce, że róż ni -
cę tem pe ra tur po da je się wła śnie
w Kel wi nach). Po dziel nik jest do dat -
ko wo za bez pie czo ny przed na li cza -
niem let nim po przez zróż ni co wa nie
tem pe ra tur star to wych. Od czyt urzą -

dzeń od by wa się zdal nie bez ko niecz -
no ści wcho dze nia do miesz kań. Du ża
ilość pa mię ci po zwa la na za pa mię ta -
nie od czy ta nych war to ści z ostat -
nich 12 mie się cy. 

– No we po dziel ni ki pod wzglę dem
tech nicz nym cał ko wi cie róż nią się
od po przed nio za mon to wa nych i po -
rów ny wa nie ich (a zwłasz cza ich
wska zań licz bo wych) jest cał ko wi cie
bez za sad ne – wy ja śnia Ta de usz
Świą tek, Dy rek tor Han dlo wy – Peł -
no moc nik Za rzą du ISTA Pol ska.
Urzą dze nie ce chu je się du żą nie za -
wod no ścią dzia ła nia, wy so ką do -
kład no ścią od czy tu i roz li cza nia
dzię ki elek tro nicz nej tech ni ce po mia -
ro wej. Ewen tu al ny stan awa ryj ny po -
dziel ni ka jest na tych miast sy gna li -
zo wa ny na je go wy śl wie tla czu
od po wied nim ko dem błę du. W mi -
nio nych kil ku la tach zo sta ły one 
za mon to wa ne w set kach ty się cy
miesz kań, na te re nie ca łej Pol ski.
Po�dziel�ni�ki�Do�pri�mo® 3� ra�dio�net
pra�cu�ją�na in�nych/wyż�szych�po�zio�-
mach� licz�bo�wych,� niż� po�przed�nie
po�dziel�ni�ki.�Nie�któ�rzy�użyt�kow�ni�cy
no�wych�po�dziel�ni�ków�myl�nie�in�ter�-
pre�tu�ją�ten�fakt�ja�ko�za�wy�żo�ne,�bądź
myl�ne� wska�za�nia� no�we�go� po�dziel�-
ni�ka.�War�to�pod�kre�ślić,�że�po�dziel�ni�-
ki�nie�są�licz�ni�ka�mi�zu�ży�te�go�cie�pła
(li�czo�ne�go�w Ki�lo�ka�lo�riach�lub�Dżu�-
lach)�a słu�żą�je�dy�nie�do pro�por�cjo�-
nal�ne�go� po�dzia�łu� po�mię�dzy�miesz�-
kań�ców� da�ne�go� bu�dyn�ku� kosz�tów
je�go� ogrze�wa�nia� w da�nym� okre�sie
roz�li�cze�nio�wym.�

Na za koń cze nie krót ka in for ma cja
o wy świe tla czu urzą dze nia. Po ni żej
pre zen tu je my sche mat wska zań od -
czy to wych po dziel ni ka cie pła Do pri -
mo® 3 ra dio net.

Za pa mię ty wa ne war to ści:
◗ bie żą ca war tość zu ży cia, 
◗ war tość z po przed nie go okre su, 
◗ war tość z przed ostat nie go okre su, 
◗ war tość z koń ca ostat nich 12 mie się cy,
◗ kod błę du z da tą wy stą pie nia, 
◗ tmax (dla grzej ni ka) ak tu al na, 
◗ tmax (dla grzej ni ka) w ostat nim okre sie.

wartość bieżąca zużycia
tryb dwuczujnikowy (2 sek)

war tość z koń ca po przed -
nie go okre su ro zli cze nio we -
go (2 sek)



4 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 1 (69) 2015

ruszył ii etap realizacji Programu KawKa

Ro bo ty ter mo mo der ni za cyj ne bu dyn ków przy ul. Lesz czy -

no wej w Za brzu.

W ubie głym 2014 ro ku po myśl nie za koń czo no I etap re -
ali za cji w na szej Spół dziel ni Pro gra mu KAW KA. Przy po -
mnij my, że Pro gram ten jest re ali zo wa ny przy wy dat nym

wspar ciu fi nan so wym 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. W ubie głym ro ku,
zgod nie z przy ję tym pla nem, zo sta ło 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. 

Wszyst kie ww. bu dyn ki wy po sa żo no w cen tral ne ogrze -
wa nie (do tych czas by ło pie co we wę glo we lub eta żo we

Grun tow na mo der ni za cJa Ko leJ nych JedenaStu nie ru cho mo ści GSm „lu iza” 

W do cie plo nych bu dyn kach wy konano nowe pokrycie

dachowe wraz z nową obróką blacharską i oryn no wa -

niem. Ponadto wykonano docieplenie stropodachów.

Ziem ne ro bo ty izo la cyj ne przy jed nym z prze zna czo nych

do ter mo mo der ni za cji bu dyn ków przy ul. Lesz czy no wej

w Za brzu.

Ro bo ty ter mo mo der ni za cyj ne bu dyn ków przy ul. Ja łow -

co wej w Za brzu.
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ruszył ii etap realizacji Programu KawKa

Grun tow na mo der ni za cJa Ko leJ nych JedenaStu nie ru cho mo ści GSm „lu iza” 

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 dziel nie za in sta lo wa ło wy mien ni -
ki cie pła a w miesz ka niach za ło żo no 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). Do bu dyn ków zo sta ło do pro wa dzo ne no we przy łą -
cze ka blo we, wraz z wy mia ną we wnętrz nej li nii za si la nia
(tzw. WLZ). Strop każ de go bu dyn ku nad ostatnią
kondygnacją 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 wy mie nio no, na ener go osz częd -
ne, wszyst kie okna. 

Zgod nie z przy ję tym pla nem, w tym ro ku roz po czął
się II etap pro gra mu KAW KA, któ ry po wi nien zo stać za -
koń czo ny pod ko niec bie żą ce go ro ku. 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 jest ta ki sam jak w bu dyn kach zmo der ni zo wa nych
w ro ku ubie głym. Od kil ku ty go dni trwa ją pra ce zwią za ne
z wy mia ną okien i do cie ple niem ele wa cji ww. bu dyn ków.
W ko lej nych mie sią cach zo sta nie wy ko na na przez ZPEC
Za brze sieć cie płow ni cza i jej przy łą cza do ww. bu dyn ków. 

Ostat ni strop każ de go bu dyn ku zo stał do cie plo ny spe cjal -

nym ma te ria łem izo la cyj nym wdmu chi wa nym pneu ma -

tycz nie w prze strzeń za mknię tą stro pu. 

Wi dok ogól ny do cie pla nych bu dyn ków przy ul. Lesz czy -

no wej w Za brzu.

Do do cie pla nych bu dyn ków do pro wa dzo no no we przy łą -

cza ka blo we wraz z wy mia ną we wnętrz nej li nii za si la nia

(tzw. WLZ). 

Ocie pla nie ścian ze wnętrz nych bu dyn ków sty ro pia nem

gru bo ści 14 cm i ro bo ty wy koń cze nio we no wych ele wa cji.
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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 za�da�wa�ne
przez�człon�ków i na�jem�ców Spół�-
dziel�ni�py�ta�nia�w kwe�stiach�praw�-
nych.
Py�ta�nia� moż�na za�da�wać� tak�-

że te�le�fo�nicz�nie�dzwo�niąc�na nu�-
mer� te�le�fo�nu 32 278-67-12
wewn. 47,� 48,� Dział� Człon�kow�-
ski� –� w każ�dy� pią�tek� w godz.
10.00-12.00.
Od�po�wie�dzi�udzie�la�rad�ca�praw�-

ny�Spół�dziel�ni�mgr�Bo�gu�sław�Ru�-
mas.�

Prawo do lokalu
socjalnego

W związ ku z orze czo ną wo bec
mnie eks mi sją z zaj mo wa ne go
miesz ka nia, chcę sko rzy stać z pra -
wa do lo ka lu so cjal ne go. Ko mu
ono przy słu gu je?

O pra wie do lo ka lu so cjal ne go
orze ka Sąd, bio rąc pod uwa gę sy -
tu ację ma te rial ną i ro dzin ną po -
zwa ne go dłuż ni ka – o czym mó -
wi art. 14 usta wy z 21.06.2001 r.
o ochro nie praw lo ka to rów, 
miesz ka nio wym za so bie Gmi ny
i o zmia nie ko dek su cy wil ne go.

Stro ną pro ce su o przy zna nie
lo ka lu so cjal ne go jest Gmi na.
Sąd nie mo że orzec o bra ku
upraw nie nia do lo ka lu so cjal ne go
wo bec ko biet w cią ży, ma ło let -
nich, nie peł no spraw nych, ob łoż -
nie cho rych, eme ry tów, ren ci -
stów, osób po sia da ją cych sta tus
bez ro bot ne go, osób speł nia ją cych
prze słan ki okre ślo ne przez Gmi -
nę – chy ba, że oso by te mo gą za -
miesz kać w in nym lo ka lu, niż
w do tych czas uży wa nym.

Oso bie, któ rej Sąd w po stę po -
wa niu eks mi syj nym nie przy -
znał pra wa do lo ka lu so cjal ne go,
przy słu gu je po miesz cze nie tym -
cza so we.

❖ W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. 

❖ Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała,
w polu uciecha mała. 

❖ Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie obfity
plon prosa.

❖ Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato
deszczyk nam ten przepowiada. 

❖ We Wielki Piątek deszcz, nieurodzaju wieszcz. 

❖ Jak w Wielki Piątek rosa, to dosiewać prosa, a jak mróz, to kamieniem
proso przyłóż. 

❖ Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. 

❖ Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek. 

❖ Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele.

❖ Kwietnia Niedziela zimna - i listopad zimny. 

❖ Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie. 

❖ Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.

❖ Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy.

❖ Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci. 

❖ W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny. 

❖ Pogoda w Kwietnia Niedzielę wróży urodzajów wiele. 

❖ Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada. 

❖ W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda. 

❖ Jak pada we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale jak pada na Zielone
Świątki, to naprawi.

❖ W Wielki Piątek mróz, gdzie bądź na wzgórku siana wóz, w Wielki Piątek
rosa, na łące nie chyci kosa. 

❖ Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje. 

wiel ka noc ne 
przysłowia lu do we
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Jed nym z istot nych wy znacz ni ków
kom for tu za miesz ki wa nia jest es te ty -
ka kla tek scho do wych. O bie żą cą czy -
stość dba fir ma sprzą ta ją ca i sa mi
miesz kań cy. Na to miast malowanie
klatek schodowych wykonują firmy na
zlecenie Spół dziel ni – zgod nie z przy -
ję tym har mo no gra mem. Na mar gi ne -
sie, war to pod kre ślić, że klat ki scho -
do we nie są już w ta kim stop niu jak

kie dyś „obiek tem za in te re so wa nia”
róż nej ma ści wan da li, gra fi cia rzy itp.,
po nie waż do więk szo ści kla tek scho -
do wych moż na się do stać tyl ko po -
przez sko rzy sta nie z do mo fo nów.

W za so bach miesz ka nio wych na szej
Spół dziel ni znaj du je się kil ka set kla -
tek scho do wych. 

Ze wzglę du na spo re kosz ty ma lo wa -
nia kla tek scho do wych (któ re są po kry -
wa ne z fun du szu re mon to we go da nej
nie ru cho mo ści), w GSM „Lu iza” przy -
ję to za sa dę, że ich ma lo wa nie od by wa
się co 10 lat.

Kil ka lat te mu Za rząd na szej Spół -
dziel ni przy jął Har mo no gram ma lo -
wa nia kla tek scho do wych (za twier -
dzo ny w 2011 ro ku przez Ra dę Nad -
zor czą GSM „Lu iza”). Har mo no -
gram ten obej mu je la ta 2011 – 2016.
Jest on kon se kwent nie re ali zo wa ny.

Z do ko na nych ze sta wień wy ni ka, że
w la tach 2011 – 2014 grun tow nej re -
no wa cji pod da no 211 kla tek scho do -
wych. Je śli stan tech nicz ny okien
na klat kach scho do wych był zły – wy -
mie nio no tak że sto lar kę okien ną. 

W na szych za so bach są klat ki scho -
do we ogrze wa ne (bu dyn ki z sie cią c.o.)
i klat ki scho do we nieogrzewane.
Ogrze wa ne są ma lo wa ne w okre sie je -
sien no -zi mo wym, a nieogrzewane
w okre sie wio sen no -let nim. 

W tym ro ku, zgod nie z przy ję tym
Har mo no gra mem… do ma lo wa nia
prze wi dzia no klat ki scho do we w bu -

dyn kach przy: ul. Chro bo ka 1-3;
4-6; 5-7; 8-10; 20-22, ul. Biel szo wic -
kiej 100a; ul. Men de go 25; ul. Bar lic -
kie go 1-10; ul. Ra ta ja 14; ul. Szy ma -
now skie go 4; ul. Trę bac kiej 11; ul.
Lesz czy no wej 16, 25, 27, 29, ul. Ka -
wi ka 20 i 22. 

ma lo wa nie kla tek scho do wych
– zgod nie z pla nem

Pomalowana klatka schodowa w budynku przy ul. Kawika 22 w Zabrzu.

Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu -
dyn ku przy ul. Ba na chie wi cza 17 w Za -
brzu.

Ma lo wa nie klat ki scho do wej w bu dyn -
ku przy ul. Lesz czy no wej 16 w Za brzu.
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No wy par king przy ul. Ro dła, po za koń czo nych ro bo tach wod no -ka na li za cyj -

nych Gmi ny Za brze.

tak było...

...a tak jest

Ko mu ni kat

GSM „Lu iza” za wia da mia, że w związ ku z in for ma cją Za brzań skie go
Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp. z o.o. (Dz. U. Nr 123
poz. 858 z dnia 12.06.2006 r. z póź niej szy mi zm.) od dnia 31 mar ca 2015
roku do dnia 30 mar ca 2016 roku na te re nie mia sta Za brze 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: 5,98 zł. 
Ce na 1 m. sześc. od pro wa dzo nych ście ków: 8,39 zł.
Ogó łem wo da + ście ki: 14,37 zł/m³

Ce na cie płej wo dy ule ga au to ma tycz nie zmia nie: 
14,37zł/m³ (zim na wo da) + 18,64 zł/m³ (pod grza nie): 33,01 zł/m³ (cie pła
wo da).

Po wyż sze kwo ty za wie ra ją po da tek VAT w wys. 8%

Policja
ostrzega!

Ma jąc na uwa dze pod sta wo wą po -
trze bę każ de go czło wie ka ja ką jest po -
czu cie bez pie czeń stwa, któ re od no si
się za rów no do wła snej oso by, jak
i osób naj bliż szych, Ko men da Miej -
ska Po li cji w Za brzu or ga ni zu je kam -
pa nię edu ka cyj no-in for ma cyj ną ,,Stop
Fał szy wym Wnucz kom”.

Ce lem nad rzęd nym tej kam pa nii
jest ogra ni cze nie licz by po peł nia nych
prze stępstw, szcze gól nie oszustw
,,na wnucz ka”, ,,na po li cjan ta”,
,,na urzęd ni ka”, na „funk cjo na riu sza
CBŚP/CBA”, ,,na pra cow ni ka ad mi -
ni stra cji”, czy też ,,na księ dza”. Po -
nad to kam pa nia ma na ce lu wzrost
po czu cia bez pie czeń stwa miesz kań -
ców na sze go mia sta, a w szcze gól no -
ści osób star szych.

W wal ce ze spraw ca mi czy nów
prze stęp czych i wszel ki mi pa to lo gia -
mi spo łecz ny mi na le ży wy ko rzy -
stać wszyst kie moż li we spo so by
i środ ki, zjed no czyć wszyst kie śro do -
wi ska przy chyl ne Po li cji i wspie ra -
ją ce jej dzia ła nia.

W związ ku z po wyż szym w swo -
im imie niu, jak rów nież funk cjo na -
riu szy Ko men dy Miej skiej Po li cji
w Za brzu, pra gnę za pro sić Pań stwa
do współ pra cy w ra mach re ali za cji
kam pa nii „Stop Fał szy wym Wnucz -
kom”.

Prio ry te tem w tym za kre sie jest
prze ka zy wa nie lo ka to rom wie dzy
o bez piecz nych po sta wach, któ re
nie jed no krot nie po zwo lą uchro nić
miesz kań ców Za brza przed prze -
stęp ca mi.  Dla te go też w za łą cze niu
prze sy ła my ulot kę in for ma cyj ną
„Po li cja ostrze ga – UWA GA
OSZUST”. (...) 

Łą czę na dzie ję, że dzię ki współ pra -
cy Po li cji i Spół dziel ni Miesz ka nio -
wych, in sty tu cji któ re łą czy dba łość
o czło wie ka i do bro wspól ne, uda się
za po biec licz nym przy pad kom czy -
nów prze stęp czych.

Ko men dant Miej ski Po li cji 
w Za brzu

mł.�in�spek�tor�Da�riusz�We�so�łow�ski
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UWAGA OSZUST
APEL DO SENIORÓW ORAZ ICH BLISKICH I OPIEKUNÓW

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, policjanci garnizonu śląskiego apelują! Przeczytajcie
poniższe rady lub  powiedzcie o nich Waszym bliskim, którzy często pozostając sami  w domu  są
narażeni na działanie oszustów i domokrążców.

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED OSZUSTEM?

nie otwieraj drzwi bez sprawdzania, kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj;

będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;

jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np.: Policji, banku, administracji, elektrowni

kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Twojego domu

jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej,
żeby obecny był wtedy sąsiad lub ktoś z rodziny;

nie przekazuj żadnych pieniędzy funkcjonariuszom Policji, CBA, CBŚP czy też akwizytorom
i inkasentom, nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje
zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;

nie przekazuj także żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków
Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;

mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu znanym tylko Tobie, niestandardowym (szafy
z pościelą są zazwyczaj penetrowane przez przestępców w pierwszej kolejności);

 nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych,
numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy
członkach rodziny;

nariusza czy urzędnika natychmiast powiadom o tym Policję, dzwoniąc pod numer
telefonu 997.

jeśli  masz   wątpliwości  co  do  autentyczności   telefonującego  członka   rodziny,  funkcjo-

www.slaska.policja.gov.pl www.slaska.policja.gov.pl www.slaska.policja.gov.pl www.slaska.policja.gov.pl
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Oko�ło 200�mln�zło�tych�wy�da�je�co
ro�ku�Wo�je�wódz�ki�Fun�dusz�Ochro�ny
Śro�do�wi�ska� i Go�spo�dar�ki� Wod�nej
w Ka�to�wi�cach�na re�ali�za�cję�in�we�sty�-
cji,�któ�rych�ce�lem�jest�zmniej�sze�nie
emi�sji�za�nie�czysz�czeń�do at�mos�fe�ry.
Do�dat�ko�we�pie�nią�dze�na wal�kę�z ni�-
ską� emi�sją� po raz� dru�gi� po�cho�dzą
tak�że�z Pro�gra�mu�KAW�KA�re�ali�zo�wa�-
ne�go�wspól�nie�z Na�ro�do�wym�Fun�du�-
szem�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�-
dar�ki�Wod�nej.

26 li sto pa da 2014 r. w sie dzi bie
NFO ŚiGW w War sza wie przed sta wi -
cie le Wo je wódz kich Fun du szy..., któ -
re przy stą pi ły do Pro gra mu KAW KA,
pod pi sa li umo wy o współ pra cy, kon -
ty nu ując tym sa mym wspól ne dzia ła -
nie ww. in sty tu cji w ra mach li kwi da -
cji głów nych źró deł za nie czysz cze nia
po wie trza w mia stach. W Pro gra -
mie... uczest ni czą WFO ŚiGW w Kiel -
cach, Po zna niu, Opo lu, Kra ko wie,
Wro cła wiu, Ka to wi cach, Gdań sku,
Rze szo wie, Szcze ci nie, War sza wie
oraz To ru niu.

Naj wię cej miast za in te re so wa nych
Pro gra mem KAW KA znaj du je się
na Gór nym Ślą sku, Ma zow szu
i w Ma ło pol sce. Łącz nie po nad 160
mln zło tych zo sta nie roz dzie lo -
nych po mię dzy 11 Wo je wódz kich
Fun du szy... wdra ża ją cych Pro -
gram KAW KA na te re nie swo ich
wo je wództw.

Więk szość za pla no wa nych przed -
się wzięć obej mie pod łą cze nie obiek -
tów ogrze wa nych do tych czas
przy po mo cy pie ców wę glo wych,
do miej skich sie ci cie płow ni czych lub
za stą pie nie wę glo we go ogrze wa -
nia – ga zo wym. W wie lu przy pad -
kach bu dyn ki, w któ rych do ko na no
wy mia ny źró dła cie pła, zo sta ną pod -
da ne kom plek so wej ter mo mo der ni za -
cji, osią ga jąc tym sa mym cel oszczęd -
no ści ener gii i ob ni że nia kosz tów
ogrze wa nia. W kil ku przed się wzię -
ciach za pla no wa no mon taż ko lek to -
rów sło necz nych, któ re wspo ma gać
bę dą w spo sób bez e mi syj ny pro duk -
cję cie płej wo dy. Jest to dru ga edy -
cja Pro gra mu „Po pra wa ja ko ści po -
wie trza. Część 2. KAW KA – 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”.

Wo je wódz kie Fun du sze... re ali zu -
ją Pro gram KAW KA na pod sta wie
okre ślo nych przez sie bie wa run ków

kon kur so wych. Środ ki są roz dzie la -
ne w opar ciu o licz bę miesz kań ców
w mia stach, w któ rych wy stę pu ją ob -
sza ry prze kro czeń, a cał ko wi ta kwo -
ta do fi nan so wa nia mo że wy nieść
na wet do 90 proc. kosz tów kwa li fi -
ko wa nych, przy czym udział do ta cji
ze środ ków NFO ŚiGW nie prze kra -
cza 45% kosz tu kwa li fi ko wa ne go
przed się wzię cia. WFO ŚiGW, zgod -
nie z wła sną stra te gią, bę dą mo gły
udzie lić do fi nan so wa nia do ko lej -
nych 45% (w for mie do ta cji lub po -
życz ki).

O za sa dach
Pro gra mu KAW KA

Pro gram KAW KA mógł po wstać
dzię ki zmia nom, ja kie za szły w usta -
wie Pra wo ochro ny śro do wi ska,
do któ rej wpro wa dzo no sto sow ne
za pi sy unij nej dy rek ty wy CA FE (czy -
ste po wie trze dla Eu ro py). Dla te go
Pro gram KAW KA, po raz pierw szy
od wie lu lat w tak sze ro kim za kre sie,
za pro po no wał do fi nan so wa nie
na wal kę ze smo giem. To łącz nie 800
mi lio nów zło tych za ofe ro wa nych
przez Fun du sze Wo je wódz kie...
i NFO ŚiGW by wal czyć o czyst sze
po wie trze w swo ich re gio nach.

Uzy ska ne w ra mach Pro gra mu...
środ ki fi nan so we są skie ro wa ne na li -
kwi da cję lo kal nych źró deł cie pła
oraz na pod łą cze nie obiek tów
do miej skiej sie ci cie płow ni czej lub
za stą pie nie ich przez bar dziej eko lo -

gicz ne źró dła cie pła. Moż li we jest
rów nież wdra ża nie sys te mów za rzą -
dza nia ru chem w mia stach. Do obo -
wiąz ko wych ele men tów ob ję te go
wspar ciem przed się wzię cia na le żą
tak że kam pa nie edu ka cyj ne po ka -
zu ją ce ko rzy ści zdro wot ne i spo łecz -
ne pły ną ce z eli mi na cji ni skiej emi -
sji oraz two rze nie baz da nych po -
zwa la ją cych na re je stro wa nie źró -
deł emi sji.

Pie nią dze są prze zna cza ne na
zmniej sze nie na ra że nia lud no ści na od -
dzia ły wa nie za nie czysz czeń po wie trza
w stre fach, w któ rych wy stę pu ją zna -
czą ce prze kro cze nia do pusz czal nych
i do ce lo wych po zio mów stę żeń tych
za nie czysz czeń, dla któ rych zo sta ły
opra co wa ne pro gra my ochro ny po wie -
trza. Ideą pro jek tu jest po pra wa ja -
ko ści po wie trza po przez zmniej sze -
nie emi sji za nie czysz czeń, w szcze -
gól no ści py łów PM 10*, PM 2,5*

oraz ben zo(a)pi re nu za gra ża ją cych
zdro wiu i ży ciu lu dzi, a tak że wzrost
efek tyw no ści ener ge tycz nej. Pro gra -
mem ob ję te są mia sta po wy żej 10 tys.
miesz kań ców, w któ rych wy stę pu je
prze kro cze nie stę żeń szko dli wych
związ ków w po wie trzu.

Mia sta z wo je wódz twa ślą skie go,
w któ rych re ali zo wa ne są lub bę dą in -

cen ne wspar cie wFo śiGw w wal ce o czy ste po wie trze*

KAWKA NA ŚLĄSKU
DZIĘKI PROGRAMOWI KAWKA DO 2018 R.
UDA SIĘ WYMIENIĆ 2776 NIEEFEKTYWNYCH
WĘGLOWYCH PIECÓW.

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY TO
REDUKCJA EMISJI:
PM10 O OK. 75 TON/ROK, PM2,5 O OK. 71 TON/ROK,
CO  O OK. 12 TYS. TON/ROK.2

w troSce o naSze zdrowie
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we sty cje fi nan so wa ne z Pro gra mu
KAW KA to: By tom, Cho rzów, 
Cie szyn, Czę sto cho wa, Dą bro wa
Gór ni cza, Ła zi ska Gór ne, Ra ci bórz,
Ra dzion ków, Ru da Ślą ska, So sno -
wiec, Za brze, Za wier cie, Żo ry, 
Ży wiec.

Pro gram KAW KA 
w wo je wódz twie ślą skim

Do Pro gra mu pn. „Po pra wa Ja ko -
ści Po wie trza. Cześć 2. KAW KA 
– 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” ter min na -
bo ru wnio sków za koń czył się

30.05.2014 r. 29 wnio sków za kwa li -
fi ko wa ło się do dru giej czę ści pro gra -
mu KAW KA, 26.11.2014 r. Fun -
dusz za warł umo wę z NFO ŚiGW
na udo stęp nie nie środ ków na kwo -
tę 7.291.441 zł. Środ ki są udzie la ne
Be ne fi cjen tom Pro gra mu KAW KA
w for mie do ta cji. Udział środ ków
Fun du szu... udzie la nych w for mie po -
życz ki wy no sić będzie 6.224.919 zł.
Łącz ny kosz ty cał ko wi ty in we sty cji
wy no si 18 202 441 zł. Sza cu je się, że
w wy ni ku re ali za cji „Czę ści 2 Pro -
gra mu KAW KA” zli kwi do wa nych
zo sta nie 895 sztuk źró deł opa la -
nych pa li wem sta łym, za bu do wa -
nych zo sta nie 98 sztuk źró deł cie -
pła (nie wę glo wych) oraz 248 sztuk

źró deł cie pła wę glo wych (o spraw -
no ści nie mniej szej niż 80%) za stę -
pu ją cych zli kwi do wa ne wę glo we
źró dła cie pła. Łącz na moc za bu do -
wy wa nych źró deł cie pła wy no sić
bę dzie ok. 9,4 MW (me ga wat).

* Ar ty kuł pra so wy jest ma te ria łem
pro mo cyj no -in for ma cyj nym 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 – za miesz czo nym w ra mach
kam pa nii edu ka cyj nej po ka zu ją cej
ko rzy ści zdro wot ne i spo łecz ne pły ną -
ce z eli mi na cji ni skiej emi sji.

Od re dak cji. O re ali za cji Pro gra -
mu KAW KA w na szej Spół dziel ni pi -
sze my na str. 4-5 ni niej sze go wy da -
nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go GSM
„Lu iza”. 

cen ne wspar cie wFo śiGw w wal ce o czy ste po wie trze*

* Pył PM 10 skła da się z mie sza ni ny czą stek za wie -

szo nych w po wie trzu, bę dą cych mie sza ni ną sub stan cji

or ga nicz nych i nie orga nicz nych. Pył za wie szo ny mo że

za wie rać sub stan cje tok sycz ne ta kie jak wie lo pier ście -

nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (np. ben zo/a/pi ren),

me ta le cięż kie oraz diok sy ny i fu ra ny. Pył PM10 za wie -

ra cząst ki o śred ni cy mniej szej niż 10 mi kro me trów, któ -

re mo gą do cie rać do gór nych dróg od de cho wych i płuc.

Po ziom do pusz czal ny dla stę że nia śred nio do bo we go wy -

no si 50 µg/m3 i mo że być prze kra cza ny nie wię cej niż

35 dni w cią gu ro ku. Po ziom do pusz czal ny dla stę że nia

śred nio rocz ne go wy no si 40 µg/m3, a po ziom alar mo -

wy 200 µg/m3.

* Pył PM 2,5 za wie ra cząst ki o śred ni cy mniej szej

niż 2,5 mi kro me tra, któ re mo gą do cie rać do gór nych dróg

od de cho wych, płuc oraz prze ni kać do krwi. Do ce lo wa

war tość śred nio rocz na dla py łu PM 2,5 wy no si 25 µg/m3,

po ziom do pusz czal ny 25 µg/m3, a po ziom do pusz czal -

ny po więk szo ny o mar gi nes to le ran cji dla 2012 roku

27 µg/m3.

Naj więk szą emi sję py łów po wo du je spa la nie wę gla

w sta rych i czę sto źle wy re gu lo wa nych ko tłach i pie cach

do mo wych oraz ko mu ni ka cja w du żych mia stach. Spa -

la nie od pa dów w tych ko tłach, któ re choć jest nie le gal -

ne i po wo du je po waż ne za gro że nie dla zdro wia lu dzi, jest

prak ty ko wa ne przez nie któ rych miesz kań ców. Emi sja py -

łów po wo do wa na jest rów nież przez prze mysł, szcze -

gól nie ener ge tycz ny, che micz ny, wy do byw czy i me ta lur -

gicz ny, ale ze wzglę du na wy so kość emi to rów oraz obo -

wią zu ją ce prze pi sy praw ne re gu lu ją ce do pusz czal ne war -

to ści emi sji, źró dła te ma ją zwy kle du żo mniej szy

wpływ na ja kość po wie trza.

Py ły o śred ni cy po ni żej 10 mi kro me trów ab sor bo wa -

ne są w gór nych dro gach od de cho wych i oskrze lach.

In ha lo wa ne do płuc mo gą po wo do wać róż ne re ak cje ze

stro ny ustro ju np. ka szel, trud no ści z od dy cha niem i za -

dysz kę, szcze gól nie w cza sie wy sił ku fi zycz ne go. Przy -

czy nia ją się do zwięk sze nia za gro że nia in fek cja mi

ukła du od de cho we go oraz wy stę po wa nia za ostrzeń ob -

ja wów cho rób aler gicz nych np. ast my, ka ta ru sien ne go

i za pa le nia spo jó wek. Na si le nie ob ja wów za le ży w du -

żym stop niu od stę że nia py łu w po wie trzu, cza su eks -

po zy cji, do dat ko we go na ra że nia na czyn ni ki po cho dze -

nia śro do wi sko we go oraz zwięk szo nej po dat no ści

osob ni czej. Drob ne frak cje py łów mo gą prze ni kać

do krwio obie gu, a dłuż sze na ra że nie na wy so kie stę że -

nia py łu mo że mieć istot ny wpływ na prze bieg cho rób

ser ca (nad ci śnie nie, za wał) lub na wet zwięk szać ry zy -

ko za cho ro wa nia na cho ro by no wo two ro we, szcze gól -

nie płuc. No we da ne świad czą o ujem nym wpły wie in -

ha lo wa ne go py łu na zdro wie ko biet cię żar nych oraz roz -

wi ja ją ce go się pło du (ni ski cię żar uro dze nio wy, wa dy

wro dzo ne, po wi kła nia prze bie gu cią ży).

Py ły o śred ni cy po ni żej 2,5 mi kro me tra (tzw. py ły drob -

ne) ab sor bo wa ne są w gór nych i dol nych dro gach od -

de cho wych i mo gą rów nież prze ni kać do krwi. Po dob -

nie jak py ły z gru py PM 10 mo gą po wo do wać ka szel,

trud no ści z od dy cha niem i za dysz kę, szcze gól nie w cza -

sie wy sił ku fi zycz ne go.

In�for�ma�cja�po�cho�dzi�ze�stro�ny�internetowej�
Wo�je�wódz�kie�go�In�spek�to�ra�tu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska

w War�sza�wie.�

w troSce o naSze zdrowie



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. za czy na się w mar cu. 4.
mistrz ku cia. 7. upo mnie nie. 8. ma łe kę -
py. 9. ko no pie do pro duk cji lin. 12. kro -
pel ka wo dy. 15. pra ca. 18. bi je w pier -
si. 19. atak lot ni czy. 20. miesz ka za Ura -
lem. 21. po na gle nie. 22. ozdob ny pu -
char. 25. de fen sy wa. 29. brą zo wie je
na słoń cu. 31. po jem nik na cie płą her -
ba tę. 32. cen ny kru szec. 33. woj sko. 34.
jesz cze nie za rost. 37. By tom ka w Za -
brzu. 40. fut bo lów ka. 43. okrą głe skrzy -
żo wa nie. 44. na sze mia sto. 45. nu mer
w ban ku. 46. nie jed na w ta lii. 47. ko lu -
mien ka w ba lu stra dzie.

Pio no wo: 1. świę ta z ba ran kiem i pi -
san ka mi. 2. stan po go dy. 3. wy piek wiel -
ka noc ny. 4. na pój na mle ku. 5. skład nik

za praw mu rar skich. 6. na sza Gór ni cza
Spół dziel nia Miesz ka nio wa. 10. bie lu -
teń ki re kwi zyt wiel ka noc ny. 11. twór -
ca mo dy. 13. świę co na w Nie dzie lę Pal -
mo wą. 14. dy cha wi ca. 16. my dle nie
oczu. 17. me tal jak ko los. 23. an giel skie
do da wa ne do po traw. 24. ptak bu du ją -
cy wi szą ce gniaz da. 26. tar go wi sko. 27.
krąg. 28. nie ka to da. 29. kar mią mło de
mle kiem. 30. ósma część becz ki, ach -
tel. 34. ścian ka z ce gieł. 35. wi si na nim
pra nie. 36. etap dzie jów. 38. przej ście
przez jezd nię dla pie szych. 39.
krzew. 41. blask po ża ru. 42. głów ny
skład nik po wie trza.

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

wa�nych�od 1�do 16�da�dzą�roz�wią�za�nie

krzy�żów�ki.


