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Równo rok temu opublikowaliśmy
na łamach naszego Biuletynu Informacyjnego, w ujęciu tabelarycznym,
PROGRAM DOCIEPLENIA BUDYNKÓW W LATACH 2014–2020.
Tytuł tej publikacji był jednak opatrzony dopiskiem: „Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania w formie…”.
Miło nam donieść, że dzięki staraniom Zarządu GSM „Luiza” pozyskano (na korzystnych warunkach)
odpowiednie środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

Konsekwentna realizacja
programu dociepleń budynków
z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Tym samym zapisy ww. „Programu...” nie pozostały tylko na papierze, lecz są konsekwentnie realizowane.
W ubiegłym roku, zgodnie z przyjętym „Programem...” zostały docieplone następujące budynki położone
w Zabrzu przy: ul. Korczoka 87, ul.
Korczoka 89, ul. Kalinowa 15-15c,
ul. Korczoka 74-74a, ul. Korczoka 72-72e. Docieplenie budynku
przy ul. Banachiewicza 17 (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) zostało przeniesione na I kw. 2015 r.

W zasobach GSM „Luiza” położonych w Rudzie Śląskiej, został docieplony budynek przy ul. Bielszowickiej 95-95c. Całkowite nakłady
finansowe na ww. zakres prac wykonanych w 2014 r. wyniosą łącznie ponad 6 mln zł. Nasza Spółdzielnia,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym będzie się ubiegać o umorzenie
przez WFOŚiGW części ww. nakładów finansowych. Natomiast w przypadku kredytów zaciągniętych na ww.
cele w Banku Gospodarstwa KrajoDokończenie na str. 2

Konsekwentna realizacja programu
dociepleń budynków
Dokończenie ze str. 1

wego, nasza Spółdzielnia będzie wnosić o wypłatę tzw.
premii termomodernizacyjnej.
Łącznie w ww. budynkach docieplonych w 2014 r. znajduje się 289 mieszkań. Przypomnijmy, że po dociepleniu
budynków koszty ogrzewania mieszkań obniżają się średnio o ok. 20% – 30%.
Program dociepleń na 2015 r. zakłada termomodernizację dwóch budynków tj. przy ul. Korczoka 91 i przy ul.
Orzechowej 8. Rozpoczęcie robót jest planowane na II kw.
br. – pod warunkiem podpisania stosownych umów finansowych z WFOŚiGW.
Z ww. Programem Dociepleń… bezpośrednio koresponduje realizowany w naszej Spółdzielni od 2014 r. Program KAWKA. Szerzej piszemy o nim na str. 4-5.

Budynek GSM „Luiza” przy ul. Banachiewicza 17 w Zabrzu, po wykonanym dociepleniu.

2

Komunikat

Komunikat

W związku z zapytaniami członków naszej Spółdzielni regulujących płatności w firmie MONETIA Spółka z o.o. o bezpieczeństwo swoich wpłat, informujemy, że nasza Spółdzielnia jedynie wynajmuje ww. firmie pomieszczenia do prowadzenia działalności.
GSM „Luiza” nie jest w żaden sposób powiązana (np. kapitałowo, organizacyjnie itp.) z ww. instytucją płatniczą i nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane tam wpłaty różnych należności.
Z informacji przekazanej nam przez firmę Monetia Sp. z o.o. wynika, że
posiada ona stosowne zezwolenie Krajowego Nadzoru Finansowego na prowadzenie swej działalności i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza GSM „Luiza”
na swym posiedzeniu w dniu
5.02.2015 r. podjęła uchwałę w sprawie zamieszczania reklam w Biuletynie Informacyjnym naszej Spółdzielni. Bliższe informacje na temat
warunków zamieszczania ww. reklam można uzyskać w Biurze Zarządu GSM „Luiza”, ul. Wolności 412, 41-800 Zabrze pod nr
tel. 32 278 67 12-13.
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Jeszcze raz o nowych elektronicznych
podzielnikach kosztów ogrzewania...
W IV kwartale ubiegłego roku,
w budynkach mieszkalnych naszej
Spółdzielni, ogrzewanych z sieci
centralnego ogrzewania, nastąpiła
wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania. Wymiana ta była podyktowana zakończeniem dziesięcioletniego okresu
gwarancji poprzednich urządzeń. Jak
wiadomo odczyty z podzielników służą do indywidualnego rozliczania
kosztów ogrzewania poszczególnych
mieszkań w budynkach wielorodzinnych. W sumie wymieniono prawie 13 tys. podzielników. Wykonawcą tej złożonej operacji (wyłonionym
w drodze przetargu) była firma ISTA.
Przypomnijmy, że wybrano wariant
zakupu abonamentowego ww. urządzeń. Zaletą tego wariantu jest to, że
nie trzeba było jednorazowo angażować środków finansowych naszej
Spółdzielni (w wys. ok. 600 tys. zł.)
na wymianę podzielników. Oznacza
to, że Firma ISTA pokryła bieżące
koszty zakupu i montażu podzielników (tj. skredytowała całą operację).
Tym samym mieszkańcy uzyskali
bardzo dogodne warunki sfinansowania wymiany liczników, ponieważ będą oni (przez okres 10 lat) płacili
raz w roku jedynie tzw. opłatą abonamentowo-rozliczeniową w kwocie
10,37 zł. za jeden podzielnik. Jest to
kwota niższa od dotychczas płaconej przez użytkowników. Opłata ta
pokrywa nie tylko koszty odczytów,
rozliczeń i wydruków, lecz również
amortyzację nowego podzielnika
(ww. kwota płatna dopiero po pierwszym roku użytkowania podzielnika).
Kwota ta może być aktualizowana o wskaźnik inflacji.
Istotną nowością zamontowanych
podzielników jest zdalny, radiowy odczyt wskazań podzielników, bez potrzeby wchodzenia do mieszkania
(użytkownik mieszkania nie będzie
angażowany w odczyt).
Po kilku miesiącach użytkowania
ww. podzielników wśród mieszkańców pojawiło się szereg wątpliwości
co do ich prawidłowego działania,
ponieważ wartości liczbowe wyświe-

tlane na wyświetlaczach nowych
podzielników są znacznie wyższe
od liczb wyświetlanych w poprzednich podzielnikach.
Nim przejdziemy do wyjaśnienia tej
kwestii, kilka zdań ogólnych o tym
urządzeniu. Elektroniczny radiowy
podzielnik kosztów ogrzewania Doprimo® 3 radio net (zasilany baterią
litową o żywotności 10 lat +1 rok rezerwy) zapamiętuje wartości zużycia
ciepła na koniec i połowę ostatnich 12
miesięcy oraz na koniec dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych.
Podzielnik wyposażony jest w 5-pozycyjny, aktywowany przyciskiem,
wyświetlacz LCD, odporny na działanie wysokiej temperatury. Jednostki
pokazywane na wyświetlaczu Doprimo® 3 radio net są jednostkami
bezwymiarowymi, pozwalającymi
określić w rozliczeniu koszty poniesione na ogrzanie pomieszczenia.
Zamontowany na grzejniku podzielnik, (a właściwie przylegająca
do grzejnika jego część dolna) nagrzewa się do temperatury powierzchni
grzejnika. Temperatura grzejnika oraz
temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone są przez oddzielne czujniki temperatury znajdujące się w podzielniku. Podzielnik rozpoczyna
naliczanie jednostek, gdy temperatura
powierzchni grzejnika jest wyższa
od 23°C oraz gdy różnica temperatur
między powierzchnią grzejnika,
a temperaturą otoczenia przekracza
4,5°K (Kelwin jest jednostką temperatury, równą stopniom Celsjusza. Jest
przyjęte w technice i fizyce, że różnicę temperatur podaje się właśnie
w Kelwinach). Podzielnik jest dodatkowo zabezpieczony przed naliczaniem letnim poprzez zróżnicowanie
temperatur startowych. Odczyt urzą-

Na zakończenie krótka informacja
o wyświetlaczu urządzenia. Poniżej
prezentujemy schemat wskazań odczytowych podzielnika ciepła Doprimo® 3 radio net.

Zapamiętywane wartości:
◗ bieżąca wartość zużycia,
◗ wartość z poprzedniego okresu,
◗ wartość z przedostatniego okresu,
◗ wartość z końca ostatnich 12 miesięcy,
◗ kod błędu z datą wystąpienia,
◗ tmax (dla grzejnika) aktualna,
◗ tmax (dla grzejnika) w ostatnim okresie.
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dzeń odbywa się zdalnie bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Duża
ilość pamięci pozwala na zapamiętanie odczytanych wartości z ostatnich 12 miesięcy.
– Nowe podzielniki pod względem
technicznym całkowicie różnią się
od poprzednio zamontowanych i porów ny wa nie ich (a zwłasz cza ich
wskazań liczbowych) jest całkowicie
bez za sad ne – wy ja śnia Ta de usz
Świątek, Dyrektor Handlowy – Pełno moc nik Za rzą du ISTA Pol ska.
Urządzenie cechuje się dużą niezawod no ścią dzia ła nia, wy so ką do kład no ścią od czy tu i roz li cza nia
dzięki elektronicznej technice pomiarowej. Ewentualny stan awaryjny podzielnika jest natychmiast sygnalizo wa ny na je go wy śl wie tla czu
odpowiednim kodem błędu. W minio nych kil ku la tach zo sta ły one
za mon to wa ne w set kach ty się cy
mieszkań, na terenie całej Polski.
Podzielniki Doprimo® 3 radio net
pracująna innych/wyższychpoziomach liczb ow ych, niż pop rzedn ie
podzielniki.Niektórzyużytkownicy
nowychpodzielnikówmylnieinterpretujątenfaktjakozawyżone,bądź
mylne wskazania nowego podzielnika.Wartopodkreślić,żepodzielnikiniesąlicznikamizużytegociepła
(liczonegow KilokaloriachlubDżulach)a służąjedyniedo proporcjonalnego podziału pomiędzy mieszkańców danego budynku kosztów
jego ogrzewania w danym okresie
rozliczeniowym.

wartość bieżąca zużycia
tryb dwuczujnikowy (2 sek)

wartość z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego (2 sek)
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Gruntowna modernizacJa KoleJnych JedenaStu nieruchomości GSm „luiza”

ruszył ii etap realizac
W ubiegłym 2014 roku pomyślnie zakończono I etap realizacji w naszej Spółdzielni Programu KAWKA. Przypomnijmy, że Program ten jest realizowany przy wydatnym
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Jego celem jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Program
w sumie dotyczy gruntownej modernizacji (położonych w Zabrzu – Zaborzu) 32
wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
dwu i trzy kondygnacyjnych, wykonanych
w technologii tradycyjnej. W ubiegłym roku,
zgodnie z przyjętym planem, zostało zmodernizowanych dziewięć budynków: trzy przy ul. Czereśniowej,
cztery przy ul. Jałowcowej i dwa przy ul. Kawika.
Wszystkie ww. budynki wyposażono w centralne ogrzewanie (dotychczas było piecowe węglowe lub etażowe

Roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Leszczynowej w Zabrzu.

Roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Jałowcowej w Zabrzu.

Ziemne roboty izolacyjne przy jednym z przeznaczonych
do termomodernizacji budynków przy ul. Leszczynowej
w Zabrzu.
4

W docieplonych budynkach wykonano nowe pokrycie
dachowe wraz z nową obróką blacharską i orynnowaniem. Ponadto wykonano docieplenie stropodachów.
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cji Programu KawKa
węglowe/gazowe) oraz w ciepłą wodę (c. w. u.). W tym celu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w każdym budynku oddzielnie zainstalowało wymienniki ciepła a w mieszkaniach założono liczniki ilości dostarczonego ciepła. Rozliczenia dostarczonej ciepłej wody
użytkowej będą zbiorcze (podzielnikiem będzie licznik
ciepłej wody zamontowany w każdym lokalu mieszkalnym). Do budynków zostało doprowadzone nowe przyłącze kablowe, wraz z wymianą wewnętrznej linii zasilania
(tzw. WLZ). Strop każdego budynku nad ostatnią
kondygnacją został docieplony. Ściany budynków docieplono styropianem o grubości 14 cm. Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne wyniesie poniżej 0,3 (zgodnie z aktualnymi wymogami
technicznymi). Ponadto wymieniono, na energooszczędne, wszystkie okna.
Zgodnie z przyjętym planem, w tym roku rozpoczął
się II etap programu KAWKA, który powinien zostać zakończony pod koniec bieżącego roku. Obejmie on budynki przy ul. Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 oraz
budynki przy ul. Jałowcowej 12, 14, 16. Zakres modernizacji jest taki sam jak w budynkach zmodernizowanych
w roku ubiegłym. Od kilku tygodni trwają prace związane
z wymianą okien i dociepleniem elewacji ww. budynków.
W kolejnych miesiącach zostanie wykonana przez ZPEC
Zabrze sieć ciepłownicza i jej przyłącza do ww. budynków.

Widok ogólny docieplanych budynków przy ul. Leszczynowej w Zabrzu.

Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków styropianem
grubości 14 cm i roboty wykończeniowe nowych elewacji.

Do docieplanych budynków doprowadzono nowe przyłącza kablowe wraz z wymianą wewnętrznej linii zasilania
(tzw. WLZ).
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Ostatni strop każdego budynku został docieplony specjalnym materiałem izolacyjnym wdmuchiwanym pneumatycznie w przestrzeń zamkniętą stropu.
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wielkanocne
przysłowia ludowe
❖ 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.

Kontynuujemy naszą rubrykę
pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy,że zamieszczamy
w niej odpowiedzi na zadawane
przezczłonków i najemców Spółdzielnipytaniaw kwestiachprawnych.
Pytania można zadawać także telefoniczniedzwoniącna numer tel ef on u 32 278-67-12
wewn. 47, 48, Dział Członkowski – w każdy piątek w godz.
10.00-12.00.
OdpowiedziudzielaradcaprawnySpółdzielnimgrBogusławRumas.

❖ Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek.

Prawo do lokalu
socjalnego

❖ 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.
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W związku z orzeczoną wobec
mnie eksmisją z zajmowanego
mieszkania, chcę skorzystać z prawa do lokalu socjalnego. Komu
ono przysługuje?
O prawie do lokalu socjalnego
orzeka Sąd, biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną pozwanego dłużnika – o czym mówi art. 14 ustawy z 21.06.2001 r.
o ochro nie praw lo ka to rów,
mieszkaniowym zasobie Gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego.
Stroną procesu o przyznanie
lokalu socjalnego jest Gmina.
Sąd nie mo że orzec o bra ku
uprawnienia do lokalu socjalnego
wobec kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych, obłożnie chorych, emerytów, rencistów, osób posiadających status
bezrobotnego, osób spełniających
przesłanki określone przez Gminę – chyba, że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu, niż
w dotychczas używanym.
Osobie, której Sąd w postępowaniu eksmisyjnym nie przyznał prawa do lokalu socjalnego,
przysługuje pomieszczenie tymczasowe.
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malowanie klatek schodowych
– zgodnie z planem

Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Leszczynowej 16 w Zabrzu.
Jednym z istotnych wyznaczników
komfortu zamieszkiwania jest estetyka klatek schodowych. O bieżącą czystość dba firma sprzątająca i sami
mieszkańcy. Natomiast malowanie
klatek schodowych wykonują firmy na
zlecenie Spółdzielni – zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na marginesie, warto podkreślić, że klatki schodowe nie są już w takim stopniu jak

kiedyś „obiektem zainteresowania”
różnej maści wandali, graficiarzy itp.,
ponieważ do większości klatek schodowych można się dostać tylko poprzez skorzystanie z domofonów.
W zasobach mieszkaniowych naszej
Spółdzielni znajduje się kilkaset klatek schodowych.
Ze względu na spore koszty malowania klatek schodowych (które są pokrywane z funduszu remontowego danej
nieruchomości), w GSM „Luiza” przyjęto zasadę, że ich malowanie odbywa
się co 10 lat.
Kilka lat temu Zarząd naszej Spółdzielni przyjął Harmonogram malowania klatek schodowych (zatwierdzony w 2011 roku przez Radę Nadzorczą GSM „Luiza”). Harmonogram ten obejmuje lata 2011 – 2016.
Jest on konsekwentnie realizowany.
Z dokonanych zestawień wynika, że
w latach 2011 – 2014 gruntownej renowacji poddano 211 klatek schodowych. Jeśli stan techniczny okien
na klatkach schodowych był zły – wymieniono także stolarkę okienną.
W naszych zasobach są klatki schodowe ogrzewane (budynki z siecią c.o.)
i klat ki scho do we nieogrzewane.
Ogrzewane są malowane w okresie jesienno-zimowym, a nieogrzewane
w okresie wiosenno-letnim.
W tym roku, zgodnie z przyjętym
Harmonogramem… do malowania
przewidziano klatki schodowe w bu-

dynkach przy: ul. Chroboka 1-3;
4-6; 5-7; 8-10; 20-22, ul. Bielszowickiej 100a; ul. Mendego 25; ul. Barlickiego 1-10; ul. Rataja 14; ul. Szymanowskiego 4; ul. Trębackiej 11; ul.
Leszczynowej 16, 25, 27, 29, ul. Kawika 20 i 22.

Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Banachiewicza 17 w Zabrzu.

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

Policja
ostrzega!

...a tak jest

Nowy parking przy ul. Rodła, po zakończonych robotach wodno-kanalizacyjnych Gminy Zabrze.

Komunikat
GSM „Luiza” zawiadamia, że w związku z informacją Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Dz. U. Nr 123
poz. 858 z dnia 12.06.2006 r. z późniejszymi zm.) od dnia 31 marca 2015
roku do dnia 30 marca 2016 roku na terenie miasta Zabrze obowiązywać
będzie nowa opłata za wodę i ścieki:
Cena 1 m. sześc. zimnej wody:
5,98 zł.
Cena 1 m. sześc. odprowadzonych ścieków: 8,39 zł.
Ogółem woda + ścieki:
14,37 zł/m³
Cena ciepłej wody ulega automatycznie zmianie:
14,37zł/m³ (zimna woda) + 18,64 zł/m³ (podgrzanie): 33,01 zł/m³ (ciepła
woda).
Powyższe kwoty zawierają podatek VAT w wys. 8%
8

Mając na uwadze podstawową potrzebę każdego człowieka jaką jest poczucie bezpieczeństwa, które odnosi
się zarówno do własnej osoby, jak
i osób najbliższych, Komenda Miejska Policji w Zabrzu organizuje kampanię edukacyjno-informacyjną ,,Stop
Fałszywym Wnuczkom”.
Celem nadrzędnym tej kampanii
jest ograniczenie liczby popełnianych
przestępstw, szczególnie oszustw
,,na wnucz ka”, ,,na po li cjan ta”,
,,na urzędnika”, na „funkcjonariusza
CBŚP/CBA”, ,,na pracownika administracji”, czy też ,,na księdza”. Ponadto kampania ma na celu wzrost
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, a w szczególności osób starszych.
W walce ze sprawcami czynów
przestępczych i wszelkimi patologiami społecznymi należy wykorzystać wszystkie możliwe sposoby
i środki, zjednoczyć wszystkie środowiska przychylne Policji i wspierające jej działania.
W związku z powyższym w swoim imieniu, jak również funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu, pragnę zaprosić Państwa
do współpracy w ramach realizacji
kampanii „Stop Fałszywym Wnuczkom”.
Priorytetem w tym zakresie jest
przekazywanie lokatorom wiedzy
o bezpiecznych postawach, które
niejednokrotnie pozwolą uchronić
mieszkańców Zabrza przed przestępcami. Dlatego też w załączeniu
przesyłamy ulotkę informacyjną
„Po li cja ostrze ga – UWA GA
OSZUST”. (...)
Łączę nadzieję, że dzięki współpracy Policji i Spółdzielni Mieszkaniowych, instytucji które łączy dbałość
o człowieka i dobro wspólne, uda się
zapobiec licznym przypadkom czynów przestępczych.
Komendant Miejski Policji
w Zabrzu
mł.inspektorDariuszWesołowski
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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?
będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
nie otwieraj drzwi bez sprawdzania, kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj;
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np.: Policji, banku, administracji, elektrowni
czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Twojego domu
kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
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;
jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny, funkcjonariusza czy urzędnika natychmiast powiadom o tym Policję, dzwoniąc pod numer
telefonu 997.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 1 (69) 2015
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w troSce o naSze zdrowie
Około 200mlnzłotychwydajeco
rokuWojewódzkiFunduszOchrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicachna realizacjęinwestycji,którychcelemjestzmniejszenie
emisjizanieczyszczeńdo atmosfery.
Dodatkowepieniądzena walkęz niską emisją po raz drugi pochodzą
takżez ProgramuKAWKArealizowanegowspólniez NarodowymFunduszemOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej.
26 listopada 2014 r. w siedzibie
NFOŚiGW w Warszawie przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy..., które przystąpiły do Programu KAWKA,
podpisali umowy o współpracy, kontynuując tym samym wspólne działanie ww. instytucji w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia
powietrza w miastach. W Programie... uczestniczą WFOŚiGW w Kielcach, Poznaniu, Opolu, Krakowie,
Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku,
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie
oraz Toruniu.
Najwięcej miast zainteresowanych
Programem KAWKA znajduje się
na Gór nym Ślą sku, Ma zow szu
i w Małopolsce. Łącznie ponad 160
mln zło tych zo sta nie roz dzie lo nych pomiędzy 11 Wojewódzkich
Fun du szy... wdra ża ją cych Pro gram KAWKA na terenie swoich
województw.
Większość zaplanowanych przedsięwzięć obejmie podłączenie obiektów ogrze wa nych do tych czas
przy pomocy pieców węglowych,
do miejskich sieci ciepłowniczych lub
za stą pie nie wę glo we go ogrze wa nia – gazowym. W wielu przypadkach budynki, w których dokonano
wymiany źródła ciepła, zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji, osiągając tym samym cel oszczędności energii i obniżenia kosztów
ogrzewania. W kilku przedsięwzięciach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych, które wspomagać
będą w sposób bezemisyjny produkcję ciepłej wody. Jest to druga edycja Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2. KAWKA – Likwida cja ni skiej emi sji wspie ra ją ca
10

cenne wsparcie wFośiGw
wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
Wojewódzkie Fundusze... realizują Program KAWKA na podstawie
określonych przez siebie warunków

Uzyskane w ramach Programu...
środki finansowe są skierowane na likwidację lokalnych źródeł ciepła
oraz na pod łą cze nie obiek tów
do miejskiej sieci ciepłowniczej lub
zastąpienie ich przez bardziej ekolo-

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 2 O OK. 12 TYS. TON/ROK.

konkursowych. Środki są rozdzielane w oparciu o liczbę mieszkańców
w miastach, w których występują obszary przekroczeń, a całkowita kwota dofinansowania może wynieść
nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym udział dotacji
ze środków NFOŚiGW nie przekracza 45% kosztu kwalifikowanego
przedsięwzięcia. WFOŚiGW, zgodnie z własną strategią, będą mogły
udzielić dofinansowania do kolejnych 45% (w formie dotacji lub pożyczki).
O zasadach
Programu KAWKA
Program KAWKA mógł powstać
dzięki zmianom, jakie zaszły w ustawie Pra wo ochro ny śro do wi ska,
do której wprowadzono stosowne
zapisy unijnej dyrektywy CAFE (czyste powietrze dla Europy). Dlatego
Program KAWKA, po raz pierwszy
od wielu lat w tak szerokim zakresie,
za pro po no wał
do fi nan so wa nie
na walkę ze smogiem. To łącznie 800
milionów złotych zaoferowanych
przez Fun du sze Wo je wódz kie...
i NFOŚiGW by walczyć o czystsze
powietrze w swoich regionach.

giczne źródła ciepła. Możliwe jest
również wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach. Do obowiązkowych elementów objętego
wsparciem przedsięwzięcia należą
także kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne płynące z eliminacji niskiej emisji oraz tworzenie baz danych pozwalających na rejestrowanie źródeł emisji.
Pie nią dze są prze zna cza ne na
zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza
w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń tych
zanieczyszczeń, dla których zostały
opracowane programy ochrony powietrza. Ideą projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 10*, PM 2,5*
oraz benzo(a)pirenu zagrażających
zdrowiu i życiu ludzi, a także wzrost
efektywności energetycznej. Programem objęte są miasta powyżej 10 tys.
mieszkańców, w których występuje
przekroczenie stężeń szkodliwych
związków w powietrzu.
Miasta z województwa śląskiego,
w których realizowane są lub będą in-
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w walce o czyste powietrze*
westycje finansowane z Programu
KAW KA to: By tom, Cho rzów,
Cie szyn, Czę sto cho wa, Dą bro wa
Górnicza, Łaziska Górne, Racibórz,
Radzionków, Ruda Śląska, Sosnowiec, Za brze, Za wier cie, Żo ry,
Żywiec.
Program KAWKA
w województwie śląskim
Do Programu pn. „Poprawa Jakości Powietrza. Cześć 2. KAWKA
– Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” termin nabo ru wnio sków za koń czył się

30.05.2014 r. 29 wniosków zakwalifikowało się do drugiej części programu KAWKA, 26.11.2014 r. Fundusz zawarł umowę z NFOŚiGW
na udostępnienie środków na kwotę 7.291.441 zł. Środki są udzielane
Beneficjentom Programu KAWKA
w formie dotacji. Udział środków
Funduszu... udzielanych w formie pożyczki wynosić będzie 6.224.919 zł.
Łączny koszty całkowity inwestycji
wynosi 18 202 441 zł. Szacuje się, że
w wyniku realizacji „Części 2 Programu KAWKA” zlikwidowanych
zostanie 895 sztuk źródeł opalanych paliwem stałym, zabudowanych zostanie 98 sztuk źródeł ciepła (nie węglowych) oraz 248 sztuk

* Pył PM 10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji
organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może
zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren),
metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.
Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż
35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia
średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.
* Pył PM 2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej
niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg
oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa
wartość średnioroczna dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3,
poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 roku
27 µg/m3.
Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla
w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach
domowych oraz komunikacja w dużych miastach. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest
praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy
wpływ na jakość powietrza.
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źródeł ciepła węglowych (o sprawności nie mniejszej niż 80%) zastępujących zlikwidowane węglowe
źródła ciepła. Łączna moc zabudowywanych źródeł ciepła wynosić
będzie ok. 9,4 MW (megawat).
* Artykuł prasowy jest materiałem
pro mo cyj no -in for ma cyj nym Wo je wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zamieszczonym w ramach
kampanii edukacyjnej pokazującej
korzyści zdrowotne i społeczne płynące z eliminacji niskiej emisji.
Od redakcji. O realizacji Programu KAWKA w naszej Spółdzielni piszemy na str. 4-5 niniejszego wydania Biuletynu Informacyjnego GSM
„Luiza”.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach.
Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze
strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami
układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego
i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności
osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać
do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób
serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady
wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM 10 mogą powodować kaszel,
trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.
Informacjapochodzizestronyinternetowej
WojewódzkiegoInspektoratuOchronyŚrodowiska
w Warszawie.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

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,
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, 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
Księgowość 42, 43
Telefon awaryjny: 508 091 556

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. zaczyna się w marcu. 4.
mistrz kucia. 7. upomnienie. 8. małe kępy. 9. konopie do produkcji lin. 12. kropelka wody. 15. praca. 18. bije w piersi. 19. atak lotniczy. 20. mieszka za Uralem. 21. ponaglenie. 22. ozdobny puchar. 25. defensywa. 29. brązowieje
na słońcu. 31. pojemnik na ciepłą herbatę. 32. cenny kruszec. 33. wojsko. 34.
jeszcze nie zarost. 37. Bytomka w Zabrzu. 40. futbolówka. 43. okrągłe skrzyżowanie. 44. nasze miasto. 45. numer
w banku. 46. niejedna w talii. 47. kolumienka w balustradzie.
Pionowo: 1. święta z barankiem i pisankami. 2. stan pogody. 3. wypiek wielkanocny. 4. napój na mleku. 5. składnik

zapraw murarskich. 6. nasza Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 10. bieluteńki rekwizyt wielkanocny. 11. twórca mody. 13. święcona w Niedzielę Palmową. 14. dychawica. 16. mydlenie
oczu. 17. metal jak kolos. 23. angielskie
dodawane do potraw. 24. ptak budujący wiszące gniazda. 26. targowisko. 27.
krąg. 28. nie katoda. 29. karmią młode
mlekiem. 30. ósma część beczki, achtel. 34. ścianka z cegieł. 35. wisi na nim
pranie. 36. etap dziejów. 38. przejście
przez jezdnię dla pieszych. 39.
krzew. 41. blask pożaru. 42. główny
składnik powietrza.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 16dadząrozwiązanie
krzyżówki.

Wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl www.gsmluiza.com.pl
Redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

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

