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Święta Wielkanocne
są okazją do spędzenia radosnych chwil
w gronie najbliższych.
Wszystkim Członkom GSM Luiza”,
Właścicelom,
Najemcom i ich Rodzinom
życzymy aby ta rodzinna atmosfera
trwała cały rok
Rada Nadzorcza,
Zarząd
i Pracownicy GSM Luiza”

Gruntownejmodernizacjipoddano
kolejnych 12nieruchomościGSm„luiza”

rozpocząłsięiiietaprealizacji
programukawka

W

ubiegłym, 2015 roku, pomyślnie zakończono II etap realizacji
w naszej Spółdzielni programu KAWKA. Gruntowną modernizację przeprowadzono w budynkach przy ul. Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
oraz w budynkach przy ul. Jałowcowej 12, 14, 16. Przypomnijmy, że Program ten jest realizowany przy wydatnym wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dokończenie na str. 4

mŁodeSĄozdoBĄ,aStarSzeczĘStoStajĄSiĘzawadĄ

ostrożniezsadzeniemdrzewikrzewów
Wszyscy doceniamy zielone otoczenie naszych domów
i osiedli mieszkaniowych. O zieleń miejską dbają zarówno firmy gminne jak i firmy wynajęte przez administratorów nieruchomości. Zdarza się jednak, że „na własną rękę” niektórzy mieszkańcy sadzą w pobliżu swoich domów
(często blisko swoich okien i balkonów) drzewa oraz różnego rodzaju krzewy. Te skądinąd chwalebne działania
mają jednak i swoją negatywną stronę.

komunikat
Zarząd GSM „Luiza” zwraca się do mieszkańców
z prośbą o naniesienie do końca kwietnia br. numeracji
(zgodnej z numerem posiadanego mieszkania) na
drzwiach swoich piwnic. Naniesienie numeracji jest konieczne w celu łatwiejszego, szybszego ustalenia użytkownika danej piwnicy w przypadku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania itp.
Po tym terminie, piwnice bez numeracji, będą traktowane jako nieużytkowane (pustostany).

komunikat
Informujemy, że od lutego br. w zasobach naszej Spółdzielni trwa (w ramach legalizacji) wymiana wodomierzy zainstalowanych w mieszkaniach na liczniki wody nowej generacji – wyposażone w moduł do odczytu radiowego.
Ww. wymiana jest wykonywana przez firmę „Inwestprojekt” Katowice. Jej upoważnieni monterzy są wyposażeni w czytelne identyfikatory. Prosimy zatem o udostępnienie mieszkań, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy.
Wymiana wodomierzy jest dla mieszkańców wolna
od dodatkowych opłat. Zgodnie bowiem ze zmianą Regulaminu GSM „Luiza” określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni – wymienione prace zostaną rozliczone w ramach rozliczania kosztów utrzymania i eksploatacji budynku. Jednocześnie informujemy,
że nie zmieniają się dotychczasowe zasady rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.
O terminie wymiany wodomierzy wykonawca powiadomi mieszkańców konkretnej nieruchomości poprzez odrębne ogłoszenie.
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Po wielu latach, dawniej małe drzewka i krzewy, rozrastają się tak bardzo, że stają się swoistą
zawadą. Zasłaniają dostęp światła słonecznego
do okien, zacieniają spore połacie elewacji domów itp. Wtedy zwykle
sięgamy po proste rozwiązanie – przycięcie
konarów lub nawet wycięcie rosłych drzew oraz
mało estetycznych zarośli. To może jednak nam nastręczyć
sporo kłopotów a także wiele kosztować…
Mało kto zdaje sobie sprawę, że zasoby drzew znajdują się pod szczególną ochroną prawną wynikająca z zapisów ustawy o ochronie przyrody. W sierpniu ubiegłego roku została ona znowelizowana. Rzucają się w oczy
zwłaszcza wysokie kary za nadmierne przycięcie korony
drzew. Nowe przepisy zmieniają też zasady obowiązujące przy wycince drzew i krzewów.
Trudno tu wdawać się w szczegółowe omawianie
wszystkich rygorów i obostrzeń zawartych w ww. ustawie.
Należy jednak uczulić wszystkich, że „niewinne” przycięcie konarów drzew może być potraktowane jako uszkodzenie lub nawet jako zniszczenie drzewa. Decyduje o tym
wskaźnik procentowy – ile ubyło konarów i gałęzi w wyniku wykonanych przez nas przycięć. Natomiast o zezwolenie na wycięcie krzewów możemy ubiegać się, gdy
ich wiek przekroczy 10 lat.
Posadzić drzewa i krzewy jest bardzo łatwo. Jednak
z lektury ww. ustawy wynika, że ich wycięcie a nawet
przycięcie to – w sensie formalno-prawnym – nie taka prosta sprawa. Dlatego apelujemy: ostrożnie z sadzeniem
drzew i krzewów pod oknami i balkonami...

komunikat
Informujemy mieszkańców naszych zasobów, w których jest instalacja przewodowa na gaz ziemny, że używanie w tych mieszkaniach butli na gaz płynny (propan-butan) jest zabronione. Wynika to z przepisów
zawartych w ustawie opublikowanej w Dzienniku
Ustaw z 2004 r. nr 109 poz. 1156 par. 157 pkt. 6.
Oba rodzaje ww. gazów, w przypadku ulatniania się,
tworzą silną mieszankę wybuchową, co stwarza poważne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców danego budynku.
Nieprzestrzeganie ww. zakazu jest traktowane jako
przestepstwo i podlega zgłoszeniu do prokuratury. Dlatego prosimy mieszkańców naszych zasobów o zastosowanie się do powyższych przepisów, podyktowanych bezpieczeństwem nas wszystkich.
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StowarzySzenieFeniXapelujeowSparcie

wszystkiedziecisąnasze...
Te skądinąd chwytliwe i po stokroć
słuszne hasło mało kiedy znajduje tak
silne potwierdzenie jak w Stowarzyszeniu FENIX z siedzibą w ZabrzuZaborzu. Dzięki konkretnemu wsparciu wielu sponsorów i ludzi dobrej woli, a także zaradności Prezesa Stowarzy sze nia – Mie czy sła wa Ra bij,
wciąż rozszerza ono swój zakres działania.
– W swojej działalności koncentrujemy się na świetlicy środowiskowej
i ABC Przedszkolaka. Po prostu chcemy dać dzieciom i młodzieży szanse
na pożyteczne i miłe spędzenie wolnego czasu – stwierdza Prezes Stowarzyszenia FENIX.
W 2010 roku zarejestrowaliśmy nasze Stowarzyszenie, które na początku
zajmowało się działalnością charytatywną prowadząc świetlice środowiskowe dla dzieci. Po wejściu nowych przepisów okazało się, że dotychczasowa
siedziba świetlicy nie spełnia wszystkich
wymogów ppoż. Musieliśmy opuścić
tamte pomieszczenia i przenieść się
do byłej osiedlowej Hydroforni – łagodnie mówiąc – mocno sfatygowanej.
Społecznym wysiłkiem została wyremontowana i zaadaptowana na pomieszczenia świetlicowe. Pomagało
nam wielu sponsorów dostarczając
materiały budowlane i wykończeniowe
a także, sukcesywnie, wyposażenie.
Miasto wyremontowało dach i instalację elektryczną. Resztę zrobiliśmy sami.
Od marca 2012 roku rozpoczęliśmy normalną działalność, która – ogólnie

mówiąc – polega na pracy z dziećmi
w wieku od ok. 6 do 18 lat. Dzieci
pod fachowym okiem opiekunów mogą
tu nie tylko odrobić szkolne zadania ale
przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania. Ponadto spędzają miło
wolny czas na rozrywce i zabawie.
Wśród naszych bywalców jest także bardzo dużo dzieci mieszkańców zasobów GSM „Luiza”, które w Zaborzu
przeważają. W minionych kilku latach
udało nam się wybudować nowoczesny
plac zabaw dla dzieci, teren wokoło naszej świetlicy co roku się zmienia
na lepsze.
W planach na najbliższe miesiące
i lata mamy m.in. wybudowanie kawiarni letniej dla mieszkańców wraz
ze strefą Kubusia dla dzieci do lat
trzech. Ponadto rozbudujemy świetlicę tak, aby i seniorzy znaleźli u nas

swoje miejsce. W naszej dzielnicy jest
bowiem wielu emerytów, którzy właściwie nie mają swojej siedziby z prawdziwego zdarzenia. Nie chodzi tylko
o to, aby mieli gdzie przeczytać gazetę i wypić kawę, ale o to by dać im jakieś zajęcie – by mogli przyjść ze
swoimi wnuczkami i sami rozwijać
swoje zainteresowania.
Dlategozwracamsiędo mieszkańcównaszejdzielnicyZaborzei nietylko z prośbą o wsparcie finansowe
w postaciodpisu 1%na rzecznaszego Stowarzyszenia. Zapewniam, że
pieniądzetezostanąwłaściwiespożytkowane–kuzadowoleniui radości
naszych podopiecznych. Bo nie ma
nicbardziejsatysfakcjonującegojak
szczęśliwe,radosnedzieci,spędzająceczasna zajęciach,któreichjednocześniebawiąi rozwijają.

komunikat
Informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni zamieszkałych
w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej, iż decyzją Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Zabrzu oraz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków
w okresie od dnia 1.01.2016 roku
do dnia 31.12.2016 r. nie ulegają zmianie.
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Gruntownejmodernizacjipoddanokolejnych12nieruchomościGSm„luiza”

rozpocząłsięiiietaprealizacji
programukawka
Dokończenie ze str. 1

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 tym roku ruszył III etap realizacji ww. Programu - który jest przewidziany na lata 2016 i 2017. Wszystko jednak
wskazuje na to, że uda się go zrealizować do końca grudnia
tego roku. Dzięki łagodnej zimie prace modernizacyjne są
już w znacznym stopniu zaawansowane. III etap obejmuje
modernizację 12 budynków – osiem przy ulicy Korczoka
nr: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 i 77, jeden przy ul. Kalinowej 28, jeden przy ul. Olchowej 10 oraz dwa przy ul. Orzechowej 17, 19.
Tak jak w poprzednich etapach, w ramach Programu
KAWKA, wszystkie ww. budynki zostaną wyposażone
w centralne ogrzewanie (dotychczas było piecowe węglowe lub etażowe węglowe/gazowe) oraz w ciepłą wodę (c.
w. u.). W tym celu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w każdym budynku oddzielnie zainstaluje wymienniki ciepła a w mieszkaniach będą założone liczniki
ilości dostarczonego ciepła. Rozliczenia dostarczonej ciepłej wody użytkowej będą zbiorcze (podzielnikiem będzie
licznik ciepłej wody zamontowany w każdym lokalu mieszkalnym). Do budynków zostały już doprowadzone nowe
energetyczne przyłącza kablowe, wraz
z wymianą wewnętrznej linii zasilania (tzw. WLZ).
Ostatni, najwyżej położony strop każdego
budynku zostanie docieplony. Ściany budynków będą docieplone 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.
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nowyplanmalowaniaklatekschodowych
Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni, na swym styczniowym posiedzeniu przyjęła uchwałę dotyczącą nowego Planu malowania klatek schodowych. Plan ten obejmu je lata 2016 – 2020. W sumie w tym okresie zostanie wymalowanych ok. 148
klatek schodowych w zasobach
mieszkaniowych zlokalizowanych
w Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Przyjęto, że klatki schodowe są malowane
raz na 10 lat ze środków finansowych
zgromadzonych na koncie funduszu
remontowego danej nieruchomości.
Gdy jednak nie ma wystarczających
środków finansowych na funduszu remontowym, wtedy okres ten może się
wydłużyć.
Malowanie obejmuje także poprawki i uzupełnienia tynku (wykonanie gładzi gipsowych na ścianach
i sufitach klatek schodowych), malowanie balustrad schodowych i lamperii. Korytarze piwniczne również
zostają odświeżone. W przypadku,
gdy klatki posiadają starą instalację
elektryczną – jest ona wymieniana
na nową (wraz z zamontowaniem
nowych plafonier oraz włączników).
Przed samym malowaniem wymieniana jest stara stolarka okienna
w klatkach schodowych. W pierwszym i czwartym kwartale roku malowane są jedynie klatki, które posiadają centralne ogrzewanie.
Według planu, w tym roku zostanie wymalowanych 40 klatek schodowych, w następujących budynkach: przy ul. Brola 2, 5, 9, 11;
przy ul. Heweliusza 22-34 (3 klatki),
przy ul. Korczoka, 83, 85, 87, 89;
przy ul. Leszczynowej 7-7B; przy ul.
Wolności 380 i 426; przy ul. Żnieńskiej 5, 7, 9, 11; przy ul. Knosały 15
i 17; przy ul. Kokota 171 i 173;
przy ul. Solidarności 30; przy ul.
Sikorskiego 124.
Szczegółowy wykaz klatek schodowych przewidzianych do malowania w latach 2016-2020 jest do wglądu w Dziale Technicznym naszej
Spółdzielni w Zabrzu, przy ul. Wolności 412.

Malowanie klatek schodowych w budynkach GSM „Luiza” przy ul. Międzyblokowej 1 i 3 w Rudzie Śląskiej.

Malowanie klatek schodowych w budynku GSM „Luiza” przy ul. Leszczynowej 29 w Zabrzu.
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BieGŁyrewident:

wynikibadania
sprawozdaniaﬁnansowego
GSm„luiza”za rok 2015
Pod koniec lutego br. zakończyło się badanie sprawozdania finansowego GSM „Luiza” za 2015 r., który
przeprowadził niezależny biegły rewident z Kancelarii
Usług Finansowo-Księgowych „REWISTO” Krzysztof
Stoszek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Na ww. Sprawozdanie finansowe składa się:
❖ wprowadzenie do sprawozdania finansowego
❖ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 70.734.750,99 zł.
❖ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.132.129,87 zł.
❖ zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę: 1.209.365,73 zł.
❖ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
5.401.181,16 zł.
❖ dodatkowe informacje i objaśnienia.
W opinii biegłego niezależnego rewidenta czytamy
m.in.:
„Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we
wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla
oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) 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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Kontynuujemy naszą rubrykę pt. „Radca prawny
odpowiada”.
Przypominamy,żezamieszczamyw niejodpowiedzi
na pytaniazadawanetylkoprzezczłonkówSpółdzielni i najemców lokali mieszkalnych GSM „Luiza”.
Odpowiedzisąudzielanena pytaniadotyczącekwestii
prawnych,związanychwyłączniezesprawaminaszej
Spółdzielni.
Pytaniamożnazadawaćtelefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-12wewn. 47i 48w każdypiątekw godz. 10.00-12.00.

najemgarażu
odSpółdzielni
Od pewnego czasu korzystam bez umowy najmu
z pomieszczenia garażowego należącego do GSM
„Luiza”.Cozrobić,żebyuregulować(zalegalizować)
użytkowaniegarażu?
Przedmiotowe zagadnienie uregulowane jest w Regulaminie określającym wysokość opłat za pomieszczenia służące do przechowywania pojazdów mechanicznych w zasobach GSM „Luiza”.
W przypadku kiedy, fakt użytkowania pomieszczenia
z przeznaczeniem na przechowywanie pojazdów mechanicznych, zostanie wyjawiony poprzez wywiad środowiskowy Spółdzielni, lub użytkownik sam zgłosi
powyższy fakt w Spółdzielni, wówczas na wniosek
użytkownika może zostać zawarta z naszą Spółdzielnią
umowa najmu.
W umowie będzie określona wysokość czynszu
(zgodnie z Regulaminem wysokości opłat za pomieszczenia służące do przechowywania pojazdów mechanicznych w zasobach GSM „Luiza”) oraz obowiązek
uregulowania opłat za czas bezumownego korzystania
z pomieszczenia – maksymalnie 3 lata wstecz.
Natomiast w razie braku zgody użytkownika (wnioskodawcy) na powyższe rozwiązanie, Spółdzielnia
zobowiąże go do opróżnienia i opuszczenia pomieszczenia oraz wydania go do dyspozycji Spółdzielni – pod rygorem eksmisji. Skutkuje to poniesieniem
przez użytkownika dodatkowych kosztów sądowych
z tytułu postępowania eksmisyjnego. Ponadto będzie
on musiał pokryć koszty za wszczęcie postępowania
odszkodowawczego za bezumowne korzystanie z pomieszczenia.
Po przejęciu ww. pomieszczenia przez Spółdzielnię,
zostanie ono wystawione na przetarg.
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Dyplom dla pracowników GSM ,,Luiza”, którzy przed Świętami Bożego Narodzenia darowali zwierzakom z PSITULA suchą i mokrą karmę.

Jeśli ktoś z Państwa jest gotowy na zaproszenie do swojego życia dozgonnie kochającego zwierzaka za to, że się
dla niego po prostu jest, przyjaciela dla którego będziecie
całym jego światem, to schronisko jest otwarte i czeka
na Państwa każdego dnia – również w niedziele i święta.
Dodać w tym miejscu również należy, że w schronisku
mieszka bardzo wiele piesków starszych, które mogą być
wspaniałym towarzyszem nie tylko w domowym zaciszu,
ale również podczas spacerów, w trakcie których, dochowają spokojnego kroku, również starszym osobom. Zdaje
się że to szczególnie dla tych starszych piesków ważne jest
znalezienie domu pełnego miłości, na ostatnie lata ich bardzo przykrego, smutnego życia na które niewątpliwe,
żadne z nich nie zasłużyło. Natomiast jeśli macie Państwo
świadomość, że nie jesteście w stanie podołać codziennym
obowiązkom wiążącym się z posiadaniem psa lub kota, możecie Państwo wspierać schronisko finansowo, bądź poprzez
wirtualną adopcję psiaka lub kota, wpłacając co miesiąc
na niego kwotę 30 zł., bądź też wspierając schronisko dowolnymi wpłatami na wskazany numer rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GLIWICE nr 60 1050
1298 1000 0090 3056 8399.
Mieszkańców PSITULA można również wspomóc darując suchą i mokrą karmę, makaron, ryż, jak również ciepłe kocyki, ręczniki poszewki, wszystko co pomoże im przetrwać zimne dni i noce.
Natomiast Ci z Państwa którzy byliby zainteresowani adopcją zwierzaka z PSITULA proszeni są o zgłaszanie się
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 15.00. Pracownicy
schroniska pomogą Państwu w doborze najlepszego dla
Państwa psiego czy kociego towarzysza.
Ponadto chcieliśmy przekazać bardzo ważną informację.
Jeśli dostrzeżecie Państwo psa, który wałęsa się przez dłuższy czas bez opieki, prosimy nie ignorować takich sytuacji. Wystarczy zadzwonić na niżej wskazane numery telefonów i zgłosić niepokojącą sytuację.
Gdyby zwierzęta umiały mówić zapewne powiedziały by
nam ludziom, co je boli, czego brakuje, czego potrzebują, niestety skoro w sposób dosłowny tego nie potrafią, to
my ludzie powinniśmy zapewnić im przede wszystkim bezpieczeństwo i nie pozostawiać ich samym sobie.
B. P.
wolontariuszka z PSITULA

sek chcąc być dostrzeżony, niemalże zawisa na kratach boksu w oczekiwaniu, że ktoś właśnie jego, z tego miejsca zabierze. Choć są również takie pieski, które zwijają się w kłębek, jakby nie chciały, by je ktokolwiek dostrzegł. Czy to
strach przed człowiekiem? Jeśli tak, to każdy z nas może sobie wyobrazić, jakie zło musiało spotkać je ze strony człowieka, jeśli od niego, wolą być skazane na kawałek mało
przytulnego boksu i wieczny hałas szczekających psów.

telefonyinterwencyjne:
◗ TOZ Zabrze, tel. 505 125 974
◗ Straż Miejska, tel. 32 271 24 51, tel. bezpłatny 986
◗ Schronisko, tel. 32 271 47 97
◗ Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział
w Zabrzu, ul. Wolności 278, 41-800 Zabrze, tel. 32 271 47 97.
KRS: 0000344726

Być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że w Zabrzu
przy ul. Bytomskiej 133 mieści się schronisko dla bezdomnych psów i kotów – „PSITULMNIE”. W nim zwykle czeka na nowy dom ok. 180 piesków oraz ok. 20 kotów. Wszystkie zwierzaki w tym miejscu mają zapewniony posiłek, miejsce do spania, opiekę weterynaryjną oraz ogrom miłości, zarówno ze strony bardzo zaangażowanych pracowników PSITULA jak i ze strony wolontariuszy. Jednak, ani nikt z pracowników schroniska, ani wolontariusze nie są w stanie zapewnić im tyle czułości, miłości ile te zwierzaki potrzebują. To jak bardzo brakuje im człowieka, można dostrzec kiedy obok boksów przechodzą ludzie. Wówczas każdy pie-
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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

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. nasza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 6. święta z barankiem i pisankami. 8. duży samochód ciężarowy. 9. prośba o ciszę. 11.
rodzaj palmy. 15. istotny w karierze. 16. żółte pospolite grzybki. 17.
wcięcie w pasie. 18. złośliwa ironia. 19. biały puder kosmetyczny. 20.
na ramieniu listonosza. 23. chęć do jedzenia. 27. wysoki w rysopisie. 30. ciśnieniowy do kawy. 31. osoba podatna na hipnozę. 32. ciepłe okrycie dla
maluszka. 33. jajko wielkanocne. 34.
mazurek lub baba. 37. taniec kabaretowy. 40. obramowanie. 43. z Jackiem
w dawnej dobranocce. 44. śmigus. 45.
porcja żywności. 46. psikusy. 47. potra wa kuch ni wło skiej. 48. kar ty
do wróżenia. 49. wiosną na rzece. 50.
imię rajskie. 51. pies myśliwski.

Pio no wo: 1. pod po wia dacz. 2.
uszczerbek. 4. ,,zakręcony” nurt wody. 5. ptak gwiżdżący. 6. ich bogactwo
w warzywach i owocach. 7. taniec węgierski. 10. nasze miasto. 11. pierwiastek z grupy fluorowców. 12. ciastko
lub zamek błyskawiczny. 13. zatoka
Morza Czerwonego. 14. po prostu
Zabrze. 21. mania prześladowcza. 22.
bieluteńki rekwizyt wielkanocny. 24.
kropki na nosie. 25. okres ery mezozoicznej. 26. rytm marszu. 27. na odwrót. 28. zwój papieru. 29. święcenia
biskupie. 35. przyjęcie do pracy. 36. rośnie nad stawem. 38. zanik pamięci. 39. historyczne narzędzie tortur. 40.
prawdziwy przysmak. 41. półprodukt
do wyrobu wódek gatunkowych. 42.
dawny gramofon.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie
krzyżówki.
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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

