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W

dniach 25, 26 i 27 kwietnia br.,
odbędą się zebrania Walnego
Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach. Szczegółowy harmonogram i porządek obrad publikujemy
na str. 2. Jak co roku będziemy rozmawiać o naszych wspólnych, spółdzielczych sprawach.
Miniony rok był okresem znamiennym w ponad 20 – letniej historii naszej Spółdzielni. Przede wszystkim pomyślnie został zakończony kilkuletni
okres realizacji bardzo dużego przedsięwzięcia inwestycyjno-modernizacyjnego jakim był Program KAWKA.
Pisaliśmy o tym szeroko w poprzednim wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2016 roku.

WKRÓTCE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
GSM „LUIZA” W CZęśCIACh

Rzeczowa dyskusja
o naszych wspólnych sprawach
W ubiegłym roku, został ogłoszony
konkurs na najładniej urządzony balkon i przydomowy ogródek. Ponieważ
cieszył się on sporym zainteresowaniem mieszkańców zasobów naszej
Spółdzielni – będzie on ogłoszony także w tym roku.
Nie za leż nie od ww. Pro gra mu
KAWKA, z powodzeniem przebiega
kompleksowa termomodernizacja kolejnych budynków należących do naszej Spółdzielni. Potwierdzeniem tego są (ukończone w 2016 r.) modernizacje dużych budynków przy ul. Kalinowej 13 – 13E w Zabrzu oraz
przy ul. Paderewskiego 17 i 17A
w Rudzie Śląskiej. Nowym elementem
w obszarze modernizacji, była podję-

ta w 2016 roku, modernizacja dwóch
za byt ko wych bu dyn ków przy
ul. Ks. Niedzieli 30 i 32. Ich zdjęcia
(po zakończonej modernizacji publikujemy na str. 7).
Swoistym zwieńczeniem dobrego 2016 roku dla naszej Spółdzielni
by ło uczest nic two GSM „Lu iza”
w konkursie ekologicznym ogłoszonym przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. W konkursie
tym została wyróżniona GSM „Luiza” – jako jedyna Spółdzielnia Mieszkaniowa z naszego regionu. Szerzej
o tym piszemy na str. 4.
Dokończenie na str. 3

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GSM „LUIZA” W ZABRZU W CZęśCIACh 25-27.04.2017 R.

Porządek
obrad
1. Otwarcie Zebrania przez członka Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz
i dwóch Asesorów.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członków w częściach.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia Członków
w częściach oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2016.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności
GSM „Luiza” za rok 2016.
8. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2016 wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania i sposobu
podziału nadwyżki bilansowej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał (Uchwały zgłoszone
przez Zarząd GSM „Luiza”):
❖ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016,
❖ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za rok 2016,
❖ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,
❖ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
❖ w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi,
❖ w sprawie określenia najwyższej
sumy zobowiązań,
❖ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie zamiany; dot. ul. Jałowcowa 20.
❖ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie zamiany; dot. ul. P. Skargi 4.
11. Wolne wnioski, zapytania – dyskusje.
12. Zamknięcie obrad.
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harmonogram zebrań
I. Część Walnego Zebrania Członków. 25.04.2017 r. – Hala Sportowa MOSiR w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. 1-go Maja, 3-go Maja, Agrestowej,
Banachiewicza, Boh. Warszawskich, Buchenwaldczyków, Czereśniowej, Gen. de Gaulle'a, Goethego, Heweliusza, Jałowcowej, Kowalska,
Korczoka od nr 54 do nr 71, Leszczynowej, Mikulczycka, Mochnackiego, Olchowej, Paderewskiego, Pordzika, Rataja, Roosevelta, Rostka, Szymanowskiego, Śc. Górnicza, Trębacka, W. Walewskiego, Żnieńskiej oraz członkowie założyciele – okręgi wyborcze I, IV, VIII.
II. Część Walnego Zebrania Członków. 26.04.2017 r. – Hala Sportowa MOSiR w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Barlickiego, Brola, Dz. Rodła, Janika, Kalinowej, Kawika, Knosały, Kobylińskiego, Korczoka od nr 72 do nr 91,
Kossaka, Krasińskiego, Lompy, Małgorzaty, Mikołowskiej, Modrzewiowej, P. Skargi, Orzechowej, Porzeczkowej, Przy Prochowni, Rajskiej,
Sierakowskiego, Sikorskiego, Węgielnej, Zjednoczenia, Tyskiej,
Wolności – okręgi wyborcze III, V, VII.
III. Część Walnego Zebrania Członków. 27.04.2017 r. – Hala
Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10,
godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. – Bema, Bielszowickiej, Chroboka, Energetyków, Fińska, Jankowskiego, Jedności,
Kingi, Kokota, Ks. Niedzieli, Mierosławskiego, Międzyblokowej, Miodowej, Na Piaski, Paderewskiego, Piernikarczyka, Pionierów, Równoległa, Solidarności, Sportowców, Zamenhofa, Zielonej – okręgi wyborcze II, VI, IX.

Realizacja wniosków
WZCz 2016
Podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków
w częściach zgłoszono w sumie 39
wniosków. Głównie dotyczyły one
podniesienia standardu zamieszkiwania, wykonania różnego rodzaju prac remontowych i renowacyjnych. Adresatem kilku
zgłoszonych wniosków były władze miasta Zabrze i miasta Ruda
Śląska.
W wydaniach naszego Biuletynu Informacyjnego z września

i grudnia 2016 r. opublikowaliśmy wykaz zgłoszonych wniosków i ich realizację. Należy podkreślić, że żaden z ww. wniosków
nie pozostał bez odpowiedzi i zostały one zrealizowane do końca 2016 r.
Zainteresowanych ww. tematem
odsyłamy do Biuletynów Informacyjnych z września i grudnia 2016 r.,
są one również dostępne na naszej
stronie internetowej:
www.gsmluiza.com.pl
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Rzeczowa dyskusja
o naszych wspólnych
sprawach
Dokończenie ze str. 1

Wyniki badania
sprawozdania ﬁnansowego
GSM „Luiza”
za rok 2016
W marcu br. zakończyło się badanie sprawozdania
finansowego GSM „Luiza” za 2016 r., który przeprowadził niezależny biegły rewident z Regionalnego
Związku Rewizyjnego w Rybniku.
Na ww. Sprawozdanie finansowe składa się:
❖ wprowadzenie do sprawozdania finansowego
❖ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
69 394 706,22 zł.
❖ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk
netto w wysokości: 690 412,23 zł.
❖ zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę: 730 159,82 zł.
❖ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 962 437,65 zł.
❖ dodatkowe informacje i objaśnienia.
Z informacji zawartych w Sprawozdaniu finansowym
GSM „Luiza” za 2016 r. wynika, że sytuacja finansowo-ekonomiczna naszej Spółdzielni jest prawidłowa.

REKLAMA

Przebieg roku 2016 potwierdził również dobrą kondycję naszej Spółdzielni o czym mówi informacja o wynikach badania jej sprawozdania finansowego za 2016 r.
Jak co roku przeprowadza je biegły rewident (wybrany
w postępowaniu konkursowym, ogłoszonym w środkach
masowego przekazu). Ww. informację zamieszczamy obok.
Podsumowując: minione dwanaście miesięcy jakie
upłynęły od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni należy uznać za bardzo udane.
Nie wszystkie jednak sprawy nas zadowalają. Budzi nasze zastrzeżenia estetyka i stan techniczny starszej substancji mieszkaniowej Spółdzielni, zwłaszcza tej położonej
w centrum Zabrza (np. przy ulicy: Goethego, 1 Maja, 3 Maja, Gen. de Gaulle’a). Mimo deklaracji władz miasta Zabrza, że podejmie w tym względzie konkretne działania – nadal brak ostatecznych decyzji.
Choć w zasobach GSM „Luiza” zamieszkują nie tylko
członkowie Spółdzielni ale i właściciele oraz najemcy lokali mieszkalnych to tylko na członkach GSM „Luiza” spoczywa odpowiedzialność za nasz wspólny majątek.
Dlatego tak ważne jest, aby podczas Walnego Zebrania Członków w częściach – w spokojnej, rzeczowej atmosferze wypracować wspólny plan pracy na następne lata. Dlatego w interesie nas wszystkich leży jak największa obecność wszystkich członków GSM „Luiza”
na poszczególnych zebraniach Walnego Zgromadzenia.

BIEGŁY REWIDENT:

Niedawno zakończono malowanie klatek schodowych w 5-cio kondygnacyjnym
budynku przy ul, Heweliusza 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34 w Zabrzu.
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STATUETKA EKOKARLIK – PRESTIżOWY TYTUŁ ZA SZEROKO POjęTE PRZEDSIęWZIęCIA Z ZAK

Ważne wyróżnienie
to Spółdzielnia musiała potwierdzić, że nie była obciążana w minionych trzech latach karami z tytułu korzystania
ze środowiska.
Konkretne, udokumentowane działania Zarządu GSM
„Luiza” w minionych kilku latach, (ich prezentację zamieszczamy poniżej) w zakresie ekologii, edukacji ekologicznej oraz redukcji niekorzystnego oddziaływania
na środowisko naturalne, stały się podstawą pozytywnej
oceny naszej Spółdzielni przez WFOŚIGW Katowice.
I.
GSM „Luiza” wykonała w latach 2014 – 2016,
termomodernizację 43 budynków tj.:
● 2014 r. – 7 budynków (ul. Korczoka 87, 89, ul. Bielszowicka 95-95c),
● 2014 r. – 4 budynki (ul. Korczoka 72-72e, 74-74a,
ul. Kalinowa 15-15c) Termomodernizacja budynków wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.
● 2015 r. – 3 budynki (ul. Banachiewicza 17, ul. Korczoka 91, ul. Orzechowa 8),
● 2016 r. – 1 budynek (ul. Paderewskiego 17-17a),
● 2016 r. – 1 budynek (ul. Kalinowa 13-13e).
II.
Realizacja przez GSM „Luiza” Programu KAWKA
tj.: termomodernizacja 32 budynków w latach od października 2014 r. do października 2016 r. (w tym likwi-

B

ardzo pozytywnie rozpoczął się bieżący rok dla naszej Spółdzielni. Oto bowiem zostaliśmy wyróżnieni w konkursie ekologicznym EKOKARLIK organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach.
Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego,
realizujących szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami w konkursie są: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.
Aby wziąć udział w ww. Konkursie należało wypełnić
kilkustronicowy, szczegółowy kwestionariusz dotyczący
gospodarki wodno-ściekowej w GSM „Luiza”, gospodarki odpadami, redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i na energię cieplną, usunięcia i unieszkodliwienia
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Ponad4
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KRESU OChRONY śRODOWISKA

e dla GSM „Luiza”
dacja źródeł niskiej emisji spalin i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej).
● I etap 9 budynków – ul. Kawika 13, 15, ul. Jałowcowa 3-5, 18, 20, 22, ul. Czereśniowa 2-2a, 4-4a, 6-6a,
● II etap 11 budynków – ul. Jałowcowa 12, 14, 16,
ul. Leszczynowa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
● III etap 12 budynków – ul. Korczoka 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75, 77, ul. Kalinowa 28, ul. Olchowa 10, ul. Orzechowa 17, 19).
III.
Inne działania ekologiczne GSM „Luiza”:
● Selektywne zbieranie odpadów komunalnych – ponad 99,9 % selekcjonowania odpadów.
● Wymiana w mieszkaniach, w 2016 r. wodomierzy
na nowe z odczytem radiowym – ok. 5800 szt.
● Wymiana w 80 budynkach oświetlenia na energooszczędne (lampy diodowe), zastosowanie lamp
z czujnikami ruchu, zmierzchu, wyłączniki czasowe
na klatkach schodowych.
● Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 10 752 GJ/rok.
● Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z elewacji budynków
w ilości 26,07 ton. Został usunięty azbest z elewacji
wszystkich budynków GSM „Luiza”.
● Uzyskane przez GSM „Luiza” efekty ekologiczne
w zakresie zmniejszenia emisji do powietrza:
Pył – 9 876 kg/rok, SO2 – 15 042 kg/rok, NOx – 3 010

kg/rok, CO – 1 375 kg/rok, CO2 – 1 763 290 kg/rok,
b-a-p – 3,63 kg/rok.
IV.
Działania edukacyjne i informacyjne GSM „Luiza”
dotyczące tematyki ekologicznej:
● Komunikaty, informacje, artykuły prasowe własne
oraz obce zamieszczane w Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni.
● Organizacja konkursu na najładniejszy balkon
i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni.
◗ Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, jako jedyna Spółdzielnia Mieszkaniowa z naszego regionu znalazła się w gronie dużych przedsiębiorstw i jednostek samorządowych – laureatów konkursu EKOKARLIK 2016,
którymi zostali również:
◗ Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
◗ SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu,
◗ Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.,
◗ Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą
w Bytomiu,
◗ Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach,
◗ Gmina Chybie,
◗ Gmina Tworóg.
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KOMUNIKAT
Informujemy, że nasza Spółdzielnia oferuje na wynajem lokale użytkowe w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Zabrza i Rudy Śląskiej (dogodny dojazd, usytuowanie przy głównych drogach osiedlowych). Lokale te
o zróżnicowanej powierzchni użytkowej (od 18 m2 do 166 m2), znajdują się
na parterze budynków. W większości zostały one wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną (ogrzewanie, sieć wodnokanalizacyjna, energia elektryczna).
Bliższych informacji o warunkach wynajmu ww. lokali udziela Dział
Członkowski GSM „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412 I piętro,
pokój 114, w godz. 7.00 – 17.00 (poniedziałek) oraz w godz. 7.00 – 15.00
(wtorek – piątek) Tel. centrala: 32 278-67-12 lub 32 278-67-13
wewn.: 32, 43.

KOMUNIKAT
Decyzją Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
od dnia 31.03.2017 r. do dnia 30.03.2018 r. na terenie miasta Zabrze obowiązywać będzie nowa stawka za zimną wodę i odprowadzenie ścieków:
zimna woda………….…...: 6,20 zł/m3
odprowadzenie ścieków.…: 8,92 zł/m3
Razem opłata za wodę…...: 15,12 zł/m3
Jednocześnie opłata za ciepłą wodę ulega zmianie: 18,64 zł (podgrzanie) + 15,12 zł/m3 = 33,76 zł/m3.
Ponadto przypominamy o nowych stawkach opłat za wodę na terenie miasta Ruda Śląska, które uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2017 r.:
zimna woda………….…….: 5,43 zł/m3
odprowadzenie ścieków..….: 8,37 zł/m3
Razem opłata za wodę…....: 13,80 zł/m3
Jednocześnie opłata za ciepłą wodę ulega zmianie: 18,64 zł (podgrzanie) + 13,80 zł/m3 = 32,44 zł/m3.

KOMUNIKAT
Zarząd GSM „Luiza” przypomina, że na klatkach schodowych został rozwieszony harmonogram informujący o datach wywozu odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych posesji. Wyżej wymienione odpady należy wystawiać nie wcześniej niż na 48 godzin przed podanym
terminem.
Wcześniejsze wystawianie ww. odpadów, powoduje interwencje Straży
Miejskiej w naszej Spółdzielni. Mogą one skutkować nałożeniem mandatów pieniężnych. Będą one pokrywane z funduszy remontowych tych posesji, do których przynależna jest zatoka śmietnikowa. Ponadto Spółdzielnia będzie zobowiązana do usunięcia gabarytów zbyt wcześnie
wystawionych na koszt (dodatkowy) posesji, z których zostaną one wywiezione.
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KOMUNIKAT
W związku z tym, że w zasobach
GSM „Luiza” trwa wymiana starych wodomierzy na wodomierze
nowe (ze zdalnym odczytem radiowym) spotykamy się z licznymi pytaniami w sprawie dalszych płatności za zużytą wodę.
Informujemy zatem, że zasady
rozliczeń się nie zmieniają. Nadal
ostatniego dnia każdego miesiąca lokator odczytuje stan wodomierza i uiszcza opłaty na blankietach opłat za wodę lub przelewem bankowym – wpisując
do jakiego stanu licznika (tj. ilości zużytej wody) dokonuje płatności.
Wprowadzany system zdalnego
odczytu wodomierzy ma na celu
wyeliminowanie niedoborów wody jakie odnotowujemy w bilansie
zużycia wody. Jest on efektem
różnicy pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego zabudowanego w piwnicy danego budynku
a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zamontowanych w poszczególnych mieszkaniach.
Wyżej wymieniony system odczytu daje możliwość (w każdej
chwili i bez wchodzenia do mieszkań) wykonania odczytu kontrolnego i gwarantuje zabezpieczenie
przed wszelkimi nadużyciami (np.
używanie magnesu w pobliżu wodomierzy).
Ponadto informujemy, że jest
zabronione ściąganie nakładki
z wodomierza jak i zrywanie
plomb. Wszelkie ww. wymienione ingerencje na wodomierzu są
rejestrowane i w konsekwencji
spowodują dalsze rozliczanie
za zużytą wodę na zasadach jakie obowiązują dla lokali nieopomiarowanych.
Dział Wodny
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TYM RAZEM UL. KS. NIEDZIELI 24 I 26

Kolejne budynki
do konserwatorskiej renowacji
Niedawno zakończyły się konserwatorskie
prace naprawcze budynków przy ul. Ks. Niedzieli 30 i 32 w Rudzie Śląskiej. Obejmowały
one m. in. wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę ceramiczną, wymianę obróbek
blacharskich na dachu, założenie nowych rynien i rur spustowych. Ponadto wykonano renowację elewacji, polegającą m.in. na ich oczyszczeniu ze starych powłok malarskich, usunięciu
starego spoinowania i zastąpienie i go tzw. fugą trasową. Naprawiono spękania murów, uzupełniono braki w murze przy użyciu cegieł rozbiórkowych lub nowych, ale o analogicznych
parametrach technicznych, kolorze i wymiarach jak cegła oryginalna. Program prac remontowych obejmował również: nałożenie nowej warstwy tynku mineralnego, czyszczenie
i malowanie drewnianych belek muru pruskiego na elewacjach szczytowych ww. budynków,
wymianę okien i drzwi wejściowych do budynków. Wykonano tzw. opaskę wokół budynków z betonowej kostki brukowej oraz brukowe dojścia do budynków. Została również
wymieniona wewnętrzna linia zasilania (tzw.
WLZ). W ten sposób został przywrócony dawny, historyczny charakter budynków z początku XX wieku.
Wiosną br. rozpoczną się konserwatorskie
prace naprawcze kolejnych dwóch budynków przy ul. Ks. Niedzieli 24 i 26. Ich zakres
będzie taki sam jak w budynkach nr 30 i 32.

OBOWIąZKIEM LOKATORA jEST DBAŁOść O STAN TEChNICZNY URZąDZEń GAZOWYCh

Nie lekceważ zagrożenia życia i zdrowia!
Zgodnie z art. 62. ustawy Prawo Budowlane, obiekty
budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli
przynajmniej raz w roku. Dotyczy to także urządzeń
grzewczych.
Wadliwie działający piecyk gazowy jest przyczyną
wydzielania się czadu, (tlenku węgla) który może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci.
Za systematycznymi przeglądami przemawiają nie tylko względy formalne. Dużo ważniejsze są argumenty
związane z bezpieczeństwem oraz ekonomią. Przy sprawnie działającym grzejniku (czysty palnik, czysta nagrzewnica, sprawnie działająca wentylacja, wystarczająca ilość
powietrza do spalania) zawartość toksycznego tlenku węgla w spalinach jest śladowa.
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Systematyczna konserwacja gwarantuje ponadto brak
usterek wynikających ze zużycia poszczególnych części,
minimalizuje także ryzyko wystąpienia niespodziewanych
awarii i wszystkich wiążących się z nimi konsekwencjami.
Wyczyszczony i wyregulowany kocioł osiąga wyższą
sprawność energetyczną, dzięki czemu użytkownik ponosi niższe koszty eksploatacji bieżącej. Bez regularnych
kontroli i czyszczenia, urządzenie grzewcze potrafi zużywać nawet do 10 procent więcej paliwa! Trzeba również
zaznaczyć, że koszt systematycznej konserwacji jest niższy od kosztu naprawy wykonywanej po wystąpieniu niespodziewanej awarii. Sprawnie działający kocioł oznacza
też zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska tlenków azotu zawartych w spalinach.
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INFORMATOR GSM „LUIZA”
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65
Godziny pracy:
poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
Administracje:
Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, 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: 1. dyngus. 6. posag.
8. mleczny, ciągnący się cukierek.
9. zielone z koroną. 10. uprawiany dla
zdrowia. 13. błazen. 16. efekt pracy
górnika. 19. zapas. 20. las syberyjski. 21. odwrotna strona monety.
22. odprowadzają wodę z dachu.
23. nie katoda. 26. na głowie króla. 30.
podpora wiaduktu. 32. brak kłamstwa. 33. bezpieczniki w instalacji
elektrycznej. 34. stan zniszczenia. 35.
śmigus. 38. poza tym, nadmiernie. 41.
może być widokowy. 44. orator. 45. nasze miasto. 46. Bytomka w Zabrzu.
47. mocny nawyk. 48. głośny płacz.

na. 11. na stole wielkanocnym. 12.
„Spółdzielcy pytają, radca prawny
odpowiada” w Biuletynie Informacyjnym GSM Luiza. 13. tramwajowa: Zaborze, Mikulczyce, Biskupice. 14.
na pisankę lub kraszankę. 15. naczynie goryczy. 17. dziura. 18. biały
na ścianie w kinie. 24. trzymane
na wodzy. 25. osobowy w wieżowcu. 27. bardzo silny wiatr. 28. Miejski
Botaniczny w Zabrzu. 29. karteczka
od listonosza. 30. groteska. 31. Nasza
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 35. diabeł. 36. nadmiar zajęć. 37.
dzienny przychód w sklepie. 39. klaser. 40. dwanaście sztuk. 42. czepia się
psiego ogona. 43. otula szyję.

Pionowo: 2. firma. 3. rola. 4. sterta. 5. nastroszona fryzura. 6. bywa porywisty. 7. nóż do korowania drew-

Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 22dadząrozwiązanie
krzyżówki.
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Telefon awaryjny: 508 091 556
czynny poniedziałek – piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty, niedziele i święta czynny
w godz. 7.00-22.00.

ISTOTNE TELEFONY:
● ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Straż Pożarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Straż Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 788 03 61
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 271 31 15
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
● RUDA ŚLĄSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Straż Pożarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Straż Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 248 27 51
Carbo-Energia 32 248 12 35
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 244 34 51
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74

