Nr 1 (81)
MARZEC 2018 r.
ISSN 1640-114X

Dziśw numerze:
❐ Dalszyciągremontubudynku
przy ul.Jankowskiego12-12B
czytajstr. 2
❐ Komunikaty
czytajstr. 2
❐ Spółdzielcypytają,
radcaprawnyodpowiada
czytajstr. 6
❐ Noweobliczesiedziby
StowarzyszeniaFENIX
czytajstr. 7
❐ Krzyżówkaz hasłem
czytajstr. 8

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”

Potrzebna druga edycja Programu KaWKa

działania gSm „Luiza” w zakresie
termomodernizacji i ograniczenia niskiej emisji

G

órnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” na terenie Zabrza
i Rudy Śląskiej posiada 317 budynków mieszkalnych. Ich stan
techniczny oraz zainstalowane w nich systemy ogrzewania są
bardzozróżnicowane.Tymsamymróżnyjeststopieńnegatywnegooddziaływaniana środowiskonaturalne,główniena jakośćpowietrza.Tozaś
stanowiważnyczynnikwpływającyna komfortzamieszkiwaniaw zasobachGSM„Luiza”.Dlategonicdziwnego,żeniemalna każdymWalnym
ZgromadzeniuCzłonkówGSM„Luiza”tematten„jestwiecznieżywy”
w kataloguzgłaszanychwniosków.
Ponadtogrupymieszkańcówod czasudo czasuśląlistydo Zarządunaszej
Spółdzielniabynp.ichbudynkipodłączyćdo siecicentralnegoogrzewania,któraczęstoprzebiegatużobokich
budynków.Dotyczytozwłaszczabudynkówzlokalizowanychw centrum
Zabrza–przy takichulicachjak: 1Maja, 3Maja,Gen.deGaulle’a,Szymanowskiego,Goethego,Kobylińskiego,
Krasińskiegoi innych.W RudzieŚlą-

budynkówogrzewanychciepłemz dalaczynnym(C.O.).Na drugimkrańcu
technikigrzewczejznajdujesięspora
grupabudynkówz ogrzewaniempiecowymna węgielkamienny.Sątogłówniestarszebudynkipołożonew centrum
Zabrza,naOsiedluStareZaborzeoraz
w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Od momenturozpoczęciadziałalności
GSM„Luiza”–wewrześniu 1995r.,
skiej są to budynki położone przy
w sferzeogrzewaniabudynków(mieszul.Kokota,Ks.Niedzielii Chroboka.
kań)sporozmieniłosięna lepsze.
Jużw latach 90.a nawetwcześniej
PokoPaLnIanySPaDek
mieszkańcy,poniekądna własnąrękę,
zmienialikłopotliwewęgloweogrzeJakwiadomozasobymieszkaniowe
wanie piecowe na tzw. ogrzewanie
naszejSpółdzielnitoprzejęteod byłych
centralneetażowe,ogrzewaniepodłokopalńwęglakamiennego–„Zabrze”
gowe,elektryczneakumulacyjnewkłai „Bielszowice” zakładowe budynki
mieszkalne. Według danych na koniec 2017r.,w GSM„Luiza”jest127
Dokończenie na str. 3
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Kilkamiesięcytemudobiegłykońcarobotyzwiązane
z rektyfikacjątrzechsegmentówbudynkuGSM„Luiza”
przy ul.Jankowskiego 12, 12ai 12bw RudzieŚląskiej.
Na skutekszkódgórniczych,budynektenznacznieodchyliłsięod pionu.Rektyfikacjiobiektutowarzyszyłznacznyzakresrobótwewnątrzobiektu,zwłaszczaw jegopodpiwniczeniu. Między innymi uzupełniono do nowego
poziomupodkładypod posadzki,wykonanonowewylewkibetonowei posadzkiw piwnicach.Ponadtoodtworzonowyburzoneścianki–przepierzeniakomórekpiwnicznychwrazz osadzeniemdrzwii malowaniemścian.

Z początkiemlutegobr.przystąpionodo termomodernizacjiww.budynku.Wymienionopiwniczneoknai stolarkę okienną w klatkach schodowych. Do ocieplenia zewnętrznych ścian piwnic oraz całego budynku,
zastosowano styropian grubości 13 cm, o podwyższonychwłaściwościachizolacyjnych.Nad wejściamido klatekschodowychzostałyzamontowaneodpowiedniezadaszenia. Rektyfikacja i termomodernizacja pozwoli
na znaczącą,długooczekiwanąpoprawęwarunkówzamieszkiwania.
■
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Na naszych osiedlach jest mnóstwo obiektów, które stanowią dobro
wspólne–zarównospółdzielczejaki miejskie.Sąonewystawioneniekiedyna trudnąpróbęprzetrwaniaw stanienienaruszonym.Niesposóbich
wszystkichupilnować–ławekna skwerach,huśtawekna placachzabaw,
punktówoświetleniowychprzy osiedlowychalejkach,młodychdrzewek,
pojemnikówna segregacjęśmieci,ścianelewacjibudynkówitp.
Wszystkieteobiektystanowiąłatwy„łup”dlaróżnejmaścipsotników,
rozrabiakówczyzwykłychwandali.Na trzeźwoczypo pijanemuniszczą
onibezzastanowieniacoimpod rękęwejdzie.Szczególniegroźnesąpodpalenia plastikowych pojemników na śmieci i odpady segregowane.
Przy okazjisądewastowanetzw.zatokiśmietnikowe,którychsporowybudowałanaszaSpółdzielnia.
Dlategoapelujemydo mieszkańców:

ZarządGSM„Luiza”przypomina,żena klatkachschodowychzostałrozwieszonyharmonograminformujący 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.Mogąoneskutkowaćnałożeniem mandatów pieniężnych.
Będą one pokrywane z funduszy
remontowychtychposesji,do którychprzynależna jestzatokaśmietnikowa.PonadtoSpółdzielniabędzie zobowiązana do usunięcia
gabarytów zbyt wcześnie wystawionych.Kosztusunięciaobciąża
danąposesję.

◆ nIe PoZoSTaWaJCIe oBoJĘTnI naTeakTyWanDaLIZMU.
◆ nIeZWŁoCZnIePoWIaDoMCIeo TakIMFakCIeSTRaŻ
MIeJSkĄLUBPoLICJĘ.
◆ SPRaWCy nIe MoGĄ PoZoSTaĆ BeZkaRnI. TeGo WyMaGa oD naS eLeMenTaRne PoCZUCIe SPRaWIeDLIWoŚCI.
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dy grzewcze do pieców kaflowych.
W późniejszych latach instalowano
w mieszkaniach,oferowanena rynku,
nowoczesne zautomatyzowane systemy C.O.na gazziemny.
Równoleglezmieniałsięobrazsieciciepłowniczejw budynkachogrzewanychw systemie C.O.z dalaczynnym.GłównywysiłekfinansowynaszejSpółdzielniskoncentrowanybył
na zastępowaniugrupowychwymiennikowniciepłana wymiennikownieindywidualnedlakażdegobudynkuzarównow Zabrzujaki w RudzieŚląskiej. Tym samym poprawie uległa
efektywnośćorazniezawodnośćdziałaniaww.systemu.
Od samego początku dużą wagę
władze Spółdzielni przywiązywały
do termomodernizacjibudynków,wykonanychw technologiitzw.wielkiej
płyty.Totambyłynajwiększestraty
ciepła–comiałoswojeodbiciew rachunkach za ogrzewanie mieszkań.
W ciągukilkunastulatkompleksowa
term om od ern iz ac ja obj ęł a w Zabrzu i RudzieŚląskiejkilkadziesiątbudynków.Po kompleksowejtermomodernizacjibudynków,stratyciepłasą
mniejszeconajmniejo 30%.Tozaś
w końc ow ym rez ult ac ie skutk uj e
zmniejszeniemekologicznejuciążliwościprodukcjiciepła.W wykaziebudynków GSM „Luiza” wykonanych
w technologii tzw. „wielkiej płyty”
i plan ow an ych do pełnej lub
częściowej termomodernizacji jest
jeszcze,w obuww.miastach kilkanieruchomości.
Niestety,jeślichodziobilansnowych
przyłączeńbudynkówGSM„Luiza”
do sieci C.O.niejestonjużtakkorzystny, ponieważ przyłączono w latach
1996–2013tylkodwabudynkipołożonew RudzieŚląskiej.Przełomnastąpiłdopierow 2014roku,po przystąpieniunaszejSpółdzielnido,ogłoszonegoprzezWFoŚiGWw katowicach,ProgramukaWka.

Budynki GSM „Luiza” przy ul. Gen. de Gaulle'a w Zabrzu wciąż czekają
na termomodernizację i podłączenie do sieci C.O.
PRoGRaMkaWka
Z nIeDoSyTeMW TLe
NaszaSpółdzielniajakojedna z nielicznychw naszymregionie,przystapiłado ww.Programui zrealizowała
goz dużymwyprzedzeniem.Przypomnijmy,żew efekcierealizacjitego
Programu wykonano kompleksową
modernizację 32budynkówwielorodzinnych–dwui trzykondygnacyjnych,wykonanychw technologiitradycyjnej.Budynkitesązlokalizowane
w Zabrzu–Zaborzu.
W ponad 20-letniej historii naszej
Spółdzielni nie było tak ogromnego
przedsięwzięciamodernizacyjnegojej
zasobówmieszkaniowych–zrealizowanegow stosunkowokrótkim,trzyletnimokresie.
Byłotomożliwedziękiwydatnemu
wsparciufinansowemuNarodowego
FunduszuOchronyŚrodowiskai Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego
FunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach,polegającymna udzieleniuGSM„Luiza”
dotacjifinansowejorazkredytuna prefer enc yjn ych war unk ach. Cel em
przedsięwzięciapod nazwąProgram
KAWKA,firmowanegoprzezWFOŚiGWw Katowicachbyłalikwidacja
niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywnościenergetyczneji rozwój
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rozproszonychodnawialnychźródeł
energii.
Wszystkie ww. budynki zostały
ocieplone–ścianybudynkówobłożono styropianem o grubości 14 cm
a ostatnistropkażdegobudynkuodpowiednim materiałem termoizolacyjnym. Dzięki temu współczynnik
przenikaniaciepłaprzezścianyzewnętrznewynosiobecnieponiżej 0,3
(zgodnie z aktualnymi wymogami
technicznymi).Ponadtowymieniono,
na energooszczędne,wszystkieokna.
GruntowniezmienionosystemogrzeWykazbudynków
zmodernizowanychw ramach
ProgramuKAWKA
w latach 2014–2016.
❖ ul. Czereśniowa 2-2a, 4-4a, 6-6a,
❖ ul. Jałowcowa 3-5, 12, 14, 16,
18, 20, 22,
❖ ul. Kawika 13, 15,
❖ ul. Kalinowa 28,
❖ ul. Korczoka 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 77,
❖ ul. Leszczynowa 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23,
❖ ul. Olchowa 10,
❖ ul. Orzechowa 17, 19.
Dokończenie na str. 4
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waniabudynków–poprzedniobyło
piecowewęglowelubetażowewęglowe/gazowe a po modernizacji jest
centralne ogrzewanie i ciepła woda
(c.w.u.). W tym celu Zabrzańskie
PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnej
w każdymbudynkuoddzielniezainstalowałowymiennikiciepła,a w mieszkaniachlicznikiilościdostarczonego
ciepła założyła nasza Spółdzielnia.
Rozliczeniadostarczonejciepłejwodyużytkowejsązbiorcze(podzielnikiem jest licznik ciepłej wody zamontowanyw każdymlokalumieszkalnym).W zmodernizowanych budynkachwymienionowewnętrznąlinięzasilania(tzw.WLZ).
ChoćrealizacjaProgramukawka był a przew id zian a na lata 2014–2018,todziękiżyczliwemu
i zaangażowanemupodejściuWFoŚiGW w katowicach oraz wykonawcówrobótudałosięsfinalizować
gow listopadzie 2016roku.Dziękiłagodnejzimie,pracemodernizacyjne
ruszyłybowiemjużw styczniu 2016
roku. Wszystkie, zmodernizowane
budynkiwyróżniająsiępięknymi,kolorowymi elewacjami. Uzupełnia je
uporządkowane,odnowioneotoczenie
ww.budynków.
efektyekologiczneProgramu
kaWkazrealizowanego
przezGSM„Luiza”.
◗ Emisja pyłów zmniejszyła się
o ok. 90ton/rocznie.
◗ Emisja tlenków azotu (NOx)
zmniejszyłasięo ok. 2ton/rocznie
◗ Emisja dwutlenku siarki (SO2)
zmniejszyłasięo ok. 12ton/rocznie.
◗ Emisja dwutlenku węgla (O2)
zmniejszyła się o ok. 1200
ton/rocznie
◗ Oszczędnośćenergiicieplnejwynosi ok. 7200 GJ (Giga Dżuli)
rocznie tj. ok. 2000 MW energii
cieplnej. W przeliczeniu na węgielkamiennyjesttooszczędność
ok. 360 ton węgla kamiennego/rocznie.
4

W trakciemodernizacji 32budynkówGSM„Luiza”
zostaływykonanenastępująceprace:
◗ Dociepleniestyropianem(o grubości 14cm)ścianzewnętrznycho łącznejpowierzchniok. 12 084m2.
◗ Dociepleniestyropianem(o grubości 10cm)ścianzewnętrznychpiwnic
o łącznejpowierzchniok. 3 214m2.
◗ Dociepleniestropodachówo łącznejpowierzchniok. 5 402m2.
◗ Wymianaokienna energooszczędneo łącznejpowierzchniok. 585m2.
◗ Wymienionodrzwiwejściowew 12budynkachna nowe,energooszczędne.
◗ Remontkapitalnydachówna wszystkich 32budynkachz wymianąrynien
i rurspustowychwrazz nowąinstalacjąodgromową.
◗ Remontloggiii balkonówwrazz wymianąbalustrad.
◗ Zamontowanodaszkinad wejściamido budynkówi nad ostatniąkondygnacjąloggii.
◗ Wykonanoinstalacjęwewnętrznącentralnegoogrzewaniai ciepłejwody
wrazzgrzejnikamiorazindywidualnymidlakażdegomieszkaniamiernikamiciepła.
◗ Remontkapitalnywewnętrznejinstalacjizimnejwody(wymianastarych
rurna ruryPCV)orazinstalacjikanalizacjiwewnętrznej.
◗ Zainstalowano 32nowoczesnewymiennikiciepłao wysokiejsprawności
działania.
◗ Dzięki pomocy firmy TAURON SA zlikwidowano napowietrzne sieci
energetyczne,zasilającebudynkiw energięelektrycznąi zastąpionojesieciamikablowymiwrazz nowymiszafkamiprzyłączeniowymi(złączaZK).
◗ Wymienionow budynkachwewnętrznąlinięzasilania(tzw.WLZ).Przeniesionoz mieszkańtablicelicznikowedo jednejzbiorczejzlokalizowanejna parterze.ZainstalowanowyłącznikgłównybudynkuorazwymienionoinstalacjęADM(oświetlenieklatkischodowej,piwnici zewnętrzne)
wrazz nowymilampami.
Wydawałosię,żepo takspektakularnym sukcesie inwestycyjno-modernizacyjnymi uzyskaniuznaczących
efektówekologicznych–nietrzebabędziedługoczekaćna „drugąedycję”
ProgramuKAWKA.Niestety,wszystkocodobre...Alepo kolei.
W 2016r.WFOŚiGWw Katowicach
ogłosił „Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020likwidacjiniskiejemisji”.
Istotątego„Programu...”jestpodjęciewspólnychinwestycjiproekologicznychpoprzezprzyłączeniestarychzasobówmieszkaniowych woj.Śląskiegodo sieciciepłowniczej.W wyniku
realizacji„Programu...”nastąpizwiększeniekomfortuwarunkówzamieszkiwania–główniepoprzezlikwidacjęniskiejemisjiszkodliwychgazówi spalin,powstającychw domowychpaleniskachwęglowych.
W uzgodn ien iu z Zab rzańs kim
PrzedsiębiorstwemEnergetykiCiepl-

nejzostałozgłoszonychdo ww.„Programu...” 19nieruchomościnależących
do naszejSpółdzielnina terenieZabrza.PonadtoGSM„Luiza”zgłosiła
do ww.„Programu...” 18nieruchomościz RudyŚląskiej.
Spośródnich,na podstawieoświadczeń, zgodę na przystąpienie do ww.
„Programu…”wyrazilimieszkańcyniżejwymienionychnieruchomościpołożonychw Zabrzu: ul.Szymanowskiego 4, 4a; ul. 1-go Maja 26,
28, 30, 32; ul. 3-go Maja 35, 35a,
37, 37a;ul.Buchenwaldczyków 20a;
ul. Gen. de Gaulle’a 12, 14, 16; ul.
Gen. de Gaule’a 24, 26, 26a,
28, 28a, 30, 30a;ul.Goethego 12a;ul.
Janika 21, 21a;ul.kobylińskiego 17; ul. krasińskiego 20; ul. kowalska 1, 3, 5;ul.Mikulczycka 4, 4a;ul.
Wolności 357;ul.Wolności 396.
Na podstawie oświadczeń, zgodę
na przystąpienie do ww. „Programu…”wyrazilimieszkańcyniżejwy-
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Budynki przy ul. Korczoka w Zabrzu, gruntownie zmodernizowane w ramach
Programu KAWKA.
mienionych nieruchomości położonychw RudzieŚląskiej:ul.kokota 110–112, 115-119; ul. Chroboka 8-10, 20-22; ul. ks. niedzieli 24, 26, 30, 32, 39.
Niestetyrealizacjaww.Programuzapowiedziana przezWFOŚiGWjeszcze
w 2016r.ugrzęzłai buksujew miejscu.nicsiędalejniedzieje!!!
Alemieszkańcysięz tymniegodzą
i żądająod władzSpółdzielnikonkretnychdalszychdziałańw zakresiemodernizacjiogrzewaniaichmieszkań.
Tymbardziej,żetzw.ogólnyklimat
w zakresiewalkizesmogiem(prezentowanyw massmediach)jestdobry
a nawetnajlepszyod wielulat.
a MoŻeByTak
WŁaSnyMISIŁaMI…
Niedawno do władz Spółdzielni
wpłynąłlistpodpisanyprzezkilkunastumieszkańcówjednejz nieruchomościpołożonejw centrumZabrzapoirytowanychtym,żeprzysłowiowa„ruraz ciepłem”przebiegakilkametrów
od ichbudynku,a oniniemogąsiędoczekaćcentralnego…
„Nadmieniamy, że nitka ciepłownicza przechodzi przez środek podwórka i nie ma żadnych przeciwwskazań
do podłączenia...” pisząmieszkańcy
ww.nieruchomościi podpowiadająco
władzeSpółdzielnipowinnyzrobić,
abytematostateczniezałatwić.Dodajmy,żewielez tychdziałańzostało
wykonanych zaraz po zrealizowa-

niu I edycjiProgramuKAWKA,tj.
przystąpienieGSM„Luiza”do kolejnejedycjiProgramuKAWKA.
W odpowiedzijakąwysłałdo zainteresowanych Zarząd GSM „Luiza”
czytamy:„GSM „Luiza” informuje, że
w porozumieniem z ZPEC Zabrze została stworzona i uzgodniona lista
budynków, które mogą być podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej
w latach 2018 – 2022. Na ww. liście
jest także Państwa budynek. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej bez
termomodernizacji jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Aby uzyskać preferencyjne kredyty lub pożyczki w ramach
krajowych programów wspierania
efektywności energetycznej budynków
np. z WFOŚiGW, BGK lub środki
z funduszy europejskich należy wykonać tzw. kompleksową termomodernizację obejmującą docieplenie budyn-

Budynki przy ul. Leszczynowej w Zabrzu, gruntownie zmodernizowane w ramach Programu KAWKA.
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ku oraz wykonanie instalacji C.O.
wraz z C. W. U. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Szacunkowy
koszt inwestycji wynosi ok. 1,5 mln zł.
Z tego dofinansowanie może obejmować tylko tzw. koszty kwalifikowane do wysokości maksimum 85% co
w optymalnym wariancie może dać
możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki do wys. 900 tys. zł. (na które wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie). Pozostałe 600 tys. zł. trzeba
mieć jako środki własne (…). Stan funduszu remontowego budynku (…) wynosi – (minus) 114 295,14 zł”.
Wniosekz tegopismajesttaki:sami
niedamyrady,a przykładrealizacji
ProgramukaWkaz lat 2014–2016
tow pełnipotwierdza.
Cytujemy tak obszerny fragment
odpowiedzi,bopodobnylistmogliby
wysłaćmieszkańcykilkunastuinnych
nieruchomościGSM„Luiza”liczących
powyżej50lat,położonychw centrum
Zabrzai nietylko.Ichstanzgromadzonychfunduszyremontowychjestpodobnydo tego,jakiwymienionow wyżejcytowanympiśmie.Zatemichkominy dymiące zimą stanowią nadal
wątpliwą ozdobę miasta.Ale czy to
„rusza”lokalnychi regionalnychdecydentów???
Wsłuchującsięw deklaracjewładz,
zwłaszcza tych centralnych, należy
mieć przekonanie, że przysłowiowe
„światełkow tunelu”jużzaświeciło.
Terazchodzio jegoszybkiei skuteczne„przełożenie”na lokalnyszczebel
poszczególnychmiast,m.in.takichjak
Zabrzei RudaŚląska.
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Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radcaprawnyodpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niejodpowiedzina pytaniazadawane
tylko przez członków Spółdzielni i najemcówlokalimieszkalnychGSM„Luiza”.Odpowiedzisąudzielanena pytania dotyczące kwestii prawnych,
związanychwyłączniezesprawaminaszejSpółdzielni.
Pytaniamożnazadawaćtelefonicznie
dzwoniąc na numer telefonu 32 27867-12 wewn. 47 i 48 w każdy piątek
w godz. 10.00-12.00.

Wykonane
schody wraz
z podejściem
i poręczą przy
ul. Kalinowej 15-15c
w Zabrzu.

Komu przysługuje
pomieszczenie
tymczasowe?
Wykonany remont chodnika do budynku przy ul. Kalinowej 28 w Zabrzu.

W lutym br.
zakończono
remont dachu
budynku
GSM „Luiza”
przy ul. Leszczynowej 2 – 2B
w Zabrzu.
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Wykonany remont chodnika do budynku przy ul. Orzechowej 19
w Zabrzu.

Wyrokiem sądowym orzeczono wobec
mnie obowiązek opuszczenia dotychczas
zajmowanego lokalu mieszkalnego – bez
prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego. Czy przysługuje mi prawo do pomieszczenia tymczasowego?
Zgodniez art. 25custawyz 21.06.2001
rokuo ochronieprawlokatorów,mieszkaniowymzasobiegminyi o zmianieKc
-umowęnajmupomieszczeniatymczasowegozawierasięz osobą,wobecktórejwszczętoegzekucjęna podstawietytułuwykonawczego,w którymorzeczonoobowiązekopróżnienialokalusłużącegozaspokojeniupotrzebmieszkaniowych-bezprawado lokalusocjalnegolub
zamiennego.
Zasóbtymczasowychpomieszczeń,które przeznacza się na wynajem tworzy
Gmina.Umowęnajmutymczasowegopomieszczeniazawierasięna czasoznaczony,niekrótszyniżmiesiąciniedłuższy
niż 6miesięcy.
Szczegółowezasadyprzyznawaniapomieszczeńtymczasowychreguluje:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 26stycznia 2005r.w sprawieszczegółowegotrybupostępowaniaw sprawach
o opróżnienielokalulubpomieszczenia
alboo wydanienieruchomościorazszczegółowychwarunków,jakimpowinnoodpowiadaćtymczasowepomieszczenie.
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akiśczastemupisaliśmyo StowarzyszeniuFENIX
z siedzibąw Zabrzu-Zaborzu.Dziśwracamydo tematubojestkutemudobraokazja.
Dziękikonkretnemuwsparciuwielusponsorówi ludzi
dobrejwoli,a takżezaradnościPrezesaStowarzyszenia
FENIX–MieczysławaRabija, wciążrozszerzaonoswój
zakresdziałania.Choćw swojejpodstawowejdziałalnościkoncentrujesięna świetlicyśrodowiskowej,oferując
dzieciomi młodzieżyszansena pożytecznei miłespędzeniewolnegoczasu,tomusisobiejakośradzić–porzuconewielemiesięcytemuprzezwładzemiastaZabrze.
– 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 – mówiMieczysławRabij.Staramy się
zarabiać sami na swoją działalność, ponieważ od dwóch
lat jesteśmy pozbawieni dotacji z budżetu miasta. W miesiącach letnich, na zewnątrz czynna jest kawiarenka letnia, ale to nie wystarczyło. Dlatego zdecydowaliśmy się
otworzyć bezalkoholową kawiarnię międzypokoleniową – coś całorocznego. Jej główna specjalność to pyszne naleśniki. W efekcie zmieniliśmy nazwę ze świetlicy
środowiskowej na … KAFYJA Z BYFYJA. Jest to miejsce
spotkań i zabawy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych,
dla całych rodzin.
Wartopodkreślić,żesalakawiarnianamożeteżbyćodpłatniewynajmowanana różneokolicznościowespotkania,np.wesela,chrzciny,komunieśw.,roczniceurodzin,
odczyty,prelekcje,zabawykarnawałoweitp.Kawiarnia
dysponujepełnymzapleczemgastronomicznym,w której
pomieścisięok. 30osób.Zarobionew tensposóbpieniądzesąw całościkierowanena celestatutoweStowarzyszeniaFENIX.
Gwarantujemy konkurencyjne, niskie ceny i atrakcyjne
menu uzgodnione z wynajmującym salę – stwierdzaMieczysław Rabij. Dodatkowym naszym atutem jest bliski
parking dla wielu samochodów. Zapraszamy okolicznych
mieszkańców, dzieci, młodzież oraz całe rodziny do skorzystania z naszej oferty.

nowe oblicze siedziby
Stowarzyszenia FeniX

Stowarzyszenie FENIX zwraca się do mieszkańców
dzielnicyZaborzei nietylkoz prośbąo wsparciefinansowew postaciodpisu 1%na rzeczStowarzyszenia.Obok
publikujemystosowneogłoszenie.Pieniądzetezostaną
właściwiespożytkowane–kuzadowoleniui radościpodopiecznych.Boniemanicbardziejsatysfakcjonującego
jakszczęśliwe,radosnedzieci,spędzająceczasna zajęciach,któreichjednocześniebawiąi rozwijają.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR1(81)2018
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

InFoRMaToRGSM„LUIZa”
GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa
„Luiza”
41-800Zabrze,ul.Wolności412
tel.:322786712÷13,fax:322782365
Godzinypracy:
poniedziałekw godzinachod 7.00do 17.00
wtorek-piątekw godzinachod 7.00do 15.00.
administracje:
Zabrzeul.Jałowcowa20,
tel.322711894
RudaŚląskaul.Bielszowicka98,
tel.322401197
Punktykasowe:
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
RudaŚląska–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.
Ważnenumerytelefonów:
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43
Telefonawaryjny: 508 091 556
czynnyponiedziałek–piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty,niedzielei świętaczynny
w godz. 7.00-22.00.

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. grochodrzew. 6. kica
po polach. 9. filtrują krew. 10. dyngus. 11.stopieńoficerski. 12.klamrabudowlana. 13.długośćmorska. 15.pole uprawne. 17. kolega Masztalskiego. 18.walutaunijna. 19.daszekkuchenny. 22.w powietrzu. 25.olejnadla
malarza. 28.przychodziz Wielkanocą. 29.stanzniszczenia. 30.w niejfotka. 31.śmigus. 34.okrągły,fałdowany
kołnierz. 37. powoduje ruch maszyny. 40.ramiona. 41.naszemiasto. 42.
dawniejo noszach. 43.niedolewajjej
do ognia. 44.wielkanocne...
Pionowo: 2.typnadwoziasamochodu. 3.czerwonaw murze. 4.dawnaura-

za. 5.rodzajnawierzchniulicznej. 6.
białaporaroku. 7.z niegopisanka. 8.
członekrodziny. 13.dajejekrowa. 14.
naszaGórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa. 15. Bytomka w naszym mieście. 16.hałasw gwarześląskiej. 20.
drwiny. 21.ślubnawyprawa. 23.sennemajaki. 24.wiosnązielonaw parku. 25. lekka komedia. 26. odnoga
rzeki. 27.mocnytrunek. 31.cechuje
anioła. 32. futro uszyte ze skór norek. 33. grekokatolik. 35. neonki
w akwarium. 36.desant. 38.Krakowskiw Zabrzu. 39.bieżącydzień.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 19dadząrozwiązanie
krzyżówki.

Wydawca: GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa„Luiza”,41-800Zabrze,ul.Wolności412,e-mail:gsmluiza@gsmluiza.plwww.gsmluiza.com.pl
Redaguje: Zespół.
Nakład5700egz.

ISToTneTeLeFony:
● ZABRZE
PogotowieRatunkowe999,322711913
StrażPożarna998,322712020
Policja997,322779255
StrażMiejska986,322718052
PogotowieCiepłownicze993,327880361
PogotowieEnergetyczne991,323030991
PogotowieGazowe992,322442296
PogotowieWodno-Kanalizacyjne994,
322713115
PogotowieDźwigowe322716262
Pomocdrogowa322713915
● RUDAŚLĄSKA
PogotowieRatunkowe999,322486057
StrażPożarna998,322447060
Policja997,322449255
StrażMiejska986,322486281w.001
PogotowieCiepłownicze993,322482751
Carbo-Energia322481235
PogotowieEnergetyczne991,323030991
PogotowieGazowe992,322442296
PogotowieWodno-Kanalizacyjne994,
322443451
PogotowieDźwigowe322716262
Pomocdrogowa322422674

