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ŚwiętaWielkanocnesąokazjądo spędzeniaradosnych
chwilw gronienajbliższych.
WszystkimCzłonkomGSMLuiza”,
Właścicielom,Najemcom
i ichRodzinom
życzymyabytarodzinna
atmosfera
trwałacałyrok.
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy GSM „Luiza”
PRZED NAMI

Walne Zebranie Członków
GSM ,,Luiza” 2020 r. w częściach
Przyjętew polskiejspółdzielczościmieszkaniowejrozwiązaniaprawnei organizacyjne gwarantują każdemu członkowi Spółdzielni mieszkaniowej,
w tymi członkomGSM„Luiza”realnywpływna jejsposóbfunkcjonowania.TemucelowisłużymiędzyinnymidoroczneWalneZgromadzenieCzłonkóww częściach,którew tymrokubyłozaplanowanew dniach 22, 23i 24
kwietnia.
Podczas WZCz są przedstawiane
m.in.: sprawozdania z działalności:
RadyNadzorczejGSM„Luiza”,ZarząduGSM„Luiza”orazsprawozda-

niefinansoweGSM„Luiza”za poprzednirok.
Zapoznając uczestników WZCz
z ww.sprawozdaniami(wrazz opinią

biegłegorewidentaz przeprowadzonegobadaniai sposobupodziałunadwyżkibilansowej)uzyskująonipełnąinformacjęo kondycjifinansowo-ekonomicznejSpółdzielni.Wszelkiepytania,
wątpliwościmożnazgłosići wyjaśnić
w trakcieswobodnejdyskusjinad ww.
dokumentami.

Dokończenie na str. 2

Walne Zebranie Członków
Dokończenie ze str. 1

WażnączęściąWZCzjestzgłaszanie
przezzebranych,różnegorodzajuwniosków.Dyskusjai przyjętedo realizacji
wnioskimająna celustałepodnoszeniekomfortuzamieszkiwaniaw zasobachGSM„Luiza”orazsprawnei efektywne funkcjonowanie poszczególnychsłużbnaszejSpółdzielni.
Na str.3ikolejnychpublikujemypełnywykazrealizacji(stanna 31.03.2020
rok)zgłoszonychwnioskówpodczas
WZCzw częściachw 2019r.Wśród
zrealizowanych wniosków z WZCz

z poprzednichlat,jestuciepłowienie
budynkuprzy ul. 1Maja 26-32w Zabrzu.Pisaliśmyo tymobszerniew poprzednimwydaniunaszegoBiuletynu
informacyjnego, który ukazał się
w grudniu 2019r.
Na takieuciepłowienienadalczekająinnebudynki,położonew centrum
Zabrza(przy ulicach:Gen.deGaulle’a 3Maja,Krasińskiego,Goethego,
Buchenwaldczyków).Postępw tymzakresie(zewzględuna wysokiekoszty
takichprzedsięwzięć)niezależytylko
od Zarządu naszej Spółdzielni, ale
głównie od systemowych rozwiązań

proekologicznych(walkizesmogiem).
Sąonedeklarowaneczęstoprzezwładzeróżnegoszczebla.Narastającapresjaspołecznaorazstopniowezwiększanieśrodkówfinansowychprzezróżne
instytucjepaństwowei samorządowe
na skuteczniejsząwalkęzesmogiem,
możewreszcieprzynieśćjakiśprzełom
w tymzakresie.
Na zakończeniewartoodnotować
podpisaniepod koniecub.rokuPorozumieniapomiędzyGSM„Luiza”
i WĘGLOKOKSEM SA na mocy
którego,każdegoroku(począwszy
od 2020 r.) będzie uciepłowniony–za zgodąjegomieszkańców–jeden budynek przy ul. Chroboka
w RudzieŚląskiej.

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU INFORMUJE

Do końca kwietnia opłaty za śmieci bez zmian
Gospodarowanie odpadami komunalnymi,systemichselekcjiorazponoszoneopłatyz tegotytułutotematy,którewciążbudzążywezainteresowanie
mieszkańcówzasobówGSM„Luiza”.
Dlategona str. 7naszegoBiuletynuprezentujemyskróconąinformacjędotyczącąselektywnejzbiórkiodpadówkomunalnych.Ponieważsystemtenjestnaderskomplikowany,wartotęinformacjęzachowaćw swoimdomowymarchiwum. Wiele kontrowersji dotyczy
wysokościopłatponoszonychza ichwywózi zagospodarowanie.
Urząd Miejski w Zabrzu zamieścił 17marcabr.na swojejstronieinternetowej informację, że wysokość
aktualnychstawek(w przypadkunieruchomościzamieszkałych)wynoszą
za odpadysegregowaneod osoby 12 zł
miesięcznie 20 złmiesięcznieza niesegregowane od osoby. Odnośnie
do zmianystawkiopłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi
UrządMiejskiw Zabrzupoinformował,żenadalobowiązujądotychczasowestawki.
Na mocy uchwały podjętej przez
zabrzańskichradnychw dniu 16marcabr.,opłatyza gospodarowanieodpadami mają znacząco wzrosnąć. Jeśli
uchwałaniezostaniezakwestionowana, toprzeztrzymiesiące,od 1majado końcalipcabr.,mieszkańcyZabrzabędąpłacić 27,70 złmiesięcznie
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od osoby za segregowane odpady
i 55,40 złza niesegregowane.
Uchwały Rad Gmin, z wyjątkiem
szczególnychprzypadków,niemogą
wchodzićw życiez dniempodjęcia,
a nawetz dniemogłoszeniaw WojewódzkimDziennikuUrzędowym(takie ogłoszenie jest obowiązkowe).
Wchodząonew życiepo upływie 14
dniod dniaogłoszeniawewspomnianym Dzienniku – jeśli nie zostaną
wszczęteproceduryzmierzającedo ich
uchylenia.Zakwestionowaćuchwałęmogąorganynadzoru–WojewodaorazRegionalnaIzbaObrachunkowa (Gminamusiimjąprzedłożyć).
Uchwałazabrzańskichradnychzostałaprzesłanado publikacji 19marca,w WojewódzkimDziennikuUrzędowymibędzieopublikowanaw ciągu 7dni.Wojewodai izbaObrachunkowa mogą ją podważyć i uchylić
w ciągu 30dniod datyotrzymania.

Kiedyjużuchwaławejdziew życie,to
każdymożejązaskarżyćw Sądzieadministracyjnym.
OpłatyuchwaloneprzezRadęMiastaZabrzesąefektemnegocjacjiz odbiorcą odpadów z terenu naszego
miasta–firmąFCC.ObecnaUmowa
z ww.firmąobowiązujedo 31marca
br.Do czasurozstrzygnięcianastępnegoprzetargu,GminaZabrzepostanowiłapowierzyćﬁrmieFCCwywózodpadówza dotychczaswynegocjowanewynagrodzenie.
Od 1sierpniabr.wysokośćponoszonychprzezmieszkańcówopłatza gospodarowanieodpadamikomunalnymimożesięzmienić.
Po uprawomocnieniu zmian opłat
za śmiecistosowneinformacjezostanąwywieszonena klatkachschodowych, a zmiana opłat czynszowych
w formiepisemnejzostaniedostarczonado skrzynekpocztowych.

KOMUNIKAt
Górnicza SpółdzielniaMieszkaniowa„Luiza”zawiadamia,że iii KomisariatPolicjiw Zabrzuw okresie do 3czerwcabieżącegoroku będzieprowadziłdziałaniapriorytetowew rejonieZaborzaPołudnietj.ul.Lompy,Brola, Św. Jacka oraz ulic przyległych dotyczące popełniania wykroczeń
polegającychna niezachowaniunależytejostrożnościprzy trzymaniuzwierząt(psów).
Policjaprosio współpracęorazzgłaszanieww.przypadkówpod bezpłatnenumerytelefonów: 997, 986.
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w 2019 r.

P

odczas ubiegłorocznego WalnegoZgromadzeniaCzłonków
naszejSpółdzielniw częściach,
któreodbyłosięw dniach 14, 15i 16
maja 2019 roku, zgłoszono w sumie 31wniosków.Zostałyoneopublikowane w naszym Biuletynie informacyjnym, który ukazał się

w czerwcu 2019r.Główniedotyczą
onepodniesieniastandarduzamieszkiwania,wykonaniaróżnegorodzaju
pracremontowychi renowacyjnych.
Wśródzgłoszonychwnioskówsą
równieżtakie,którychrealizacjajest
w gestiiwładzmiastaZabrzei miasta
RudaŚląska.DlategoZarządnaszej

PIERWSZACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegoprzy ul.Leszczynowej 2B.
1. Proszę o zbadanie balkonu na I piętrze, bo ja mam
balkon na parterze, który w czasie deszczu jest ciągle
zalewany. Sufit balkonu na I p. ma mokre plamy. To samo jest nad moim oknem na całej długości. Jest mokro
i czarno, a jak nie pada to pozostają plamy i sypie się
tynk.
2. Proszę o wymianę drzwi wejściowych do klatki
schodowej. Od kilku lat mamy problem z zamykaniem.
Drzwi mają dolny zawias urwany choć był dwa razy spawany a drzwi są opadnięte i jest szpara od klamki aż
do dołu.
3. Proszę o remont schodów wejściowych do budynku,
każdy schodek jest popękany i wyszczerbiony. Proszę
o generalny remont albo o nowe schody.
Odp.: ad.pkt 1.Pracezostaływykonane.
ad.pkt. 2.Zewzględuna brakśrodkówna funduszu
remontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonaniekosztorysuofertowegona wymianędrzwiwejściowych do budynku. W najbliższym czasie zostanie
przeprowadzonawśródmieszkańcówankietaw sprawie
wyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonaniepraczwiązanych
z wymianądrzwi.
ad.pkt. 3.Wykonanoremontgeneralnyschodów.
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Spółdzielni zwrócił się pisemnie
do władz ww. miast z prośba o ich
rozpatrzenie.O sposobieichrealizacji sukcesywnie informujemy na łamach naszego Biuletynu. Na kolejnychstronachpublikujemyrealizację
zgłoszonych wniosków według stanuna dzień 31.03.2020r.

Wnioseknr 2
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 59E.
Niniejszym wnioskuję o:
– pomalowanie klatki schodowej,
– przycinanie żywopłotu do wysokości 1,20 m (nie niżej). Ostatnia, zbyt niska przycinka żywopłotu spowodowała, że byliśmy bardziej narażeni na spaliny i hałas
z bardzo ruchliwej ulicy Korczoka,
– usunięcie zanieczyszczeń (glonów-grzybów) na elewacji ww. budynku, które w szybkim tempie się rozprzestrzeniają.
Odp.: Malowanieklatkischodowejzostanieujętew planie dopiero po wykonaniu instalacji ciepłej wody oraz
przeniesieniururgazowychi gazomierzyna klatkischodowe.Przycinanieżywopłotujestwykonywanena wysokość
~100 cm.Zewzględuna brakśrodkówna funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonanie
kosztorysuofertowegona pomalowanieelewacjibudynku.
W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wśród
mieszkańcówankietaw sprawiewyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającej
wykonaniepraczwiązanychz malowaniemelewacjibudynku.
Wnioseknr 3
członka zamieszkałego przy ul. Korczoka 70
(mieszkańcy IV piętra) – w związku z problemem
brakuprzepustowościrynnyprzy ul.Korczoka 70.
Od wielu lat borykamy się z problemem, który wpływa
bezpośrednio na jakość życia w lokalach naszej Spółdzielni. Problem ten trwa już dziesięciolecia. W poprzednich
latach rynna zamarzała w zimę i nie spełniała swej roli.
W ramach napraw, rynna została przeniesiona do wewnątrz budynku i jest umiejscowiona na klatce schodowej, co miało zapobiec zamarzaniu. Niestety rynna nie
spełnia swojego zadania. W obrębie dwóch odpływów
z dachu pojawiają się przecieki. Z napuchniętego wodą
sufitu kapie woda, odpada tynk i pojawia się pleśń. Odpływy są umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie
mieszkań, co przy każdorazowym pojawianiu się opadów
atmosferycznych grozi zalaniem lokali. Klatka schodowa
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zalewana jest niemal nieustannie. Na korytarzu podstawione są wiaderka, do których kapie woda i są systematycznie wylewane grzecznościowo przez mieszkańców, co
zapobiega zalewaniu całej klatki schodowej. Problem jest
nawracający, zawsze zgłaszany do Administracji przy ul.
Jałowcowej 20. Niestety z przykrością musimy nadmienić, że nie są podejmowane w związku ze zgłoszeniami
żadne działania mające na celu wyeliminowanie problemu. Nie pozostaje nam nic innego jak zwrócenie się
z uprzejmą prośbą bezpośrednio do Pana Prezesa o interwencję i podjęcie niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie ww. problemu.
Odp.:W związkuz naprawamiprzeciekającegodachu,
którenieprzynoszązamierzonychefektóworazdalszym
zalewaniemsufituklatkischodowejprzy dwóchodpływach,zachodzikoniecznośćwykonaniawymianycałego
pokryciadachupapowego.Dlategozgodniez wnioskiem
WZCzo usunięcieprzyczynzalewaniaz dachuorazbrakiemfunduszuremontowegona nieruchomości,spółdzielnia uprzejmie informuje, że zleciliśmy wykonanie
kosztorysuofertowegona pokryciecałegodachubudynku.
Zostanierównieżprzeprowadzonawśródmieszkańców

Dobiega końca termomodernizacja wraz z uciepłownieniem nieruchomości przy ul. 1 Maja 26-32 w Zabrzu.
Jednakże na skutek sprzeciwu jednego z właścicieli lokalu mieszkalnego w klatce schodowej nr 26, nie może być
wykonana wymiana pionów zimnej wody, kanalizacji oraz
doprowadzenia instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją.
4

ankieta w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kwotyfunduszuremontowegowynikającejz kosztorysu.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 59D.
Proszę o naprawę schodów wejściowych do klatki
schodowej, przy ul. Korczoka 59D.
Odp.:Remontschodówwykonano.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegoprzy ul.Mikołowskiej 4.
Wniosek o ocieplenie budynku przy ul. Mikołowskiej 4 i 6
oraz o podłączenie centralnego ogrzewania w ww. budynku.
Odp.: ZabrzańskiePrzedsiębiorstwoenergetykiCieplnejw Zabrzuna chwilęobecnąniemamożliwościpodłączeniaww.budynkudo sieciciepłowniczej(braksieci
ciepłowniczejw pobliskimterenie).
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegoprzy ul. 3-goMaja 37.
Proszę o wyrównanie nierówności na podwórzu w budynku od nr. 35 do 37a oraz dojazdu na podwórze.

Remont dachu budynku GSM „Luiza” przy ul. Modrzewiowej 4 w Zabrzu.
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Odp.: Z względuna brakśrodkównafunduszuremontowymnieruchomości,zleciliśmywykonaniekosztorysu
na utwardzenieww.podwórka.Przeprowadzonazostanie
równieżankietawśródmieszkańcóww sprawiewyrażenia
zgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowegonapodstawiekosztorysu.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegoprzy ul.Jałowcowej 22.
Proszę o utwardzenie terenu przed budynkiem i naprawę oraz wypoziomowanie schodów przed budynkiem.
Odp.:Zewzględuna brakśrodkówna funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonanie
kosztorysuofertowego.W najbliższymczasiezostanie
przeprowadzonawśródmieszkańcówankietaw sprawie
wyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonanieprac.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 57B.
Proszę o wyrównanie lub wyremontowanie parkingu
między budynkami nr 57 i nr 59.
Odp.:Zewzględuna brakśrodkówna funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonaniekosztorysu ofertowego na utwardzenie ww. podwórka.
W najbliższymczasiezostanieprzeprowadzonawśród
mieszkańcówankietaw sprawiewyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającej
wykonanieprac.
Wnioseknr 9
członkówzamieszkałegoprzy ul.Leszczynowej 25-29.
Prosimy o wystosowanie pisma do władz miasta w sprawie zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych przynajmniej 2 razy w miesiącu.
Odp.: Dnia 01.08.2019r.wystosowanopismodo UrzęduMiejskiegow Zabrzu.
W chwiliobecnejnieprzewidujesięzmianyumowy
na w/w,gdyżumowajestzawartado 31.03.2020r.Postulatyo zwiększenieczęstotliwościwywozugabarytówzostałyzgłoszone.
Wnioseknr 10
członkazamieszkałegoprzy ul.Mikulczyckiej 4A.
1. Porozumieć się z Urzędem Miasta Zabrze o zrobienie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Mikulczyckiej 4 i 4a,
2. Pozostawić wejście do piwnicy z drugiej strony budynku przy ulicy Mikulczyckiej 4a.
Odp.:ad.pkt. 1.ZarządGSM„Luiza”wystosował
w tejsprawieodpowiedniepismodo UrzęduMiejskiego
w Zabrzu. Uzyskano odpowiedź, że działka nie leży
w kompetencjiUrzęduMiastaleczZBMTBS.Natomiast
ZBMTBS na pismo Zarządu GSM „Luiza” odpowiedział,żenieprzychylasiędo wniosku.Uzasadniatotym,
BiULeTYNiNFORMaCYJNYGSM,,LUiZa” NR1(89)2020
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żeniemożewydatkowaćśrodkówfinansowychna potrzebyinnychpodmiotów.
ad.pkt. 2.Wejściedo piwnicod stronypodwórka,
zgodniez ww.wnioskiem,zostałopozostawione.
Wnioseknr 11
członkazamieszkałegoprzy ul.3-goMaja 37A.
Proszę o:
1. Wymianę drzwi wyjściowych na podwórko i dojście
do śmietnika,
2. Remont schodów w tym samym miejscu oraz wykonanie daszku,
3. Odmalowanie i remont klatki schodowej.
Odp.:Zewzględuna brakśrodkówna funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonanie
kosztorysuofertowego.W najbliższymczasiezostanie
przeprowadzonawśródmieszkańcówankietaw sprawie
wyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonanieprac.
ad.pkt. 3.Malowanieklatkischodowejbyłow 2010
rokui będzieujętew najbliższymplanowymharmonogramie.
Wnioseknr 12
członkazamieszkałegoprzy ul.Leszczynowej 2B.
Proszę o wykonanie schodów – dojście z ul. Leszczynowej do parkingu na ul. Modrzewiowej.
Odp.: Teren, na którym jest posadowiony parking
przy ul.Modrzewiowejnienależydo GSM,,Luiza”.Terenprywatny.
Wnioseknr 13
członkazamieszkałegoprzy ul.Szymanowskiego 4.
1. Wykonać wiatę śmietnikową przy ul. Szymanowskiego 4 i 4a oraz przy ul. 1 Maja 24-30.
2. Wyrównać teren podwórka oraz drogę dojazdową
do śmietnika.
3. Podać harmonogram prac związanych z realizacją
sieci C. O. i termomodernizacją, tak aby można było zaplanować remonty mieszkań z tym związane. Jeżeli budynek przy ul. Szymanowskiego 4 i 4a nie jest objęty
termomodernizacją, to proszę nas o tym powiadomić.

Dokończenie na str. 8
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MIęDZYPOKOLENIOWA PLACóWKA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORóW ZAPRASZA

Nowe oblicze FENIxA
PlacówkaStowarzyszeniaFeNixzlokalizowanaw samymcentrumosiedlaw Zabrzu–Zaborzuod ponad 6miesięcydziałapod nowymZarządem,w którymfunkcjęPrezesaStowarzyszeniaobjąłWojciechLewiński,ZastępcąPrezesa jest ElżbietaHajduka SekretarzemZarządujestPiotrPiechocki.FunkcjęDyrektora
Zarządzającegow StowarzyszeniupełnibyłyradnyMiastaZabrze–AntoniStrzoda.Od wielulatww.osobydziałająw lokalnymKoleemerytównr 3w Zabrzu
i w innychstrukturachPolskiegoZwiązkuemerytów,Rencistówi inwalidów.Są
równieżczłonkamiRadyDzielnicyZabrze–Zaborze.Osobytew sposóbszczególnycechujeumiejętnośćwspólnegodziałaniana wielupłaszczyznach–łączeniatoconiekiedywydajesiętrudnedo połączenia.
– Gdy latem ubiegłego roku zaproponowano przejęcie placówki FENIX
i nadanie jej nowego życia nie wahaliśmy się ani chwili –mówiWojciechLewiński.Od wielu lat jesteśmy bowiem

związani z tym osiedlem. Wiemy ile pożytecznego w przeszłości ta placówka
zrobiła dla mieszkańców naszej dzielnicy. Naszym zamysłem było zatem kontynuowanie tego co dobre. W pełnieniu
nowych funkcji przydaje nam się także
doświadczenie wyniesione z aktywności
w strukturach naszego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wspólnie
z zespołem zaangażowanych w pracy
społecznej osób, wzięliśmy się energicznie do rozwiązywania problemów. Uznaliśmy między innymi, że placówka ta może w większym stopniu niż dotychczas,
służyć osobom w starszym wieku, co absolutnie nie wyklucza (dementujemypogłoski!) działań na rzecz dzieci i młodzieży. Mamy na osiedlu bardzo wielu
mieszkańców, którzy do niedawna nie
mieli się gdzie spotkać, porozmawiać
i spędzić przyjemnie wolny czas. To miejsce będzie nadal łączyło pokolenia
a nie je dzieliło, ponieważ będzie coś dla
dziadka, babci, wnuka i wnuczki oraz ich
rodziców. Obecnie w każdy wtorek
6

o godz. 16.00 w grupach po kilkadziesiąt osób odbywają się spotkania naszego Koła Emerytów, na które zapraszamy ciekawych gości. Poruszają oni interesujące tematy i udzielają porad
z różnych dziedzin życia. Dodatkowo, jesteśmy na etapie poszerzania oferty
dla dzieci i młodzieży, zgodnie
z potrzebami naszego osiedla.
W swojejdziałalności Stowarzys zen ie koncentrujesięna zaoferowaniu lokalnej społeczności różnych,ciekawychformspędzaniawolnegoczasu.W porzeletniejdziecii młodzieżnadalbędąmiećdo dyspozycjiczystyi bezpiecznyplaczabaworazboisko
do siatkówkiplażowej.Sąteżi nowości

tamy się z miłośnikami Literatury i Teatru, zagłębiając się w sztuce. Warto
jeszcze wspomnieć o zajęciach z rękodzieła, które mają miejsce w czwartki
o godz. 16.00. Uczestniczący w tych zajęciach robią z różnych materiałów
piękne naszyjniki, wisiory i ozdoby dekoracyjne. Można wtedy podziwiać jakie talenty drzemią wśród naszych
mieszkańców. Nie zapomnieliśmy też
o dzieciach. Ostatnią ciekawostką były
zajęcia z Sensoplastyki dla dwóch różnych grup wiekowych. Pierwsza grupa
to maluchy do lat 4. Druga nieco starsza – do ok. 10 roku życia. W skrócie wyjaśnię, czym jest sensoplastyka. Jest to
poznawanie świata wszystkimi zmysłami, rozwój merytoryki, poznawanie faktur materiałów i kolorów.
O aktywnościStowarzyszeniaświadczy też ilość organizowanych imprez
okolicznościowych.Pod tymwzględem
świetniesprawdzasięfunkcjonującatu
kawiarenka,którąprowadziJolantaLewińska –małżonkaWojciechaLewińskiego.Byłytutakieimprezyjak:andrzejki,Śledź,ZabawaSylwestrowaitp.
–Staramy się słuchać ludzi – bo to
Oni zadecydują jak ma wyglądać to
miej sce – mów i Wojc iech Lew iński. I zaczyna to się kręcić, przyspieszać
jakby samo z siebie. Dlatego jestem pełen optymizmu. Wspiera mnie w tym grono pełnych zapału i energii ludzi – okolicz nych miesz kań ców. Ol brzy mie
wsparcie mamy w osobie Antoniego
Strzody, który jest inicjatorem i koordynatorem wielu rozpoczętych progra-

Pobudzamy środowisko lokalne do działań na rzecz kultury.
Tworzymy miejsce, które sprzyja budowaniu relacji międzypokoleniowych
WojciechLewiński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia FENIX w Zabrzu

np. treningi Tai CHi (to starochińska
sztukarelaksui medytacji)prowadzone
przezprofesjonalnegotrenera.
–Zajęcia te są cykliczne, odbywają się
w każdą środę o godz. 16.00 w siedzibie naszej placówki – wyjaśniaWojciech
Lewiński.Jednorazowo ćwiczy ok. 30
osób w różnym wieku. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. W okresie wiosenno-letnim zajęcia te na pewno zostaną przeniesione na wolne powietrze do naszego ogrodu. Natomiast
w każdy poniedziałek o godz. 15.00 wi-

mów dotyczących aktywizacji seniorów w dzielnicy Zabrze-Zaborze. Odczuwamy również ogromne wsparcie ze
strony władz miasta Zabrze, za które serdecznie dziękujemy – podsumowałPrezes Zarządu Stowarzyszenia FeNix
WojciechLewiński.
Wypadazatemna zakończenieżyczyćGRUPIEAKTYWNYCHz FENIXAi osobiściePrezesowiWojciechowiLewińskiemupomyślnościoraz
szerokichhoryzontóww działalności
Stowarzyszenia.
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SEGREGUJESZ ODPADY?

W

Sprawdź czy robisz to prawidłowo!

artowiedzieć,żeza złąsegregację odpadów mogą nas
spotkać znaczne kary pieniężne
działające na zasadzie odpowiedzialnościzbiorowej.Dlategowartosięz jejregułamizapoznaći je
stosować.
Obowiązującynassystemsegregacji odpadów komunalnych wymaga
dokładnegoprzeczytaniai przyswoje-

niasobieswoistegoinstruktażu–jak
postępowaći czegonienależyrobić
ześmieciami.Czasemmamybłędne
przeświadczenie, że dobrze wiemy
co,jaki gdziewyrzucać.
Poniżejzamieszczamyskróconąinformacjęjaksegregowaćodpady.
Znajduje się ona także na naszej
stroniewww.gsmluiza.com.plw zakładkach:Aktualności i E-kartoteka.

Więcejinformacjina tematww.segregacji można znaleźć również
na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego w Zabrzu: https://www.
um. zabrze. pl/mieszkancy/odpady-komunalne oraz Urzędu Miejskiego
w RudzieŚląskiej:http://www.rudaslaska.pl/nowe-zasady-odbierania-odpadow-komunalnych.
■

PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAJ:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki,
• zeszyty i książki,
ER
• papier pakowy,
TEN I
N
O
K
K
• torby i worki papierowe.
BIES

WRZUCAJ:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
ER
TEN
• metale kolorowe,
N
O
K
TY
• kapsle, zakrętki od słoików.
ŻÓŁ

NIE

NIE WRZUCAJ:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i inych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,
• ubrań.

SZKŁO
WRZUCAJ:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAJ:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
ER
• zniczy z zawartością wosku,
TEN
N
O
K
NY
• żarówek i świetlówek, reflektorów,
ELO
I
Z
• opakowań po lekach,
• opakowań szklanych po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster, szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów.

NIE WRZUCAJ:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu RTV i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)
WRZUCAJ:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
NIE WRZUCAJ:
• kości zwierząt,
ER
TE N Y
• odchodów zwierząt,
N
O
K
OW
• popiołu,
RĄZ
B
• leków,
• drewna impregnowanego, płyt wiórkowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpadywymienionew punktach:„NIEWRZUCAJ”wrzucajdo pojemnikaCZARNEGOna odpadyZMIESZANE.
Odpadyz pozycjipodkreślonychnależyprzekazaćdo specjalistycznychpunktówodbioru.
UWAGA!NIESTOSOWANIESIĘDOPOWYŻSZYCHZASADSEGREGACJISPOWODUJE,
ŻEZAPŁACIMYZATOWSZYSCY
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w 2019 r.
Dokończenie ze str. 5

Odp.:Zewzględuna brakśrodkówna funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonanie
kosztorysuofertowego.W najbliższymczasiezostanie
przeprowadzonawśródmieszkańcówankietaw sprawie
wyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonanieprac.
ad.pkt. 3.Budynekprzy ul. 1Maja 26-32zostałpoddany termomodernizacji oraz wykonano w budynku
centralne ogrzewanie, instalację ciepłej wody wraz
z cyrkulacją.Wymienionoinstalacjęzimnejwodyi kanalizację(lokatorzyzgodzilisięna zaciągnięciekredytu oraz na podwyższenie z tego tytułu funduszu
remontowego).Budynekprzy ul.Szymanowskiego 4-4a
w tymrokuniejestujętydo termomodernizacji,gdyż
na obecnąchwilęjestbrakprogramuwspierającegotermomodernizacjęw Spółdzielniach.
DRUGACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegoprzy ul.Kalinowej 13.
Dokonać zamknięcia zatoki śmietnikowej (drzwi
na klucz i zadaszenie) przy ul. Kalinowej 11 i ul. Kalinowej 13 – na wzór zatoki śmietnikowej zlokalizowanej
przy ul. Kalinowej 15.
Odp.: Zatokiśmietnikoweprzy ul.Kalinowej 11i 13
niesąusytuowanena naszymterenie. Wnioskowanezamknięciezatokiśmietnikowejbędziemożliwepo uzyskaniuzgodyod jejwłaścicielaorazpo zgromadzeniu
odpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegonieruchomości.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegoprzy ul.Kalinowej 11.
1. Wymienić nawierzchnię chodnika na całej długości
budynku przy ul. Kalinowej 11,

2. Spowodować naprawę drogi wewnętrznej i chodnika na odcinku od budynku przy ul. Kalinowej 11
do skrzyżowania z ul. Korczoka.
Odp.: ad. pkt. 1. Ze względu na brak środków
na funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonaniekosztorysuofertowego.W najbliższym
czasiezostanieprzeprowadzonawśródmieszkańców
ankietaw sprawiewyrażeniazgodyna podwyższenie
kwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonanieprac.
ad. pkt. 2. Dnia 01.08.2019 r. wystosowano pismo
do MiejskiegoZarząduDrógi infrastrukturyinformatycznejw Zabrzu.W odpowiedziotrzymaliśmyinformację,żezostaniewykonananaprawaubytków.Dnia
28.02.2020r.wystosowanoponowniepismodo MZDiii
o naprawędrogiwewnętrznejorazchodnikana odcinku
od ul.Kalinowej 11do ul.Korczoka.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegoprzy ul.Krasińskiego 26.
Zwracam się z wnioskiem o:
1. Przebudowę istniejących śmietników, zadaszenie ich
i możliwość ich zamykania. Istniejąca zabudowa śmietników zachęca ludzi z innych budynków na przywożenie
i wyrzucanie śmieci a przede wszystkim jest ogromny
problem z osobami, którzy załatwiają tam potrzeby fizjologiczne,
2. Podłączenie naszego budynku do sieci centralnego
ogrzewania i wykonanie termomodernizacji budynku,
3. Wymianę rur wodnych w piwnicy.
Odp.: ad. pkt. 1. Ze względu na brak środków
na funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonaniekosztorysuofertowego.W najbliższym
czasiezostanieprzeprowadzonawśródmieszkańców
ankietaw sprawiewyrażeniazgodyna podwyższenie
kwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonanieprac.
ad.pkt. 2.W przeprowadzonejankieciemieszkańcy
niewyrazilizgodyna uciepłowieniei dociepleniebudynku.
ad.pkt. 3.Wymianęrurwodnychw piwnicywykonano.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegoprzy ul.Kobylińskiego 2.
1. Proszę o wymianę rur wodnych i kanalizacyjnych
w całym pionie w klatkach schodowych nr 2-10.
2. Proszę o wymianę drzwi piwnicznych (od strony podwórka) w klatkach schodowych nr2-10.
Odp.:ad.pkt. 1i 2Wymienionewewnioskupracebędzie można wykonać po uzyskaniu zgody większości
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mieszkańcówww.nieruchomości.W najbliższymczasie
zostanie w tej sprawie przeprowadzona ankieta wśród
mieszkańców.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegoprzy ul.Kawika 24.
Proszę o postawienie koszy na odpady po psie wraz
z tabliczkami o posprzątaniu po swoim psie.
Odp.:Sprawazakupuorazobsługikoszówna odchody
po psachjestw konsultacjiz RadąDzielnicy.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegoprzy ul.Porzeczkowej 1.
Proszę o naprawę włazu dachowego, który jest lichy.
Odp.:Naprawęwłazudachowegowykonano.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 81A.
Proszę o wytyczenie drogi dojazdowej do budynku
przy ul. Korczoka 81a i 81 w kierunku ul. Wolności
(obok terenu sklepu Aldi) aby zapewnić bezpieczny dojazd dla mieszkańców. Wypowiadam się w imieniu
wszystkich mieszkańców korzystających z dojazdu. Ważne jest też bezpieczny dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego i bezproblemowy wywóz śmieci.
Odp.:Przeprowadzonawizjalokalnawykazała,żenie
ma potrzeby wytyczania drogi dojazdowej z uwagi
na fakt, że nie występują utrudnienia faktyczne ani
prawne.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegoprzy ul.Kawika 9.
1. Ponownie zgłaszam wniosek o zabudowanie koszy
na śmieci w celu poprawienia czystości przy budynkach
należących do GSM „Luiza”. Proponuję tę sprawę sfinansować z nadwyżki finansowej Spółdzielni.
2. Zgłaszam wniosek o sukcesywne remontowanie
chodników przy budynkach należących do GSM „Luiza”
z nadwyżki finansowej.
Odp.:ad.pkt. 1. Sprawazakupuorazobsługikoszów
na śmiecijestw konsultacjiz RadąDzielnicy.

ad. pkt 2. Remonty chodników można wykonać:
1.w przypadkugdystanchodnikówzagrażazdrowiulub
życiu użytkowników. Remont taki jest finansowany
z ogólnejpuliwszystkichnieruchomości–do rozliczenia. 2.Po zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegodanejnieruchomości. 3. Po uzyskaniuzgodywiększościmieszkańców
ww.nieruchomościna zwiększeniekwotyfunduszuremontowego.
Wnioseknr 9
członkazamieszkałegoprzy ul.Krasińskiego 30.
Zamieścić informację (ogłoszenie) na klatce schodowej:
1. Jakie obowiązki ma dozorczyni (osoba sprzątająca),
2. Kiedy, tzn. ile razy w miesiącu ma być sprzątana
klatka schodowa,
3. Proszę o zainteresowanie się mieszkaniem nr 1 – lokatorka zmarła pół roku temu. Mieszka w nim jej brat,
chyba nie płaci za czynsz. Co kilka dni są tam „balangi”
zakłócające spokój mieszkańców.
Odp.:ad.pkt. 1i 2. Wywieszonona tablicyzakres
obowiązkówpracydozorczyni.Ponadtona stronieinternetowejnaszejSpółdzielnijestzamieszczonyww.zakres.
ad. pkt. 3. Przeprowadzona została eksmisja. Ww.
mieszkaniew lutymbr.wystawionona przetargi w tym
samymmiesiącuzostałozasiedloneprzeznowegonajemcę.
Wnioseknr 10
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 81A.
Proszę o wykonanie daszków nad balkonami na 4 piętrze. Jest to jedyny budynek po termomodernizacji, który nie posiada takich zadaszeń – przez co niszczy się
elewacja oraz balkony.
Odp.:Zewzględuna brakśrodkówna funduszuremontowymnieruchomościzleciliśmyfirmiewykonanie
kosztorysuofertowego.W najbliższymczasiezostanie
przeprowadzonawśródmieszkańcówankietaw sprawie
wyrażeniazgodyna podwyższeniekwotyfunduszuremontowego,pokrywającejwykonanieprac.

Wykonany nowy podjazd wraz ze zatoką śmietnikową w nieruchomości przy ul. Wolności 426 w Zabrzu.
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Wnioseknr 11
członkazamieszkałegoprzy ul.DziałaczyRodła 2.
Proszę o uzupełnienie nawierzchni parkingu wzdłuż
ul. Pordzika poprzez wysypanie tłucznia. Poprzedni został wypłukany przez spływającą wodę deszczową.
Odp.:Terennienależydo GSM,,Luiza”.Dnia 01.08.2019
r.orazdnia 28.02.2020r.wystosowanopismado MZDiii
o utwardzenieprzynajmniejtłuczniemnawierzchniparkinguprzy ul.Pordzika.

TRZECIACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegoprzy ul.Miodowej 15.
Proszę o pisemne wyjaśnienie (może być w naszym
Biuletynie Informacyjnym), zapisu dotyczącego elementu składowego czynszu, który płacimy do GSM „Luiza”.
Chodzi o pozycję: „utrzymanie nieruchomości”. Co
wchodzi w skład tej pozycji? Proszę o rozbicie tej pozycji na poszczególne części składowe – w rozbiciu ile złotych za m2.
Odp.:Kosztyadministracyjne,podatki,ubezpieczenie budynków, usługi sanitarne: 1,14 zł/m2. Koszty
utrzymaniaterenówzielonych,dojśćdo budynków: 0,56
zł/m2. Koszty przeglądów budowlanych, ekspertyz,
kosztorysów:0,21zł/m2.innekoszty(w tymusługibankowe,obsługaprawna,biuletyn,książeczkiopłat,usługi pocztowe, telekomunikacyjne, badanie bilansu
itp).: 0,17zł/m2.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegoprzy ul.Bielszowickiej 98.
1. Proszę rozwiązać problem z ciągłymi dopłatami
za zużyty gaz ziemny w mieszkaniach klatki schodowej
nr 98c. Proszę zainstalować liczniki gazu osobno dla

każdego mieszkania. Dwa lata pod rząd była petycja
mieszkańców do Spółdzielni i nie ma konkretnego rozwiązania,
2. Doprowadzić do porządku dojście do klatek schodowych, wyrównać upadłość płyt i krawężników,
3. Wyrównać teren między budynkami nr 98d i nr 100
oraz budynkiem przy ul. Piernikarczyka 2. Występują
tam dziury, upadłości i nierówności. Należy zabronić
na tym miejscu parkowania samochodów dostawczych.
Uwzględnić w znakach drogowych, że zakaz parkowania dotyczy także mieszkańców.
Odp.:ad.pkt. 1. GSM„Luiza”zleciławykonaniedokumentacjitechniczneji kosztorysuofertowegona modernizację instalacji gazowej wraz z montażem
indywidualnychlicznikóww całymbudynku.W najbliższymczasiezostanieprzeprowadzonawśródmieszkańcówankietaw sprawiewyrażeniazgodyna podniesienie
opłatna funduszremontowyw celusfinansowaniawykonaniawyżejwymienionychprac.
ad.pkt. 2.Naprawędojściado klatekschodowych
orazchodnikabędziemożnawykonaćpo zgromadzeniu
odpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegoorazpo uzyskaniuzgodywiększości
mieszkańców.
ad.pkt. 3.Terenzostałwyrównanya znakizostaną
postawionedo 07.04.2020r.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegoprzy ul.Sportowców 14.
Prosimy o zabudowanie w budynku przy ul. Sportowców 14 poręczy z parteru do piwnic w pomieszczeniu piwnicznym. Z pomieszczenia tego korzystają przeważnie
lokatorzy starsi do przynoszenia opału z piwnic do mieszkań, co powoduje częste potknięcia i upadki. Prosimy
o uwzględnienie naszej prośby, korzystając z faktu odbywającego się teraz w tym budynku remontu.
Odp.:Poręczwykonano.

Remont kominów w nieruchomości przy ul. Zielonej 9 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
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Wnioseknr 4
członkazamieszkałegoprzy ul.
Chroboka 10.
Wykonać do cieplenie budynku
oraz instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Chroboka 8 i 10.
Odp.: Pod koniecub.rokuzostało
podpisane porozumienie pomiędzy
GSM „Luiza” i WĘGLOKOKSeM Sana mocyktórego,każdego
roku(począwszyod 2020r.)będzie
wykonanatermomodernizacjawraz
z uciepłownieniemjednegobudynku
przy ul. Chroboka w Rudzie Śląskiej–za zgodąjegomieszkańców.
O kolejnościww.pracw poszczególnych nieruchomościach, decyduje
wysokośćprocentowazgódwyrażonychw przeprowadzonychankietach.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegoprzy ul.
Energetyków 21.
Proszę o remont śmietnika tak, aby
można było go zamykać z powodu
wielokrotnych podpaleń.
Odp.: Wymienione we wniosku
prace będzie można wykonać
po zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszu
remontowegoorazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańców.
Wnioseknr 6
członka zamieszkałego przy ul.
Ks.Niedzieli 59-59F.
Proszę o zabudowanie domofonów
elektronicznych w budynku, przy ul.
Ks. Niedzieli 59-59f oraz zabudowanie w nim balkonów.
Odp.: W przeprowadzonej dwukrotnieankieciedotyczącejmontażu
now ych domofonów więks zoś cią
głosówwyrażonozgodęna podnie-

sieniefunduszuremontowego,a co
za tym idzie zgodę na montaż domofonów.GSM,,Luiza”wystawiła
zleceniefirmiewykonawczej.
W sprawie zabudowy balkonów
zlec il iś my wyk on an ie koszt or ys u
ofertowegowrazz kosztamiwynikającymizprzygotowaniacałejinwestycji(projekt,pozwoleniena budowę). Orient ac yjn y koszt zos tan ie
przedstawiony w ankiecie, celem
wyrażeniazgodyna zaciągnięciekredytuipodniesieniefunduszuremontowego.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegoprzy ul.
Bielszowickiej 98.
1. Wnioskuję o naprawienie podjazdu do wózków,
2. Wymianę rynny nad zadaszeniem do wejścia do klatki schodowej. Przed wejściem do niej w dni
deszczowe stoi woda.
Odp.:Pracewymienionewewnioskuzostaływykonane.

Wyniki badania
sprawozdania
ﬁnansowego
GSM „Luiza”
za rok 2019
Niedawnozakończyłosiębadaniesprawozdaniafinansowego GSM „Luiza” za 2019 r.,
które przeprowadził niezależny biegły rewident ze Śląskiej
FirmyAuditingu i Doradztwa
„AUDIT”Spółkaz o.o.w Katowicach
Na ww.Sprawozdaniefinansoweskładasię:
❖ bilanssporządzonyna dzień 31
grudnia 2019r.,którypo stronieaktywówi pasywówwykazujesumę: 85 800 025,75 zł;
❖ rachunekzyskówi stratza rok
obrotowyod 1stycznia 2019r.
do 31grudnia 2019r.,wykazujący zysk netto w wysokości: 2 739 795,00 zł;
❖ zestawieniezmianw kapitale
własnymza rokobrotowyod
1stycznia 2019r.do 31grudnia 2019r.wykazującezwiększen ie kap it ał u włas neg o
o kwotę: 12 037 915,78 zł;

Naprawiono podjazd dla wózków
do klatki schodowej w budynku
przy ul. Bielszowickiej 98 w Rudzie
Śląskiej.

❖ rachunekprzepływówpieniężnych za rok obr ot ow y od
1stycznia 2019r.do 31grudnia 2019r.wykazującyzmniejszeniestanuśrodkówpieniężnycho kwotę: 1 640 552,13 zł.
informacjadodatkowazawierającawprowadzeniedo sprawozdaniafinansowegoorazdodatkowe
informacjei objaśnienia.
Z inf orm ac ji zaw art ych
w Sprawozdaniu finansowym
GSM„Luiza”za 2019r.wynika,żesytuacjafinansowo-ekonomiczna naszej Spółdzielni
jestprawidłowa.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFORMATORGSM„LUIZA”
GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa
„Luiza”
41-800Zabrze,ul.Wolności412
tel.:322786712÷13,fax:322782365
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43
Godzinypracy:
poniedziałekw godzinachod 7.00do 17.00
wtorek-piątekw godzinachod 7.00do 15.00.
Telefonawaryjny: 508 091 556
czynnyponiedziałek–piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty,niedzielei świętaczynny
w godz. 7.00-22.00.
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.
RudaŚląska,ul.Floriana9/4,
poniedziałek-piątek:10.00-16.00
RudaŚląska,ul.Kokota140,
poniedziałek-piątek:9.00-16.30
RudaŚląska–Halemba,ul.Solidarności 22
poniedziałek:7.45-16.30,
wtorek-czwartek: 7.45-15.30,
piątki:7.00-15.00.

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 3. najemca lokalu. 6.
częśćwagi. 9.myślprzewodnia. 10.
czarny napój. 12. nasza Górnicza
SpółdzielniaMieszkaniowa. 14.obok
Sejmu. 15.stanzniszczenia. 16.postać. 19.technicznadlakreślarza. 22.
sztucznejezioro. 25.czapkanoszona
do sukmany. 26. twarz dziecka. 27.
przyczyna. 28.obokkraszanek. 29.klępa, samica łosia. 32. szereg strzałów. 35.owoctarniny. 38.wążokularnik. 39.Bytomkaw Zabrzu. 40.mamamamy. 41.za Uralem. 42.zimowy
miesiąc. 43.wierzbowebazie.
Pionowo: 1.białykruk. 2.sposób,
metoda. 4.wznoszonyod fundamen-

tów. 5.pod parterem. 6.skokakrobatyczny. 7.karteczkaod listonosza. 8.
pływa obok skalara. 11. dwie wargi. 13.bijąo brzeg. 17.Zosiaz wierszaJulianaTuwima. 18.bieluteńkirekwizyt wielkanocny. 19. pojemnik
na śmieci. 20.pochlebca. 21.wieczerzachrześcijan. 22.legat. 23.podnośnik. 24.kijw wodzie. 30.kojarzysię
z kołem. 31.naszemiasto. 33.dobre
rezultaty. 34.synDedala. 35.sproszkowanytytoń. 36.praca. 37.dzięgława.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 15dadząrozwiązanie
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

