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Jed nym z głów nych kry te riów go -
spo dar no ści jest dba łość o po sia -

da ny ma ją tek. 
W przy pad ku spół dzielń miesz ka -

nio wych są nim za so by miesz ka nio -
we. GSM „Lu iza” po sia da kil ka set
bu dyn ków miesz kal nych o zróż ni co -
wa nym wie ku i stan dar dzie. Są
w nich wy ko ny wa ne (w za leż no ści
od po trzeb oraz moż li wo ści fi nan so -

wych) róż ne go ro dza ju pra ce re mon -
to we i mo der ni za cyj ne. 

Każ de go ro ku Za rząd na szej Spół -
dziel ni daje do akceptacji Ra dzie
Nad zor czej plan re mon tów, mo der ni -
za cji i in we sty cji. Pra ce te są fi nan so -
wa ne z kil ku źró deł – z od pi sów
na fun dusz re mon to wy, kre dy tów,
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Świę ta Wiel ka noc ne są oka zją 
do spę dze nia ra do snych chwil 

w gro nie naj bliż szych. 
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GSM �Lu iza”,  
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Za bo rze ma naj no wo cze śniej szą 
sa lę gim na stycz ną w po łu dnio wej Pol sce

Z po cząt kiem bie żą ce go ro ku w Ze spo le Szkół Spor -
to wych im. Ja nu sza Ku so ciń skie go w Za brzu – Za bo -
rzu zo sta ła prze ka za na do użyt ku no wo cze sna, pro fe -
sjo nal na sa la gim na stycz na. To dru gi w kra ju
pod wzglę dem wiel ko ści (a pierw szy w po łu dnio wej
Pol sce) tak wy so ko wy spe cja li zo wa ny obiekt de dy ko -
wa ny gim na sty ce. Je dy ny więk szy obiekt te go ro dza ju
w Pol sce to sa la im. Lesz ka Bla ni ka
w Gdań sku.

Sa la gim na stycz na zo sta ła wy bu do -
wa na dla dzie ci i mło dzie ży tre nu ją cej
gim na sty kę spor to wą. Za sto so wa ne
stan dar dy po zwa la ją or ga ni zo wać
w tym obiek cie za wo dy spor to we,
w tym tak że Mi strzo stwa Eu ro py.
Łącz ny koszt in we sty cji wy niósł pra -
wie 19 mln zł (ok. 17 mln zł kosz to -
wa ły ro bo ty bu dow la ne a ok. 2 mln zł
prze zna czo no na wy po sa że nie i sprzęt
gim na stycz ny). 8 mln zł sta no wi ło
po zy ska ne przez Za brze do fi nan so -
wa nie z Mi ni ster stwa Spor tu. 

– To dłu go ocze ki wa na przez za -

wod ni ków i uczniów in we sty cja. W Za brzu roz wi ja my in -

fra struk tu rę spor to wą z za kre su wie lu dys cy plin. Jest ona

de dy ko wa na za rów no pro fe sjo na li stom, jak i ama to -

rom – tak że miesz kań com Za brza oraz dziel ni cy Za bo rze.

Tyl ko w ubie głym ro ku przy zna li śmy po nad sześć dzie siąt

do fi nan so wań dla mło dzie żo wych klu bów spor to wych,

w któ rych tre nu je ok. 4,5 tys. uczest ni ków – po wie dzia ła
Mał go rza ta Mań ka -Szu lik, Pre zy dent Za brza.

Bu dy nek skła da się z trzech po zio mów i jest wol ny
od ba rier ar chi tek to nicz nych dla osób z nie peł no spraw no -

ścią. Z my ślą o nich za in sta lo wa na zo sta ła tak że win da.
Po wierzch nia cał ko wi ta sa li wy no si 3 370 m2, a wi dow -
nia li czy 212 miejsc. 

W ZSS im. Ja nu sza Ku so ciń skie go tre nu je wie lu mło -
dych gim na sty ków, któ rzy na prze strze ni ostat nich czte -
rech lat zdo by li 41 me da li zło tych, 46 srebr nych i 51
brą zo wych. Ab sol went ka mi szko ły są m. in. by łe olim -
pij ki: Ka ta rzy na Jur kow ska -Ko wal ska (Rio de Ja ne -
iro, 2016 r.) oraz Jo an na Skow roń ska -Bia łas, (Syd -
ney, 2000 r.).

RZECZNIK PRASOWY UM ZABRZE INFORMUJE

pożyczek ban ko wych i do ta cji.  War -
tość ryn ko wa miesz kań, w wy ni ku re -
mon tów i mo der ni za cji wzra sta. 

W tym wy da niu, na str. 2 i 4-5 przed -
sta wia my kil ka przy kła dów zre ali zo wa -
nych i pro wa dzo nych re mon tów oraz
mo der ni za cji za so bów miesz ka nio wych
ad mi ni stro wa nych przez GSM „Lu iza”. 

Po wy ko na niu w 2020 r. grun tow nej
mo der ni za cji trzy kon dy gna cyj ne go
bu dyn ku przy ul. Chro bo ka nr 20 – 22
w Ru dzie Ślą skiej (po sia da on dwie

Remonty, modernizacje...
Dokończenie ze str. 1

klat ki scho do we z 18 miesz ka nia mi),
zde cy do wa no o wy mia nie je go po szy -
cia da cho we go. Przy po mnij my, że bu -
dy nek w ra mach mo der ni za cji zo stał
do cie plo ny, wy ko na no in sta la cję cen -
tral ne go ogrze wa nia i cie płej wo dy
użyt ko wej (cie pło z da la czyn ne), wy -
mie nio no ru ry ka na li za cyj ne oraz sieć
rur dla wo dy zim nej. Wy mie nio no sto -
lar kę okien ną w piw ni cach i na pod da -
szu. Nad drzwia mi wej ścio wy mi
do kla tek scho do wych za mon to wa no
no we za da sze nie.

Dach po kry to pa pą no wej ge ne ra cji.
Przy oka zji wy mie nio no oryn no wa nie
bu dyn ku oraz wy ko na no ob rób ki bla -
char skie.
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VI EDYCJA KONKURSU PRZED NAMI...

Na te re nie Sto wa rzy sze nia „FE -
NIX”, przy ul. Ka li no wej 9 po wsta nie
no wy, roz bu do wa ny plac za baw z ko -
lej ny mi atrak cja mi ple ne ro wy mi dla
naj młod szych miesz kań ców Za bo rza.
Ak tu al nie na ukoń cze niu są pra ce geo -
de zyj ne zwią za ne z je go bu do wą.

Wraz z na dej ściem wio sny, Sto wa -
rzy sze nie „FE NIX”, za pra sza na no -
we za ję cia dla miesz kań ców na szej
dziel ni cy. W za kre sie ochro ny zdro -
wia i po mo cy spo łecz nej Sto wa rzy -

sze nie „FE NIX” po zy ska ło środ ki
z Urzę du Mia sta Za brze na za ję cia
z za kre su po pra wy ak tyw no ści fi zycz -
nej osób do ro słych. W naj bliż szym
cza sie po now nie star tu ją za ję cia Nor -
dic Wal king oraz Tai -Chi (gim na sty -
ka od de cho wo – re lak sa cyj na), któ re
słu żą po pra wie zdro wia, kon dy cji
oraz rów no wa żą cia ło, od dech, ener -

gię i umysł. Są to za ję cia w ple ne rze,
któ re cie szy ły się w ubie głym ro ku
du żym za in te re so wa niem i fre kwen -
cją oko licz nych miesz kań ców. Wraz
z lu zo wa niem ob ostrzeń CO VID -19
wdro żo ne bę dą rów nież za ję cia JO -
GA dla se nio rów oraz warsz ta ty eko -
lo gicz ne – zio ło lecz nic two. Za ję cia
są cał ko wi cie bez płat ne. 

Co no we go w FE NIX -ie?

KO MU NI KAt

GSM „Lu iza” in for mu je, że ko re spon den cja, któ ra do Spół dziel ni jest wy -
sy ła na w for mie elek tro nicz nej (e -ma il) po win na być pod pi sa na przez
nadaw cę imie niem i na zwi skiem.

W in nym przy pad ku bę dzie trak to wa na ja ko ano nim, któ ry po zo sta -
nie bez od po wie dzi.

Przed na mi ko lej na – szó sta
już – edy cja kon kur su na naj pięk niej -
szy bal kon i ogró dek przy do mo wy
w za so bach GSM „Lu iza”. Przy po -
mnij my, że ce lem kon kur su jest uzy -
ska nie ich es te tycz ne go wy glą du, pro -
mo cja wśród miesz kań ców osie dli
dba ło ści o es te ty kę naj bliż sze go oto -
cze nia – zwłasz cza bal ko nów i ogród -
ków przy do mo wych. 

Za chę ca my więc wszyst kich miesz -
kań ców na szych za so bów, któ rzy po -
sia da ją ukwie co ne bal ko ny lub są
twór ca mi i opie ku ją się przy do mo -
wy mi „grząd ka mi i ra ba ta mi”
do wzię cia udzia łu w nim. Na zwy -
cięz ców cze ka ją na gro dy i oko licz -
no ścio we dy plo my. Wy ni ki kon kur su
ogło si my je sie nią br. na ła mach na -
sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne -
go – wraz z ob szer nym ser wi sem
zdję cio wym. 

Wa run kiem udzia łu w kon kur sie
jest zło że nie pi sem ne go zgło sze nia
bal ko nu lub ogród ka w ter mi nie
do dnia 16 lip ca 2021 r. Zgło sze nia
moż na skła dać w sie dzi bie na szej

Spół dziel ni, w Za brzu przy ul. Wol -
no ści 412, w Ad mi ni stra cji w Za -
brzu, przy ul. Ja łow co wej 20 lub
w Ad mi ni stra cji w Ru dzie Ślą skiej,
przy ul. Biel szo wic kiej 98 – w go -
dzi nach ich pra cy.

Tam też moż na po brać od 4 ma ja
br. kar tę zgło sze nia i re gu la min
kon kur su. Moż na tak że je po brać
zdal nie w wer sji elek tro nicz nej ze
stro ny www.gsm lu iza.com.pl 

Zgło sze nie do kon kur su jest rów -
no znacz ne ze zgo dą na obej rze nie
bal ko nu, ogród ka i zro bie nie do ku -
men ta cji fo to gra ficz nej. Uczest nik
kon kur su wy ra ża tak że zgo dę na pre -
zen ta cję zgło szo ne go obiek tu. 

Na zdję ciu po ni żej: ubie gło rocz ny
lau re at kon kur su (I miej sce) na naj -
pięk niej szy ogró dek przy do mo wy
po ło żo ny przy ul. Ka wi ka 15 w Za -
brzu. 

Naj ład niej szy bal kon lub przy do mo wy
ogró dek w za so bach GSM „Lu iza”
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GSM „LU IZA”

W bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Agre sto -
wej 5 jest wy ko ny wa na wy mia na pio no wej i po zio mej
sie ci wod no -ka na li za cyj nej. Do dat ko wo bę dą za bu do -
wa ne no we pio ny cie płej wo dy użyt ko wej oraz cyr ku -
la cji.

W bu dyn kach GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Mo drze -
wio wej 8 oraz przy ul. Kor czo ka 59-59E wy ko na no re mont
in sta la cji do mo fo no wej (wy mia na ta bli cy przy zy wo wej
wraz z wy mia ną apa ra tów do mo fo no wych w miesz ka niach).

W bu dyn kach GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Kor czo -
ka 57-57D, 59-59E jest w re ali za cji wy mia na pio no wej
i po zio mej sie ci wod no -ka na li za cyj nej. Do dat ko wo bę dą
za bu do wa ne no we pio ny cie płej wo dy użyt ko wej oraz
cyr ku la cji. Na klat kę scho do wą bę dą prze nie sio ne licz ni -
ki ga zo we. W wy ni ku tych prac zo sta ną zli kwi do wa ne
w miesz ka niach ga zo we prze pły wo we pod grze wa cze wo -
dy, któ re w prze szło ści stwa rza ły za gro że nie za tru ciem
tlen kiem wę gla. 

Remonty, modernizacje

W bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Kor czo ka 54-54a zo stał prze pro wa dzo ny ka pi tal ny re mont da chu.
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GSM „LU IZA”

W bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Ol cho wej
9-9A - trwają prace polegające na wy mia nie pio no wej i po -
zio mej sie ci wod no -ka na li za cyj nej. Do dat ko wo za bu do wa -
ne zostaną no we pio ny cie płej wo dy użyt ko wej oraz cyr ku -
la cji. Na klat kę scho do wą zo sta ły prze nie sio ne licz ni ki
ga zo we. W wy ni ku tych prac zli kwi do wa no w miesz ka niach
ga zo we prze pły wo we pod grze wa cze wo dy, któ re w prze -
szło ści stwa rza ły za gro że nie za tru ciem tlen kiem wę gla. 

Na klat kach scho do wych zo sta ła wy mie nio na in sta la cja
elek trycz na, wkrót ce zo sta ną po ma lo wa ne. Nie daw no
przy tej nie ru cho mo ści wy ko na no z kost ki bru ko wej do -
dat ko we sta no wi sko śmiet ni ko we dla po jem ni ków na od -
pa dy se gre go wa ne.

Remonty, modernizacje

W bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Kor czo -
ka 60, wy mie nio no in sta la cję elek trycz ną, wy ko na no ma -
lo wa nie klat ki scho do wej wraz z pra ca mi to wa rzy szą cy -
mi. Re mont in sta la cji do mo fo no wej oraz wy mia na drzwi
wej ścio wych do bu dyn ku zo sta ną wy ko na ne w naj bliż -
szym cza sie. Po nad to w bu dyn ku prze pro wa dzo no ka pi -
tal ny re mont da chu.

W bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Kor czo ka 54-54a zo stał prze pro wa dzo ny ka pi tal ny re mont da chu.
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W chrze ści jań stwie wpraw dzie każ -
da nie dzie la jest pa miąt ką zmar -
twych wsta nia Chry stu sa, ale
Nie dzie la Zmar twych wsta nia jest
z nich naj bar dziej uro czy sta. Pod -
czas so bo ru ni cej skie go w 325 ro ku
usta lo no, że bę dzie się ją ob cho dzić
w pierw szą nie dzie lę po pierw -
szej wio sen nej peł ni Księ ży ca. Ta
skom pli ko wa na za sa da jest w isto cie
prze ło że niem (na so lar ny w swej na -
tu rze ka len darz ju liań ski) kon kret nej
da ty 14 ni san z re li gij ne go ka len da rza
he braj skie go, któ ry jest ka len da rzem
lu nar no -so lar nym. Da ta 14 ni san wy -
zna cza w ka len da rzu he braj skim po -
czą tek świę ta Pas chy, wo kół któ re go
dzia ły się wy da rze nia zbaw cze. 

Wiel ka noc jest więc świę tem ru cho -
mym: mo że wy paść naj wcze śniej 22
mar ca, zaś naj póź niej 25 kwiet nia.
Z da tą Wiel ka no cy po wią za ny jest
ter min więk szo ści ru cho mych świąt
ogól no chrze ści jań skich m. in.: Śro da
Po piel co wa, Wiel ki Post, Tri du um
Pas chal ne, Wnie bo wstą pie nie Pań -
skie, Ze sła nie Du cha Świę te go, Bo że
Cia ło i in ne. Po wpro wa dze niu ka len -
da rza gre go riań skie go znów po ja wi ły
się od mien no ści: w pra wo sła -
wiu Wiel ka noc ob cho dzi się bo wiem
zgod nie z ka len da rzem ju liań skim.

OB RZę Dy WieL KA nOc ne
i ZWy cZA Je

Pa lem ki
Wiel ki Ty dzień za czy na się Nie -

dzie lą Pal mo wą. Kie dyś na zy wa no ją
kwiet ną lub wierzb ną. Pa lem ki tj. ró -
zgi wierz bo we, ga łąz ki buksz pa nu,
ma lin, po rze czek ozda bia no kwiat ka -
mi, mchem, zio ła mi, ko lo ro wy mi
piór ka mi. Po po świe ce niu pa lem ki
„bi ło” się nią lek ko do mow ni ków, by
za pew nić im szczę ście na ca ły rok.
Po łknię cie jed nej po świę co nej ba zi
wró ży ło zdro wie i bo gac two. Za -
tknię te za ob raz lub wło żo ne do wa -
zo nów pa lem ki chro ni ły miesz ka nie
przed nie szczę ściem i zło śli wo ścią
są sia dów. 

Świę con ka
Świę con ka to ko szyk z je dze niem,

któ ry na le ży po świę cić w Wiel ką So -
bo tę. W nie któ rych re gio nach Pol ski
świę con ka wy stę pu je pod na zwą
świę co ne.

Daw niej świę ce nie po traw w Wiel -
ką So bo tę od by wa ło się na dwo rach
szla chec kich, ze wzglę du na to, że
po świę co ne mu sia ło zo stać wszyst ko,
co mia ło zna leźć się na świą tecz nym
sto le. Po nie waż ta kie świę ce nie zaj -

mo wa ło pro bosz czom zbyt wie le cza -
su, wpro wa dzo no zwy czaj świę ce nia
w ko ścio łach. Dzi siaj po przy nie sie -
niu ko szy ka do ko ścio ła sta wia się go
w od po wied nim miej scu nad któ rym
ka płan od pra wia mo dli twę i świę ci
po ży wie nie. Zgod nie z tra dy cją w ko -
szy ku po win ny znaj do wać się:
◆ ba ra nek – sym bol Chry stu sa Zmar -

twych wsta łe go,
◆ ja ja w po sta ci ko lo ro wych pi sa nek,

kro szo nek – ja jo wy stę pu je ja ko
sym bol no we go ży cia,

◆ sól i pieprz – chro ni żyw ność
przed ze psu ciem,

◆ chleb,
◆ wę dli ny,
◆ chrzan,
◆ bab ka.

Ko szy czek przy stra ja ny jest róż ny -
mi ma kat ka mi i buksz pa nem. Świę -
con kę spo ży wa ło się na stęp ne go dnia
po re zu rek cji.

Wiel ka nie dzie la – dzień ra do ści
W Wiel ką Nie dzie lę, po re zu rek cji

za sia da no do świą tecz ne go śnia da nia.
Naj pierw dzie lo no się jaj kiem. Na sto -
le nie mo gło za brak nąć ba by wiel ka -
noc nej i dzia da – czy li ma zur ka.

La ny po nie dzia łek
W la ny po nie dzia łek do mi nu je śmi -

gus -dyn gus, świę to lej ka – to za ba wa,
któ rą wszy scy do sko na łe zna my. Ob -
le wać moż na by ło wszyst kich i wszę -
dzie. Zmo czo ne te go dnia pan ny
mia ły więk sze szan se na za mąż pój -
ście. A je śli któ raś się ob ra zi ła – to
nie pręd ko zna la zła mę ża. Od ob le wa -
nia moż na by ło się wy ku pić pi san ką.
Dla te go każ da pan na sta ra ła się, by
jej kro szon ka by ła naj pięk niej sza.
Chło pak, wrę cza jąc te go dnia pan nie
pi san kę, da wał jej do zro zu mie nia, że
mu się po do ba.

Od Re dak cji: pu bli ka cję przy go to -

wa no na pod sta wie ogól nie do stęp -

nych ma te ria łów.

Święta Wielkiej Nocy – to najważniejsze święto chrze ści jań skie ob cho dzo ne ja ko

pa miąt ka zmar twych wsta nia Je zu sa Chry stu sa. Po prze dza je Wiel ki Czwar tek, Wiel -

ki Pią tek i Wiel ka So bo ta zwa ne Tri du um Pas chal ne. 

Nie dzie la po prze dza ją ca Wiel ka noc to Nie dzie la Pal mo wa, któ ra ob cho dzo na jest

tłum nie i uro czy ście. W tym dniu in sce ni zuje się trium fal ny wjazd Je zu sa do Je ro zo -

li my. Ob rzęd po le ga na pro ce sjo nal nym ob cho dze niu ko ścio ła. Głów nym atry bu tem

świę ta kiedyś były gałązki palmowe, dzisiaj są to bu kie ty z ga łą zek wierz bo wych z ba -

zia mi („kot ka mi”), buksz pa nu i su szo nych kwia tów.

O hi sto rii Świąt Wiel ka noc nych… i nie tyl ko
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Kon ty nu uje my na szą ru bry kę pt.
„Rad ca praw ny od po wia da”.

Przy po mi na my, że za miesz cza my
w niej od po wie dzi na py ta nia za da -
wa ne tyl ko przez człon ków Spół -
dziel ni i na jem ców lo ka li miesz kal -
nych GSM „Lu iza”. Od po wie dzi są
udzie la ne na py ta nia do ty czą ce
kwe stii praw nych, zwią za nych wy -
łącz nie ze spra wa mi na szej Spół -
dziel ni.

Py ta nia moż na za da wać te le fo nicz -
nie dzwo niąc na nu mer te le fo -
nu 32 278-67-13 wewn. 47 i 48
w każ dy pią tek w godz. 10.00-12.00.

Co ozna cza za sa da so li dar nej
od po wie dzial no ści za za pła tę
czyn szu za na jem lo ka lu miesz -
kal ne go?

Zgod nie z art. 688 Ko dek su Cy wil -
ne go, za za pła tę czyn szu i in nych na -
leż nych opłat od po wia da ją so li dar nie
za miesz ku ją ce z na jem cą oso by peł -
no let nie. Od po wie dzial ność ww.
osób ogra ni cza się do wy so ko ści
czyn szu i in nych opłat na leż nych
za okres ich sta łe go za miesz ka nia.

Czy mo gę pod na jąć lub nie od -
płat nie uży czyć część naj mo wa -
ne go od Spół dziel ni lo ka lu miesz -
kal ne go?

Zgod nie z art. 688² Ko dek su Cy -
wil ne go, bez zgo dy wy naj mu ją ce go
(tj. Spół dziel ni) na jem ca nie mo że
od dać lo ka lu lub je go czę ści do bez -
płat ne go uży wa nia ani go pod na jąć.
Zgo da wy naj mu ją ce go nie jest wy -
ma ga na co do oso by, wzglę dem któ -
rej na jem ca jest ob cią żo ny obo wiąz -
kiem ali men ta cyj nym.

Komunikat

HARMOnOGRAM ODBiORÓW ODPADÓW MOBiLny PSZOK ii-iV KWARTAŁ 2021 ROK

lokalizacja dzień
godziny

odbiorów

daty

IV V VI VII VIII IX X XI XII

Buchenwaldczyków
pomiędzy 13 a 17

poniedziałek
9:00-9:45,

19:00-20:00
6, 19

4, 17,
31

14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18
2, 15,

29
13, 27

Lompy 27 piątek
6:00-10:00,
16:00-20:00

2, 16,
30

14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17
1, 15,

29
13, 26 10, 18

Kalinowa parking
przy Biedronce

wtorek
6:00-6:45,

16:00-16:45
13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

3, 17,
31

14, 28 12, 26 9, 23 07, 21

Porzeczkowa/
Pordzika parking

wtorek
7:00-7:45,

17:00-17:45
13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

3, 17,
31

14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Modrzewiowa 14 wtorek
8:00-8:45,

18:00-18:45
13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

3, 17,
31

14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Przy po mi na my, że wy sta wia nie
ga ba ry tów przy za to kach śmiet -
ni ko wych na le ży wy ko nać na 48
go dzin przed wy wo zem. W prze -
ciw nym ra zie Spół dziel nia bę dzie
zo bo wią za na do wy wo zu ga ba -
ry tów na wła sny ra chu nek,
a koszt wy wo zu ob cią ży fun dusz
re mon to wy da nej nie ru cho mo ści. 

Nad mie nia my, iż sta re opo ny, lo -
dów ki, te le wi zo ry itp. moż na skła -

do wać w Mo bil nym Punk cie Se -
lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko -
mu nal nych – do kład ny har mo no -
gram od pa dów w re jo nie moż na
zna leźć na stro nie in ter ne to wej
UM Za brze https://mia sto za -
brze.pl/dla -miesz kan cow/od pa dy -
-ko mu nal ne/wy szu ki war ki -eco -
har mo no gram -har mo no gram -od bi
o ru -od pa dow -jak -se gre go wac/.

■

W dziel ni cy Za bo rze 
po wsta nie Flow Park…

W ostat nim cza sie Urząd Mia sta Za brze przy stą pił do dzia łań zwią za nych z re -
ali za cją tzw. bu dżetu Par ty cy pa cyj ne go. Przy po mnij my, że miesz kań cy wy bra li
trzy pro jek ty: Flow Park (patrz po wyżej – wi zu ali za cja kom pu te ro wa) na te re nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 18 przy ul. Olchowej, bo isko do pił ki pla żo wej na te re -
nie MKS -u oraz plac za baw na te re nie „FE NIX”-u przy ul. Ka li no wej 9.

– Wkrót ce bę dzie ogło szo ny trze ci prze targ na bu do wę Flow Par ku – mó wi
Se ba stian Dzię bow ski, Rad ny Ra dy Miej skiej Za brza. Mam na dzie ję, że po od -

po wied nich po praw kach w do ku men ta cji tech nicz nej (ma ona po wstać do po ło -

wy ma ja br.) znaj dzie my od po wied nią fir mę, któ ra po dej mie się bu do wy te go

obiek tu. Otrzy ma łem rów nież nie daw no kon cep cję Flow Par ku, któ ry znaj dzie się

na te re nie Szko ły Pod sta wo wej nr 18. Ja ko Ra da Dziel ni cy je ste śmy prze ko na -

ni, że ten no wy obiekt spor to wo -re kre acyj ny, speł ni ocze ki wa nia uczniów i przy -

czy ni się do w roz wo ju fi zycz ne go mło dzie ży.



Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze,
ul. Wol no ści 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl   www.gsmluiza.com.pl
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.

Zna cze nie wy ra zów:
Po zio mo: 3. wiel ka noc ny z cho rą -

giew ką. 6. ogół cza so pism. 9. przy dat -
na w śmi gus dyn gus. 10. czar na
w Afry ce. 12. roz wią zu jesz w niej tą
krzy żów kę. 14. umysł. 15. dy nia. 16.
mi łost ki. 19. pia sko wa do je dze -
nia. 22. bło to. 25. ab surd. 26. in ter -
nat. 27. słu żą ca z ko me dii „Da my
i hu za ry”. 28. nisz czy me ta le. 29.
uster ka. 32. ozdo ba ro śli ny. 35. ma ga -
zyn. 38. ego ista. 39. mo del To yo ty. 40.
Lu pin z po wie ści. 41. urok. 42. alu mi -
nium. 43. naj licz niej szy lud Afry ki. 

Pio no wo: 1. sta ro żyt na na zwa Sa -
ony. 2. dryf stat ku. 4. zie lo ny do sa łat -

ki. 5. jaj ko z ma ki ja żem. 6. świę co na
w Nie dzie lę Pal mo wą. 7. kar tecz ka
od li sto no sza. 8. koń ska ary sto kra -
cja. 11. sta tek No ego. 13. czar na
używ ka. 17. cia sto wiel ka noc ne. 18.
By tom ka w Za brzu. 19. dzi dziuś. 20.
ko lor. 21. ma ni la. 22. jest nim
mech. 23. wit ki. 24. po czą tek bie -
gu. 30. okien ko w ban ku. 31. na sze
mia sto. 33. ro tor. 34. ura za. 35. cze ka -
ją w se za mie na zna laz cę. 36. ro dzaj
dzi czy zny. 37. śmi gus. 

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 16 da dzą roz wią za -
nie krzy żów ki.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM inFORMATOR GSM „LUiZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 13

tel.: 32 278 67 12 - sekretariat 
e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl

Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43

Godziny pracy:
poniedziałek w go dzi nach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w go dzi nach od 7.00 do 15.00.

Te le fon awa ryj ny: 508 091 556
czyn ny po nie dzia łek – pią tek 

w godz. 15.00-22.00, 
w so bo ty, nie dzie le i świę ta czyn ny

w godz. 7.00-22.00.

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. Floriana 9/4,
poniedziałek-piątek: 10.00-16.00 
Ruda Śląska, ul. Kokota 140,
poniedziałek-piątek: 9.00-16.30
Ru da Ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: 7.45-16.30, 
wtore k-czwarte k: 7.45-15.30,
piąt ki: 7.00-15.00.

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


