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i Pracownicy GSM Luiza”
W GSM „LUIZA”

Remonty, modernizacje...

J

ednym z głównych kryteriów gospodarności jest dbałość o posiadany majątek.
W przypadku spółdzielń mieszkaniowych są nim zasoby mieszkaniowe. GSM „Luiza” posiada kilkaset
budynków mieszkalnych o zróżnicowanym wieku i standardzie. Są
w nich wykonywane (w zależności
od potrzeb oraz możliwości finanso-

wych) różnego rodzaju prace remontowe i modernizacyjne.
Każdego roku Zarząd naszej Spółdzielni daje do akceptacji Radzie
Nadzorczej plan remontów, modernizacji i inwestycji. Prace te są finansowane z kilku źródeł – z odpisów
na fundusz remontowy, kredytów,
Dokończenie na str. 2

Remonty, modernizacje...
Dokończenie ze str. 1

pożyczek bankowych i dotacji. Wartość rynkowa mieszkań, w wyniku remontów i modernizacji wzrasta.
W tym wydaniu, na str. 2 i 4-5 przedstawiamy kilka przykładów zrealizowanych i prowadzonych remontów oraz
modernizacji zasobów mieszkaniowych
administrowanych przez GSM „Luiza”.
Po wykonaniu w 2020 r. gruntownej
modernizacji trzykondygnacyjnego
budynku przy ul. Chroboka nr 20 – 22
w Rudzie Śląskiej (posiada on dwie

klatki schodowe z 18 mieszkaniami),
zdecydowano o wymianie jego poszycia dachowego. Przypomnijmy, że budynek w ramach modernizacji został
docieplony, wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej (ciepło z dala czynne), wymieniono rury kanalizacyjne oraz sieć
rur dla wody zimnej. Wymieniono stolarkę okienną w piwnicach i na poddaszu. Nad drzwiami wejściowymi
do klatek schodowych zamontowano
nowe zadaszenie.
Dach pokryto papą nowej generacji.
Przy okazji wymieniono orynnowanie
budynku oraz wykonano obróbki blacharskie.

RZECZNIK PRASOWY UM ZABRZE INFORMUJE

Zaborze ma najnowocześniejszą
salę gimnastyczną w południowej Polsce
Z początkiem bieżącego roku w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu – Zaborzu została przekazana do użytku nowoczesna, profesjonalna sala gimnastyczna. To drugi w kraju
pod względem wielkości (a pierwszy w południowej
Polsce) tak wysoko wyspecjalizowany obiekt dedykowany gimnastyce. Jedyny większy obiekt tego rodzaju
w Polsce to sala im. Leszka Blanika
w Gdańsku.
Sala gimnastyczna została wybudowana dla dzieci i młodzieży trenującej
gimnastykę sportową. Zastosowane
standardy pozwalają organizować
w tym obiekcie zawody sportowe,
w tym także Mistrzostwa Europy.
Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 19 mln zł (ok. 17 mln zł kosztowały roboty budowlane a ok. 2 mln zł
przeznaczono na wyposażenie i sprzęt
gimnastyczny). 8 mln zł stanowiło
pozyskane przez Zabrze dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
– To długo oczekiwana przez zawodników i uczniów inwestycja. W Zabrzu rozwijamy infrastrukturę sportową z zakresu wielu dyscyplin. Jest ona
dedykowana zarówno profesjonalistom, jak i amatorom – także mieszkańcom Zabrza oraz dzielnicy Zaborze.
Tylko w ubiegłym roku przyznaliśmy ponad sześćdziesiąt
dofinansowań dla młodzieżowych klubów sportowych,
w których trenuje ok. 4,5 tys. uczestników – powiedziała
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.
Budynek składa się z trzech poziomów i jest wolny
od barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawno2

ścią. Z myślą o nich zainstalowana została także winda.
Powierzchnia całkowita sali wynosi 3 370 m2, a widownia liczy 212 miejsc.
W ZSS im. Janusza Kusocińskiego trenuje wielu młodych gimnastyków, którzy na przestrzeni ostatnich czterech lat zdobyli 41 medali złotych, 46 srebrnych i 51
brązowych. Absolwentkami szkoły są m. in. byłe olimpijki: Katarzyna Jurkowska-Kowalska (Rio de Janeiro, 2016 r.) oraz Joanna Skowrońska-Białas, (Sydney, 2000 r.).
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VI EDYCJA KONKURSU PRZED NAMI...

Najładniejszy balkon lub przydomowy
ogródek w zasobach GSM „Luiza”
Przed nami kolejna – szósta
już – edycja konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
w zasobach GSM „Luiza”. Przypomnijmy, że celem konkursu jest uzyskanie ich estetycznego wyglądu, promocja wśród mieszkańców osiedli
dbałości o estetykę najbliższego otoczenia – zwłaszcza balkonów i ogródków przydomowych.
Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców naszych zasobów, którzy posiadają ukwiecone balkony lub są
twórcami i opiekują się przydomowymi „grządkami i rabatami”
do wzięcia udziału w nim. Na zwycięzców czekają nagrody i okolicznościowe dyplomy. Wyniki konkursu
ogłosimy jesienią br. na łamach naszego Biuletynu Informacyjnego – wraz z obszernym serwisem
zdjęciowym.
Warunkiem udziału w konkursie
jest złożenie pisemnego zgłoszenia
balkonu lub ogródka w terminie
do dnia 16 lipca 2021 r. Zgłoszenia
można składać w siedzibie naszej

Na terenie Stowarzyszenia „FENIX”, przy ul. Kalinowej 9 powstanie
nowy, rozbudowany plac zabaw z kolejnymi atrakcjami plenerowymi dla
najmłodszych mieszkańców Zaborza.
Aktualnie na ukończeniu są prace geodezyjne związane z jego budową.
Wraz z nadejściem wiosny, Stowarzyszenie „FENIX”, zaprasza na nowe zajęcia dla mieszkańców naszej
dzielnicy. W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej Stowarzy-

Spółdzielni, w Zabrzu przy ul. Wolności 412, w Administracji w Zabrzu, przy ul. Jałowcowej 20 lub
w Administracji w Rudzie Śląskiej,
przy ul. Bielszowickiej 98 – w godzinach ich pracy.
Tam też można pobrać od 4 maja
br. kartę zgłoszenia i regulamin
konkursu. Można także je pobrać
zdalnie w wersji elektronicznej ze
strony www.gsmluiza.com.pl

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na obejrzenie
balkonu, ogródka i zrobienie dokumentacji fotograficznej. Uczestnik
konkursu wyraża także zgodę na prezentację zgłoszonego obiektu.
Na zdjęciu poniżej: ubiegłoroczny
laureat konkursu (I miejsce) na najpiękniejszy ogródek przydomowy
położony przy ul. Kawika 15 w Zabrzu.

Co nowego w FENIX-ie?
szenie „FENIX” pozyskało środki
z Urzędu Miasta Zabrze na zajęcia
z zakresu poprawy aktywności fizycznej osób dorosłych. W najbliższym
czasie ponownie startują zajęcia Nordic Walking oraz Tai-Chi (gimnastyka oddechowo – relaksacyjna), które
służą poprawie zdrowia, kondycji
oraz równoważą ciało, oddech, ener-

gię i umysł. Są to zajęcia w plenerze,
które cieszyły się w ubiegłym roku
dużym zainteresowaniem i frekwencją okolicznych mieszkańców. Wraz
z luzowaniem obostrzeń COVID-19
wdrożone będą również zajęcia JOGA dla seniorów oraz warsztaty ekologiczne – ziołolecznictwo. Zajęcia
są całkowicie bezpłatne.

KOMUNIKAt
GSM „Luiza” informuje, że korespondencja, która do Spółdzielni jest wysyłana w formie elektronicznej (e-mail) powinna być podpisana przez
nadawcę imieniem i nazwiskiem.
W innym przypadku będzie traktowana jako anonim, który pozostanie bez odpowiedzi.
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GSM „LUIZA”
W budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Agrestowej 5 jest wykonywana wymiana pionowej i poziomej
sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo będą zabudowane nowe piony ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji.

Remonty, m

W budynkach GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Modrzewiowej 8 oraz przy ul. Korczoka 59-59E wykonano remont
instalacji domofonowej (wymiana tablicy przyzywowej
wraz z wymianą aparatów domofonowych w mieszkaniach).
W budynkach GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Korczoka 57-57D, 59-59E jest w realizacji wymiana pionowej
i poziomej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo będą
zabudowane nowe piony ciepłej wody użytkowej oraz
cyrkulacji. Na klatkę schodową będą przeniesione liczniki gazowe. W wyniku tych prac zostaną zlikwidowane
w mieszkaniach gazowe przepływowe podgrzewacze wody, które w przeszłości stwarzały zagrożenie zatruciem
tlenkiem węgla.

W budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Korczoka 54-54a z
4
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modernizacje
W budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Korczoka 60, wymieniono instalację elektryczną, wykonano malowanie klatki schodowej wraz z pracami towarzyszącymi. Remont instalacji domofonowej oraz wymiana drzwi
wejściowych do budynku zostaną wykonane w najbliższym czasie. Ponadto w budynku przeprowadzono kapitalny remont dachu.

W budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Olchowej
9-9A - trwają prace polegające na wymianie pionowej i poziomej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo zabudowane zostaną nowe piony ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. Na klatkę schodową zostały przeniesione liczniki
gazowe. W wyniku tych prac zlikwidowano w mieszkaniach
gazowe przepływowe podgrzewacze wody, które w przeszłości stwarzały zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.
Na klatkach schodowych została wymieniona instalacja
elektryczna, wkrótce zostaną pomalowane. Niedawno
przy tej nieruchomości wykonano z kostki brukowej dodatkowe stanowisko śmietnikowe dla pojemników na odpady segregowane.

został przeprowadzony kapitalny remont dachu.
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O hi sto rii Świąt Wiel ka noc nych… i nie tyl ko
Święta Wielkiej Nocy – to najważniejsze święto chrześcijańskie obchodzone jako
pamiątka zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Poprzedza je Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota zwane Triduum Paschalne.
Niedziela poprzedzająca Wielkanoc to Niedziela Palmowa, która obchodzona jest
tłumnie i uroczyście. W tym dniu inscenizuje się triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd polega na procesjonalnym obchodzeniu kościoła. Głównym atrybutem
święta kiedyś były gałązki palmowe, dzisiaj są to bukiety z gałązek wierzbowych z baziami („kotkami”), bukszpanu i suszonych kwiatów.

W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania
Chrystusa,
ale
Niedziela Zmartwychwstania jest
z nich najbardziej uroczysta. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku
ustalono, że będzie się ją obchodzić
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta
skomplikowana zasada jest w istocie
przełożeniem (na solarny w swej naturze kalendarz juliański) konkretnej
daty 14 nisan z religijnego kalendarza
hebrajskiego, który jest kalendarzem
lunarno-solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego
działy się wydarzenia zbawcze.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22
marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia.
Z datą Wielkanocy powiązany jest
termin większości ruchomych świąt
ogólnochrześcijańskich m. in.: Środa
Popielcowa, Wielki Post, Triduum
Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże
Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły
się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem
zgodnie z kalendarzem juliańskim.
6

OBRZęDy WieLKAnOcne
i ZWycZAJe
Palemki
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją
kwietną lub wierzbną. Palemki tj. rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu,
malin, porzeczek ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi
piórkami. Po poświeceniu palemki
„biło” się nią lekko domowników, by
zapewnić im szczęście na cały rok.
Połknięcie jednej poświęconej bazi
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie
przed nieszczęściem i złośliwością
sąsiadów.
Święconka
Święconka to koszyk z jedzeniem,
który należy poświęcić w Wielką Sobotę. W niektórych regionach Polski
święconka występuje pod nazwą
święcone.
Dawniej święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się na dworach
szlacheckich, ze względu na to, że
poświęcone musiało zostać wszystko,
co miało znaleźć się na świątecznym
stole. Ponieważ takie święcenie zaj-

mowało proboszczom zbyt wiele czasu, wprowadzono zwyczaj święcenia
w kościołach. Dzisiaj po przyniesieniu koszyka do kościoła stawia się go
w odpowiednim miejscu nad którym
kapłan odprawia modlitwę i święci
pożywienie. Zgodnie z tradycją w koszyku powinny znajdować się:
◆ baranek – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego,
◆ jaja w postaci kolorowych pisanek,
kroszonek – jajo występuje jako
symbol nowego życia,
◆ sól i pieprz – chroni żywność
przed zepsuciem,
◆ chleb,
◆ wędliny,
◆ chrzan,
◆ babka.
Koszyczek przystrajany jest różnymi makatkami i bukszpanem. Święconkę spożywało się następnego dnia
po rezurekcji.
Wielka niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę, po rezurekcji
zasiadano do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada – czyli mazurka.
Lany poniedziałek
W lany poniedziałek dominuje śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa,
którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to
nieprędko znalazła męża. Od oblewania można było się wykupić pisanką.
Dlatego każda panna starała się, by
jej kroszonka była najpiękniejsza.
Chłopak, wręczając tego dnia pannie
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że
mu się podoba.
Od Redakcji: publikację przygotowano na podstawie ogólnie dostępnych materiałów.
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W dzielnicy Zaborze
powstanie FlowPark…

W ostatnim czasie Urząd Miasta Zabrze przystąpił do działań związanych z realizacją tzw. budżetu Partycypacyjnego. Przypomnijmy, że mieszkańcy wybrali
trzy projekty: FlowPark (patrz powyżej – wizualizacja komputerowa) na terenie
Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Olchowej, boisko do piłki plażowej na terenie MKS-u oraz plac zabaw na terenie „FENIX”-u przy ul. Kalinowej 9.
– Wkrótce będzie ogłoszony trzeci przetarg na budowę FlowParku – mówi
Sebastian Dziębowski, Radny Rady Miejskiej Zabrza. Mam nadzieję, że po odpowiednich poprawkach w dokumentacji technicznej (ma ona powstać do połowy maja br.) znajdziemy odpowiednią firmę, która podejmie się budowy tego
obiektu. Otrzymałem również niedawno koncepcję FlowParku, który znajdzie się
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18. Jako Rada Dzielnicy jesteśmy przekonani, że ten nowy obiekt sportowo-rekreacyjny, spełni oczekiwania uczniów i przyczyni się do w rozwoju fizycznego młodzieży.

Komunikat
Przypominamy, że wystawianie
gabarytów przy zatokach śmietnikowych należy wykonać na 48
godzin przed wywozem. W przeciwnym razie Spółdzielnia będzie
zobowiązana do wywozu gabarytów na własny rachunek,
a koszt wywozu obciąży fundusz
remontowy danej nieruchomości.
Nadmieniamy, iż stare opony, lodówki, telewizory itp. można skła-

dować w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dokładny harmonogram odpadów w rejonie można
znaleźć na stronie internetowej
UM Zabrze https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/wyszukiwarki-ecoharmonogram-harmonogram-odbi
oru-odpadow-jak-segregowac/.
■

Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niej odpowiedzi na pytania zadawane tylko przez członków Spółdzielni i najemców lokali mieszkalnych GSM „Luiza”. Odpowiedzi są
udzielane na pytania dotyczące
kwestii prawnych, związanych wyłącznie ze sprawami naszej Spółdzielni.
Pytania można zadawać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-13 wewn. 47 i 48
w każdy piątek w godz. 10.00-12.00.
Co oznacza zasada solidarnej
odpowiedzialności za zapłatę
czynszu za najem lokalu mieszkalnego?
Zgodnie z art. 688 Kodeksu Cywilnego, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie
zamieszkujące z najemcą osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność ww.
osób ogranicza się do wysokości
czynszu i innych opłat należnych
za okres ich stałego zamieszkania.
Czy mogę podnająć lub nieodpłatnie użyczyć część najmowanego od Spółdzielni lokalu mieszkalnego?
Zgodnie z art. 688² Kodeksu Cywilnego, bez zgody wynajmującego
(tj. Spółdzielni) najemca nie może
oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć.
Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

HARMOnOGRAM ODBiORÓW ODPADÓW MOBiLny PSZOK ii-iV KWARTAŁ 2021 ROK
lokalizacja

dzień

godziny
odbiorów

Buchenwaldczyków
9:00-9:45,
poniedziałek
pomiędzy 13 a 17
19:00-20:00
6:00-10:00,
Lompy 27
piątek
16:00-20:00
Kalinowa parking
6:00-6:45,
wtorek
przy Biedronce
16:00-16:45
Porzeczkowa/
7:00-7:45,
wtorek
Pordzika parking
17:00-17:45
8:00-8:45,
Modrzewiowa 14
wtorek
18:00-18:45

daty
IV
6, 19

VI

VII

VIII

4, 17,
14, 28 12, 26 9, 23
31

2, 16,
14, 28 11, 25 9, 23
30
13, 27 11, 25 8, 22

6, 20

13, 27 11, 25 8, 22

6, 20

13, 27 11, 25 8, 22

6, 20
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V

6, 20

IX

X

XI

XII

6, 20

4, 18

3, 17

1, 15,
13, 26 10, 18
29

2, 15,
13, 27
29

3, 17,
14, 28 12, 26 9, 23 07, 21
31
3, 17,
14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
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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 godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
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.
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
Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: 7.45-16.30,
wtorek-czwartek: 7.45-15.30,
piątki: 7.00-15.00.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. wielkanocny z chorągiewką. 6. ogół czasopism. 9. przydatna w śmigus dyngus. 10. czarna
w Afryce. 12. rozwiązujesz w niej tą
krzyżówkę. 14. umysł. 15. dynia. 16.
miłostki. 19. piaskowa do jedzenia. 22. błoto. 25. absurd. 26. internat. 27. służąca z komedii „Damy
i huzary”. 28. niszczy metale. 29.
usterka. 32. ozdoba rośliny. 35. magazyn. 38. egoista. 39. model Toyoty. 40.
Lupin z powieści. 41. urok. 42. aluminium. 43. najliczniejszy lud Afryki.
Pionowo: 1. starożytna nazwa Saony. 2. dryf statku. 4. zielony do sałat-

ki. 5. jajko z makijażem. 6. święcona
w Niedzielę Palmową. 7. karteczka
od listonosza. 8. końska arystokracja. 11. statek Noego. 13. czarna
używka. 17. ciasto wielkanocne. 18.
Bytomka w Zabrzu. 19. dzidziuś. 20.
kolor. 21. manila. 22. jest nim
mech. 23. witki. 24. początek biegu. 30. okienko w banku. 31. nasze
miasto. 33. rotor. 34. uraza. 35. czekają w sezamie na znalazcę. 36. rodzaj
dziczyzny. 37. śmigus.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze,
ul. Wolności 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl www.gsmluiza.com.pl
Redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

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

