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Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
optymizmu i pogody ducha
wszystkim Członkom GSM ,,Luiza”,
Właścicielom, Najemcom i ich Rodzinom
życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy GSM Luiza”

W GSM „LUIZA”

Jak postępować w zgłaszaniu awarii?

Z

arząd GSM „Luiza” informuje, że
zdarzają się sytuacje, w których
instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe oraz elektryczne,
ulegają awariom. W takim przypadku
należy powiadomić o fakcie zaistnienia awarii odpowiedni Rejon administracyjny w Zabrzu – Zaborzu lub Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Pracownik Rejonu administracyjnego odbierający zgłoszenie o awarii
zdecyduje o konieczności wysłania
firmy wykonawczej na miejsce awarii. Należy jednak pamiętać, że zgod-

nie z Regulaminem Podziału Obowiązków pomiędzy Spółdzielnią,
a Użytkownikami lokali w zakresie
remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali
(przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej
GSM „Luiza” nr 45/V2010 roku
dnia 7.10.2010 r.).
– Spółdzielnia będzie mogła interweniować tylko w przypadku, w którym uszkodzeniu ulegną instalacje
będące własnością GSM „Luiza”.
Spółdzielnia nie uczestniczy w finansowaniu remontów należących

do obowiązków użytkowników lokali.
W przypadku, gdy awaria nastąpi na instalacji nie przynależnej
do GSM „Luiza” – interwencja firmy wykonawczej jest płatna przez
mieszkańców. Pamiętajmy zatem
o przemyśleniu zgłaszanych awarii.
Pełny tekst ww. Regulaminu jest
dostępnyw RejonachadministracyjnychGSM„Luiza”w Zabrzu–Zaborzu,ul.Jałowcowa 20orazw Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, ul.
Bielszowicka 98.

RZECZNIK PRASOWY UM ZABRZE INFORMUJE
Nowe centrum przesiadkowe, zakończenie termomodernizacji Szpitala Miejskiego w Zabrzu, czy też
przedłużenie Alei Korfantego – to
tylko kilka przykładów inwestycji,
które realizowane będą w Zabrzu
w 2022 roku.
Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, Miasto Zabrze nie zwalnia tempa i realizuje kolejne projekty, które służyć
będą zabrzanom. Właśnie dlatego,

aż co czwarta złotówka miejskiego
budżetu zarezerwowana została
w tym roku na inwestycje.
– Nowe życie zabytkowych obiektów
usytuowanych w naszym mieście spotyka się z dużym zainteresowaniem
miłośników architektury. Pieczołowicie odrestaurowane budynki nie tylko
budzą zachwyt, ale także służą mieszkańcom. Dawny przedwojenny Hotel
AdmiralsPalast, który udało się nam
pozyskać również będzie zrewitalizowany. Choć przed nami ogrom pracy
i nakładów, to patrząc na ten przepiękny obiekt, jestem pewna, że warto podjąć to wyzwanie – komentuje
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.
Warto przypomnieć, że wysokość
budżetu Zabrza na 2022 rok to ponad 1,1 mld zł. Aż 263 mln zł z tej
kwoty, czyli najwięcej od 2010 roku,
zostanie przeznaczone na oczekiwane przez wszystkich zabrzan inwestycje. Wśród nich znajdą się dalsze
termomoder nizacje szkół i przedszkoli, nowe trasy rowerowe i drogi;
udostępniona dla turystów zostanie
też wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego.
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Inwestycje
miejskie
Niebawem ruszy budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego
przy ulicy Goethego. Zastąpi ono wysłużoną już „Belkę”. Koszt inwestycji
to prawie 55 mln zł. Przy placu Dworcowym uruchomiony został właśnie
tymczasowy dworzec autobusowy,
który funkcjonuje między pocztą
a dworcem PKP,
czyli na obecnym
obszarze Strefy
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
Nowe oblicze
zyskują także zabrzańskie placówki oświatowe. Najnowszą
z ukończonych inwestycji jest Przedszkole nr 23 przy ul. Ślęczka. Aktualnie prace termomodernizacyjne dobiegają końca m.in. w Przedszkolu
nr 36 (ul. Heweliusza), w Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ul. 3 Maja) czy w Zespole
Szkół Mechaniczno-Samochodowych
(ul. Franciszkańska).
Z myślą o mieszkańcach, w tym roku nadal sukcesywnie realizowana
będzie także największa inwestycja
w historii działalności Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Projekt ten
przewiduje budowę
sieci ciepłowniczej
dla osiedli Rokitnica i Helenka. To kolejne
działanie
zmierzające do poprawy jakości powietrza w Zabrzu.
Już na wiosnę turyści oraz mieszkańcy będą mogli
zobaczyć efekty prac renowacyjnych
przeprowadzonych w Wieży Ciśnień
przy ul. Zamoyskiego oraz w siedzibie
Muzeum Górnictwa Węglowego

przy ul. 3 Maja. Wieża dostarczy niesamowitych wrażeń każdemu, który
odwiedzi przeszklony taras z widokiem na panoramę Zabrza. W Muzeum będziemy mogli natomiast zobaczyć m.in. pieczołowicie odnowioną
zabytkową Salę Witrażową.
Po podpisaniu stosownych umów
staliśmy się właścicielem byłej siedziby Hotelu Admirals Palast. Planowane przez Miasto Zabrze prace
modernizacyjne pozwolą nadać
obiektowi nowe funkcje i udostępnić
go mieszkańcom. Hotel to przedwojenna wizytówka miasta, nazywana
zabrzańskim drapaczem chmur.
Realnych kształtów nabiera już nowe schronisko dla zwierząt, które powstaje przy ul. Bytomskiej. Mimo zimowej aury prowadzone są tu
intensywne prace budowane. Gotowych jest już 70 procent boksów dla
psów, które budowane są w technologii żelbetowej prefabrykowanej.
Znaczna ich część jest też już zadaszona stropami żelbetowymi. Koszt
to prawie 15,2 mln zł. Zostanie on
w całości pokryty z pozyskanych
przez miasto środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie inwestycji planowane jest
na koniec 2022 r.
Rok 2022 rozpoczął się sukcesem
zabrzańskiej strefy ekonomicznej
w Zabrzu – Mikulczycach, gdzie
sprzedana została ostatnia wolna
działka. Nabycie przez firmę Droma
terenu o powierzchni 2,1 ha za kwotę ok. 2,7 mln zł brutto zamknęło pro-

ces sprzedaży nieruchomości w zabrzańskiej części Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
■
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Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
UM Zabrze informuje:
W celu poprawy czystości miejsc
gromadzenia odpadów (śmietników)
zachęcamy do instalacji i korzystania
z aplikacji Eco Har monogram,
w której znajdziecie Państwo wiele
cennych informacji w zakresie odbioru odpadów na terenie naszego
miasta. W aplikacji znajdują się informacje dotyczące sposobu segregacji odpadów w poszczególnych pojemnikach, jak również wskazanie
jak należy postąpić z odpadami, których nie należy wrzucać do tych pojemników.
Miasto Zabrze w dalszym ciągu zapewnia odbiór odpadów pochodzących z remontów w ilości 2 szt. worków BIG-BAG ciągu roku. Worki
należy pobrać w punkcie obsługi
klienta (POK) przy ul. Krasińskiego 2A.
W przypadku braku zastosowania
się do powyższego Spółdzielnia będzie zobowiązana do wywozu odpadów własnym transportem, a koszty
tych działań obciążą fundusz remontowy danej nieruchomości. Wspomniana wyżej aplikacja jest darmowa
i dostępna do ściągnięcia w sklepach
AppStore (dla systemu IOS), Google
Play (dla systemu android) oraz

Windows Phone Store (dla systemu
Windows Phone). Wystarczy wejść
na swoim Smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację Eco

Harmonogram i kliknąć: zainstaluj.
Więcej informacji na stronie:
https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW MOBILNY PSZOK 2022 ROK
2022
Dzielnica

Lokalizacja

Dzień

Godziny odbioru
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

04, 19

02, 16, 30

13, 27

11, 25

08, 22

05, 19

03, 17, 31

14, 28

12, 27

Centrum
Południe

Buchenwaldczyków
pomiędzy 13 a 17

poniedziałek

9:00-9:45

19:00-20:00

Zaborze
Południe

Lompy 27

piątek

6:00-10:00

16:00-20:00 01, 15, 29

13, 27

10, 24

08, 22

05, 20

02, 16, 30

14, 28

12, 25

09, 23

Zaborze
Północ

Kalinowa parking przy
Biedronce

wtorek

6:00-6:45

16:00-16:45

12, 26

10, 24

07, 21

05, 19

02, 17, 30

13, 27

11, 25

08, 22

06, 20

Zaborze
Północ

Porzeczkowa/
Pordzika parking

wtorek

7:00-7:45

17:00-17:45

12, 26

10, 24

07, 21

05, 19

02, 17, 30

13, 27

11, 25

08, 22

06, 20

Zaborze
Północ

Modrzewiowa 14

wtorek

9:00-9:45

19:00-20:00

12, 26

10, 24

07, 21

05, 19

02, 17, 30

13, 27

11, 25

08, 22

06, 20
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Od redakcji: Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie trzeba przekonywać. Nasze miasta wciąż doskonalą systemy odbiorów ww. odpadów. Nie inaczej jest w Rudzie Śląskiej. Powyżej zamieszczamy plakat informacyjny
przekazany nam przez Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej informujący o Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który działa w Rudzie Śląskiej, przy ul. Noworudzkiej 8.
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W STOWARZYSZENIU „FENIX”

P

omimo zimy i chłodu w Stowarzyszeniu FENIX, przy ul. Kalinowej 9 w Zabrzu – Zaborzu jak zawsze dzieje się bardzo dużo.
Z końcem ubiegłego roku ukończono
realizację placu zabaw dla dzieci, którego realizacja nie byłaby możliwa
bez głosów mieszkańców osiedla.
Nowy plac zabaw posiada wiele
obiektów małej architektury dla najmłodszych. Są m. in. huśtawki, karuzela, pociąg, statek piracki, a także
pod tymi urządzeniami nowa bezpieczna nawierzchnia. W ubiegłym

Nowe projekty i zamierzenia
roku miało miejsce m.in. ciekawe
spotkanie z badaczem historii Dariuszem Waleriańskim, które spotkało
się z ogromnym zainteresowaniem.
Za udaną można nazwać również zabawę Sylwestrową 2022 r. Frekwencja przerosła oczekiwania wszystkich.
W lutym każdy mieszkaniec Naszego
osiedla mógł wyjechać na zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulig
do Wisły, czy też wziąć udział w Zabawie Karnawałowej. Zorganizowano również
sympatyczne
spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Podczas trudnego okresu, jakim jest wybuch
wojny na Ukrainie
również
Stowarzyszenie
FENIX nie za-

pomniało o najbardziej potrzebujących. Zorganizowano zbiórkę
wśród członków Stowarzyszenia
oraz jego przyjaciół, a zgromadzoną kwotę przekazano za pośrednictwem Urzędu Miasta dla ukraińskiego miasta Równe na Ukrainie.
Podczas tego zimowego czasu realizowano również inne projekty. Cyklicznie w Stowarzyszeniu odbywają
się zajęcia taneczne Zumba oraz spotkania rękodzieła. Warto również podkreślić, iż w lutym br. przy Stowarzyszeniu została powołana Fundacja
FENIX, działająca również na rzecz
mieszkańców Naszego osiedla.
Życzymy Fundacji, nowych i ciekawych projektów oraz realizacji jej celów statutowych. Wszystkich mieszkańców Miasta Zabrze i nie tylko
zapraszamy na ul. Kalinową 9, gdzie
m. in. jest duży nowy plac zabaw
i pyszne lody rzemieślnicze.
■

vII EdYCJA KONKURSU PRZEd NAMI...

Najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek
Wkrótce nadejdzie kolejne lato. Rozświeci się słońce,
zakwitną na naszych osiedlach kolorowe rabaty kwiatów
przed blokami mieszkalnymi oraz na balkonach. Także
za sprawą naszego corocznego 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 15 lipca 2022 r. Zgłoszenia można składać
w siedzibie naszej 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.
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Tam też można pobrać od 20 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 balkon położony przy ul.
Agrestowej 5 w Zabrzu.
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W ZASOBACh MIESZKANIOWYCh GSM „LUIZA”

Prace remontowe i modernizacyjne
nigdy się nie kończą
W zasobach naszej Spółdzielni różnego rodzaju prace modernizacyjne
i remontowe w zasadzie nigdy się nie
kończą – trwają nawet w sezonie jesienno-zimowym. Na terenie administrowanym przez Rejon I GSM „Luiza” w Zabrzu – Zaborzu prowadzono
szereg ważnych remontów. Oto kilka
przykładów:
● Przy ul. Kalinowej 11C, 11D i Olchowej 7-7A wykonano kapitalne remonty dachów.
● Przy ul. Korczoka 57- 57D – w realizacji jest malowanie klatek schodowych wraz z wymianą instalacji
elektrycznej.
● Przy ul. Olchowej 7-7A, 1111A, 13-13A są wykonywane roboty
instalacyjne obejmujące wymianę pionowej i poziomej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zabudowanie nowych
pionów c.w.u. oraz cyrkulacji.
Na terenie administrowanym przez
Rejon II GSM „Luiza” w Rudzie Śląskiej również nie zabrakło pilnych zadań. Oto kilka przykładów:
● Na początku lutego br., po załamaniu się konstrukcji wsporczej dachu (co spowodowało spękanie papy
i zalanie mieszkań na ostatniej kondygnacji) przeprowadzono remont kapitalny konstrukcji i pokrycia dachu budynku położonego w Rudzie Śląskiej
przy ul. Bielszowickiej 93.
● W okresie zimowym prowadzono przycinanie i prześwietlanie zacieniających mieszkania drzew. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu
Miejskiego w Rudzie Śląskiej
z wnioskiem o przeprowadzenie podobnych cięć prześwietlających
na terenach miasta a położonych
na osiedlach zamieszkałych przez
mieszkańców naszej Spółdzielni
przy ul. Ks. Niedzieli 55-57, ul. Zamenhofa 4 i Międzyblokowej 1-3.
● Wykonano nową studzienkę pomiarową oraz przeprowadzono wymianę części wodociągu zasilającego
budynki położone w Rudzie Śląskiej
przy ul. Zielonej 3, 5, 7, 9.
6

Prześwietlone drzewa wzdłuż budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Niedzieli 59 od strony balkonów

Wykonany przecisk pod ul. Zieloną
w Rudzie Śląskiej oraz nowa studzienka wodomierzowa

Remont dachu w budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Kalinowej 11 C i D
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W GSM „LUIZA”

Kolejne przetargi
przed nami...

Kontynuujemy naszą rubrykę
pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy,żezamieszczamyw niejodpowiedzina pytania
zadawane tylko przez członków
Spółdzielni i najemców lokali
mieszkalnychGSM„Luiza”.Odpowiedzisąudzielanena pytania
dotyczącekwestiiprawnych,związanych wyłącznie ze sprawami
naszejSpółdzielni.
Pytaniamożnazadawaćtelefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-13wewn. 47i 48
w każdy piątek w godz. 10.0012.00.

Od marca br. ruszyły ponownie
w naszej Spółdzielni przetargi nieograniczone na najem mieszkań, zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem i najem garaży.
Jednym z przedmiotów przetargu jest
uzyskanie prawa do lokalu w wyniku
wpłaty kaucji i wylicytowania wpłaty
na wyodrębniony fundusz remontowy. Niedawno tj. 24 marca br. odbył
się przetarg, którego przedmiotem były mieszkania na najem i sprzedaż nieruchomości dla firm. Kolejne przetargi są zaplanowane w następnych
miesiącach br. Zainteresowanym zostaną zaoferowane mieszkania na najem i odrębną własność, zbycie działek i nieruchomości dla firm.
Szerzej o zasadach na jakich są organizowane w naszej Spółdzielni

Nieodpłatne
podnajęcie
części mieszkania
Jestem najemcą lokalu mieszkalnego w zasobach GSM „Luiza”. Mam zamiar podnająć nieodpłatnie część mieszkania
mojemu krewnemu. Czy muszę
o tym powiadomić Spółdzielnię?
Wyżej wymienione zagadnienie
reguluje art. 688 Kodeksu Cywilnego. Bez zgody wynajmującego
(tj. GSM „Luiza”) najemca nie
może wynająć lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani
go podnająć. Odpowiedni zakaz
zawiera zawarta umowa najmu ze
Spółdzielnią. Naruszenie zakazu
podnajmu skutkuje wypowiedzeniem umowy.

KOMUNIKAT
GSM ,,Luiza” informuje, że wyrzucanie zużytych opon przy zatokach śmietnikowych czy garażach
jest wykroczeniem podlegającym
karze. Niepotrzebne opony można
nieodpłatnie przekazać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Zabrzu
przy ul. Cmentarnej 19F od poniedziałku do piątku w godz. 8:0020:00 i w soboty w godz. 8:0013:00 w ilości do 8 szt. opon
w ciągu roku kalendarzowego
z jednego punktu adresowego.

KOMUNIKAT
Przypominamy o bezwzględnym
zakazie używania butli na gaz propan-butan w mieszkaniach i budynkach
gdzie jest instalacja gazu ziemnego.
Podstawa prawna: Paragraf 157, pkt. 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p. z.
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przetargi pisaliśmy w wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego
z września 2021 r.
Informacje o przetargu są do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Dział
Członkowsko-Prawny) oraz na naszej stronie internetowej. Ponadto informacje można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr 32-278-67-13
wewn. 32, 47, 48.
UWAGA: Ogłoszenia o przetargach w GSM „Luiza” są zamieszczanew prasieogólnopolskiej(GAZETA WYBORCZA) i w prasie
lokalnej (GŁOS ZABRZA I RUDY
ŚLĄSKIEJ).

KOMUNIKAT
GSM ,,Luiza” informuje, że
z uwagi na przepisy dotyczące
ochrony przeciwpożarowej, kategorycznie zabrania się zamykania
drzwi wejściowych do budynku
na klucz. Mogłoby to uniemożliwić ich natychmiastowe użycie
w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

KOMUNIKAT
GSM „Luiza” przypomina, że
w przypadku spalenia pojemników
na odpady komunalne w zatokach
śmietnikowych, zarządca/administrator nieruchomości jest zobowiązany
do wyposażenia na własny koszt zatoki
śmietnikowej w nowe pojemniki.
Koszt ten obciąża fundusz remontowy danej nieruchomości, której mieszkańcy korzystają z przedmiotowej zatoki.
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. dzwoni w każdym
kościele. 6. zbliżające się Święta. 8.
najniższy głos męski. 9. ukryta granica ogrodu jak rów lub uskok tarasowy. 10. duża kromka. 13. brunatna
farba. 14. miejsce akcji Iliady. 16. cugle, wodze. 17. apatia, przygnębienie. 18. duży, niezgrabny nos. 19.
uczta pierwotnych chrześcijan. 22.
część nośna spadochronu. 26. odmiana motocykla. 29. lekka, odkryta
bryczka. 30. półkolista wnęka w kościele. 31. afisz. 32. bieluteńki z czerwoną chorągiewką, rekwizyt wielkanocny. 33. omasta. 36. może być telefoniczny. 39. język z rodziny drawidyjskiej. 42. oddział jakiegoś urzędu. 43. orszak, poczet. 44. dwanaście
sztuk. 45. krzepka roślina. 46. w rękach rzeźbiarza. 47. ciastko z kremem. 48. papuga. 49. ischias. 50. gra
chłopięca.
Pionowo: 1. hultaj, urwis. 2. bohater starofrancuskiego eposu rycerskie-

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
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48, 32
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

go Pieśń o Rolandzie. 4. chytre zwierzę. 5. wąż z dusicieli. 6. nad kołem
w rowerze. 7. pasożytniczy grzyb wywołujący u buraków cukrowych chorobę o tej samej nazwie. 10. święcona w Niedzielę Palmową. 11. do malowania na kraszanki lub rysowania
na pisanki. 12. bogini mądrości. 13.
strach, lęk. 15. popularny motyw dekoracyjny. 20. w niej wystawa dzieł
sztuki. 21. malowane jajka wielkanocne z białym wzorem. 23. w główce
czosnku. 24. tafla w oknie. 25. zatoka Morza Czerwonego. 26. ciężki, sapiący oddech u niemowlęcia. 27. napomnienie. 28. materiał z Torunia. 34.
dyscyplina. 35. łączenie elementów
w całość. 37. pierwiosnek. 38. dawny styl. 39. ajer, kalmus. 40. ciasta
wielkanocne, rozrzutnie słodkie, nadziane wszystkim co się da. 41. niezgrabny, zniszczony powóz.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 41dadząrozwiązaniekrzyżówki.
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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.
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

