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Za rząd GSM „Lu iza” in for mu je, że
zda rza ją się sy tu acje, w któ rych

instalacje wo do cią go we, ka na li za cyj -
ne, ciepl ne, ga zo we oraz elek trycz ne,
ule ga ją awa riom. W ta kim przy pad ku
na le ży po wia do mić o fak cie za ist nie -
nia awa rii od po wied ni Re jon ad mi ni -
stra cyj ny w Za brzu – Za bo rzu lub Ru -
dzie Ślą skiej – Biel szo wi cach. 

Pra cow nik Re jo nu ad mi ni stra cyj -
ne go od bie ra ją cy zgło sze nie o awa rii
zde cy du je o ko niecz no ści wy sła nia
fir my wy ko naw czej na miej sce awa -
rii. Na le ży jed nak pa mię tać, że zgod -

nie z Re gu la mi nem Po dzia łu Obo -
wiąz ków po mię dzy Spół dziel nią,
a Użyt kow ni ka mi lo ka li w za kre sie
re mon tów oraz ro bót kon ser wa cyj -
nych w ob rę bie bu dyn ków i lo ka li
(przy ję ty uchwa łą Ra dy Nad zor czej
GSM „Lu iza” nr 45/V2010 roku
dnia 7.10.2010 r.).

– Spół dziel nia bę dzie mo gła in ter -
we nio wać tyl ko w przy pad ku, w któ -
rym uszko dze niu ule gną in sta la cje
bę dą ce wła sno ścią GSM „Lu iza”. 

Spół dziel nia nie uczest ni czy w fi -
nan so wa niu re mon tów na le żą cych

do obo wiąz ków użyt kow ni ków lo -
ka li. 

W przy pad ku, gdy awa ria na stą -
pi na instalacji nie przy na leż nej
do GSM „Lu iza” – in ter wen cja fir -
my wy ko naw czej jest płat na przez
miesz kań ców. Pa mię taj my za tem
o prze my śle niu zgła sza nych awa rii.
Peł�ny� tekst� ww.� Re�gu�la�mi�nu� jest

do�stęp�ny�w Re�jo�nach�ad�mi�ni�stra�cyj�-
nych�GSM�„Lu�iza”�w Za�brzu�–�Za�-
bo�rzu,�ul.�Ja�łow�co�wa 20�oraz�w Ru�-
dzie� Ślą�skiej� –� Biel�szo�wi�cach,� ul.
Biel�szo�wic�ka 98.
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No we cen trum prze siad ko we, za -
koń cze nie ter mo mo der ni za cji Szpi -
ta la Miej skie go w Za brzu, czy też
prze dłu że nie Alei Kor fan te go – to
tyl ko kil ka przy kła dów in we sty cji,
któ re re ali zo wa ne bę dą w Za brzu
w 2022 ro ku.

Po mi mo trud nej sy tu acji zwią za -
nej z epi de mią ko ro na wi ru sa, Mia -
sto Za brze nie zwal nia tem pa i re ali -
zu je ko lej ne pro jek ty, któ re słu żyć
bę dą za brza nom. Wła śnie dla te go,

aż co czwar ta zło tów ka miej skie go
bu dże tu za re zer wo wa na zo sta ła
w tym ro ku na in we sty cje.

– No we ży cie za byt ko wych obiek tów
usy tu owa nych w na szym mie ście spo -
ty ka się z du żym za in te re so wa niem
mi ło śni ków ar chi tek tu ry. Pie czo ło wi -
cie od re stau ro wa ne bu dyn ki nie tyl ko
bu dzą za chwyt, ale tak że słu żą miesz -
kań com. Daw ny przed wo jen ny Ho tel
Ad�mi�rals�Pa�last, któ ry uda ło się nam
po zy skać rów nież bę dzie zre wi ta li zo -
wa ny. Choć przed na mi ogrom pra cy
i na kła dów, to pa trząc na ten prze -
pięk ny obiekt, je stem pew na, że war -
to pod jąć to wy zwa nie – ko men tu je
Mał go rza ta Mań ka-Szu lik, Pre zy -
dent Za brza.

War to przy po mnieć, że wy so kość
bu dże tu Za brza na 2022 rok to po -
nad 1,1 mld zł. Aż 263 mln zł z tej
kwo ty, czy li naj wię cej od 2010 ro ku,
zo sta nie prze zna czo ne na ocze ki wa -
ne przez wszyst kich za brzan in we -
sty cje. Wśród nich znaj dą się dal sze
ter mo mo der ni za cje szkół i przed -
szko li, no we tra sy ro we ro we i dro gi;
udo stęp nio na dla tu ry stów zo sta nie
też wie ża ci śnień przy ul. Za moy -
skie go.

Nie ba wem ru szy bu do wa no wo cze -
sne go cen trum prze siad ko we go
przy uli cy Go ethe go. Za stą pi ono wy -
słu żo ną już „Bel kę”. Koszt in we sty cji
to pra wie 55 mln zł. Przy pla cu Dwor -
co wym uru cho mio ny zo stał wła śnie
tym cza so wy dwo rzec au to bu so wy,

któ ry funk cjo nu -
je mię dzy pocz tą
a dwor cem PKP,
czy li na obec nym
ob sza rze Stre fy
Płat ne go Par ko -
wa nia Nie strze -
żo ne go.

No we ob li cze
zy sku ją tak że za -
brzań skie pla -
ców ki oświa to -
we. Naj now szą

z ukoń czo nych in we sty cji jest Przed -
szko le nr 23 przy ul. Ślęcz ka. Ak tu al -
nie pra ce ter mo mo der ni za cyj ne do -
bie ga ją koń ca m.in. w Przed szko lu
nr 36 (ul. He we liu sza), w Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go i Usta wicz -
ne go (ul. 3 Ma ja) czy w Ze spo le
Szkół Me cha nicz no -Sa mo cho do wych
(ul. Fran cisz kań ska).

Z my ślą o miesz kań cach, w tym ro -
ku na dal suk ce syw nie re ali zo wa na
bę dzie tak że naj więk sza in we sty cja
w hi sto rii dzia łal no ści Za brzań skie go
Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl -
nej. Pro jekt ten
prze wi du je bu do wę
sie ci cie płow ni czej
dla osie dli Ro kit ni -
ca i He len ka. To ko -
lej ne dzia ła nie
zmie rza ją ce do po -
pra wy ja ko ści po -
wie trza w Za brzu.

Już na wio snę tu -
ry ści oraz miesz -
kań cy bę dą mo gli
zo ba czyć efek ty prac re no wa cyj nych
prze pro wa dzo nych w Wie ży Ci śnień
przy ul. Za moy skie go oraz w sie dzi bie
Mu zeum Gór nic twa Wę glo we go

przy ul. 3 Ma ja. Wie ża do star czy nie -
sa mo wi tych wra żeń każ de mu, któ ry
od wie dzi prze szklo ny ta ras z wi do -
kiem na pa no ra mę Za brza. W Mu -
zeum bę dzie my mo gli na to miast zo ba -
czyć m.in. pie czo ło wi cie od no wio ną
za byt ko wą Sa lę Wi tra żo wą.

Po pod pi sa niu sto sow nych umów
sta li śmy się wła ści cie lem by łej sie -
dzi by Ho te lu Ad mi rals Pa last. Pla -
no wa ne przez Mia sto Za brze pra ce
mo der ni za cyj ne po zwo lą nadać
obiek to wi no we funk cje i udo stęp nić
go miesz kań com. Ho tel to przed wo -
jen na wi zy tów ka mia sta, na zy wa na
za brzań skim dra pa czem chmur.

Re al nych kształ tów na bie ra już no -
we schro ni sko dla zwie rząt, któ re po -
wsta je przy ul. By tom skiej. Mi mo zi -
mo wej au ry pro wa dzo ne są tu
in ten syw ne pra ce bu do wa ne. Go to -
wych jest już 70 pro cent bok sów dla
psów, któ re bu do wa ne są w tech no lo -
gii żel be to wej pre fa bry ko wa nej.
Znacz na ich część jest też już za da -
szo na stro pa mi żel be to wy mi. Koszt
to pra wie 15,2 mln zł. Zo sta nie on
w ca ło ści po kry ty z po zy ska nych
przez mia sto środ ków z Rzą do we go
Fun du szu In we sty cji Lo kal nych. Za -
koń cze nie in we sty cji pla no wa ne jest
na ko niec 2022 r.

Rok 2022 roz po czął się suk ce sem
za brzań skiej stre fy eko no micz nej
w Za brzu – Mi kul czy cach, gdzie
sprze da na zo sta ła ostat nia wol na
dział ka. Na by cie przez fir mę Dro ma
te re nu o po wierzch ni 2,1 ha za kwo -
tę ok. 2,7 mln zł brut to za mknę ło pro -

ces sprze da ży nie ru cho mo ści w za -
brzań skiej czę ści Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.

■

RZECZNIK PRASOWY UM ZABRZE INFORMUJE

Inwestycje

miejskie
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W ce lu po pra wy czy sto ści miejsc
gro ma dze nia od pa dów (śmiet ni ków)
za chę ca my do in sta la cji i ko rzy sta nia
z apli ka cji Eco Har mo no gram,
w któ rej znaj dzie cie Pań stwo wie le
cen nych in for ma cji w za kre sie od -
bio ru od pa dów na te re nie na sze go
mia sta. W apli ka cji znaj du ją się in -
for ma cje do ty czą ce spo so bu se gre -
ga cji od pa dów w po szcze gól nych po -
jem ni kach, jak rów nież wska za nie
jak na le ży po stą pić z od pa da mi, któ -
rych nie na le ży wrzu cać do tych po -
jem ni ków.

Mia sto Za brze w dal szym cią gu za -
pew nia od biór od pa dów po cho dzą -
cych z re mon tów w ilo ści 2 szt. wor -
ków BIG -BAG cią gu ro ku. Wor ki
na le ży po brać w punk cie ob słu gi
klien ta (POK) przy ul. Kra siń skie -
go 2A.

W przy pad ku bra ku za sto so wa nia
się do po wyż sze go Spół dziel nia bę -
dzie zo bo wią za na do wy wo zu od pa -
dów wła snym trans por tem, a kosz ty
tych dzia łań ob cią żą fun dusz re mon -
to wy da nej nie ru cho mo ści. Wspo -
mnia na wy żej apli ka cja jest dar mo wa
i do stęp na do ścią gnię cia w skle pach
Ap p Sto re (dla sys te mu IOS), Go ogle
Play (dla sys te mu an dro id) oraz

Win dows Pho ne Sto re (dla sys te mu
Win dows Pho ne). Wy star czy wejść
na swo im Smart fo nie do skle pu z apli -
ka cja mi, wy szu kać apli ka cję Eco

Har mo no gram i klik nąć: za in sta luj.
Wię cej in for ma cji na stro nie:
https://mia�sto�za�brze.pl/dla�-miesz�-
kan�cow/od�pa�dy�-ko�mu�nal�ne/.

Wy dział Go spo da ro wa nia Od pa da mi Ko mu nal ny mi

UM Za brze in for mu je:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW MOBILNY PSZOK 2022 ROK

Dzielnica Lokalizacja Dzień Godziny odbioru
2022

IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrum
Południe

Buchenwaldczyków
pomiędzy 13 a 17

poniedziałek 9:00-9:45 19:00-20:00 04, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 08, 22 05, 19 03, 17, 31 14, 28 12, 27

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 re dak cji: Do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych nie trze ba prze ko ny wać. Na sze mia sta wciąż do sko na -
lą sys te my od bio rów ww. od pa dów. Nie ina czej jest w Ru dzie Ślą skiej. Po wy żej za miesz cza my pla kat in for ma cyj ny
prze ka za ny nam przez Urząd Mia sta w Ru dzie Ślą skiej in for mu ją cy o Gmin nym Punk cie Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od -
pa dów Ko mu nal nych, któ ry dzia ła w Ru dzie Ślą skiej, przy ul. No wo rudz kiej 8.
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W STOWARZYSZENIU „FENIX”

vII EdYCJA KONKURSU PRZEd NAMI...

Po mi mo zi my i chło du w Sto wa -
rzy sze niu FE NIX, przy ul. Ka li -

no wej 9 w Za brzu – Za bo rzu jak za -
wsze dzie je się bar dzo du żo.
Z koń cem ubie głe go ro ku ukoń czo no
re ali za cję pla cu za baw dla dzie ci, któ -
re go re ali za cja nie by ła by moż li wa
bez gło sów miesz kań ców osie dla.

No wy plac za baw po sia da wie le
obiek tów ma łej ar chi tek tu ry dla naj -
młod szych. Są m. in. huś taw ki, ka ru -
ze la, po ciąg, sta tek pi rac ki, a tak że
pod ty mi urzą dze nia mi no wa bez -
piecz na na wierzch nia. W ubie głym

ro ku mia ło miej sce m.in. cie ka we
spo tka nie z ba da czem hi sto rii Da riu -
szem Wa le riań skim, któ re spo tka ło
się z ogrom nym za in te re so wa niem.
Za uda ną moż na na zwać rów nież za -
ba wę Syl we stro wą 2022 r. Fre kwen -
cja prze ro sła ocze ki wa nia wszyst kich.
W lu tym każ dy miesz ka niec Na sze go
osie dla mógł wy je chać na zor ga ni zo -
wa ny przez Sto wa rzy sze nie Ku lig
do Wi sły, czy też wziąć udział w Za -

ba wie Kar na wa -
ło wej. Zor ga ni -
zo wa no rów nież
sym pa tycz ne
spo tka nie z oka -
zji Dnia Ko biet.

Pod czas trud -
ne go okre su, ja -
kim jest wy buch
woj ny na Ukra -
inie rów nież
Sto wa rzy sze nie
FE NIX nie za -

po mnia ło o naj bar dziej po trze bu ją -
cych. Zor ga ni zo wa no zbiór kę
wśród człon ków Sto wa rzy sze nia
oraz je go przy ja ciół, a zgro ma dzo -
ną kwo tę prze ka za no za po śred nic -
twem Urzę du Mia sta dla ukra iń -
skie go mia sta Rów ne na Ukra inie.

Pod czas te go zi mo we go cza su re -
ali zo wa no rów nież in ne pro jek ty. Cy -
klicz nie w Sto wa rzy sze niu od by wa ją
się za ję cia ta necz ne Zum ba oraz spo -
tka nia rę ko dzie ła. War to rów nież pod -
kre ślić, iż w lu tym br. przy Sto wa rzy -
sze niu zo sta ła po wo ła na Fun da cja
FE NIX, dzia ła ją ca rów nież na rzecz
miesz kań ców Na sze go osie dla.

Ży czy my Fun da cji, no wych i cie ka -
wych pro jek tów oraz re ali za cji jej ce -
lów sta tu to wych. Wszyst kich miesz -
kań ców Mia sta Za brze i nie tyl ko
za pra sza my na ul. Ka li no wą 9, gdzie
m. in. jest du ży no wy plac za baw
i pysz ne lo dy rze mieśl ni cze.

■

Nowe projekty i zamierzenia

Najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek
Wkrót ce na dej dzie ko lej ne la to. Roz świe ci się słoń ce,

za kwit ną na na szych osie dlach ko lo ro we ra ba ty kwia tów
przed blo ka mi miesz kal ny mi oraz na bal ko nach. Tak że
za spra wą na sze go co rocz ne go 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 15 lip ca 2022 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 20 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 bal kon po ło żo ny przy ul.
Agre sto wej 5 w Za brzu.
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Prace remontowe i modernizacyjne 

nigdy się nie kończą
W za so bach na szej Spół dziel ni róż -

ne go ro dza ju pra ce mo der ni za cyj ne
i re mon to we w za sa dzie ni gdy się nie
koń czą – trwa ją na wet w se zo nie je -
sien no -zi mo wym. Na te re nie ad mi ni -
stro wa nym przez Re jon I GSM „Lu -
iza” w Za brzu – Za bo rzu pro wa dzo no
sze reg ważnych re mon tów. Oto kil ka
przy kła dów:

● Przy ul. Ka li no wej 11C, 11D i Ol -
cho wej 7-7A wy ko na no ka pi tal ne re -
mon ty da chów.

● Przy ul. Kor czo ka 57- 57D – w re -
ali za cji jest ma lo wa nie kla tek scho -
do wych wraz z wy mia ną in sta la cji
elek trycz nej.

● Przy ul. Ol cho wej 7-7A, 11-
11A, 13-13A są wy ko ny wa ne ro bo ty
in sta la cyj ne obej mu ją ce wy mia nę pio -
no wej i po zio mej sie ci wod no -ka na li -
za cyj nej oraz za bu do wa nie no wych
pio nów c.w.u. oraz cyr ku la cji.

Na te re nie ad mi ni stro wa nym przez
Re jon II GSM „Lu iza” w Ru dzie Ślą -
skiej rów nież nie za bra kło pil nych za -
dań. Oto kil ka przy kła dów: 

● Na po cząt ku lu te go br., po za ła -
ma niu się kon struk cji wspor czej da -
chu (co spo wo do wa ło spę ka nie pa py
i za la nie miesz kań na ostat niej kon dy -
gna cji) prze pro wa dzo no re mont ka pi -
tal ny kon struk cji i po kry cia da chu bu -
dyn ku po ło żo ne go w Ru dzie Ślą skiej
przy ul. Biel szo wic kiej 93.

● W okre sie zi mo wym pro wa dzo -
no przy ci na nie i prze świe tla nie za -
cie nia ją cych miesz ka nia drzew. Jed -
no cze śnie wy stą pio no do Urzę du
Miej skie go w Ru dzie Ślą skiej
z wnio skiem o prze pro wa dze nie po -
dob nych cięć prze świe tla ją cych
na te re nach mia sta a po ło żo nych
na osie dlach za miesz ka łych przez
miesz kań ców na szej Spół dziel ni
przy ul. Ks. Nie dzie li 55-57, ul. Za -
men ho fa 4 i Mię dzy blo ko wej 1-3.

● Wy ko na no no wą stu dzien kę po -
mia ro wą oraz prze pro wa dzo no wy -
mia nę czę ści wo do cią gu za si la ją ce go
budynki po ło żo ne w Ru dzie Ślą skiej
przy ul. Zie lo nej 3, 5, 7, 9. 

Prze świe tlo ne drze wa wzdłuż bu dyn -
ku w Ru dzie Ślą skiej przy ul. Ks. Nie -
dzie li 59 od stro ny bal ko nów

Wy ko na ny prze cisk pod ul. Zie lo ną
w Ru dzie Ślą skiej oraz no wa stu -
dzien ka wo do mie rzo wa

Re mont da chu w bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Ka li no wej 11 C i D
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W GSM „LUIZA”

Od mar ca br. ru szy ły po now nie
w na szej Spół dziel ni prze tar gi nie -
ogra ni czo ne na na jem miesz kań, zby -
cie nie ru cho mo ści grun to wej za bu do -
wa nej bu dyn kiem i na jem ga ra ży.
Jednym z przedmiotów prze tar gu jest
uzy ska nie pra wa do lo ka lu w wy ni ku
wpła ty kau cji i wy li cy to wa nia wpła ty
na wy od ręb nio ny fun dusz re mon to -
wy. Nie daw no tj. 24 mar ca br. od był
się prze targ, któ re go przed mio tem by -
ły miesz ka nia na na jem i sprzedaż nie -
ru cho mości dla fir m. Ko lej ne prze tar -
gi są za pla no wa ne w na stęp nych
mie sią cach br. Za in te re so wa nym zo -
sta ną za ofe ro wa ne miesz ka nia na na -
jem i od ręb ną wła sność, zby cie dzia -
łek i nie ru cho mości dla fir m.

Sze rzej o za sa dach na ja kich są or -
ga ni zo wa ne w na szej Spół dziel ni

prze tar gi pi sa li śmy w wy da niu na -
sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne go
z wrze śnia 2021 r. 

In for ma cje o prze tar gu są do wglą -
du w sie dzi bie Spół dziel ni (Dział
Człon kow sko -Praw ny) oraz na na -
szej stro nie in ter ne to wej. Po nad to in -
for ma cje moż na uzy skać te le fo nicz -
nie dzwo niąc pod nr 32-278-67-13
wewn. 32, 47, 48.

UWA GA: Ogło�sze�nia� o prze�tar�-
gach�w GSM� „Lu�iza”� są� za�miesz�-
cza�ne�w pra�sie�ogól�no�pol�skiej�(GA�-
ZE�TA� WY�BOR�CZA)� i w pra�sie
lo�kal�nej� (GŁOS�ZA�BRZA I RU�DY
ŚLĄ�SKIEJ).

Kolejne przetargi 
przed nami...

KO MU NI KAT

GSM ,,Lu iza” in for mu je, że wy -
rzu ca nie zu ży tych opon przy za to -
kach śmiet ni ko wych czy ga ra żach
jest wy kro cze niem pod le ga ją cym
ka rze. Nie po trzeb ne opo ny moż na
nie od płat nie prze ka zać do Punk tu
Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów
Ko mu nal nych (PSZOK) w Za brzu
przy ul. Cmen tar nej 19F od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 8:00-
20:00 i w so bo ty w godz. 8:00-
13:00 w ilo ści do 8 szt. opon
w cią gu ro ku ka len da rzo we go
z jed ne go punk tu ad re so we go.

KO MU NI KAT

GSM „Lu iza” przy po mi na, że
w przy pad ku spa le nia po jem ni ków
na od pa dy ko mu nal ne w za to kach
śmiet ni ko wych, za rząd ca/ad mi ni stra -
tor nie ru cho mo ści jest zo bo wią za ny
do wy po sa że nia na wła sny koszt zatoki
śmietnikowej w no we po jem ni ki. 

Koszt ten ob cią ża fun dusz re -
mon to wy da nej nie ru cho mo ści, któ -
rej miesz kań cy ko rzy sta ją z przed -
mio to wej za to ki. 

KO MU NI KAT

GSM ,,Lu iza” in for mu je, że
z uwa gi na prze pi sy do ty czą ce
ochro ny prze ciw po ża ro wej, ka te -
go rycz nie za bra nia się za my ka nia
drzwi wej ścio wych do bu dyn ku
na klucz. Mo gło by to unie moż li -
wić ich na tych mia sto we uży cie
w przy pad ku po ża ru lub in ne go za -
gro że nia po wo du ją ce go ko niecz -
ność ewa ku acji.

Pod sta wa praw na: Roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji z dnia 7
czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te -
re nów. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

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.

Nie od płat ne

pod na ję cie 

czę ści miesz ka nia

Je stem na jem cą lo ka lu miesz -
kal ne go w za so bach GSM „Lu -
iza”. Mam za miar pod na jąć nie -
od płat nie część miesz ka nia
mo je mu krew ne mu. Czy mu szę
o tym po wia do mić Spół dziel nię? 

Wy żej wy mie nio ne za gad nie nie
re gu lu je art. 688 Ko dek su Cy wil -
ne go. Bez zgo dy wy naj mu ją ce go
(tj. GSM „Lu iza”) na jem ca nie
mo że wy na jąć lo ka lu lub je go czę -
ści do bez płat ne go uży wa nia ani
go pod na jąć. Od po wied ni za kaz
za wie ra za war ta umo wa naj mu ze
Spół dziel nią. Na ru sze nie za ka zu
pod naj mu skut kuje wy po wie dze -
niem umo wy. 

KO MU NI KAT
Przy po mi na my o bez względ nym

za ka zie uży wa nia bu tli na gaz pro pan -
-bu tan w miesz ka niach i bu dyn kach
gdzie jest in sta la cja ga zu ziem ne go.
Pod sta wa praw na: Pa ra graf 157, pkt. 6
Roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk -
tu ry z 12.04.2002 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych ja kim po win ny od -
po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie.
Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p. z.



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. dzwo ni w każ dym
ko ście le. 6. zbli ża ją ce się Świę ta. 8.
naj niż szy głos mę ski. 9. ukry ta gra -
ni ca ogro du jak rów lub uskok ta ra -
so wy. 10. du ża krom ka. 13. bru nat na
far ba. 14. miej sce ak cji Ilia dy. 16. cu -
gle, wo dze. 17. apa tia, przy gnę bie -
nie. 18. du ży, nie zgrab ny nos. 19.
uczta pier wot nych chrze ści jan. 22.
część no śna spa do chro nu. 26. od mia -
na mo to cy kla. 29. lek ka, od kry ta
brycz ka. 30. pół ko li sta wnę ka w ko -
ście le. 31. afisz. 32. bie lu teń ki z czer -
wo ną cho rą giew ką, re kwi zyt wiel ka -
noc ny. 33. oma sta. 36. mo że być te -
le fo nicz ny. 39. ję zyk z ro dzi ny dra wi -
dyj skiej. 42. od dział ja kie goś urzę -
du. 43. or szak, po czet. 44. dwa na ście
sztuk. 45. krzep ka ro śli na. 46. w rę -
kach rzeź bia rza. 47. ciast ko z kre -
mem. 48. pa pu ga. 49. ischias. 50. gra
chło pię ca.

Pio no wo: 1. hul taj, urwis. 2. bo ha -
ter sta ro fran cu skie go epo su ry cer skie -

go Pieśń o Ro lan dzie. 4. chy tre zwie -
rzę. 5. wąż z du si cie li. 6. nad ko łem
w ro we rze. 7. pa so żyt ni czy grzyb wy -
wo łu ją cy u bu ra ków cu kro wych cho -
ro bę o tej sa mej na zwie. 10. świę co -
na w Nie dzie lę Pal mo wą. 11. do ma -
lo wa nia na kra szan ki lub ry so wa nia
na pi san ki. 12. bo gi ni mą dro ści. 13.
strach, lęk. 15. po pu lar ny mo tyw de -
ko ra cyj ny. 20. w niej wy sta wa dzieł
sztu ki. 21. ma lo wa ne jaj ka wiel ka noc -
ne z bia łym wzo rem. 23. w głów ce
czosn ku. 24. ta fla w oknie. 25. za to -
ka Mo rza Czer wo ne go. 26. cięż ki, sa -
pią cy od dech u nie mow lę cia. 27. na -
po mnie nie. 28. ma te riał z To ru nia. 34.
dys cy pli na. 35. łą cze nie ele men tów
w ca łość. 37. pier wio snek. 38. daw -
ny styl. 39. ajer, kal mus. 40. cia sta
wiel ka noc ne, roz rzut nie słod kie, na -
dzia ne wszyst kim co się da. 41. nie -
zgrab ny, znisz czo ny po wóz.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 41�da�dzą�roz�wią�za�-
nie�krzy�żów�ki.

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