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Na po cząt ku wrze śnia br. zo sta ła roz -
strzy gnię ta ko lej na, VI już edy cja
kon kur su na naj pięk niej sze bal ko ny
i ogród ki przy do mo we w za so bach
GSM „Lu iza”. Przy po mnij my, że ce -
lem kon kur su – tak jak w ubie głych la -
tach – by ło uzy ska nie es te tycz ne go

wy glą du oto cze nia i ele wa cji bal ko no -
wych bu dyn ków. Kon kurs przy czy nia
się też do pro pa go wa nia wśród miesz -
kań ców na szych osie dli dba ło ści o es -
te ty kę miej sca za miesz ka nia. 
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Rad�ca�praw�ny�in�for�mu�je…
Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�in�for�mu�je,�że�zgod�nie�z art. 90�Usta�wy�z dnia 31
mar�ca 2020�r.�o zmia�nie�usta�wy�o szcze�gól�nych�roz�wią�za�niach�zwią�za�nych
z za�po�bie�ga�niem,�prze�ciw�dzia�ła�niem�i zwal�cza�niem�CO�VID�-19,�in�nych�cho�-
rób�za�kaź�nych�oraz�wy�wo�ła�nych�ni�mi�sy�tu�acji�kry�zy�so�wych�oraz�nie�któ�-
rych�in�nych�ustaw�(Dz.�U.�z 2020�r.�poz. 568�ze�zm.)�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie
Człon�ków�za 2019�r.�i 2020�r.�bę�dzie�zwo�ła�ne�w ter�mi�nie 6�ty�go�dni�od dnia
od�wo�ła�nia�sta�nu�za�gro�że�nia�epi�de�micz�ne�go�i sta�nu�epi�de�mii�CO�VID�-19.
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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.

Bu dyn ki miesz kal ne znaj du ją ce się
w za so bach GSM „Lu iza” są wy po sa -
żo ne w róż ne go ro dza ju in sta la cje
tech nicz ne bez któ rych trud no so bie
wy obra zić wy god ne za miesz ki wa nie
w swo im M. Cho dzi nie tyl ko o sieć
elek trycz ną, c.o. i c.w.u., wod no -ka na -
li za cyj ną czy ga zo wą ale tak że o sieć
ka na łów (ko mi nów) wen ty la cyj -
nych/spa li no wych po miesz czeń miesz -
kal nych i nie tyl ko. Wszyst�ko�to�mu�-
si�spraw�nie�funk�cjo�no�wać�a przy tym
być�bez�piecz�ne.Dla te go usta wo daw -
ca usta no wił wy móg do ko ny wa nia
okre so wych prze glą dów tech nicz nych,
któ ry to obo wią zek spo czy wa na za -
rząd cy nie ru cho mo ści. Kwe stie te re -
gu lu je art. 62 Pra wa Bu dow la ne go. 

Oso by po sia da ją ce od po wied nie
upraw nie nia w da nej spe cjal no ści,
na zle ce nie GSM „Lu iza” do ko nu ją
okre so wych prze glą dów, co wią że się
z wej ściem do po szcze gól nych lo ka li
miesz kal nych. Jesz cze nie daw no nie by -
ło z tym więk szych pro ble mów. Jed nak
czas pan de mii CO VID -19 spo wo do wał
na si la ją ce się zja wi sko nie wpusz cza nia
do miesz kań osób upraw nio nych
do prze pro wa dza nia ww. prze glą dów. 
Dla�te�go�ape�lu�je�my�do miesz�kań�-
ców:�Prze�glą�dy�tech�nicz�ne�są�re�ali�-
zo�wa�ne�w in�te�re�sie�wszyst�kich�osób
za�miesz�ku�ją�cych� da�ną� nie�ru�cho�-
mość.�Choć�usta�wo�daw�ca�w cza�sie
pan�de�mii�zła�go�dził�ter�mi�ny�ich�wy�-
ko�ny�wa�nia,� to� jed�nak� ni�ko�go� nie

zwol�nił�z te�go�obo�wiąz�ku�–�w tym
tak�że�z udo�stęp�nia�nia�swo�ich�miesz�-
kań�do tych�ce�lów.�Lo�ka�tor,�któ�ry
nie�wpu�ścił�do miesz�ka�nia�oso�by�wy�-
ko�nu�ją�ce�prze�gląd�tech�nicz�ny�spo�-
ro�ry�zy�ku�je.�Po�no�si�on�bo�wiem�peł�-
ną�od�po�wie�dzial�ność�za ewen�tu�al�ne
skut�ki�nie�pra�wi�dło�we�go�dzia�ła�nia
urzą�dzeń�i prze�wo�dów,�które�mogą
pro�wa�dzić�do za�gro�że�nia�zdro�wia
lub�ży�cia�użyt�kow�ni�ków�bu�dyn�ku.
Prze�glą�dy� tech�nicz�ne� są� wy�ko�-
ny�wa�ne�z za�cho�wa�niem�wszel�kich
wy�mo�gów�sa�ni�tar�no�-epi�de�micz�nych,
a zwłasz�cza�z prze�strze�ga�niem�za�-
sa�dy: D, D, M�–�Dy�stans,�De�zyn�fek�-
cja,�Ma�secz�ka�i trwa�do kil�ku�na�stu
mi�nut.�

KOmuniKat
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/.

■

KO�mu�ni�Kat
Zgod nie z obo wią zu ją cym pra -

wem na le ży zle cić ko mi nia rzo wi
za trud nio ne mu w na szej Spół -
dziel ni czysz cze nie 4 ra zy w cią gu
ro ku ko mi nów dy mo wych, 2 ra zy
w ro ku ko mi nów spa li no wych
oraz 1 raz w ro ku wy ko nać prze -
gląd prze wo dów wen ty la cyj nych.

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.

Prze�glą�dy�tech�nicz�ne�
–�wa�run�kiem�bez�piecz�ne�go�za�miesz�ki�wa�nia

KO�mu�ni�Kat
Obo wiąz kiem każ de go miesz kań -

ca jest do pro wa dzić 70 m3/godz. po -
wie trza do każdego pomieszczenia,
co za pew nia pra wi dło we dzia ła nie
wen ty la cji gra wi ta cyj nej. Do ty czy
to zwłasz cza miesz kań wy po sa żo -
nych w ta kie urzą dze nia jak prze -
pły wo we ga zo we pod grze wa cze wo -
dy i wę glo we pie ce ka flo we. Za le ca
się za ło że nie w miesz ka niu przy naj -
mniej 2 sztuk na wiew ni ków okien -
nych. Dla wła ści we go za gwa ran to -
wa nia po zio mu bez pie czeń stwa,
na le ży za in sta lo wać czuj nik tlen ku
wę gla w po miesz cze niu z prze pły -
wo wym ga zo wym pod grze wa czem
wo dy. Za le ca się za mon to wa nie ww.
czuj ni ka tak że w po miesz cze niu
z pie cem ka flo wym.
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Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa „Lu iza” w swej po -
nad 25 – cio let niej hi sto rii, mia ła
za wsze na pierw szym pla nie wła -
ści we go spo da ro wa nie i za rzą dza -
nie po wie rzo nym ma jąt kiem Spół -
dziel ców. Ale nie tyl ko. Sta łym
dą że niem jej Za rzą du jest moż li wie
peł ne za spa ka ja nie ocze ki wań i po -
trzeb miesz kań ców za so bów GSM
„Lu iza”. 
Przy�ja�zna� Spół�dziel�nia,� kom�-
plek�so�wa�i kom�pe�tent�na�ob�słu�ga
miesz�kań�ców�w za�kre�sie�ich�wa�-
run�ków�za�miesz�ki�wa�nia�–�to�sta�-
ła�de�wi�za�na�szej�Spół�dziel�ni. Cho -
dzi tak że o sta łą po pra wę tych wa -
run ków – dba nie o wspól ną wła -
sność. Sta le zwięk sza się za kres
świad czo nych usług dla miesz kań -
ców, wpro wa dza ne są no we ma te ria -
ły i tech no lo gie re mon tów opty ma -
li zu ją ce ich kosz ty. Jest to m. in. re -
zul ta tem sys te mu otwar tych prze tar -
gów, któ ry od wie lu lat funk cjo nu -
je w na szej Spół dziel ni. Dzię ki te mu
uzy sku je się ra cjo na li za cję kosz -
tów oraz lep sze wa run ki użyt ko wa -
nia miesz kań i po miesz czeń wspól -
nych.

Spół dziel nia od wie lu lat pro wa dzi
na sze ro ką ska lę pro gram ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ków, któ ry przy czy -
nił się nie tyl ko do po pra wy kom for -
tu za miesz ki wa nia i es te ty ki osie dli,
ale przede wszyst kim ob ni żył kosz -
ty ogrze wa nia miesz kań. 

W wy da niu na sze go Biu le ty nu In -
for ma cyj ne go z grud nia 2020 r. in -
for mo wa li śmy o przy go to wa niach
do wpro wa dze nia no we go stan -
dar du ob słu gi miesz kań ców. Jest
nam mi ło po in for mo wać, że od kil -
ku ty go dni na par te rze sie dzi by
Za rzą du GSM „Lu iza” w Za brzu
przy ul. Wol no ści 412 czyn ne są już
no we sa le ob słu gi miesz kań ców.
Prze stron ne, no wo cze sne wnę trza,
funk cjo nal ne za ple cze so cjal ne,
przy czy ni ły się nie tyl ko do zwięk -
sze nia kom for tu ob słu gi in te re san -
tów, ale tak że do istot nej po pra wy
wa run ków pra cy pra cow ni ków
GSM „Lu iza”. 

GSm�„Luiza”�przyjazna�mieszkańcom
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RZECZniK�PRaSOWY�um�RuDa�ŚL.�inFORmuJE

RZECZniK�PRaSOWY�um�ZaBRZE�inFORmuJE

Od śro�dy, 18�sierp�nia,�na po�łą�cze�-
niu�ulic�No�wy�Świat�i Ha�lemb�skiej
zo�sta�nie�wpro�wa�dzo�ny�ruch�wa�ha�-
dło�wy,�zwią�za�ny�z roz�po�czy�na�ją�cą
się�kom�plek�so�wą�prze�bu�do�wą�te�go
od�cin�ka.�In�we�sty�cja�jest�war�ta�pra�-
wie 2,1�mln�zł�i po�win�na�za�koń�czyć
się�wio�sną 2022�ro�ku.

Przy po mnij my, że uli ce No wy Świat
i Ha lemb ska po ło żo ne są w dziel ni cy
Ha lem ba, a in we sty cja do ty czy miej -
sca, gdzie obie dro gi prze pla ta ją się
na od cin ku ok. 170 me trów (for mal -
nie jest to część ul. No wy Świat). Miej -
sce to po ło żo ne jest w po bli żu au to stra -
dy A4, z któ rą ul. No wy Świat łą czy
się przez ul. 1 Ma ja. Na tym wła śnie
od cin ku od 18 sierp nia wpro wa dzo ny
zo sta nie ruch wa ha dło wy, ste ro wa ny
sy gna li za cją świetl ną. W ce lu unik nię -

cia kor ków za le ca ny jest ob jazd uli ca -
mi 1 Ma ja i Biel szo wic ką.

W re jo nie, któ ry zo sta nie prze bu do -
wa ny, brak jest obec nie chod ni ków,
a oświe tle nie za pew nia ją opra wy so do -
we na słu pach be to no wych.
Przy wschod nim roz ga łę zie niu dro gę
prze ci na li nia ko le jo wa. – In we sty cja
jest kom plek so wa. Oprócz wy mia ny na -
wierzch ni obej mu je rów nież bu do wę
cią gu pie szo -ro we ro we go od stro ny po -
łu dnio wej, ścież ki ro we ro wej od stro -

ny pół noc nej oraz ścież ki i chod ni ka
na zmia nę z cią giem pie szo -ro we ro wym
po jed nej stro nie ul. Ha lemb skiej w kie -
run ku au to stra dy – wy li cza Gra�ży�na
Dzie�dzic, Pre zy dent Rudy Śl.

Prze bu do wa po pra wi też bez pie -
czeń stwo pie szych i ro we rzy stów
dzię ki trzem przej ściom z prze jaz da -
mi ro we ro wy mi, któ re zo sta ną wy ty -
czo ne w re jo nie wschod nie go roz wi -
dle nia. Na to miast oświe tle nie zo sta nie
za stą pio ne le do wym na słu pach alu mi -
nio wych. Za pro jek to wa no tak że miej -
sce ob słu gi ro we rzy stów. W za kres in -
we sty cji wcho dzi też bu do wa i prze -
bu do wa od wod nie nia.

Na za da nie przy zna ne zo sta ło do fi -
nan so wa nie z Rzą do we go Fun du szu
Roz wo ju Dróg w kwo cie po nad 1,2
mln zł.

Wie�ża�ci�śnień�przy ul.�Za�moy�skie�-
go�to�je�den�z sym�bo�li�Za�brza.�Dzię�-
ki� sta�ra�niom�władz�mia�sta� obiekt
ten� zo�stał� prze�ję�ty� przez� gmi�nę,
a na�stęp�nie�grun�tow�nie�wy�re�mon�to�-
wa�ny.� Efekt� za�koń�czo�nych� ro�bót
bu�dow�la�nych� już� te�raz� za�chwy�ca
miesz�kań�ców�Za�brza�oraz�go�ści.�Je�-
go�ofi�cjal�ne�otwar�cie�na�stą�pi�po za�-
koń�cze�niu�prac�zwią�za�nych�z mon�-
ta�żem�wy�sta�wy�w ko�pu�le.

Wie żę wznie sio no w 1909 ro ku we -
dług pro jek tu nie miec kich ar chi tek -
tów Au gu sta Kin da i Frie dri cha Lo ose.
Mo nu men tal ny obiekt o wy so ko ści 46
me trów nie ma od po wied ni ka na te re -
nie Pol ski. Je go bry ła, któ rej za sad ni -
czą kon struk cję sta no wi osiem fi la -
rów na pla nie ośmio bo ku fo rem ne go,
do rów nu je kla są naj wy bit niej szym
osią gnię ciom świa to wej ran gi ar chi -
tek tu ry prze my sło wej.

W wy re mon to wa nej wie ży ci śnień

zo sta nie urzą dzo na m.in. ka wiar nia,
ta ras wi do ko wy i no wo cze sna, in te -
rak tyw na wy sta wa do ty czą ca wę gla
ja ko pier wiast ka che micz ne go. Eks -
po zy cja obej mo wać bę dzie trzy ob -
sza ry te ma tycz ne. Pierw szy z nich do -
ty czy po cho dze nia i hi sto rii wę gla.
Ko lej ny to wy stę po wa nie i obieg wę -
gla w przy ro dzie. Trze ci ele ment to

no wo cze sne tech no lo gie zwią za ne
z wy ko rzy sta niem wę gla.

– Wie ża ci śnień przy ul. Za moy skie -
go na le ży do sym bo li na sze go mia sta.
Od daw na za sta na wia li śmy się

nad tym, jak ją ura to -
wać. Te raz nie mó wi my
już o ma rze niach, tyl ko
o kon kret nych, zre ali -
zo wa nych dzia ła niach.
Wie ża zy ska ła no we ob -
li cze. Po zy ska li śmy do -
fi nan so wa nie, że by to
miej sce słu ży ło miesz -
kań com oraz tu ry stom
od wie dza ją cym Za -
brze – by sta ło się ko -
lej ną za brzań ską atrak -
cją na szla ku za byt ków

tech ni ki – pod kre śla Mał�go�rza�ta
Mań�ka�-Szu�lik, Pre zy dent Za brza.

War tość in we sty cji wy no si po nad 34
mln zł, z cze go kwo ta po zy ska ne go
przez mia sto do fi nan so wa nia to bli -
sko 24 mln zł. Pie nią dze po cho dzą
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020.

Ruch�wa�ha�dło�wy�na skrzy�żo�wa�niu�
ul.�no�wy�Świat�i Ha�lemb�skiej

naj�pięk�niej�sza�na Ślą�sku
–�za�brzań�ska�wie�ża�ci�śnień
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Fi�nał Vi EDY�CJi�KOn�KuR�Su

Za brze, ul. Agrestowa 5, I miejsce

Za brze, ul. Lesz czy no wa 4, II miejsce

Ru da Śl. - Biel szo wi ce, ul. Biel szo wic ka 91, III miejsce

katEGOrIa�baLkONy

Ru da Ślą ska - Biel szo wi ce, ul. Biel szo wic ka 91, I miejsce

Za brze, ul. Leszczynowa 2, II miejsce

Za brze, ul. Olchowa 13, III miejsce

katEGOrIa�OGrÓDkI�PrZyDOMOWE

Oto�najpiękniejsze
balkony�i�ogródki�przydomowe�2021��

W dniu 3 wrze śnia 2021 r. kil ku oso -
bo wa ko mi sja kon kur so wa po wo ła na
przez Ra dę Nad zor czą GSM „Lu iza”
do ko na ła wi zji lo kal nej i oce ny zgło -
szo nych do ww. kon kur su bal ko nów
oraz ogród ków.

Ko mi sja przy ję ła punk ta cję w ska li

od 1 do 6 pkt. Su ma uzy ska nych
punk tów przy zna nych przez po szcze -
gól nych człon ków Ko mi sji, de cy do wa -
ła o uzy ska nym miej scu w kon kur sie.

W ka te go rii naj ład niej szy bal -
kon I miej�sce�za jął bal kon w Za brzu,
przy ul. Agre sto wej 5, II miej�sce za jął
bal kon w Za brzu przy ul. Lesz czy no -
wej 4. III miej�sce za jął bal kon  w Ru -

dzie Ślą skiej – Biel szo wi cach, przy ul.
Biel szo wic kiej 91.

W ka te go rii naj ład niej szy ogró dek
przy do mo wy I miej�sce za jął ogró dek
po ło żo ny w Za brzu, przy ul. Biel szo -
wic kiej 91, IImiej�sce�za jął ogró dek po -
ło żo ny w Za brzu, przy ul. Lesz czy no -
wej 2. III miej�sce za jął ogró dek po ło -
żo ny w Za brzu, przy ul. Ol cho wej 13.

Dokończenie ze str. 1
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Fi�nał Vi EDY�CJi�KOn�KuR�Su

Wrę cze nie I na gro dy w ka te go rii naj pięk niej szy bal kon Wrę cze nie I na gro dy w ka te go rii naj pięk niej szy ogró dek.

Wrę cze nie II na gro dy w ka te go rii naj pięk niej szy bal kon

Wrę cze nie III na gro dy w ka te go rii naj pięk niej szy bal kon

Wrę cze nie II na gro dy w ka te go rii naj pięk niej szy ogró dek.

Wrę cze nie III na gro dy w ka te go rii naj pięk niej szy ogró dek.

Wdniu 16 wrze śnia br. w sie dzi bie
Sto wa rzy sze nia FE NIX w Za -

brzu – Za bo rzu, od by ło się spo tka nie
z lau re ata mi kon kur su na naj pięk niej -
szy bal kon i ogró dek przy do mo wy.

Pod nio słym mo men tem spo tka nia, by -
ło wrę cze nie zwy cięz com oko licz no -
ścio wych dy plo mów i na gród w po sta -
ci kart za ku po wych w sie ci mar ke tów
OBI. Na gro dy, któ re zo sta ły ufun do -

wa ne przez Za rząd na szej Spół dziel ni
wrę czał Jó�zef�Mier�nik – Prze wod ni -
czą cy Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”.

Zwy�cięz�com�wrę�czo�no
oko�licz�no�ścio�we�dy�plo�my�i na�gro�dy

SPO�tKa�niE�Z Lau�RE�ata�mi�KOn�KuR�Su�na naJ�PięK�niEJ�SZY�BaL�KOn�i OGRó�DEK...�

Dokończenie na str. 10
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Wła ści wa wen ty la cja, nie za wod ne
od pro wa dza nie spa lin to pod sta wo wy
wa ru nek bez piecz ne go za miesz ki wa -
nia. Dla te go dba łość o prze wo dy ko -
mi no we na le ży do waż nych obo wiąz -
ków każ de go ad mi ni stra to ra nie ru -
cho mo ści. 

Nie daw no prze pro wa dzo no re mon -
ty ko mi nów (na od cin ku od płasz czy -
zny ostat nie go stro pu) w kil ku na szych
nie ru cho mo ściach tj.: przy ul. 3 Ma -
ja 35 – 35a; przy ul. Rost ka 6 – 6e
i przy ul. Gen. de Gaul le’a 12 – 16
i 24 – 30 a. 

Na zdję ciach obok: no wo wy mu ro -
wa ne ko mi ny w nie ru cho mo ści
przy ul. Gen. de Gaul le’a 24 – 30a
w Za brzu. 

Na zdję ciach poniżej: no wo wy -
mu ro wa ne ko mi ny w nie ru cho mo ści
przy ul. 3 Ma ja 35 – 35a i przy ul.
Rost ka 6 – 6e.

Re�mon�ty�
ko�mi�nów�
waż�na
spra�wa

KO�mu�ni�Kat

GSM „Lu iza” przy po mi na, że
zbli ża się okres uru cha mia nia in -
sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia.
W związ ku z po wyż szym pro si -
my wszyst kich lo ka to rów
o spraw�dze�nie� i od�krę�ce�nie� na
maksimum� za�wo�rów� ter�mo�sta�-
tycz�nych� przy grzej�ni�kach� ce�-
lem�od�po�wie�trze�nia�ca�łej�in�sta�-
la�cji�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia.
Miesz�kań�cy�naj�wyż�szych�kon�-
dy�gna�cji�po�win�ni�zwró�cić�szcze�-
gól�ną� uwa�gę� na au�to�ma�tycz�ne
od�po�wietrz�ni�ki� pio�nów� c.o.� ze
wzglę�du�na moż�li�wość�prze�cie�ku.
W przy�pad�ku�bra�ku�moż�li�wo�ści
prze�by�wa�nia�w miesz�ka�niu,�pro�-
si�my� o za�mknię�cie� za�wo�ru
pod od�po�wietrz�ni�kiem� au�to�ma�-
tycz�nym!!!

Za po zy tyw ne po dej ście do ww.
za gad nień ser decz nie dzię ku je my.

■
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GSm�„Lu�iZa”

W bu dyn ku GSM „Lu iza” przy ul. Raj skiej 1a w Za brzu zo stał prze pro wa -
dzo ny (na pod sta wie zle co nej eks per ty zy bu dow la nej) grun tow ny re mont ścia -
ny no śnej. W ra mach ww. re mon tu wy ko na no: wspar cie stro pu w miesz ka niu
na par te rze, wy bu rze nie uszko dzo nej ścia ny no śnej, na pra wę ła wy fun da men -
to wej, wy mia nę ele men tów drew nia nych, po now ne mu ro wa nie ścia ny no śnej,
czę ścio we do cie ple nie ele wa cji.

Nie daw no za koń czo no remont
kapitalny dachu w budynku
GSM „Luiza” przy ul. Kalinowej 11 
w Za brzu.

Na parterze budynku GSM „Luiza”
przy ul. Barlickiego 2 w Zabrzu

wykonano częściowe docieplenie
elewacji.

Po ma lo wa na klat ka scho do wa w bu dyn ku przy ul. Ol cho wej 9-9a w Za brzu – po grun tow nych pra cach mo der ni za cyj nych.

Niedawno zakończono remont
kapitalny dachu w budynku 
GSM „Luiza” przy ul. Korczoka 72
w Zabrzu.
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Po wa�ka�cyj�nej�prze�rwie,� od wrze�śnia�br.,� po�now�nie
w na�szej�Spół�dziel�ni� ru�szy�ły�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.�Przed�mio�tem
prze�tar�gu�jest�uzy�ska�nie�pra�wa�do lo�ka�lu�wwy�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.�Pierw�szy�prze�targ�po�wakacjach�od�bę�-
dzie�się 30�wrze�śnia�br.�o godz. 10.00.�ko�lej�ne�prze�tar�gi�są
pla�no�wa�ne�w na�stęp�nych�mie�sią�cach�do czerw�ca 2022
ro�ku�włącz�nie,�tj.�do na�stęp�nej�prze�rwy�wa�ka�cyj�nej.

Ze wzglę du na za gro że nie epi de mią CO VID -19, prze -
targ od bę dzie się na wol nym po wie trzu przed sie dzi bą Za -
rzą du GSM „Lu iza” w Za brzu przy ul. Wol no ści 412.
w re żi mie D -D -M (dy stans  – de zyn fek cja – ma secz ka).
Sto pa po stę pu ce ny dla miesz kań wy no si: 100,00 zł, dla
nie ru cho mo ści: 2,00 zł/m2 pow., dla ga ra żu: 0,50 zł/m2. Li -
cy tan ci zo bo wią za ni są do wpła ce nia na kon to Spół dziel -

ni wa dium w wys.: 2000,00 zł (do ty czy miesz kań). Po nad -
to spo czy wa na nich obo wią zek zło że nia w Dzia le Człon -
kow sko -Praw nym GSM „Lu iza” oświad cze nia o za po zna -
niu się z Re gu la mi nem Prze tar gu.

Oso ba, któ ra wy gra ła prze targ zo bo wią za na jest w ter -
mi nie 30 dni od da ty prze tar gu na miesz ka nie do ko nać
wpła ty wy li cy to wa nej kwo ty na wy od ręb nio ny fun dusz
re mon to wy; do ko nać wpła ty kau cji, ewen tu al nie war to ści
nie ru cho mo ści. 
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�ni0e�in�ter�ne�to�wej.�Po�nad�to�moż�na�in�for�ma�cje
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�(Gazeta�Wyborcza)
i w pra�sie�lo�kal�nej�(Głos�Zabrza i Rudy�Śląskiej).

W GSm�„Lu�iza”�ru�szy�ły�prze�tar�gi…

Zwy�cięz�com�wrę�czo�no
oko�licz�no�ścio�we�dy�plo�my�i na�gro�dy

Na spo tka niu obec ni by li człon ko wie
Ra dy Nad zor czej, przed sta wi cie le Za -
rzą du GSM „Lu iza” oraz ka dry pra cow -
ni czej. Spo tka nie przy ka wie, her ba cie
i słod kich wy pie kach, upły nę ło w mi łej
at mos fe rze, sta jąc się oka zją do wy mia -
ny in for ma cji oraz po my słów na aran ża -
cję kwie ci stych bal ko nów oraz przy do -
mo wych, ogród ko wych grzą dek
i ra ba tów. Zwra ca no uwa gę na to, że te -
go rocz ne la to by ło co praw da upal ne, ale
prze pla ta ne dnia mi desz czo wy mi. W su -
mie pie lę gna cja ro ślin ozdob nych nie
na strę cza ła więk szych trud no ści – za -

Dokończenie ze str. 7

rów no w od nie sie niu do tych bal ko no -
wych, jak i ogro do wych. 
Jak�pod�kre�śla�li�na�gro�dze�ni�ich�za�an�-
ga�żo�wa�nie,� pra�ca� ku� po�żyt�ko�wi
wszyst�kich�miesz�kań�ców,�jest�źró�dłem
ich�oso�bi�stej�sa�tys�fak�cji�i za�do�wo�le�nia.
Wy�pły�wa�bo�wiem�z we�wnętrz�nej�po�-
trze�by�kon�tak�tu�z pięk�nem�przy�ro�dy
ipo�ży�tecz�ne�go�spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�-
su.�Cie�szy�to,�że�ra�da�Nad�zor�cza�iZa�-
rząd�Spół�dziel�ni�po�pie�ra�sa�mo�ist�ną�ini�-
cja�ty�wę� miesz�kań�ców� i stwo�rzo�no
plat�for�mę�w for�mie�kon�kur�su�do po�-
ka�za�nia�efek�tów�ich�pra�cy.Uczest ni cy spo tka nia w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia FE NIX

Pa miąt ko we zdję cie lau re atów VI edy cji kon kur su na naj pięk niej szy bal kon i naj -
pięk niej szy ogró dek przy do mo wy w 2021 r. wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi



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.

Po�zio�mo: 1. bu me lant. 6. mi ne rał
sol ny. 9. bru nat na far ba z glin ki. 10.
kon cept. 11. Pił sud skie go w Za -
brzu. 12. ha fto wa ny na sto le. 15. wia -
no. 18. ja dło. 21. we ry fi ka cja. 22.
Miej ski Bo ta nicz ny w Za brzu. 23.
imię mę skie. 24. ga łąź. 25. li te ra grec -
ka. 28. wią za ny pod szy ją. 32. kom -
pres. 34. kłam ca. 35. ry wal ka weł -
ny. 36. go to wość do wzię cia
udzia łu. 37. za bez pie cze nie fi nan so -
we. 40. li nia ko mu ni ka cyj na. 43. ro -
dzaj ża kie tu. 46. ku zyn ka kru ka. 47.
świec cy człon ko wie ko ścio ła ka to lic -
kie go. 48. se kre ta riat. 49. wskaź nik
wy daj no ści. 50. opła ta za miesz ka nie.

Pio�no�wo: 2. chla pa wi ca. 3. sa mo -
chód do brej mar ki. 4. kształt ron da. 5.

„Re so nans con tut ti” z Za brza. 6. łyk
wo dy. 7. na sza Gór ni cza Spół dziel nia
Miesz ka nio wa. 8. ar te ria. 13. dom. 14.
fe ler. 15. z nie go ka sza ja gla na. 16. bi -
je w pier si. 17. roz mo wa. 19. po most
prze ła dun ko wy. 20. z hy dro ma sa -
żem. 26. osło na twa rzy. 27. po le
upraw ne. 29. krzew ozdob ny. 30. uf -
ność. 31. ko szo na na łą ce. 32. dru gi
zbiór tra wy. 33. du ża łyż ka. 37. zgro -
ma dze nie re li gij ne. 38. spie ko ta. 39.
„krzy żów ko wa” za to ka. 41. reszt ki bu -
dow li. 42. pro jek cja fil mu. 44. ogło sze -
nio wy lub ener ge tycz ny. 45. wiel ka
bel ka.

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
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



Ro�dzin�ny�fe�styn�w FE�ni�XiE

PPla ców ka Sto wa rzy sze nia FE -
NIX w Za brzu – Za bo rzu,
przy ul. Ka li no wej 9 na trwa łe

wpi sa ła się w ży cie spo łecz no -kul tu ral -
ne nie tyl ko tej dziel ni cy Za brza. Jak
wia do mo osie dle Za bo rze w znacz nym
stop niu za miesz ku ją miesz kań cy za so -
bów GSM „Lu iza” i to oni i ich dzie -
ci głów nie ko rzy sta ją z ww. pla ców ki. 

FE NIX i jej pręż nie dzia ła ją cy Za -
rząd pod kie row nic twem Woj�cie�cha
Le�wiń�skie�go, co raz za ska ku je nas no -
wy mi pro po zy cja mi atrak cyj ne go spę -
dze nia wol ne go cza su. Tym ra zem by -
ło to mu zycz ne za koń cze nie wa ka -
cji – ro�dzin�ny�Fe�styn, któ ry od był
się 21 sierp nia br. 

Fe styn spo tkał się z ogrom nym za -
in te re so wa niem miesz kań ców Za bo -
rza i in nych dziel nic mia sta. Po go da
do pi sa ła, a licz ba uczest ni ków prze szła
naj śmiel sze ocze ki wa nia. Pod czas im -
pre zy nie za bra kło rów nież atrak cji dla
naj młod szych miesz kań ców osie dla.
Moż na by ło po ska kać na dmu chań -
cach, wy ko nać bro ka to wy ta tu aż, czy
wziąć udział w bez płat nych warsz ta -
tach ce ra micz nych. Ra da Dziel ni cy Za -
brze -Za bo rze wraz z pry wat ny mi
spon so ra mi za pro si ła na Fe styn ro dzin -
ny tak że ar ty stów es tra dy ślą skiej.
Na sce nie wy stą pi li m.in. Piotr�Her�-
dzi�na oraz Du�et�ka�ro. Swo ją obec no -
ścią uczest ni ków Fe sty nu Ro dzin ne -

go za szczy ci ła rów nież Pa ni Pre zy dent
Mia sta Za brze – Mał�go�rza�ta�Mań�ka�-
-Szu�lik. Obec ny był tak że Wal�de�mar
Chwist, Pre zes Za rzą du GSM „Lu iza”. 

– Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy za -
an ga żo wa li się w przy go to wa nie im -
pre zy, spon so rom, miesz kań com. Dzię -
ki wspól ne mu wy sił ko wi, mo gli śmy
spra wić przy jem ność dzie ciom i przy -
czy nić się do in te gra cji na szej lo kal -
nej spo łecz no ści. Wspól nie udo wod ni -
li śmy, że chcieć to móc, a współ pra ca
łą czy – stwier dził Woj ciech Le wiń -
ski – Pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia
i Fun da cji FE NIX.

Od re dak cji: Fo�to�–�ar�chi�wum�wła�-
sne�Sto�wa�rzy�sze�nia�FE�NIX.�

Ro�dzin�ny�fe�styn�w FE�ni�XiE


