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Radcaprawnyinformuje…
ZarządGSM„Luiza”informuje,żezgodniez art. 90Ustawyz dnia 31
marca 2020r.o zmianieustawyo szczególnychrozwiązaniachzwiązanych
z zapobieganiem,przeciwdziałaniemi zwalczaniemCOVID-19,innychchoróbzakaźnychorazwywołanychnimisytuacjikryzysowychorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z 2020r.poz. 568zezm.)WalneZgromadzenie
Członkówza 2019r.i 2020r.będziezwołanew terminie 6tygodniod dnia
odwołaniastanuzagrożeniaepidemicznegoi stanuepidemiiCOVID-19.
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czytaj str. 3
❐ GSM „Luiza” przyjazna
mieszkańcom
czytaj str. 4
❐ Najpiękniejsza na Śląsku
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i ogródki przydomowe 2021
czytaj str. 6-7
❐ Rodzinny festyn w FENIXIE
czytaj str. 12

Otonajpiękniejszebalkony
iogródkiprzydomowe2021
Na początku września br. została rozstrzygnięta kolejna, VI już edycja
konkursu na najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe w zasobach
GSM „Luiza”. Przypomnijmy, że celem konkursu – tak jak w ubiegłych latach – było uzyskanie estetycznego

wyglądu otoczenia i elewacji balkonowych budynków. Konkurs przyczynia
się też do propagowania wśród mieszkańców naszych osiedli dbałości o estetykę miejsca zamieszkania.
Dokończenie na str. 6

Przeglądytechniczne
–warunkiembezpiecznegozamieszkiwania
Budynki mieszkalne znajdujące się
w zasobach GSM „Luiza” są wyposażone w różnego rodzaju instalacje
techniczne bez których trudno sobie
wyobrazić wygodne zamieszkiwanie
w swoim M. Chodzi nie tylko o sieć
elektryczną, c.o. i c.w.u., wodno-kanalizacyjną czy gazową ale także o sieć
ka na łów (ko mi nów) wen ty la cyj nych/spalinowych pomieszczeń mieszkalnych i nie tylko. Wszystkotomusisprawniefunkcjonowaća przy tym
byćbezpieczne. Dlatego ustawodawca ustanowił wymóg dokonywania
okresowych przeglądów technicznych,
który to obowiązek spoczywa na zarządcy nieruchomości. Kwestie te reguluje art. 62 Prawa Budowlanego.

Osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia w danej specjalności,
na zlecenie GSM „Luiza” dokonują
okresowych przeglądów, co wiąże się
z wejściem do poszczególnych lokali
mieszkalnych. Jeszcze niedawno nie było z tym większych problemów. Jednak
czas pandemii COVID-19 spowodował
nasilające się zjawisko niewpuszczania
do mieszkań osób upraw nio nych
do przeprowadzania ww. przeglądów.
Dlategoapelujemydo mieszkańców:Przeglądytechnicznesąrealizowanew interesiewszystkichosób
zamieszkujących daną nieruchomość.Choćustawodawcaw czasie
pandemiizłagodziłterminyichwykonywania, to jednak nikogo nie

KOmuniKat

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.

Obowiązkiem każdego mieszkańca jest doprowadzić 70 m3/godz. powietrza do każdego pomieszczenia,
co zapewnia prawidłowe działanie
wentylacji grawitacyjnej. Dotyczy
to zwłaszcza mieszkań wyposażonych w takie urządzenia jak przepływowe gazowe podgrzewacze wody i węglowe piece kaflowe. Zaleca
się założenie w mieszkaniu przynajmniej 2 sztuk nawiewników okiennych. Dla właściwego zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa,
należy zainstalować czujnik tlenku
węgla w pomieszczeniu z przepływowym gazowym podgrzewaczem
wody. Zaleca się zamontowanie ww.
czujnika także w pomieszczeniu
z piecem kaflowym.

KOmuniKat
Przypominamy,żewystawianie
gabarytówprzy zatokachśmietnikowychnależywykonaćna 48
godzinprzed wywozem.W przeciwnymrazieSpółdzielniabędzie
zobowiązana do wywozu gabarytów na własny rachunek,
a kosztwywozuobciążyfundusz
remontowydanejnieruchomości.
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/.
■

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 innymprzypadkubędzietraktowana jakoanonim,którypozostaniebezodpowiedzi.
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zwolniłz tegoobowiązku–w tym
takżez udostępnianiaswoichmieszkańdo tychcelów.Lokator,który
niewpuściłdo mieszkaniaosobywykonująceprzeglądtechnicznyspororyzykuje.Ponosionbowiempełnąodpowiedzialnośćza ewentualne
skutki nieprawidłowego działania
urządzeńi przewodów,któremogą
prowadzić do zagrożenia zdrowia
lubżyciaużytkownikówbudynku.
Przeglądy techniczne są wykonywanez zachowaniemwszelkich
wymogówsanitarno-epidemicznych,
a zwłaszczaz przestrzeganiemzasady: D, D, M–Dystans,Dezynfekcja,Maseczkai trwado kilkunastu
minut.

KOmuniKat
Zgodnie z obowiązującym prawem należy zlecić kominiarzowi
za trud nio ne mu w na szej Spół dzielni czyszczenie 4 razy w ciągu
roku kominów dymowych, 2 razy
w ro ku ko mi nów spa li no wych
oraz 1 raz w roku wykonać przegląd przewodów wentylacyjnych.
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GSm„Luiza”przyjaznamieszkańcom
Górnicza Spółdzielnia Mieszkanio wa „Lu iza” w swej po nad 25 – cio letniej historii, miała
zawsze na pierwszym planie właściwe gospodarowanie i zarządzanie powierzonym majątkiem Spółdzielców. Ale nie tylko. Stałym
dążeniem jej Zarządu jest możliwie
pełne zaspakajanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców zasobów GSM
„Luiza”.
Przyjazna Spółdzielnia, kompleksowai kompetentnaobsługa
mieszkańcóww zakresieichwarunkówzamieszkiwania–tostaładewizanaszejSpółdzielni. Chodzi także o stałą poprawę tych warunków – dbanie o wspólną własność. Stale zwiększa się zakres
świadczonych usług dla mieszkańców, wprowadzane są nowe materiały i technologie remontów optymalizujące ich koszty. Jest to m. in. rezultatem systemu otwartych przetargów, który od wielu lat funkcjonuje w naszej Spółdzielni. Dzięki temu
uzyskuje się racjonalizację kosztów oraz lepsze warunki użytkowania mieszkań i pomieszczeń wspólnych.
Spółdzielnia od wielu lat prowadzi
na szeroką skalę program termomodernizacji budynków, który przyczynił się nie tylko do poprawy komfortu zamieszkiwania i estetyki osiedli,
ale przede wszystkim obniżył koszty ogrzewania mieszkań.
W wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego z grudnia 2020 r. informowaliśmy o przygotowaniach
do wprowadzenia nowego standardu obsługi mieszkańców. Jest
nam miło poinformować, że od kilku tygodni na parterze siedziby
Zarządu GSM „Luiza” w Zabrzu
przy ul. Wolności 412 czynne są już
nowe sale obsługi mieszkańców.
Przestronne, nowoczesne wnętrza,
funkcjonalne zaplecze socjalne,
przyczyniły się nie tylko do zwiększenia komfortu obsługi interesantów, ale także do istotnej poprawy
wa run ków pra cy pra cow ni ków
GSM „Luiza”.
4
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RZECZniKPRaSOWYumZaBRZEinFORmuJE

najpiękniejszana Śląsku
–zabrzańskawieżaciśnień
Wieżaciśnieńprzy ul.Zamoyskiegotojedenz symboliZabrza.Dzięki staraniom władz miasta obiekt
ten został przejęty przez gminę,
a następniegruntowniewyremontowany. Efekt zakończonych robót
budowlanych już teraz zachwyca
mieszkańcówZabrzaorazgości.Jegooficjalneotwarcienastąpipo zakończeniupraczwiązanychz montażemwystawyw kopule.
Wieżę wzniesiono w 1909 roku według projektu niemieckich architektów Augusta Kinda i Friedricha Loose.
Monumentalny obiekt o wysokości 46
metrów nie ma odpowiednika na terenie Polski. Jego bryła, której zasadniczą konstrukcję stanowi osiem filarów na planie ośmioboku foremnego,
dorównuje klasą najwybitniejszym
osiągnięciom światowej rangi architektury przemysłowej.
W wyremontowanej wieży ciśnień

zostanie urządzona m.in. kawiarnia,
taras widokowy i nowoczesna, interaktywna wystawa dotycząca węgla
jako pierwiastka chemicznego. Ekspozycja obejmować będzie trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy pochodzenia i historii węgla.
Kolejny to występowanie i obieg węgla w przyrodzie. Trzeci element to

nowoczesne technologie związane
z wykorzystaniem węgla.
– Wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego należy do symboli naszego miasta.
Od dawna zastanawialiśmy się
nad tym, jak ją uratować. Teraz nie mówimy
już o marzeniach, tylko
o konkretnych, zrealizowanych działaniach.
Wieża zyskała nowe oblicze. Pozyskaliśmy dofinansowanie, żeby to
miejsce służyło mieszkańcom oraz turystom
odwiedzającym Zabrze – by stało się kolejną zabrzańską atrakcją na szlaku zabytków
techniki – podkreśla Małgorzata
Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.
Wartość inwestycji wynosi ponad 34
mln zł, z czego kwota pozyskanego
przez miasto dofinansowania to blisko 24 mln zł. Pieniądze pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

RZECZniKPRaSOWYumRuDaŚL.inFORmuJE

Ruchwahadłowyna skrzyżowaniu
ul.nowyŚwiati Halembskiej
Od środy, 18sierpnia,na połączeniuulicNowyŚwiati Halembskiej
zostaniewprowadzonyruchwahadłowy,związanyz rozpoczynającą
siękompleksowąprzebudowątego
odcinka.Inwestycjajestwartaprawie 2,1mlnzłi powinnazakończyć
sięwiosną 2022roku.
Przypomnijmy, że ulice Nowy Świat
i Halembska położone są w dzielnicy
Halemba, a inwestycja dotyczy miejsca, gdzie obie drogi przeplatają się
na odcinku ok. 170 metrów (formalnie jest to część ul. Nowy Świat). Miejsce to położone jest w pobliżu autostrady A4, z którą ul. Nowy Świat łączy
się przez ul. 1 Maja. Na tym właśnie
odcinku od 18 sierpnia wprowadzony
zostanie ruch wahadłowy, sterowany
sygnalizacją świetlną. W celu uniknię-

cia korków zalecany jest objazd ulicami 1 Maja i Bielszowicką.
W rejonie, który zostanie przebudowany, brak jest obecnie chodników,
a oświetlenie zapewniają oprawy sodowe na słu pach be to no wych.
Przy wschodnim rozgałęzieniu drogę
przecina linia kolejowa. – Inwestycja
jest kompleksowa. Oprócz wymiany nawierzchni obejmuje również budowę
ciągu pieszo-rowerowego od strony południowej, ścieżki rowerowej od stro-
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ny północnej oraz ścieżki i chodnika
na zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym
po jednej stronie ul. Halembskiej w kierunku autostrady – wylicza Grażyna
Dziedzic, Prezydent Rudy Śl.
Przebudowa poprawi też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
dzięki trzem przejściom z przejazdami rowerowymi, które zostaną wytyczone w rejonie wschodniego rozwidlenia. Natomiast oświetlenie zostanie
zastąpione ledowym na słupach aluminiowych. Zaprojektowano także miejsce obsługi rowerzystów. W zakres inwestycji wchodzi też budowa i przebudowa odwodnienia.
Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie ponad 1,2
mln zł.
5

Finał Vi EDYCJiKOnKuRSu

Otonajpiękniejsze
balkonyiogródkiprzydomowe2021
od 1 do 6 pkt. Suma uzyskanych
punktów przyznanych przez poszczeW dniu 3 września 2021 r. kilkuoso- gólnych członków Komisji, decydowabowa komisja konkursowa powołana ła o uzyskanym miejscu w konkursie.
W katego rii najład niejszy balprzez Radę Nadzorczą GSM „Luiza”
dokonała wizji lokalnej i oceny zgło- kon I miejscezajął balkon w Zabrzu,
szonych do ww. konkursu balkonów przy ul. Agrestowej 5, II miejsce zajął
balkon w Zabrzu przy ul. Leszczynooraz ogródków.
Komisja przyjęła punktację w skali wej 4. III miejsce zajął balkon w RuDokończenie ze str. 1

katEGOrIabaLkONy

6

dzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ul.
Bielszowickiej 91.
W kategorii najładniejszy ogródek
przydomowy I miejsce zajął ogródek
położony w Zabrzu, przy ul. Bielszowickiej 91, II miejscezajął ogródek położony w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 2. III miejsce zajął ogródek położony w Zabrzu, przy ul. Olchowej 13.

katEGOrIaOGrÓDkIPrZyDOMOWE

Zabrze, ul. Agrestowa 5, I miejsce

Ruda Śląska - Bielszowice, ul. Bielszowicka 91, I miejsce

Zabrze, ul. Leszczynowa 4, II miejsce

Zabrze, ul. Leszczynowa 2, II miejsce

Ruda Śl. - Bielszowice, ul. Bielszowicka 91, III miejsce

Zabrze, ul. Olchowa 13, III miejsce
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SPOtKaniEZ LauREatamiKOnKuRSuna naJPięKniEJSZYBaLKOni OGRóDEK...

Zwycięzcomwręczono
okolicznościowedyplomyi nagrody

W

dniu 16 września br. w siedzibie
Stowarzyszenia FENIX w Zabrzu – Zaborzu, odbyło się spotkanie
z laureatami konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy.

Podniosłym momentem spotkania, było wręczenie zwycięzcom okolicznościowych dyplomów i nagród w postaci kart zakupowych w sieci marketów
OBI. Nagrody, które zostały ufundo-

wane przez Zarząd naszej Spółdzielni
wręczał JózefMiernik – Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
Dokończenie na str. 10

Wręczenie I nagrody w kategorii najpiękniejszy balkon

Wręczenie I nagrody w kategorii najpiękniejszy ogródek.

Wręczenie II nagrody w kategorii najpiękniejszy balkon

Wręczenie II nagrody w kategorii najpiękniejszy ogródek.

Wręczenie III nagrody w kategorii najpiękniejszy balkon

Wręczenie III nagrody w kategorii najpiękniejszy ogródek.
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Remonty
kominów
ważna
sprawa
Właściwa wentylacja, niezawodne
odprowadzanie spalin to podstawowy
warunek bezpiecznego zamieszkiwania. Dlatego dbałość o przewody kominowe należy do ważnych obowiązków każdego administratora nieruchomości.
Niedawno przeprowadzono remonty kominów (na odcinku od płaszczyzny ostatniego stropu) w kilku naszych
nieruchomościach tj.: przy ul. 3 Maja 35 – 35a; przy ul. Rostka 6 – 6e
i przy ul. Gen. de Gaulle’a 12 – 16
i 24 – 30 a.
Na zdjęciach obok: nowo wymurowa ne ko mi ny w nie ru cho mo ści
przy ul. Gen. de Gaulle’a 24 – 30a
w Zabrzu.
Na zdjęciach poniżej: nowo wymurowane kominy w nieruchomości
przy ul. 3 Maja 35 – 35a i przy ul.
Rostka 6 – 6e.

KOmuniKat
GSM „Luiza” przypomina, że
zbliża się okres uruchamiania instalacji centralnego ogrzewania.
W związku z powyższym prosimy
wszyst kich
lo ka to rów
o sprawdzenie i odkręcenie na
maksimum zaworów termostatycznych przy grzejnikach celemodpowietrzeniacałejinstalacjicentralnegoogrzewania.
Mieszkańcy najwyższych kondygnacjipowinnizwrócićszczególną uwagę na automatyczne
odpowietrzniki pionów c.o. ze
względuna możliwośćprzecieku.
W przypadkubrakumożliwości
przebywaniaw mieszkaniu,prosimy o zamknięcie zaworu
pod odpowietrznikiem automatycznym!!!
Za pozytywne podejście do ww.
zagadnień serdecznie dziękujemy.
■
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GSm„LuiZa”
W budynku GSM „Luiza” przy ul. Rajskiej 1a w Zabrzu został przeprowadzony (na podstawie zleconej ekspertyzy budowlanej) gruntowny remont ściany nośnej. W ramach ww. remontu wykonano: wsparcie stropu w mieszkaniu
na parterze, wyburzenie uszkodzonej ściany nośnej, naprawę ławy fundamentowej, wymianę elementów drewnianych, ponowne murowanie ściany nośnej,
częściowe docieplenie elewacji.

Niedawno zakończono remont
kapitalny dachu w budynku
GSM „Luiza” przy ul. Kalinowej 11
w Zabrzu.

Na parterze budynku GSM „Luiza”
przy ul. Barlickiego 2 w Zabrzu
wykonano częściowe docieplenie
elewacji.

Niedawno zakończono remont
kapitalny dachu w budynku
GSM „Luiza” przy ul. Korczoka 72
w Zabrzu.

Pomalowana klatka schodowa w budynku przy ul. Olchowej 9-9a w Zabrzu – po gruntownych pracach modernizacyjnych.
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W GSm„Luiza”ruszyłyprzetargi…
Po wakacyjnej przerwie, od września br., ponownie
w naszej Spółdzielni ruszyły przetargi nieograniczone
na najemmieszkań,zbycienieruchomościgruntowejzabudowanej budynkiem i najem garaży. Przedmiotem
przetargujestuzyskanieprawado lokaluw wynikuwpłatykaucjii wylicytowaniawpłatyna wyodrębnionyfunduszremontowy.Pierwszyprzetargpowakacjachodbędziesię 30wrześniabr.o godz. 10.00.kolejneprzetargisą
planowane w następnych miesiącach do czerwca 2022
rokuwłącznie,tj.do następnejprzerwywakacyjnej.
Ze względu na zagrożenie epidemią COVID-19, przetarg odbędzie się na wolnym powietrzu przed siedzibą Zarządu GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412.
w reżimie D-D-M (dystans – dezynfekcja – maseczka).
Stopa postępu ceny dla mieszkań wynosi: 100,00 zł, dla
nieruchomości: 2,00 zł/m2 pow., dla garażu: 0,50 zł/m2. Licytanci zobowiązani są do wpłacenia na konto Spółdziel-

ni wadium w wys.: 2000,00 zł (dotyczy mieszkań). Ponadto spoczywa na nich obowiązek złożenia w Dziale Członkowsko-Prawnym GSM „Luiza” oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu na mieszkanie dokonać
wpłaty wylicytowanej kwoty na wyodrębniony fundusz
remontowy; dokonać wpłaty kaucji, ewentualnie wartości
nieruchomości.
Informacje o przetargu są do wglądu w siedzibie
Spółdzielni(DziałCzłonkowsko-Prawny)orazna naszejstroni0einternetowej.Ponadtomożnainformacje
uzyskaćtelefoniczniedzwoniącpod nr: 32 278 67 13
wewn. 32, 47, 48.
UWaGa: Ogłoszeniao przetargachw GSM„Luiza”są
zamieszczanew prasieogólnopolskiej(GazetaWyborcza)
i w prasielokalnej(GłosZabrza i RudyŚląskiej).

Zwycięzcomwręczono
okolicznościowedyplomyi nagrody

Uczestnicy spotkania w siedzibie Stowarzyszenia FENIX

równo w odniesieniu do tych balkonowych, jak i ogrodowych.
Jakpodkreślalinagrodzeniichzaangażowanie, praca ku pożytkowi
wszystkichmieszkańców,jestźródłem
ichosobistejsatysfakcjii zadowolenia.
Wypływabowiemz wewnętrznejpotrzebykontaktuz pięknemprzyrody
i pożytecznegospędzaniawolnegoczasu.Cieszyto,żeradaNadzorczai ZarządSpółdzielnipopierasamoistnąinicjatywę mieszkańców i stworzono
platformęw formiekonkursudo pokazaniaefektówichpracy.

Dokończenie ze str. 7

Na spotkaniu obecni byli członkowie
Rady Nadzorczej, przedstawiciele Zarządu GSM „Luiza” oraz kadry pracowniczej. Spotkanie przy kawie, herbacie
i słodkich wypiekach, upłynęło w miłej
atmosferze, stając się okazją do wymiany informacji oraz pomysłów na aranżację kwiecistych balkonów oraz przydomowych, ogródkowych grządek
i rabatów. Zwracano uwagę na to, że tegoroczne lato było co prawda upalne, ale
przeplatane dniami deszczowymi. W sumie pielęgnacja roślin ozdobnych nie
nastręczała większych trudności – za10

Pamiątkowe zdjęcie laureatów VI edycji konkursu na najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogródek przydomowy w 2021 r. wraz z osobami towarzyszącymi
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (93) 2021
●

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFOrMatOrGSM„LUIZa”
GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa
„Luiza”
41-800Zabrze,ul.Wolności412
tel.:322786713
tel.:322786712-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
Godzinypracy:
poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
telefonawaryjny: 508 091 556
czynnyponiedziałek–piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty,niedzielei świętaczynny
w godz. 7.00-22.00.
administracje:
Zabrzeul.Jałowcowa20,
tel.322711894
rudaŚląskaul.bielszowicka98,
tel.322401197
Punktykasowe:
Zabrze, ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
rudaŚląska,ul.Floriana9/4,
poniedziałek-piątek: 10.00-16.00
rudaŚląska,ul.kokota140,
poniedziałek-piątek: 9.00-16.30
rudaŚląska–Halemba,ul.Solidarności 22
poniedziałek: 7.45-16.30,
wtorek-czwartek: 7.45-15.30,
piątki: 7.00-15.00.

Poziomo: 1. bumelant. 6. minerał
solny. 9. brunatna farba z glinki. 10.
koncept. 11. Piłsudskiego w Zabrzu. 12. haftowany na stole. 15. wiano. 18. jadło. 21. weryfikacja. 22.
Miejski Botaniczny w Zabrzu. 23.
imię męskie. 24. gałąź. 25. litera grecka. 28. wiązany pod szyją. 32. kompres. 34. kłamca. 35. rywalka wełny. 36. gotowość do wzięcia
udziału. 37. zabezpieczenie finansowe. 40. linia komunikacyjna. 43. rodzaj żakietu. 46. kuzynka kruka. 47.
świeccy członkowie kościoła katolickiego. 48. sekretariat. 49. wskaźnik
wydajności. 50. opłata za mieszkanie.
Pionowo: 2. chlapawica. 3. samochód dobrej marki. 4. kształt ronda. 5.

„Resonans con tutti” z Zabrza. 6. łyk
wody. 7. nasza Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa. 8. arteria. 13. dom. 14.
feler. 15. z niego kasza jaglana. 16. bije w piersi. 17. rozmowa. 19. pomost
przeładunkowy. 20. z hydromasażem. 26. osłona twarzy. 27. pole
uprawne. 29. krzew ozdobny. 30. ufność. 31. koszona na łące. 32. drugi
zbiór trawy. 33. duża łyżka. 37. zgromadzenie religijne. 38. spiekota. 39.
„krzyżówkowa” zatoka. 41. resztki budowli. 42. projekcja filmu. 44. ogłoszeniowy lub energetyczny. 45. wielka
belka.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 16dadząrozwiązaniekrzyżówki.

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

IStOtNEtELEFONy:
● 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

Rodzinnyfestynw FEniXiE

P

Placówka Stowarzyszenia FENIX w Za brzu – Za bo rzu,
przy ul. Kalinowej 9 na trwałe
wpisała się w życie społeczno-kulturalne nie tylko tej dzielnicy Zabrza. Jak
wiadomo osiedle Zaborze w znacznym
stopniu zamieszkują mieszkańcy zasobów GSM „Luiza” i to oni i ich dzieci głównie korzystają z ww. placówki.
FENIX i jej prężnie działający Zarząd pod kierownictwem Wojciecha
Lewińskiego, co raz zaskakuje nas nowymi propozycjami atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Tym razem było to muzyczne zakończenie wakacji – rodzinnyFestyn, który odbył
się 21 sierpnia br.

Festyn spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Zaborza i innych dzielnic miasta. Pogoda
dopisała, a liczba uczestników przeszła
najśmielsze oczekiwania. Podczas imprezy nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych mieszkańców osiedla.
Można było poskakać na dmuchańcach, wykonać brokatowy tatuaż, czy
wziąć udział w bezpłatnych warsztatach ceramicznych. Rada Dzielnicy Zabrze-Zaborze wraz z prywatnymi
sponsorami zaprosiła na Festyn rodzinny także artystów estrady śląskiej.
Na scenie wystąpili m.in. PiotrHerdzina oraz Duetkaro. Swoją obecnością uczestników Festynu Rodzinne-

go zaszczyciła również Pani Prezydent
Miasta Zabrze – MałgorzataMańka-Szulik. Obecny był także Waldemar
Chwist, Prezes Zarządu GSM „Luiza”.
– Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy, sponsorom, mieszkańcom. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, mogliśmy
sprawić przyjemność dzieciom i przyczynić się do integracji naszej lokalnej społeczności. Wspólnie udowodniliśmy, że chcieć to móc, a współpraca
łączy – stwierdził Wojciech Lewiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
i Fundacji FENIX.
Od redakcji: Foto–archiwumwłasneStowarzyszeniaFENIX.

