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ciepła woda
– bezpiecznie i oszczędnie

W

zasobach naszej Spółdzielni
jest 48 budynków (łącznie 1985 lokali mieszkalnych) w których ciepła woda użytkowa jest podgrzewana przez piecyki gazowe – tzw.
„Junkersy”. Jak dowodzi wieloletnia praktyka taki system nie jest
bezpieczny. Co jakiś czas słyszymy
o zatruciach spalinami (tj. tlenkiem

węgla), odprowadzanymi do przewodów kominowych budynku. Podgrzewacze gazowe wymagają przede
wszystkim dbałości i właściwego
nadzoru ze strony ich bezpośrednich
użytkowników.
A z tym bywa różnie…
Dokończenie na str. 6
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obsługa interesantów
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❐ Czyste miasto
– wspólna sprawa
czytaj str. 7
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W

czerwcowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego GSM
„Luiza” została ogłoszona kolejna,
IV już edycja konkursu na najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe w zasobach GSM „Luiza”. Celem
konkursu – tak jak w ubiegłych latach – było uzyskanie estetycznego
wyglądu otoczenia i elewacji balkonowych budynków GSM „Luiza”.
Konkurs przyczynia się też do promocji wśród mieszkańców osiedli dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.
W dniu 14.08.2019 r. czteroosobowa komisja konkursowa powołana
przez Radę Nadzorczą GSM „Luiza”
dokonała wizji lokalnej i oceny zgłoszonych do ww. konkursu balkonów
i ogródków.

Finał iv edycji konkursu

Znamy najpiękniejsze
balkony
i ogródki przydomowe 2019
Od redakcji.
Komisja przyjęła punktację w skali
od 1 do 6 pkt. Suma uzyskanych punkWyniki i relację ze spotkania z zwytów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji, decydowała cięzcami konkursu zamieszczamy
na str. 3-5.
o uzyskanym miejscu w konkursie.

o uwarunkowaniach gospodarki
odpadami komunalnymi
W ponoszonych opłatach w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkałą w lokalu mieszkalnym – największą część
stanowi opłata za wywóz śmieci. Wynika to z rosnących kosztów ich wywozu i przerobu w zakładach specjalnie
do tego celu utworzonych. Dla prawidłowego naliczania tych opłat, niezbędna jest aktualna wiedza o ilości
osób zamieszkałych w danym lokalu.
Dlatego w GSM „Luiza” zostało
opracowane (zgodnie z wymogami
ustawodawcy) specjalne Oświadczenie
o osobach faktycznie zamieszkałych
w danym mieszkaniu. W Oświadczeniu tym należy zadeklarować ilość
osób zamieszkałych pod adresem
ww. mieszkania.
Obowiązek ponoszenia kosztów
utrzymania lokalu przez posiadaczy lokatorskiego, własnościowego prawa
do lokalu lub prawa odrębnej własności (pod warunkiem, że jest członkiem
spółdzielni) wynika z art. 4 ustawy z 15
grudnia 2000 r. o Spółdzielniach
mieszkaniowych, co przenosi się na zapis w Statucie GSM „Luiza” (paragraf 9 pkt. 14). Stwierdza się w nim,

że członkowie mają obowiązek zgłaszać faktyczną ilość ww. osób. W stosunku do najemców obowiązek ten
wynika z zapisów umowy najmu
(paragraf 2, pkt. 4).
Obowiązek ten ma także duże znaczenie ekonomiczno-społeczne. Ilość
osób za miesz ka łych ma bo wiem
wpływ na sumaryczną wielkość uzyskiwanych opłat za odpady komunalne, windę i gaz w ryczałcie (jeśli takowe występują w danej nieruchomości).
Opłaty te w końcowym efekcie określają wysokość kosztów ponoszonych
przez Gminę oraz Zarządcę nieruchomości. Ponadto są one nie bez znaczenia dla samych mieszkańców, ponieważ
jeżeli będą wnosić opłaty wszyscy
zobowiązani do tego mieszkający,
wówczas Gmina i Zarządca nie będą
ponosić strat z tego tytułu.
W związku z niedawną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów

komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie
z art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w powyższym artykule. Przepisu
ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklaracje
zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w związku ze
śmiercią mieszkańca w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Formularz o ilości osób zamieszka łych w da nej nie ru cho mo ści
w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.gsmluiza.com.pl
Jest on również do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Zarządu
naszej Spółdzielni w Zabrzu, przy ul.
Wolności 412 Ip. w Dziale Czynszów.

cenne wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Problem niepełnosprawności dotyka dziś coraz więcej
osób i to w różnych przedziałach wiekowych. Także w naszych zasobach mieszkaniowych mieszka spora grupa
osób niepełnosprawnych dla których czasami zwykłe dotarcie do swojego mieszkania stwarza wiele trudności.

Dlatego Zarząd naszej Spółdzielni stara się (w ramach
posiadanych możliwości) te trudności niwelować. Nasza
Spółdzielnia, w budynku przy ul. Ks. Niedzieli 61A w Ru2

dzie Śląskiej, posiada dwa lokale mieszkalne z bezpośrednim wejściem z zewnątrz. Zainteresowanych mieszkańców (ze stopniem niepełnosprawności ruchowej uznawanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – PFRON) informujemy, że istnieje
możliwość zamiany dotychczas zajmowanego mieszkania na jedno z wyżej wymienionych.
Zarząd GSM „Luiza” deklaruje pomoc w uzyskaniu
przez zainteresowaną osobę dofinansowania z PFRON,
np. na remont/adaptację mieszkania. Po otrzymaniu takiego dofinansowania przez przyszłego użytkownika, Spółdzielnia wyremontuje zamienione mieszkanie, zgodnie
z jego potrzebami. Jednocześnie GSM „Luiza” informuje, że nie ma możliwości prawnego przekształcenia w inną formę niż najem pozyskanego w ten sposób lokalu
mieszkalnego.
W sprawie omówienia szczegółów zamiany jw., prosimy o kontakt z Działem Członkowskim GSM „Luiza”,
Zabrze, ul. Wolności 412; tel. 32 278 67 12/13
wewn.: 47, 48.
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Znamy najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe 2019

W

kategorii najładniejszy balkon I miejsce zajął balkon zgłoszony przez Marię Sójkę zamieszkałą
w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul.
Miodowej 15. II miejsce zajął balkon
zgłoszony przez Halinę i Józefa
Sznajderów, zamieszkałych w Rudzie
Śląskiej – Bielszowicach, przy ul. Bielszowickiej 91. III miejsce zajął balkon
zgłoszony przez Leokadię Kobus zamieszkałą w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 4.
W kategorii najładniejszy ogródek
przydomowy I miejsce zajął ogródek
położony w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 2, zgłoszony przez Jerzego
Jessa. II miejsce zajął ogródek położony w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bielszowickiej 91a, zgłoszony przez
Katarzynę Lipowską. III miejsce
zajął ogródek położony w Zabrzu,
przy ul. Czereśniowej 6, zgłoszony
przez Annę Grabowską.

W

dniu 16 września br. w siedzibie Zarządu naszej Spółdzielni,
przy ul. Wolności 412 w Zabrzu, odbyło się spotkanie z laureatami ww.
konkursu. Podniosłym momentem
spotkania, było wręczenie zwycięzcom okolicznościowych dyplomów
i nagród w postaci kart zakupowych
w sieci marketów OBI. Nagrody wręczał Józef Miernik – Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM „Luiza”
w towarzystwie członków RN.
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 temat pielęgnacji roślin. Zwracano uwagę na to, że tak jak
w ubiegłym roku, również i tegoroczne lato było bardzo upalne. Stanowi-

ło więc spore utrudnienie w pielęgnacji roślin ozdobnych – zarówno tych
balkonowych, jak i ogrodowych.
Jak podkreślił Józef Miernik,
czwarta już edycja ww. konkursu spotkała się ze sporym zainteresowaniem.
Społeczne zaangażowanie – praca
osób wyróżnionych w tegorocznym
konkursie – ku pożytkowi wszystkich
mieszkańców, jest nie do przecenienia. Wypływa bowiem z wewnętrznej
potrzeby kontaktu z pięknem przyrody – a to zasługuje na najwyższe
uznanie. Cieszy fakt, że wśród laureatów jest grono „stałych bywalców”
ale… trzeba jednak zadbać o szersze
rozpropagowanie konkursu, aby pojawiły się w nim nowe osoby z innych rejonów miast Zabrza i Rudy Śląskiej.
Zwycięzcami konkursu są dla nas
wszyscy jego uczestnicy, którzy
podnoszą estetykę miejsca naszego
wspólnego zamieszkiwania.

W gsm ,,luiZa”

Wyższe kwaliﬁkacje
– lepsza obsługa interesantów

M

ając na względzie stałe podnoszenie jakości obsługi mieszkańców naszych zasobów, Zarząd
GSM „Luiza” stwarza swoim pracownikom możliwości skorzystania
z różnych form podnoszenia kwalifikacji np. poprzez ich uczestnictwo
w kursach i szkoleniach. Jest to o tyle istotne, że każdego dnia kilkadziesiąt osób załatwia różnego rodzaju
sprawy w biurach naszych Rejonów:
nr I w Zabrzu – Zaborzu i nr II w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach oraz
w siedzibie Zarządu, przy ul. Wolności 412 w Zabrzu.
Niedawno, w miesiącach kwiecień – czerwiec 2019 r. na wniosek
Zarządu GSM ,,Luiza” przystąpiono

do realizacji specjalnego programu
szkoleniowego w wyniku którego 24
pracowników naszej Spółdzielni podniosło swoje kwalifikacje. Szkolenie
zrealizowano w siedzibie naszej Spółdzielni – w dwóch grupach po 12 osób
w zależności od posiadanej wiedzy
i umiejętności.
Warto podkreślić, że był to bezpłatny projekt pn.: „Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” nr
WND-RPSL. 11.04.03-24-02C7/15003 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie poten-
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cjału edu kacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla
poddziałania: 11.4.3. Kształcenie
ustawiczne. Szkolenie zostało zakończone egzaminem praktycznym
a uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje
zawodowe.
Kursanci otrzymali certyfikaty VCC
potwierdzające kwalifikacje zawodowe: Kompetencje cyfrowe DIGITAL
COMPETENCES DIGCOMP M1-M5,
Level A (poziom podstawowy),
Kompetencje cyfrowe DIGITAL
COMPETENCES DIGCOMP M1-M5,
Level C (poziom zaawansowany).
■
3

Wybrano najpiękniejsze balk
KAteGORIA bALKONy

KAteGORIA OGRÓ

Ruda Śląska – Halemba, ul. Miodowa 15 - I miejsce.

Ruda Śląska – Bielszowice, ul. Bielszowicka 91 - II miejsce.

Zabrze, ul. Leszczynowa 4 - III miejsce.
4

Zabrze – Zaborze, ul. Les

Ruda Śląska – Bielszowice, ul. B

Zabrze, ul. Czereśnio
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kony i ogródki przydomowe

ÓDKI PRZyDOMOWe

I miejsce w kategorii balkony (z lewej) oraz I miejsce w kategorii
ogródki. Nagrody wraz z pamiątkowymi dyplomami wręczał Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM „Luiza” Józef Miernik.

szczynowa 2 - I miejsce.

Podczas spotkania był czas na rozmowę przy wspólnym stole.

Bielszowicka 91a - II miejsce.

owa 6 - III miejsce.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.
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ciepła woda – bezpiecznie i oszczędnie
Dokończenie ze str. 1

W

praktyce zdarza się, że mieszkańcy wadliwie podłączają
podgrzewacze, nie dostarczają zgodnie z normą odpowiedniej ilości powietrza oraz nie stosują właściwych
nawiewników w oknach oraz kratek
wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych. Nie przestrzegają również
rocznego terminu przeglądu technicznego podgrzewacza – co należy
do ich obowiązków. Może to skutkować jego niewłaściwą pracą.
Jak na dzisiejsze standardy, tzw.
„Junkersy” nie wytrzymują konkurencji (w kategorii bezpieczeństwa) z innymi systemami podgrzewania wody
np. z tzw. ciepłem z dala czynnym.
Poprzednie podgrzewacze gazowe były bowiem wyposażone w tzw. stały
płomyk, który utrzymywał różnicę
temperatur między wlotem do przewodu wentylacyjnego a jego wylotem. Obecne podgrzewacze gazowe
są wyposażone w zapłon elektroniczny, przez co komin spalinowy jest wychłodzony. Skutkiem tego jest groźba
wytworzenia się bańki powietrznej
(tzw. czapy), która powoduje brak ciągu kominowego. W efekcie rośnie
groźba zatrucia spalinami.
Tak się składa, że w zasobach mieszkaniowych GSM „Luiza” znacząca
część budynków (78 budynków, łącz-

6

nie 2225 mieszkań) korzysta z ciepłej
wody użytkowej dostarczanej wraz
z centralnym ogrzewaniem przez miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze
w Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Niejednokrotnie są to budynki w których dawniej
funkcjonowały tzw. „Junkersy”. Tak było np. w budynkach przy ul.: Jałowcowej 3-5,12,14,16,18,20,22, Kawika 13,15, Leszczynowej 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, Orzechowej 2, 4, 6, 8, 17,
19, Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, Czereśniowej 2-a, 4-a, 6-a, Olchowej 10, Kalinowej 28 w Zabrzu a w Rudzie Śląskiej: przy ul. Równoległej 7, 7a,
Kokota 145, Jankowskiego 12, 12A
i 12B. Jeśli zapyta się mieszkające tam
osoby, czy wróciłyby do dawnego systemu podgrzewania wody – raczej nikt
nie odpowie twierdząco.
Ze względu na ciągłe przypadki podtrucia tlenkiem węgla, w budynkach
przy ul. Korczoka 57, 59 oraz przy ul.
Olchowej 9 będzie zamontowany system podgrzewania ciepłej wody ciepłem z dala czynnym (c. w. u.).
Głównymi argumentami za likwidacją
indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody są bezpieczeństwo i komfort
zamieszkiwania. Ze względu na występującą dawniej i obecnie (okresowo
i o różnym stopniu nasilenia) eksploatację górniczą – nie ma ekonomicznie
uzasadnionych możliwości zabezpieczenia w zasobach mieszkaniowych

znajdujących się na terenach oddziaływania szkód górniczych – szczelności przewodów spalinowych.
Ciepło dostarczane z sieci wyklucza
takie zagrożenia jak: wybuch gazu,
czy zatrucie spalinami. Ponadto jest to
rozwiązanie niezawodne – ciepła woda
o odpowiedniej temperaturze jest zawsze pod ręką. Nie bez znaczenia są
również oszczędności finansowe,
gdyż wyeliminowane zostają koszty
remontów i przeglądów ww. urządzeń. Odpadają też koszty eksploatacyjne (obciążające daną nieruchomość)
kominów (przewodów) spalinowych
w budynkach z „Junkersami”.
I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość: likwidacja podgrzewaczy
gazowych wcale nie musi być finansowana jednorazowo przez mieszkańców. Co prawda, gromadzony
fundusz remontowy z danej nieruchomości zwykle nie wystarcza na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, to jednak dzięki staraniom Zarządu naszej
Spółdzielni jest możliwe pozyskanie
kredytu bankowego na ww. cel.
Wyżej wymienione przedsięwzięcie wiąże się również z poszerzonym
zakresem robót tj. wymianą starej instalacji gazowej, wymianą instalacji
wodnej i kanalizacyjnej.
bliższych informacji zainteresowanym mieszkańcom udziela Dział
techniczny naszej Spółdzielni.

komunikaT

komunikaT

W związku z zapytaniami mieszkańców w sprawie
dokonywania nieodpłatnych wpłat należności na rzecz
GSM „Luiza” informujemy, że Spółdzielnia nie jest
właścicielem punktów kasowych Agencji MONetIA i nie ma wpływu na sposób jej funkcjonowania – w szczególności wyboru lokalizacji otwieranych
punktów kasowych.
Nasza Spółdzielnia jednocześnie czyni starania, aby
umożliwić również mieszkańcom Bielszowic dokonywanie wpłat bez prowizji. Jednak na dzień dzisiejszy dokonywanie takich wpłat jest możliwe jedynie w niżej
wymienionych punktach kasowych:
◆ Ruda Śl. ul. Floriana 9/4;
◆ Ruda Śl. ul. Solidarności 22/9;
◆ Zabrze, ul. Jałowcowa 20.
Ponadto zachęcamy do realizowania płatności drogą elektroniczną.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” zawiadamia, że decyzją Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odnośnie obowiązującej
trzyletniej taryfy w okresie od 9.06.2018 roku do
9.06.2021 r., (Ustawa z 20 lipca 2017 r., Prawo wodne
oraz Ustawa z 27 października 2017 r.), na terenie miasta Zabrze z dniem 9 czerwca 2019 r. ulega zmianie
opłata za wodę i odprowadzenie ścieków:
Cena 1 m3 zimnej wody:
Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków:
ogółem woda + ścieki:

6,31 zł/m3
10,01 zł/m3
16,32 zł/m3

Automatycznie zmianie ulega cena podgrzanej wody:
16,32 zł/m3 + 18,64 zł/m3 = 34,96 zł/m3
(ścieki, woda) + (podgrzanie) = (ciepła woda)
Powyższe kwoty zawierają podatek Vat 8%.
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ZarZądcy nieruchomości licZą na lepsZą WspÓłpracę Ze służbami miejskimi

czyste miasto – wspólna sprawa

W

szyscy zdajemy sobie sprawę
ze znaczenia czystości i porządku w mieście. Nie jest to bowiem
tylko kwestia estetyki ale przede
wszystkim bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
Po okresie przełomu ustrojowego,
na początku lat 90. ub. wieku, tę sferę
funkcjonowania miast oraz obszarów
wiejskich starano się uporządkować
nie tylko na płaszczyźnie formalno-prawnej ale i praktycznej – gwarantującej utrzymanie czystości i porządku.
Nowy wymiar zyskało efektywne
przetwarzanie odpadów i surowców
wtórnych – tzw. recykling.
Nie inaczej było w Zabrzu, w którym dopracowano się określonego
systemu oczyszczania miasta oraz gospodarki odpadami. W systemie tym,
ważnymi partnerami dla właściwych
służb miejskich są zarządcy nieruchomości, rozsiani po całym obszarze
miasta. Wśród nich, do największych
(poza zasobami miejskimi) należą:
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (214 nieruchomości), Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”
(322 nieruchomości), MAK-DOM
Sp. z o.o. (189 nieruchomości) oraz
TERMA-DOM. W sumie w zasobach
mieszkaniowych ww. zarządców zamieszkuje ok. 36 tys. mieszkańców.
Na początku marca br. miało miejsce spotkanie z udziałem ww. podmiotów oraz GSM „Barbórka” i SM
„Mostostalowiec”, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska i propozycji w zakresie usprawnienia usług wywozu nieczystości
z zarządzanych nieruchomości.
W codziennej pracy administracyjnej zarządcy nieruchomości stykają
się z różnymi problemami związanymi z wywozem nieczystości, który
jest realizowany przez służby miejskie Zabrza. W większości są one takie same lub podobne. Postanowiono
więc, aby wspólnie poczynić odpowiednie uzgodnienia i propozycje
(często także zgłaszane przez samych
mieszkańców) których realizacja
przyczyni się poprawy tej sfery funk-

Zakresproponowanychzmian:
1. Zwiększenie zaangażowania UM w szeroko pojętą edukację mieszkańców
w temacie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
2. Wyposażenie stanowisk śmietnikowych w zgniatarki butelek plastikowych
PET i puszek, które usprawniłyby selektywną zbiórkę tego tworzywa. Zgniecione będą zajmowały zdecydowanie mniej miejsca, dzięki czemu więcej zmieści
się ich w pojemnikach do segregacji.
3. Wyposażenie pojemników w transpondery (system identyfikacji pojemników
i kontenerów), który monitorowałby wszystkie elementy systemu odbioru śmieci zarówno pojemniki, odbierane frakcje, jak i pojazdy realizujące odbiór odpadów. Celem działań byłaby poprawa jakości usług odbioru odpadów oraz inwentaryzacja pojemników, a także wyeliminowanie kradzieży bądź podmiany.
4. Otwieranie i zamykanie stanowisk śmietnikowych podczas wywozu odpadów
przez firmę wywozową.
5. Wspólna polityka dla wszystkich zarządców ustalona przez UM.
6. Harmonogram wywozu nieczystości w godzinach rannych, w godzinach pracy zarządcy – ułatwi zarządcy obowiązek uporządkowania terenu po wywozie.
7. Zwiększenie częstotliwości wywozu wielkogabarytów.
8. Zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekowania pojemników w szczególności BIO i zmieszanych w okresie letnim z powiadomieniem Zarządcy o terminie wykonania usługi (w godzinach pracy zarządcy).
9. Możliwość dostarczenia odpadów zielonych bezpośrednio do PSZOK przez wykonawcę usługi – bez workowania.
10. Odpowiedzialność i ubezpieczenie kubłów – jasne i wyraźne określenie w warunkach SWIZ, kto jest właścicielem pojemników.
11. Podanie do publicznej wiadomości wartości odzyskanego surowca w procesie
recyklingu poszczególnych frakcji.
12. Udział przedstawicieli spółdzielni i zarządców w komisji przetargowej lub
w komisji przygotowującej warunki przetargu na odbiór nieczystości stałych.

cjonowania miasta. W rezultacie ww.
spotkania, przyjęto wspólny Protokół
w którym znalazły się konkretne propozycje zmian – ujęte w dwunastu
merytorycznych punktach.
21 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Zabrzu. Ustosunkowując się
treści ww. Protokołu i zawartych w nich
propozycji – Urząd Miejski w Zabrzu
między innymi zaproponował, że
po nowym przetargu będzie realizowany dwa razy w miesiącu wywóz tzw.
gabarytów. Ponadto UM w Zabrzu zadeklarował możliwość dostarczania
do Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych trawy bez konieczności jej konfekcjonowania w worki
Jak ważny to temat – czystość mia-
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sta, widzimy każdego roku podczas
przebiegu Walnego Zgromadzenia
Członków w częściach. W trakcie zebrań są zgłaszane pod adresem służb
miejskich różne wnioski dotyczące
nie tylko wywozu nieczystości
(w tym zwłaszcza tzw. gabarytów)
ale ogólnie porządku na terenach należących do miasta. Należy wyrazić
przekonanie, że inicjatywa zabrzańskich zarządców nieruchomości spotka się nie tylko ze zrozumieniem
włodarzy miasta ale również spowoduje wprowadzenie, w niedługim czasie, postulowanych zmian w usługach
wywozu nieczystości.
Od redakcji: Powyżej zamieszczamy fragment Protokołu z 7 marca 2019 r. w którym są przedstawione
w 12 punktach propozycje zmian.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFORMAtOR GSM „LUIZA”
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65
Godziny pracy:
poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43
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

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. grat. 6. pokrywa na zawiasach. 9. zorganizowane działanie. 10. otoczony balustradą. 11. daje
mleko. 12. żelazne pęto. 15. kamień
piekielny. 18. krótki utwór pisarski. 21. strukturalne na ścianach budynków. 22. domek lodowy. 23. formacja piłkarska. 24. kuzyn
Apacza. 25. miłostki. 28. alkohol etylowy. 32. drżąca topola. 34. rytownik. 35. miara dla jubilera. 36. rezerwa. 37. nasze miasto. 40. karteczka
od listonosza. 43. rozmokła ziemia. 46. paski do przytraczania. 47.
bok budynku. 48. achtel. 49. broń drogówki. 50. honorowa eskorta.
Pionowo: 2. lina dla Tarzana. 3.
suknia do kostek. 4. pora wstawania. 5. odpowiada w górach. 6. napój
na mleku. 7. rafy koralowe. 8. kwitnie

tylko raz. 13. „Najładniejszy balkon
lub ogródek przydomowy” o czym
pisaliśmy w naszym Biuletynie Informacyjnym. 14. niejeden zgłaszany
podczas Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza”. 15. nasza
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 16. zimowe odzienie. 17. zwały. 19. czuwa lub płynie. 20. ziemia
wasala. 26. znak firmowy. 27. pojazd
jednośladowy. 29. stała opłata. 30. cynaderki. 31. gra w numerki. 32. ptak
w naszym godle. 33. rozmach. 37. korek na drodze. 38. jasne włosy. 39.
duma kolekcjonera. 41. w księdze pamiątkowej. 42. szczyt nie do zdobycia. 44. dolegliwość płucna. 45. kojarzy się z kołem.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

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

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

