
cie pła wo da
– bez piecz nie i oszczęd nie

Finał iv edycji konkursu  

Wza so bach na szej Spół dziel ni
jest 48 bu dyn ków (łącz -

nie 1985 lo ka li miesz kal nych) w któ -
rych cie pła wo da użyt ko wa jest pod -
grze wa na przez pie cy ki ga zo we – tzw.
„Jun ker sy”. Jak do wo dzi wie lo let -
nia prak ty ka ta ki sys tem nie jest
bez piecz ny. Co ja kiś czas sły szy my
o za tru ciach spa li na mi (tj. tlen kiem

wę gla), od pro wa dza ny mi do prze wo -
dów ko mi no wych bu dyn ku. Pod grze -
wa cze ga zo we wy ma ga ją przede
wszyst kim dba ło ści i wła ści we go
nad zo ru ze stro ny ich bez po śred nich
użyt kow ni ków.

A z tym by wa róż nie…

Dokończenie na str. 6

Dziś w nu me rze:

❐ O uwa run ko wa niach go spo dar ki
od pa da mi ko mu nal ny mi

czy taj str. 2

❐ Cen ne wspar cie dla osób
nie peł no spraw nych

czy taj str. 2

❐ Znamy najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe 2019

czy taj str. 3

❐ Wyż sze kwa li fi ka cje – lep sza
ob słu ga in te re san tów
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❐ Fotoreportaż - najpiękniejsze
balkony  i ogródki...
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❐ Czy ste mia sto
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❐ Krzy żów ka z ha słem
czy taj str. 8

Nr 3 (87) ● WRZESIEŃ 2019 r. ISSN 1640-114X

Znamy najpiękniejsze
balkony

i ogródki przydomowe 2019  

Wczerw co wym wy da niu Biu le -
ty nu In for ma cyj ne go GSM

„Lu iza” zo sta ła ogło szo na ko lej na,
IV 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”. 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 GSM „Lu iza”.
Kon kurs przy czy nia się też do pro mo -
cji wśród miesz kań ców osie dli dba ło -
ści o es te ty kę naj bliż sze go oto cze nia. 

W dniu 14.08.2019 r. czte ro 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
i 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.

Od re dak cji.

Wyniki i re la cję ze spo tka nia z zwy -
cięz ca mi kon kur su za miesz cza my
na str. 3-5.
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Pro blem nie peł no spraw no ści do ty ka dziś co raz wię cej
osób i to w róż nych prze dzia łach wie ko wych. Tak że w na -
szych za so bach miesz ka nio wych miesz ka spo ra gru pa
osób nie peł no spraw nych dla któ rych cza sa mi zwy kłe do -
tar cie do swo je go miesz ka nia stwa rza wie le trud no ści. 

Dla te go Za rząd na szej Spół dziel ni sta ra się (w ra mach
po sia da nych moż li wo ści) te trud no ści ni we lo wać. Na sza
Spół dziel nia, w bu dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie li 61A w Ru -

dzie Ślą skiej, po sia da dwa lo ka le miesz kal ne z bez po śred -
nim wej ściem z ze wnątrz. Za in te re so wa nych miesz kań -
ców (ze stop niem nie peł no spraw no ści ru cho wej uzna wa -
nej przez Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych – PFRON) in for mu je my, że ist nie je
moż li wość za mia ny do tych czas zaj mo wa ne go miesz ka -
nia na jed no z wy żej wy mie nio nych. 

Za rząd GSM „Lu iza” de kla ru je po moc w uzy ska niu
przez za in te re so wa ną oso bę do fi nan so wa nia z PFRON,
np. na re mont/ada pta cję miesz ka nia. Po otrzy ma niu ta kie -
go do fi nan so wa nia przez przy szłe go użyt kow ni ka, Spół -
dziel nia wy re mon tu je za mie nio ne miesz ka nie, zgod nie
z je go po trze ba mi. Jed no cze śnie GSM „Lu iza” in for mu -
je, że nie ma moż li wo ści praw ne go prze kształ ce nia w in -
ną for mę niż na jem po zy ska ne go w ten spo sób lo ka lu
miesz kal ne go.

W spra wie omó wie nia szcze gó łów za mia ny jw., pro si -
my o kon takt z Dzia łem Człon kow skim GSM „Lu iza”,
Za brze, ul. Wol no ści 412; tel. 32 278 67 12/13
wewn.: 47, 48.

cen ne wspar cie  dla osób nie peł no spraw nych

o uwa run ko wa niach go spo dar ki 
od pa da mi ko mu nal ny mi

W po no szo nych opła tach w prze li cze -
niu na jed ną oso bę za miesz ka łą w lo -
ka lu miesz kal nym – naj więk szą część
sta no wi opła ta za wy wóz śmie ci. Wy -
ni ka to z ro sną cych kosz tów ich wy wo -
zu i prze ro bu w za kła dach spe cjal nie
do te go ce lu utwo rzo nych. Dla pra wi -
dło we go na li cza nia tych opłat, nie -
zbęd na jest ak tu al na wie dza o ilo ści
osób za miesz ka łych w da nym lo ka lu.

Dla te go w GSM „Lu iza” zo sta ło
opra co wa ne (zgod nie z wy mo ga mi
usta wo daw cy) spe cjal ne Oświad cze nie
o oso bach fak tycz nie za miesz ka łych
w da nym miesz ka niu. W Oświad cze -
niu tym na le ży za de kla ro wać ilość
osób za miesz ka łych pod ad re sem
ww. miesz ka nia.

Obo wią zek po no sze nia kosz tów
utrzy ma nia lo ka lu przez po sia da czy lo -
ka tor skie go, wła sno ścio we go pra wa
do lo ka lu lub pra wa od ręb nej wła sno -
ści (pod warunkiem, że jest członkiem
spółdzielni) wy ni ka z art. 4 usta wy z 15
grud nia 2000 r. o Spół dziel niach
miesz ka nio wych, co prze no si się na za -
pis w Sta tu cie GSM „Lu iza” (pa ra -
graf 9 pkt. 14). Stwier dza się w nim,

że człon ko wie ma ją obo wią zek zgła -
szać fak tycz ną ilość ww. osób. W sto -
sun ku do na jem ców obo wią zek ten
wy ni ka z za pi sów umo wy naj mu
(pa ra graf 2, pkt. 4). 

Obo wią zek ten ma tak że du że zna -
cze nie eko no micz no -spo łecz ne. Ilość
osób za miesz ka łych ma bo wiem
wpływ na su ma rycz ną wiel kość uzy -
ski wa nych opłat za od pa dy ko mu nal -
ne, win dę i gaz w ry czał cie (je śli ta ko -
we wy stę pu ją w da nej nie ru cho mo ści).
Opła ty te w koń co wym efek cie okre -
śla ją wy so kość kosztów ponoszonych
przez Gmi nę oraz Za rząd cę nie ru cho -
mo ści. Po nad to są one nie bez zna cze -
nia dla sa mych miesz kań ców, po nie waż
jeżeli bę dą wno sić opła ty wszy scy
zo bo wią za ni do te go miesz ka ją cy,
wów czas Gmi na i Za rząd ca nie będą
ponosić strat z tego tytułu. 

W związ ku z nie daw ną zmia ną usta -
wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach, w przy pad ku zmia ny da -
nych bę dą cych pod sta wą usta le nia wy -
so ko ści na leż nej opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi lub
okre ślo nej w de kla ra cji ilo ści od pa dów

ko mu nal nych po wsta ją cych na da nej
nie ru cho mo ści, wła ści ciel nie ru cho mo -
ści jest obo wią za ny zło żyć no wą de -
kla ra cję w ter mi nie do 10 dnia mie -
sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu,
w któ rym na stą pi ła zmia na. Zgod nie
z art. 6m ust. 4 wła ści ciel nie ru cho mo -
ści nie mo że zło żyć de kla ra cji zmniej -
sza ją cej wy so kość zo bo wią za nia z ty -
tu łu opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi za okres wstecz ny,
z wy jąt kiem przy pad ku, o któ rym mo -
wa w po wyż szym ar ty ku le. Prze pi su
ust. 4 nie sto su je się, je że li wła ści ciel nie -
ru cho mo ści zło ży no wą de kla ra cje
zmniej sza ją cą wy so kość zo bo wią za -
nia z ty tu łu opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi w związ ku ze
śmier cią miesz kań ca w ter mi nie do 6
mie się cy od dnia te go zda rze nia.

For mu larz o ilo ści osób za miesz -
ka łych w da nej nie ru cho mo ści
w wer sji elek tro nicz nej moż na po -
brać ze stro ny www.gsm lu iza.com.pl 

Jest on rów nież do po bra nia w wer -
sji pa pie ro wej w sie dzi bie Za rzą du
na szej Spół dziel ni w Za brzu, przy ul.
Wol no ści 412 Ip. w Dzia le Czyn szów.
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Wka te go rii naj ład niej szy bal -
kon I miej sce za jął bal kon zgło -

szo ny przez Ma rię Sój kę za miesz ka łą
w Ru dzie Ślą skiej – Ha lem bie przy ul.
Mio do wej 15. II miej sce za jął bal kon
zgło szo ny przez Ha li nę i Jó ze fa
Sznaj de rów, za miesz ka łych w Ru dzie
Ślą skiej – Biel szo wi cach, przy ul. Biel -
szo wic kiej 91. III miej sce za jął bal kon
zgło szo ny przez Le oka dię Ko bus za -
miesz ka łą w Za brzu, przy ul. Lesz czy -
no wej 4.

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. Lesz -
czy no wej 2, zgło szo ny przez Je rze go
Jes sa. II miej sce za jął ogró dek po ło -
żo ny w Ru dzie Ślą skiej, przy ul. Biel -
szo wic kiej 91a, zgło szo ny przez
Ka ta rzy nę Li pow ską. III miej sce
za jął ogró dek po ło żo ny w Za brzu,
przy ul. Cze re śnio wej 6, zgło szo ny
przez An nę Gra bow ską. 

Wdniu 16 wrze śnia br. w sie dzi -
bie Za rzą du na szej Spół dziel ni,

przy ul. Wol no ści 412 w Za brzu, od -
by ło się spo tka nie z lau re ata mi ww.
kon kur su. 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 wrę -
czał Jó zef Mier nik – Prze wod ni czą -
cy Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”
w to wa rzy stwie człon ków RN. 

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 te mat pie lę gna cji ro -
ślin. Zwra ca no uwa gę na to, że tak jak
w ubie głym ro ku, rów nież i te go rocz -
ne la to by ło bar dzo upal ne. Sta no wi -

ło więc spo re utrud nie nie w pie lę gna -
cji ro ślin ozdob nych – za rów no tych
bal ko no wych, jak i ogro do wych. 

Jak pod kre ślił Jó zef Mier nik,
czwar ta już edy cja ww. kon kur su spo -
tka ła się ze spo rym za in te re so wa niem. 

Spo łecz ne za an ga żo wa nie – pra ca
osób wy róż nio nych w te go rocz nym
kon kur sie – ku po żyt ko wi wszyst kich
miesz kań ców, jest nie do prze ce nie -
nia. Wy pły wa bo wiem z we wnętrz nej
po trze by kon tak tu z pięk nem przy -
ro dy – a to za słu gu je na naj wyż sze
uzna nie. Cie szy fakt, że wśród lau re -
atów jest gro no „sta łych by wal ców”
ale… trze ba jed nak za dbać o szer sze
roz pro pa go wa nie kon kur su, aby po ja -
wi ły się w nim no we oso by z in nych re -
jo nów miast Za brza i Ru dy Ślą skiej.

Zwycięzcami konkursu są dla nas
wszyscy jego uczestnicy, którzy
podnoszą estetykę miejsca naszego
wspólnego zamieszkiwania.

Znamy najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe 2019  

Wyż sze kwa li fi ka cje
– lep sza ob słu ga in te re san tów

Ma jąc na wzglę dzie sta łe pod no -
sze nie ja ko ści ob słu gi miesz -

kań ców na szych za so bów, Za rząd
GSM „Lu iza” stwa rza swo im pra -
cow ni kom moż li wo ści sko rzy sta nia
z róż nych form pod no sze nia kwa li fi -
ka cji np. po przez ich uczest nic two
w kur sach i szko le niach. Jest to o ty -
le istot ne, że każ de go dnia kil ka dzie -
siąt osób za ła twia róż ne go ro dza ju
spra wy w biu rach na szych Re jo nów:
nr I w Za brzu – Za bo rzu i nr II w Ru -
dzie Ślą skiej – Biel szo wi cach oraz
w sie dzi bie Za rzą du, przy ul. Wol no -
ści 412 w Za brzu. 

Nie daw no, w mie sią cach kwie -
cień – czer wiec 2019 r. na wnio sek
Za rzą du GSM ,,Lu iza” przy stą pio no

do re ali za cji spe cjal ne go pro gra mu
szko le nio we go w wy ni ku któ re go 24
pra cow ni ków na szej Spół dziel ni pod -
nio sło swo je kwa li fi ka cje. Szko le nie
zre ali zo wa no w sie dzi bie na szej Spół -
dziel ni – w dwóch gru pach po 12 osób
w za leż no ści od po sia da nej wie dzy
i umie jęt no ści. 

War to pod kre ślić, że był to bez -
płat ny pro jekt pn.: „Aka de mia klu -
czo wych kom pe ten cji miesz kań -
ców wo je wódz twa ślą skie go” nr
WND -RPSL. 11.04.03-24-02C7/15-
003 współ fi nan so wa ne go ze środ -
ków 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 dla osi prio ry -
te to wej: XI. Wzmoc nie nie po ten -

cja łu edu ka cyj ne go dla dzia ła -
nia: 11.4. Pod no sze nie kwa li fi ka -
cji za wo do wych osób do ro słych dla
pod dzia ła nia: 11.4.3. Kształ ce nie
usta wicz ne. Szko le nie zo sta ło za -
koń czo ne eg za mi nem prak tycz nym
a uczest ni cy szko le nia otrzy ma li cer -
ty fi ka ty po twier dza ją ce kwa li fi ka cje
za wo do we.

Kur san ci otrzy ma li cer ty fi ka ty VCC
po twier dza ją ce kwa li fi ka cje za wo do -
we: Kom pe ten cje cy fro we DI GI TAL

COM PE TEN CES DIG COMP M1 -M5,

Le vel A (po ziom pod sta wo wy), 

Kom pe ten cje cy fro we DI GI TAL

COM PE TEN CES DIG COMP M1 -M5,

Le vel C (po ziom za awan so wa ny).

■



4 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 3 (87) 2019

Wybrano najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe

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

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

Za brze, ul. Lesz czy no wa 4 - III miejsce.

KAteGORIA bALKONy

Za brze – Za bo rze, ul. Leszczynowa 2 - I miejsce.

Ru da Ślą ska – Biel szo wi ce, ul. Bielszowicka 91a - II miejsce.

Za brze, ul. Czereśniowa 6 - III miejsce.

KAteGORIA OGRÓDKI PRZyDOMOWe
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Wybrano najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe

I miejsce w kategorii balkony (z lewej) oraz I miejsce w kategorii
ogródki. Na gro dy wraz z pa miąt ko wy mi dy plo ma mi wrę czał Prze wod -
ni czą cy Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza” Józef Miernik.

Podczas spotkania był czas na roz mo wę przy wspól nym sto le.

Pa miąt ko we zdję cie uczest ni ków spo tka nia.

Za brze – Za bo rze, ul. Leszczynowa 2 - I miejsce.

Ru da Ślą ska – Biel szo wi ce, ul. Bielszowicka 91a - II miejsce.

Za brze, ul. Czereśniowa 6 - III miejsce.

KAteGORIA OGRÓDKI PRZyDOMOWe
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cie pła wo da – bez piecz nie i oszczęd nie

Wprak ty ce zda rza się, że miesz -
kań cy wa dli wie pod łą cza ją

pod grze wa cze, nie do star cza ją zgod -
nie z nor mą od po wied niej ilo ści po -
wie trza oraz nie sto su ją wła ści wych
na wiew ni ków w oknach oraz kra tek
wen ty la cyj nych w drzwiach ła zien -
ko wych. Nie prze strze ga ją rów nież
rocz ne go ter mi nu prze glą du tech nicz -
ne go pod grze wa cza – co na le ży
do ich obo wiąz ków. Mo że to skut ko -
wać je go nie wła ści wą pra cą. 

Jak na dzi siej sze stan dar dy, tzw.
„Jun ker sy” nie wy trzy mu ją kon ku ren -
cji (w ka te go rii bez pie czeń stwa) z in -
ny mi sys te ma mi pod grze wa nia wo dy
np. z tzw. cie płem z da la czyn nym.
Po przed nie pod grze wa cze ga zo we by -
ły bo wiem wy po sa żo ne w tzw. sta ły
pło myk, któ ry utrzy my wał róż ni cę
tem pe ra tur mię dzy wlo tem do prze -
wo du wen ty la cyj ne go a je go wy lo -
tem. Obec ne pod grze wa cze ga zo we
są wy po sa żo ne w za płon elek tro nicz -
ny, przez co ko min spa li no wy jest wy -
chło dzo ny. Skut kiem te go jest groź ba
wy two rze nia się bań ki po wietrz nej
(tzw. cza py), któ ra po wo du je brak cią -
gu ko mi no we go. W efek cie ro śnie
groź ba za tru cia spa li na mi. 

Tak się skła da, że w za so bach miesz -
ka nio wych GSM „Lu iza” zna czą ca
część bu dyn ków (78 bu dyn ków, łącz -

nie 2225 miesz kań) ko rzy sta z cie płej
wo dy użyt ko wej do star cza nej wraz
z cen tral nym ogrze wa niem przez miej -
skie przed się bior stwa cie płow ni cze
w Za brzu i Ru dzie Ślą skiej. Nie jed no -
krot nie są to bu dyn ki w któ rych daw niej
funk cjo no wa ły tzw. „Jun ker sy”. Tak by -
ło np. w bu dyn kach przy ul.: Ja łow co -
wej 3-5,12,14,16,18,20,22, Ka wi -
ka 13,15, Lesz czy no wej 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, Orze cho wej 2, 4, 6, 8, 17,
19, Kor czo ka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, Cze re śnio wej 2-a, 4-a, 6-a, Ol cho -
wej 10, Ka li no wej 28 w Za brzu a w Ru -
dzie Ślą skiej: przy ul. Rów no le głej 7, 7a,
Ko ko ta 145, Jan kow skie go 12, 12A
i 12B. Je śli za py ta się miesz ka ją ce tam
oso by, czy wró ci ły by do daw ne go sys -
te mu pod grze wa nia wo dy – ra czej nikt
nie od po wie twier dzą co.

Ze wzglę du na cią głe przy pad ki pod -
tru cia tlen kiem wę gla, w bu dyn kach
przy ul. Kor czo ka 57, 59 oraz przy ul.
Ol cho wej 9 bę dzie za mon to wa ny sys -
tem pod grze wa nia cie płej wo dy cie -
płem z da la czyn nym (c. w. u.). 

Głów ny mi ar gu men ta mi za li kwi da cją
in dy wi du al nych ga zo wych pod grze wa -
czy wo dy są bez pie czeń stwo i kom fort
za miesz ki wa nia. Ze wzglę du na wy stę -
pu ją cą daw niej i obec nie (okre so wo
i o róż nym stop niu na si le nia) eks plo -
ata cję gór ni czą – nie ma eko no micz nie
uza sad nio nych moż li wo ści za bez pie -
cze nia w za so bach miesz ka nio wych

znaj du ją cych się na te re nach od dzia -
ły wa nia szkód gór ni czych – szczel no -
ści prze wo dów spa li no wych. 

Cie pło do star cza ne z sie ci wy klu cza
ta kie za gro że nia jak: wy buch ga zu,
czy za tru cie spa li na mi. Po nad to jest to
roz wią za nie nie za wod ne – cie pła wo da
o od po wied niej tem pe ra tu rze jest za -
wsze pod rę ką. Nie bez zna cze nia są
rów nież oszczęd no ści fi nan so we,
gdyż wy eli mi no wa ne zo sta ją kosz ty
re mon tów i prze glą dów ww. urzą -
dzeń. Od pa da ją też kosz ty eks plo ata -
cyj ne (ob cią ża ją ce da ną nie ru cho mość)
ko mi nów (prze wo dów) spa li no wych
w bu dyn kach z „Jun ker sa mi”. 

I na ko niec jesz cze jed na do bra wia -
do mość: li kwi da cja pod grze wa czy
ga zo wych wca le nie mu si być fi nan -
so wa na jed no ra zo wo przez miesz -
kań ców. Co praw da, gro ma dzo ny
fun dusz re mon to wy z da nej nie ru cho -
mo ści zwy kle nie wy star cza na po kry -
cie kosz tów przed się wzię cia, to jed -
nak dzię ki sta ra niom Za rzą du na szej
Spół dziel ni jest moż li we po zy ska nie
kre dy tu ban ko we go na ww. cel. 

Wy żej wy mie nio ne przed się wzię -
cie wią że się rów nież z po sze rzo nym
za kre sem ro bót tj. wy mia ną sta rej in -
sta la cji ga zo wej, wy mia ną in sta la cji
wod nej i ka na li za cyj nej. 

bliż szych in for ma cji za in te re so -
wa nym miesz kań com udzie la Dział
tech nicz ny na szej Spół dziel ni.

Dokończenie ze str. 1

ko mu ni kaT
W związ ku z za py ta nia mi miesz kań ców w spra wie

do ko ny wa nia nie od płat nych wpłat na leż no ści na rzecz
GSM „Lu iza” in for mu je my, że Spół dziel nia nie jest
wła ści cie lem punk tów ka so wych Agen cji MO Ne -
tIA i nie ma wpły wu na spo sób jej funk cjo no wa -
nia – w szcze gól no ści wy bo ru lo ka li za cji otwie ra nych
punk tów ka so wych.

Na sza Spół dziel nia jed no cze śnie czy ni sta ra nia, aby
umoż li wić rów nież miesz kań com Biel szo wic do ko ny -
wa nie wpłat bez pro wi zji. Jed nak na dzień dzi siej szy do -
ko ny wa nie ta kich wpłat jest moż li we je dy nie w ni żej
wy mie nio nych punk tach ka so wych: 
◆ Ru da Śl. ul. Flo ria na 9/4; 
◆ Ru da Śl. ul. So li dar no ści 22/9;
◆ Za brze, ul. Ja łow co wa 20. 

Po nad to za chę ca my do re ali zo wa nia płat no ści dro -
gą elek tro nicz ną. 

ko mu ni kaT
Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza” za wia -

da mia, że de cy zją Za brzań skie go Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji, od no śnie obo wią zu ją cej
trzy let niej ta ry fy w okre sie od 9.06.2018 roku do
9.06.2021 r., (Usta wa z 20 lip ca 2017 r., Pra wo wod ne
oraz Usta wa z 27 paź dzier ni ka 2017 r.), na te re nie mia -
sta Za brze z dniem 9 czerw ca 2019 r. ule ga zmia nie
opła ta za wo dę i od pro wa dze nie ście ków:

Ce na 1 m3 zim nej wo dy: 6,31 zł/m3

Ce na 1 m3 od pro wa dzo nych ście ków: 10,01 zł/m3

ogó łem wo da + ście ki: 16,32 zł/m3

Au to ma tycz nie zmia nie ule ga ce na pod grza nej wo dy:
16,32 zł/m3 +   18,64 zł/m3  = 34,96 zł/m3

(ścieki, wo da) + (pod grza nie) = (cie pła wo da)

Po wyż sze kwo ty za wie ra ją po da tek Vat 8%.
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czy ste mia sto – wspól na spra wa

Wszy scy zda je my so bie spra wę
ze zna cze nia czy sto ści i po -

rząd ku w mie ście. Nie jest to bo wiem
tyl ko kwe stia es te ty ki ale przede
wszyst kim bez pie czeń stwa sa ni tar no -
-epi de mio lo gicz ne go. 

Po okre sie prze ło mu ustro jo we go,
na po cząt ku lat 90. ub. wie ku, tę sfe rę
funk cjo no wa nia miast oraz ob sza rów
wiej skich sta ra no się upo rząd ko wać
nie tyl ko na płasz czyź nie for mal no -
-praw nej ale i prak tycz nej – gwa ran tu -
ją cej utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku.
No wy wy miar zy ska ło efek tyw ne
prze twa rza nie od pa dów i su row ców
wtór nych – tzw. re cy kling.

Nie ina czej by ło w Za brzu, w któ -
rym do pra co wa no się okre ślo ne go
sys te mu oczysz cza nia mia sta oraz go -
spo dar ki od pa da mi. W sys te mie tym,
waż ny mi part ne ra mi dla wła ści wych
służb miej skich są za rząd cy nie ru cho -
mo ści, roz sia ni po ca łym ob sza rze
mia sta. Wśród nich, do naj więk szych
(poza zasobami miejskimi) na le żą:
Za brzań ska Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa (214 nie ru cho mo ści), Gór ni cza
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”
(322 nie ru cho mo ści), MAK -DOM
Sp. z o.o. (189 nie ru cho mo ści) oraz
TERMA-DOM. W su mie w za so bach
miesz ka nio wych ww. za rząd ców za -
miesz ku je ok. 36 tys. miesz kań ców. 

Na po cząt ku mar ca br. mia ło miej -
sce spo tka nie z udzia łem ww. pod -
mio tów oraz GSM „Bar bór ka” i SM
„Mo sto sta lo wiec”, któ re go ce lem by -
ło wy pra co wa nie wspól ne go sta no -
wi ska i pro po zy cji w za kre sie uspraw -
nie nia usług wy wo zu nie czy sto ści
z za rzą dza nych nie ru cho mo ści.

W co dzien nej pra cy ad mi ni stra cyj -
nej za rząd cy nie ru cho mo ści sty ka ją
się z róż ny mi pro ble ma mi zwią za ny -
mi z wy wo zem nie czy sto ści, któ ry
jest re ali zo wa ny przez służ by miej -
skie Za brza. W więk szo ści są one ta -
kie sa me lub po dob ne. Po sta no wio no
więc, aby wspól nie po czy nić od po -
wied nie uzgod nie nia i pro po zy cje
(czę sto tak że zgła sza ne przez sa mych
miesz kań ców) któ rych re ali za cja
przy czy ni się po pra wy tej sfe ry funk -

Za�kres�pro�po�no�wa�nych�zmian:

1. Zwięk sze nie  za an ga żo wa nia UM w sze ro ko  po ję tą  edu ka cję miesz kań ców

w te ma cie pra wi dło wej se gre ga cji od pa dów ko mu nal nych.

2. Wy po sa że nie  sta no wisk  śmiet ni ko wych w zgnia tar ki  bu te lek  pla sti ko wych

PET i pu szek, któ re uspraw ni ły by se lek tyw ną zbiór kę te go two rzy wa. Zgnie cio -

ne bę dą zaj mo wa ły zde cy do wa nie mniej miej sca, dzię ki cze mu wię cej zmie ści

się ich w po jem ni kach do se gre ga cji.

3. Wy po sa że nie po jem ni ków w trans pon de ry (sys te m iden ty fi ka cji po jem ni ków

i kon te ne rów), któ ry mo ni to ro wał by wszyst kie ele men ty sys te mu od bio ru śmie -

ci za rów no po jem ni ki, od bie ra ne frak cje, jak i po jaz dy re ali zu ją ce od biór od pa -

dów. Ce lem dzia łań by ła by po pra wa ja ko ści usług od bio ru od pa dów oraz in wen -

ta ry za cja po jem ni ków, a tak że wy eli mi no wa nie kra dzie ży bądź pod mia ny.

4. Otwie ra nie i za my ka nie sta no wisk śmiet ni ko wych pod czas wy wo zu od pa dów

przez fir mę wy wo zo wą.

5. Wspól na po li ty ka dla wszyst kich za rząd ców usta lo na przez UM.

6. Har mo no gram wy wo zu nie czy sto ści w go dzi nach ran nych, w go dzi nach pra -

cy za rząd cy – uła twi za rząd cy obo wią zek upo rząd ko wa nia te re nu po wy wo zie.

7. Zwięk sze nie czę sto tli wo ści wy wo zu wiel ko ga ba ry tów.

8. Zwięk sze nie czę sto tli wo ści my cia i de zyn fe ko wa nia po jem ni ków w szcze gól -

no ści BIO i zmie sza nych w okre sie let nim z po wia do mie niem Za rząd cy o ter -

mi nie wy ko na nia usłu gi (w go dzi nach pra cy za rząd cy).

9. Moż li wość do star cze nia od pa dów zie lo nych bez po śred nio do PSZOK przez wy -

ko naw cę usłu gi – bez wor ko wa nia.

10. Od po wie dzial ność i ubez pie cze nie ku błów – ja sne i wy raź ne okre śle nie w wa -

run kach SWIZ, kto jest wła ści cie lem po jem ni ków.

11. Po da nie do pu blicz nej wia do mo ści war to ści od zy ska ne go su row ca w pro ce sie

re cy klin gu po szcze gól nych frak cji.

12. Udział  przed sta wi cie li  spół dziel ni  i za rząd ców w ko mi sji  prze tar go wej  lub

w ko mi sji przy go to wu ją cej wa run ki prze tar gu na od biór nie czy sto ści sta łych.

Za rZąd cy nie ru cho mo ści li cZą na lep sZą WspÓł pra cę Ze służ ba mi miej ski mi

cjo no wa nia mia sta. W re zul ta cie ww.
spo tka nia, przy ję to wspól ny Pro to kół
w któ rym zna la zły się kon kret ne pro -
po zy cje zmian – uję te w dwu na stu
me ry to rycz nych punk tach.

21 sierp nia br. od by ło się ko lej ne spo -
tka nie w spra wie pro ble mów zwią za -
nych z go spo dar ką od pa da mi ko mu -
nal ny mi w Za brzu. Usto sun ko wu jąc się
tre ści ww. Pro to ko łu i za war tych w nich
pro po zy cji – Urząd Miej ski w Za brzu
mię dzy in ny mi za pro po no wał, że
po no wym prze tar gu bę dzie re ali zo wa -
ny dwa ra zy w mie sią cu wy wóz tzw.
ga ba ry tów. Po nad to UM w Za brzu za -
de kla ro wał moż li wość do star cza nia
do Punk tu Se gre ga cji Od pa dów Ko mu -
nal nych tra wy bez ko niecz no ści jej kon -
fek cjo no wa nia w wor ki 

Jak waż ny to te mat – czy stość mia -

sta, wi dzi my każ de go ro ku pod czas
prze bie gu Wal ne go Zgromadzenia
Człon ków w czę ściach. W trak cie ze -
brań są zgła sza ne pod ad re sem służb
miej skich róż ne wnio ski do ty czą ce
nie tyl ko wy wo zu nie czy sto ści
(w tym zwłasz cza tzw. ga ba ry tów)
ale ogól nie po rząd ku na te re nach na -
le żą cych do mia sta. Na le ży wy ra zić
prze ko na nie, że ini cja ty wa za brzań -
skich za rząd ców nie ru cho mo ści spo -
tka się nie tyl ko ze zro zu mie niem
wło da rzy mia sta ale rów nież spo wo -
du je wpro wa dze nie, w nie dłu gim cza -
sie, po stu lo wa nych zmian w usłu gach
wy wo zu nie czy sto ści.

Od re dak cji: Powyżej za miesz cza -

my frag ment Pro to ko łu z 7 mar -

ca 2019 r. w któ rym są przed sta wio ne

w 12 punk tach pro po zy cje zmian. 



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: 1. grat. 6. po kry wa na za -
wia sach. 9. zor ga ni zo wa ne dzia ła -
nie. 10. oto czo ny ba lu stra dą. 11. da je
mle ko. 12. że la zne pę to. 15. ka mień
pie kiel ny. 18. krót ki utwór pi sar -
ski. 21. struk tu ral ne na ścia nach bu -
dyn ków. 22. do mek lo do wy. 23. for -
ma cja pił kar ska. 24. ku zyn
Apa cza. 25. mi łost ki. 28. al ko hol ety -
lo wy. 32. drżą ca to po la. 34. ry tow -
nik. 35. mia ra dla ju bi le ra. 36. re zer -
wa. 37. na sze mia sto. 40. kar tecz ka
od li sto no sza. 43. roz mo kła zie -
mia. 46. pa ski do przy tra cza nia. 47.
bok bu dyn ku. 48. ach tel. 49. broń dro -
gów ki. 50. ho no ro wa eskor ta. 

Pio no wo: 2. li na dla Tar za na. 3.
suk nia do ko stek. 4. po ra wsta wa -
nia. 5. od po wia da w gó rach. 6. na pój
na mle ku. 7. ra fy ko ra lo we. 8. kwit nie

tyl ko raz. 13. „Naj ład niej szy bal kon
lub ogró dek przy do mo wy” o czym
pi sa li śmy w na szym Biu le ty nie In -
for ma cyj nym. 14. nie je den zgła sza ny
pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków GSM „Lu iza”. 15. na sza
Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa. 16. zi mo we odzie nie. 17. zwa -
ły. 19. czu wa lub pły nie. 20. zie mia
wa sa la. 26. znak fir mo wy. 27. po jazd
jed no śla do wy. 29. sta ła opła ta. 30. cy -
na der ki. 31. gra w nu mer ki. 32. ptak
w na szym go dle. 33. roz mach. 37. ko -
rek na dro dze. 38. ja sne wło sy. 39.
du ma ko lek cjo ne ra. 41. w księ dze pa -
miąt ko wej. 42. szczyt nie do zdo by -
cia. 44. dolegliwość płucna. 45. ko ja -
rzy się z ko łem. 

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 19 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 12÷13, fax: 32 278 23 65

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.

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

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

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM


