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Wraz z na dej ściem te go rocz nej
wio sny, nad szedł trud ny okres dla
wszyst kich – za rów no w ży ciu każ de -
go z nas jak i dla ty się cy firm z róż -
nych sek to rów go spo dar ki. Pan de mia
CO VID -19 za trzę sła na szą rze czy wi -
sto ścią i to w ska li nie tyl ko ogól no -
kra jo wej ale i glo bal nej. Tak że na sza
Spół dziel nia mu sia ła do sto so wać swo -
je funk cjo no wa nie do wpro wa dza -
nych ob ostrzeń sa ni tar no -epi de micz -

nych. Ich ce lem, jak wia do mo, by ło
i jest prze rwa nie łań cu chów roz prze -
strze nia nia się za ka żeń ko ro na wi ru -
sem CO VID -19.

W funk cjo no wa niu na szej Spół -
dziel ni klu czo wą kwe stią jest spraw -
ne za ła twia nie spraw miesz kań ców
na szych za so bów. Każ de go dnia po -
szcze gól ne dzia ły GSM „Lu iza” oraz
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biu ra Re jo nów I w Za brzu – Za bo rzu
i Re jo nu II w Ru dzie Ślą skiej – Biel -
szo wi cach od wie dza wie lu in te re san -
tów. W do bie pan de mii stwa rza to nie
tyl ko okre ślo ne za gro że nie dla nich
sa mych ale tak że dla pra cow ni ków
na szej Spół dziel ni.

W związ ku z za ist nia łą sy tu acją
i wpro wa dzo ny mi ry go ra mi epi de -
micz ny mi, Za rząd na szej Spół dziel ni
pod jął sze reg de cy zji w sfe rze or ga ni -
za cji pra cy i bez pie czeń stwa ob słu gi
in te re san tów. W ko lej nych mie sią -
cach do sto so wy wał je do ak tu al nej
sy tu acji epi de micz nej, któ ra je sie nią
br. przy bra ła na si le. 

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że
przy ję ty na 2020 rok har mo no gram
prac re mon to wych, na praw i in we sty -
cji jest suk ce syw nie re ali zo wa ny.
Zgod nie z pla nem są re ali zo wa ne ta kie
przed się wzię cia jak: ter mo mo der ni za -

cja wraz z ucie płow nie niem bu dyn -
ków przy ul. 1 Ma ja 26-32 w Za brzu,
ter mo mo der ni za cja wraz z ucie płow -
nie niem bu dyn ku przy ul. Chro bo -
ka 20-22 w Ru dzie Ślą skiej, re mon ty
da chów, m.in. w bu dyn kach przy ul.
Mo drze wio wej 4, ul. Ka li no wej 15-
15c, ul. Kor czo ka 89, no we po szy cie
da cho we bu dyn ku przy ul. Pio tra Skar -
gi 10 w Za brzu. Po nad to zo sta ły po ma -
lo wa ne ko lej ne klat ki scho do we. 

Wkrót ce zo sta nie ukoń czo na prze -
bu do wa par te ro wej kon dy gna cji sie -
dzi by Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Lu iza”. 

W efek cie po wstanie no wo cze sna
prze strzeń biu ro wa dla ob słu gi miesz -
kań ców na szych za so bów. Pi sze my
o tym ob szer nie na str. 4 na sze go Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go.

W rzą do wym pro gra mie prze ciw -
dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom pan -
de mii CO VID -19 za sto so wa no sze -
reg dzia łań osło no wych – wspar cia

fi nan so we go dla wie lu ty się cy firm
pro duk cyj nych i usłu go wych. Spół -
dziel czość miesz ka nio wa nie zo sta ła
w nich uwzględ nio na. 

Do dat ko we ob ostrze nia zwią za ne
z pan de mią CO VID -19 unie moż li wi -
ły prze pro wa dza nie w na szej Spół -
dziel ni prze tar gów na na jem miesz -
kań. Tym sa mym po zba wio no na szą
Spół dziel nię do dat ko wych środ ków
fi nan so wych, któ re za si la ją fun dusz
re mon to wy. Mi mo wie lu ogra ni czeń
w sfe rze eko no micz nej, rok 2020 nie
spo wo do wał za gro żeń w funk cjo no -
wa niu GSM „Lu iza”.

Przed na szym kra jem jed nak na -
dal stoi wiel ka nie wia do ma. Trud no
prze wi dy wać jak dłu go po trwa jesz -
cze pan de mia. Je sien ne na si le nie
CO VID -19 ka że pa trzeć w przy -
szłość z du żą do zą nie uf no ści. Aby
za cho wać zdro wie miesz kań ców
i pra cow ni ków Spół dziel ni, ape lu je -
my o za cho wa nie ostroż no ści w kon -
tak tach mię dzy ludz kich. Bądź my
so li dar ni i nie na ra żaj my się wza -
jem nie na utra tę zdro wia a na wet
ży cia. 

Działalność naszej Spółdzielni
nie została zakłócona

Ścieżka rowerowa połączy Zaborze z Biskupicami

Dokończenie ze str. 1

Nie daw no zo stał od da ny do użyt -
ku pierw szy od ci nek dro gi ro we ro -
wej Za bo rze -Bi sku pi ce. Li czą cy 300
me trów frag ment wzbo ga cił in fra -
struk tu rę ro we ro wą w na szym mie -
ście, któ rej łącz na dłu gość wy no si
bli sko 100 km.

In we sty cja zo sta ła zre ali zo wa na
w ra mach utwo rzo ne go w bie żą cym
ro ku za da nia in we sty cyj ne go pn. „Za -
brzań skie tra sy ro we ro we” i jest
jed nym z ele men tów re ali zo wa nej
przez Za brze po li ty ki ro we ro wej. Dro -
ga ro we ro wa Za bo rze -Bi sku pi ce wpi -
su je się w sze reg re ali zo wa nych dzia -
łań in we sty cyj nych, ma ją cych na ce -
lu uła twie nie, a w nie któ rych przy pad -
kach wręcz umoż li wie nie ro we rzy -
stom po ru sza nia się po na szym mie -
ście – nie tyl ko w ce lach re kre acyj -
nych. Do sto so wa nie do funk cji ścież -
ki dla pie szych i ro we rów ok. 300 me -
tro we go od cin ka dro gi we wnętrz nej

(ul. Trę bac ka) w dziel ni cy Bi sku pi ce
wraz z jej prze dłu że niem w kie run ku
dziel ni cy Za bo rze Pół noc kosz to wa ło
bli sko 200 tys. zł. W ra mach prac za -
mon to wa no lam py so lar ne, któ re za -
pew nia ją oświe tle nie.

Pier wot nie w ce lu bu do wy tra sy
miesz kań cy zło ży li wnio sek do Za -
brzań skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go
na rok 2019, jed nak po opra co wa niu
do ku men ta cji pro jek to wej sza cun ko -
wa war tość ro bót prze kro czy ła war tość
wnio sku i nie by ło moż li wo ści wy ko -
na nia ro bót w ra mach ZBO.

– Ma jąc na uwa dze ca ło kształt dzia -

łań zwią za nych z po li ty ką ro we ro wą,

zna leź li śmy in ny spo sób – ro bo ty zo -

sta ły wy ko na ne w ra mach za da nia in -

we sty cyj ne go, a środ ki na bu do wę

po cho dzą m.in. z kre dy tu Eu ro pej -

skie go Ban ku In we sty cyj ne go, któ ry

Mia sto Za brze po zy ska ło na re ali za cję

za dań in we sty cyj nych – in for mu je
Mał go rza ta Mań ka -Szu lik, Pre zy -
dent Za brza. W naj bliż szym cza sie

bę dzie my mo gli udo stęp nić kon cep cję

bu do wy ście żek ro we ro wych na te re -

nie Za brza, któ ra zo sta ła opra co wa na

na zle ce nie Miej skie go Za rzą du Dróg

i In fra struk tu ry In for ma tycz nej. Obec -

nie trwa jej opi nio wa nie i bę dą wpro -

wa dza ne do niej drob ne ko rek ty.

War to pod kre ślić, że wszyst kie
no we pro jek ty dro go we przy go to wy -
wa ne przez MZDiII w Za brzu
uwzględ nia ją po wsta nie in fra struk -
tu ry ro we ro wej.

RZECZNIK PRASOWY UM ZABRZE INFORMUJE
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Więk sza część miesz kań ców na szej
Spół dziel ni zaj mu je miesz ka nia w bu -
dyn kach ogrze wa nych cie płem z da -
la czyn nym. Mó wiąc mniej tech nicz -
nym ję zy kiem cho dzi o cen tral ne
ogrze wa nie. Ta ki sys tem jest bar dzo
wy god ny ale nie jest naj tań szy. War -
to więc w se zo nie grzew czym za dać
so bie klu czo we py ta nie: jak eko no -
micz nie ko rzy stać z cen tral ne go ogrze -
wa nia, aby ra chun ki za nie by ły moż -
li wie ni skie. W tym wzglę dzie z po mo -
cą przy cho dzi nam przede wszyst kim
no wo cze sna tech ni ka. Wie le jed nak za -
le ży od nas sa mych. Ale po ko lei…

Dla cze go war to oszczę dzać cie pło?

W za so bach miesz ka nio wych na -
szej Spół dziel ni kil ka dzie siąt bu dyn -
ków po sia da cen tral ne ogrze wa nie.
Od wie lu lat są w nich za in sta lo wa ne,
no wo cze sne elek tro nicz ne po dziel ni -
ki cie pła. Ce chu ją się one wie lo krot nie
więk szą do kład no ścią od czy tu w sto -
sun ku do star szych po dziel ni ków cie -
pła ty pu wy par ko we go. War to jed nak
wie dzieć, że po dziel nik cie pła nie jest
licz ni kiem ale urzą dze niem, któ re po -
ma ga po dzie lić koszt cie pła zu ży te -
go przez ca ły bu dy nek po mię dzy po -
szcze gól ne miesz ka nia. Dzię ki nie mu
mo że my okre ślić, któ rzy miesz kań cy
zu ży wa ją wię cej cie pła, a któ rzy mniej.
Po dziel nik elek tro nicz ny ma czuj nik
tem pe ra tu ry (przy mo co wa ny z ty łu
do obu do wy), któ ry mie rzy tem pe ra -
tu rę grzej ni ka, oraz ze gar elek tro nicz -
ny mie rzą cy czas, przez któ ry kon kret -
na tem pe ra tu ra się utrzy my wa ła. 

Jak wy ka za ły ba da nia na uko we,
war to oszczę dzać ener gię ciepl ną
choć by dla te go, że ob ni że nie kosz tów
ogrze wa nia lo ka lu o 8,5 proc. rocz nie
to je den mie siąc grza nia za dar mo. Cie -
pło nie jest ta nie. Opła ty za cen tral ne
ogrze wa nie to śred nio 60 proc. opłat
za miesz ka nie. Nie da się więc ukryć,
że sta no wią one co raz więk sze ob cią -
że nie do mo wych bu dże tów. Jak za tem
moż na oszczę dzać ener gię ciepl ną
i na co zwró cić szcze gól ną uwa gę?

Przede wszyst kim nie na le ży zi mą

po zo sta wiać otwar tych okien na dłu -
gie go dzi ny, by w ten spo sób ob ni żyć
zbyt wy so ką tem pe ra tu rę w po miesz -
cze niach (ro bi my tak zwy kle, gdy
na dwo rze ro bi się nie co cie plej i świe -
ci słoń ce). Wie trze nie miesz ka nia nie
mu si trwać wię cej niż kil ka na ście
mi nut. Zbyt du ża za war tość pa ry
wod nej w miesz ka niu (wil got ność
po wie trza) po wo du je, że mu si my zu -
żyć więk szą ilość cie pła, aby usu nąć
za le ga ją cą w miesz ka niu pa rę wod ną.
Po nie waż ogrza nie wo dy wy ma ga
ok. 3-4 ra zy wię cej ener gii niż ogrze -
wa nie po wie trza, więc od po wied nio
ty le też ra zy wię cej zu ży wa my ener -
gii – co wy dat nie zwięk sza kosz ty
ogrze wa nia. Wbrew te mu co na co

dzień my śli my, otwar cie okna w zim -
ne dni wca le nie mu si po wo do wać
zwięk sze nia kosz tów ogrze wa nia,
a wręcz od wrot nie – ich zmniej sze nie
w wy ni ku wła ści we go wie trze nia
miesz ka nia. Nie cho dzi bo wiem o ob -
ni ża nie tem pe ra tu ry w po ko jach po ni -
żej 19-20 ºC, a o mi ni ma li za cję strat
ciepl nych. Ra cjo nal ne wie trze nie
miesz ka nia za pew nia nam lep sze sa -
mo po czu cie, jak rów nież uchro ni ścia -
ny przed za wil go ce niem i ple -
śnią – mo że ona szyb ko się po ja wić
w źle wie trzo nym, za pa ro wa nym po -
miesz cze niu. Wal ka z ty mi kło po tli wy -
mi „przy by sza mi” jest nie tyl ko dro -
ga, ale i cza so chłon na. 

War to też wy mie nić sta re wy pa -
czo ne okna na no we, o niż szym współ -
czyn ni ku prze ni ka nia – dzię ki te mu
unik nie my do płat, co po win no w cią -
gu kil ku lat za mor ty zo wać tę in we sty -

cję. Nie na le ży też uży wać grzej ni -
ków, ja ko su sza rek do pra nia lub za -
sła niać je ko ta ra mi, szaf ka mi itp. Ist -
nie ją ce w miesz ka niach krat ki wen -
ty la cyj ne nie mo gą być za sła nia ne. 

Za dbaj o sie bie sam…

Po nie waż na sza Spół dziel nia
w aspek cie go spo da ro wa nia cie płem
nie ma wpły wu na użyt kow ni ka miesz -
ka nia, więc za pew nie nie wła ści we go
(opty mal ne go) ogrze wa nia miesz ka nia
cał ko wi cie za le ży od je go użyt kow ni -
ka. On bo wiem sam de cy du je o stop -
niu wy ko rzy sta nia urzą dzeń wen ty la -
cyj nych miesz ka nia jak i o stop niu oraz
cza sie uchy le nia okien.

Przy po mnij my, że zgod nie z obo wią -
zu ją cą nor mą PN -83/03430 oraz PN -
-83/B -03430/Az3 użyt kow nik lo ka lu
wi nien do pro wa dzać do miesz ka nia po -
wie trze w na stę pu ją cych ilo ściach:
kuch nia – 70m3/h; ła zien ka (bez urzą -
dzeń ga zo wych) – 50 m3/h; po miesz cze -
nia miesz kal ne i sy pial nie – 15 m3/h.
Naj prost szym, prak tycz nym spo so -
bem kon tro li ilo ści wpro wa dza nej
do miesz ka nia ilo ści po wie trza jest
wy po sa że nie miesz ka nia w hi gro -
metr (mier nik wil got no ści). Je że li
wska za nie urzą dze nia prze kra -
cza 40%, na le ży bez względ nie otwo -
rzyć okno – wi docz nie na pływ po wie -
trza przez na po wietrz ni ki lub na tu -
ral ny mi szcze li na mi jest nie wy star -
cza ją cy.

Ja ka jest róż ni ca po mię dzy 
licz ni kiem cie pła i po dziel ni kiem?

Wśród użyt kow ni ków cen tral ne go
ogrze wa nia czę sto myl nie są ro zu mia -
ne po ję cia: licz nik cie pła i po dziel nik
cie pła. Licznik ciepła jest urzą dze niem
re je stru ją cym ilość ener gii ciepl nej,
wy ra żo nej w GJ, do star czo nej do bu -
dyn ku w da nym okre sie roz li cze nio -
wym. Ilość cie pła ob li cza na jest
na pod sta wie po mia ru prze pły wu wo -
dy w cie pło cią gu oraz tem pe ra tu ry wo -
dy za si la ją cej i po wrot nej. Na to miast
po dziel ni ki cie pła nie re je stru ją ilo ści
ener gii cie plej w GJ, lecz wska zu ją
na udział da ne go po miesz cze nia
w ogól nym zu ży ciu za re je stro wa nym
przez za in sta lo wa ny w bu dyn ku licz -
nik cie pła. 

Jak ekonomicznie korzystać
z centralnego ogrzewania?
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W SIEDZIBIE GSM „LU IZA”

Jed nym z głów nych za dań re ali zo wa nych przez na szą
Spół dziel nię jest sta ła po pra wa ja ko ści ob słu gi miesz -

kań ców. W ro ku ju bi le uszu 25-le cia ist nie nia GSM „Lu -
iza”, któ re mu przy świe ca myśl: „Spół dziel nia przy ja zna
miesz kań com” szy ku je się wy mow ne jej po twier dze nie.
Na par te ro wej kon dy gna cji sie dzi by GSM „Lu iza” w Za -
brzu, przy ul. Wol no ści 412 zo stanie wkrótce od da na
do użyt ku no wa prze strzeń biu ro wa. Usy tu owa nie na par -

te ro wej kon dy gna cji dzia łów zaj mu ją cych się: opła ta mi
za miesz ka nie, roz li cza niem wo dy, win dy ka cją oraz spra -
wa mi człon kow sko -praw ny mi z pew no ścią uła twi ob słu -
gę miesz kań ców na szej Spół dziel ni.

In we sty cja jest fi nan so wa na z nie daw no uzy ska ne go
od Urzę du Mia sta Za brze od szko do wa nia przy zna ne go przez
Wo je wo dę Ślą skie go. Po ni żej pu bli ku je my sche mat sy tu acyj -
ny par te ro wej kon dy gna cji wraz z jej szcze gó ło wym opi sem. 

Nowy stan dard ob słu gi miesz kań ców
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Pro blem wy wo zu a na stęp nie za go spo da ro wa nia śmie ci
w Za brzu ja koś nie mo że do cze kać się szczę śli we go

roz wią za nia. Nie dość te go, że jest dro go, to jesz cze by le
jak… Nie za leż nie od lo ka li za cji da nej nie ru cho mo ści – uty -
ski wań i kry tycz nych uwag miesz kań ców nie ma koń ca.

Na sza Spół dziel nia po sia da ją ca bu dyn ki w róż nych re jo -
nach mia sta od no to wu je, od oko ło 2 mie się cy, co raz wię -
cej kry tycz nych sy gna łów/zgło szeń, że śmie ci nie są wy wo -
żo ne zgod nie z har mo no gra mem, nie wszyst kie są
za bie ra ne. Od dziel ny pro blem to od biór tzw. ga ba ry tów. 

Za rząd na szej Spół dziel ni i je go od po wied nie służ by w tej
spra wie wie lo krot nie in ter we nio wa ły w róż nych jed nost kach
or ga ni za cyj nych Gmi ny Za brze (w tym i w Stra ży Miej -
skiej) – za rów no pi sem nie jak i oso bi ście. Nie ste ty, na tym
moc spraw cza GSM „Lu iza” się koń czy. Mi mo za pew nień,
że coś się zmie ni – wy raź nej po pra wy nie wi dać. 

Pra gnie my za pew nić na szych miesz kań ców, że Spół -
dziel nia na dal bę dzie z de ter mi na cją do ma gać się od władz
sa mo rzą do wych Za brza sku tecz ne go wy eli mi no wa nia nie -
pra wi dło wo ści w tej sfe rze funk cjo no wa nia mia sta. Mi mo
że nie ma my wpły wu na wy wóz i go spo da ro wa nie śmie cia -
mi, za po wsta łe nie do god no ści wy pa da nam miesz kań ców
za brzań skich za so bów GSM „Lu iza” – prze pro sić. 

Do bie ga koń ca ter mo mo der ni za cja trzy kon dy gna cyj ne -
go bu dyn ku przy ul. Chro bo ka nr 20 – 22 w Ru dzie Ślą -

skiej (po sia da on dwie klat ki scho do we z 18 miesz ka nia mi).
Bu dy nek zo stał pod łą czo ny do miej skiej sie ci cie płow ni czej.
Pod łą cze nie oraz za in sta lo wa nie wy mien ni ka cie pła w piw -
ni cy wy ko nał do staw ca cie pła – „Wę glo koks Ener gia”. W bu -
dyn ku zo sta ły wy ko na ne in sta la cje cen tral ne go ogrze wa nia
i cie płej wo dy użyt ko wej (cie pło z da la czyn ne). Wy mie nio -
no ru ry ka na li za cyj ne oraz sieć rur dla wo dy zim nej. Ścia -
ny ze wnętrz ne bu dyn ku ob ło żo no sty ro pia nem o gru bo -
ści 15 cm. W trak cie do cie ple nia są ścia ny piw nic oraz co -
ko ły bu dyn ku. Do cie plo ne zo sta ną tak że ścia ny we wnętrz -
ne stry chu, wo kół klat ki scho do wej oraz strop nad ostat nią
kon dy gna cją. Wy re mon to wa ne bę dzie rów nież po szy cie da -
cho we. Wy mie nio no sto lar kę okien ną w piw ni cach i na pod -
da szu. Nad drzwia mi wej ścio wy mi do kla tek scho do wych
zo sta ną za mon to wa ne no we za da sze nia.

War to pod kre ślić, że wy ni ku prze pro wa dzo nej ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ku przy ul. Chro bo ka 20–22, zli kwi do wa -
ne zo sta ły pie ce wę glo we (ka flo we i ku chen ne) oraz kotły
węglowe  – co przy czy ni się do ob ni że nia emi sji szko dli -
wych ga zów do at mos fe ry w Ru dzie Ślą skiej. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ta niec ze śmie cia mi czas… za koń czyć

Do bie ga koń ca ter mo mo der ni za cja 
bu dyn ku przy ul. Chro bo ka 20-22
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DOBRE WIEŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ZABORZA

Kon ty nu uje my na szą ru bry kę pt.
„Rad ca praw ny od po wia da”. 
Przy�po�mi�na�my,� że za�miesz�cza�my

w niej�od�po�wie�dzi�na za�da�wa�ne�przez
człon�ków i na�jem�ców Spół�dziel�ni�py�-
ta�nia�w kwe�stiach�praw�nych.
Py�ta�nia�moż�na za�da�wać�tak�że te�le�-

fo�nicz�nie�dzwo�niąc�na nu�mer�te�le�fo�-
nu 32 278-67-12�wewn. 47,�48,�Dział
Człon�kow�ski�–�w każ�dy�pią�tek�w godz.
10.00-12.00.
Od�po�wie�dzi� udzie�la� rad�ca� praw�ny

Spół�dziel�ni�mgr�Bo�gu�sław�Ru�mas.�

Spłata zadłużenia
Za miesz ku ję wspól nie z mo imi

ro dzi ca mi, któ rzy od ja kie goś cza su

za le ga ją z opła ta mi za wy na jem

miesz ka nia. Sąd wy dał na kaz za pła -

ty za le gło ści, któ ry do ty czy tak że mo -

jej oso by. Czy mu szę spła cać dłu gi

za mo ich ro dzi ców?

Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su
cy wil ne go za za pła tę czyn szu i in -
nych na leż nych opłat od po wia da ją
so li dar nie z na jem cą sta le za miesz -
ku ją ce z nim oso by peł no let nie.
Od po wia da ją one za okres sta łe go
za miesz ki wa nia w lo ka lu. Z te go po -
wo du rów nież od uzy ska nia peł no -
let no ści dzie ci sta le za miesz ku ją ce
z ro dzi ca mi są zo bo wią za ne do uisz -
cza nia na leż no ści za lo kal wy naj mo -
wa ny przez ro dzi ców. Dla te go Spół -
dziel nia ma obo wią zek po zwać
dłuż ni ków o za pła tę. So li dar na od -
po wie dzial ność dłuż ni ków po le ga
na tym, że ko mor nik, na pod sta wie
pra wo moc ne go wy ro ku są do we go,
mo że wy brać od któ rej oso by bę dzie
eg ze kwo wał za są dzo ną na leż ność.
Oso ba ta po za pła cie za dłu że nia,
mo że żą dać w dro dze re gre su zwro -
tu od po wied nich sum od po zo sta -
łych dłuż ni ków. 

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, w tym
i na na szej Spół dziel ni. 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. 

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

Wkrót ce no we obiek ty
Du żym echem od bi ła się in for ma cja

na te mat Bu dże tu Oby wa tel skie go 2020
r., w któ rym naj więk szym wy gra nym
zo sta ła dziel ni ca Za brza – Za bo rze.
Przy po mnij my, iż ostat ni pro jekt, wspie -
ra ny prze Ra dę Dziel ni cy Za bo rze,
w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go,
wy grał w 2016 ro ku. Efek tem tam te go
suk ce su jest bo isko do pił ki noż nej
przy Szko le Pod sta wo wej nu mer 17. 

W tym ro ku wy gra ły pro jek ty au tor -
stwa Se ba stia na Dzię bow skie go – za -
ak cep to wa ne i wspie ra ne przez Ra dę
Dziel ni cy Za bo rze. Za bo rze wy gra ło
pro jekt ogól no miej ski, w ra mach
któ re go po wsta nie park zie lo ny usy -
tu owa ny w są siedz twie za kła du kar -
ne go. Bę dzie to pierw szy etap stwo -
rze nia miej sca wy po czyn ko wo – re -

kre acyj ne go w tej dziel ni cy mia sta.
Dru ga in we sty cja w ra mach pro jek -
tu dziel ni co we go po wsta nie w trzech
lo ka li za cjach Za bo rza, dzię ki cze mu
du ża gru pa miesz kań ców w róż nym
prze dzia le wie ko wym bę dzie mo gła
sko rzy stać z no wych in we sty cji.

Pierw sza z nich to bu do wa pla cu za -
baw przy uli cy Ka li no wej 9 wraz ze
stre fą SPA - stre fą re lak su dla do ro słych.
Plac ten bę dzie po ło żo ny na te re nie Sto -
wa rzy sze nia „FE NIX”. Dru gie przed -
się wzię cie to bu do wa bo iska do pił ki
pla żo wej przy uli cy Wy ci ska, na te re -
nie obiek tu spor to we go MKS Za bo rze.
Trze cia in we sty cja po wsta nie na te re -
nie Szko ły Pod sta wo wej nu mer 18 (sta -
re Gim na zjum nr 9) w ra mach któ rej
po wsta nie si łow nia pod chmur ką, po -
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łą czo na z mi ni flow par kiem. Łącz na
kwo ta, któ ra zo sta nie prze ka za na
na wy żej wy mie nio ne in we sty cje
to 810 ty się cy zło tych.

Waż ną ro lę w te go rocz nej wy gra nej
ode gra ła współ pra ca mię dzy Ra dą
Dziel ni cy, or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi i in sty tu cja mi miej ski mi. Dzię ki
uprzej mo ści i po mo cy Rad ne go Dziel -
ni cy, Pre ze sa Sto wa rzy sze nia „FE -
NIX” – Woj cie cha Le wiń skie go,
miesz kań cy, któ rzy mie li utrud nio ny
do stęp do in ter ne tu, mo gli od dać swój
głos w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia – co
znacz nie przy czy ni ło się do wy gra nej. 

– Ser decz nie po dzię ku ję w imie niu

ca łej Ra dy Dziel ni cy Za bo rze Pół noc

wszyst kim miesz kań com za wspar cie

i od da nie gło su – mó wi An to ni Strzo -
da, Prze wod ni czą cy Za rzą du Ra dy
Dziel ni cy. Dzię ku ję w szcze gól no ści

za po moc Sto wa rzy sze niu „FE NIX”,

MKS Za bo rze, Szko le Pod sta wo wej

nr 18 i 17, Sym pa ty kom Gór ni ka Za -

brze z Za bo rza i Po rem by, Przed szko -

lu nr 18 i 47, ZSO nr 14, UKS Spar ta -

kus, Fun da cji Do brzy Lu dzie Dzie ciom

oraz wszyst kim in nym, któ rzy wspie ra li

na sze pro jek ty.

Po mi mo obec nej trud nej sy tu acji
zwią za nej z pan de mią CO VID -19,
Ra da Dziel ni cy na dal efek tyw nie pra -
cu je na rzecz miesz kań ców i in sty tu -
cji dziel ni cy Za bo rze. Dzię ki sta ra niom
Prze wod ni czą ce go Ra dy Dziel ni cy
Da riu sza Pi sko ra oraz dzię ki przy -
chyl no ści Ra dy Mia sta Za brze – Ra da
Dziel ni cy uchwa li ła jed no gło śnie, że
fun du sze, któ re nie zo sta ły wy dat ko wa -

ne, zo sta ną prze zna -
czo ne na sprzęt dy -
dak tycz ny i spor to -
wy dla szkół i przed -
szko li z Za bo rza.

Sto wa rzy sze nie
„FE NIX” i je go no -
wy Za rząd od po nad
ro ku z po wo dze -
niem re ali zu je swo -
je ce le sta tu to we. Ota cza opie ką swo -
ich pod opiecz nych – se nio rów z ca łej
dziel ni cy, dba o ich zdro wie i bez pie -
czeń stwo. Jest to waż ne zwłasz cza
te raz, w trud nych cza sach pan de mii.
Dzię ki sta ra niom człon ków Za rzą du,
osób ko or dy nu ją cych oraz przy chyl no -
ści UM Za brze po zy ska no środ ki fi nan -
so we w ra mach pro gra mów dla se nio -
rów. Wpro wa dzo no bez płat ne za ję cia
ak tyw no ści fi zycz nej w te re nie tj. Tai -
Chi i Nor dic Wal king z któ rych ko rzy -
sta ją miesz kań cy Za bo rza. 

Du żym suk ce sem Sto wa rzy sze nia
„FE NIX” w re ali za cji pro gra mów
(któ rych ko or dy na to rem i au to rem
jest Prze wod ni czą cy An to ni Strzo da
wraz z COP -em w Za brzu) jest przy -
zna ny Pro gram ASOS 2020 – Ak tyw -
ny Se nior. Wspie ra on sfe rę psy -
chicz ną i fi zycz ną se nio rów Za bo rza.
Wpro wa dzo no szko le nia i warsz ta ty
pn.: Eko se nior, Pro fi lak ty ka zdro wia,

Edu ka cja praw na. Cie szą się one
ogrom ną po pu lar no ścią wśród osób
star szych. Choć w obec nej sy tu acji
i wpro wa dzo nych ob ostrzeń, nie moż -
na pro wa dzić ww. za jęć w tra dy cyj nej
for mie, to jed nak, aby za cho wać cią -

głość i kon takt se nio rów z oto cze niem,
zmie nio na zo sta ła ich for ma. Ak tu al -
nie ww. szko le nia moż na po brać
w for mie elek tro nicz nej lub pa pie ro -
wej, a w ra zie po trze by i nie ja sno ści,
wy kła dow cy słu żą po mo cą w for mie
te le po ra dy. Za ję cia Tai -Chi, Nor dic
Wal king od by wa ją się na świe żym po -
wie trzu – zgod nie z wy tycz ny mi Rzą -
du w gru pach do 5 osób, z za cho wa -
niem re żi mów sa ni tar nych. Sto wa rzy -
sze nie „FE NIX” po sia da wie le pla nów
roz wo jo wych, jed nak pan de mia wpro -
wa dza nie prze wi dzia ne ogra ni cze nia
na któ re nikt nie ma ma wpły wu.

– Cze ka my na po pra wę sy tu acji epi -

de micz nej. Jak tyl ko bę dzie my mie li zie -

lo ne świa tło – ru sza my ze zdwo jo ną si -

łą. No wy plac za baw oraz no we pro jek -

ty, w któ rych star tu je my na nad cho dzą -

cy rok 2021, po zwo lą nam na stwo rze -

nie wy jąt ko we go miej sca w na szej

dziel ni cy – na rzecz któ rej pra cu je my

z peł nym za an ga żo wa niem – mó wi
Woj ciech Le wiń ski, Pre zes Sto wa rzy -
sze nia „FE NIX”.

Od Re dak cji: Tekst ar ty ku łu prze ka -

za ny przez Sto wa rzy sze nie „FE NIX”. 

DOBRE WIEŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ZABORZA

spor to wo -re kre acyj ne



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. cho in ko wa kul ka. 6. nu -
mer w do wo dzie oso bi stym. 8. na po -
mnie nie. 9. ostrze na lu fie. 10. tę pa stro -
na sie kie ry. 13. spraw ca cho ro by. 16.
ro dzaj za pię cia. 19. pie ni się w rę -
kach. 20. ptak w ko mi nie. 21. sie lan -
ka. 22. re gu ła. 23. owo ce tar ni ny. 26.
cy try no wy do po traw. 30. ma ga zyn. 32.
nad par te rem. 33. sieć sprze da ży ksią -
żek i pra sy. 34. ra tu nek. 35. sto pień
woj sko wy. 38. śru ba ze stoż ko wym
łbem. 41. pen sja z ZUS -u. 44. pły nie
ko ry tem. 45. na sze mia sto. 46. przy sta -
dio nie Gór ni ka Za brze. 47. my dla na
ku la. 48. ro dzaj opa trun ku.

Pio no wo: 2. krew niak ży ra fy. 3.
gru pa ple mion w Afry ce. 4. mknie szo -

są. 5. świę tość. 6. miej sce ła sko tek. 7.
na sza Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa. 11. dom. 12. drzew ko na cza -
sie. 13. wol na po sa da. 14. dam ka
z ra mą. 15. słod ki, kwa śny i sło -
ny. 17. dzie cię cy bąk. 18. ma je ró -
ża. 24. sio stra Bal la dy ny. 25. nie żyt no -
sa. 27. łyk at mos fe ry. 28. czu bek cho -
in ki. 29. chwast zbo żo wy. 30. „szty le -
ty” zi my. 31. od głos ło mo ta nia. 35. pol -
ski herb szla chec ki. 36. Bo gu ro dzi ca
lub Ro ta. 37. wśród pa pug. 39. ilu stro -
wa ny ka ta log. 40. śpie wa ją cy dla
dzie ci smok. 42. po wieść E. Zo li. 43.
gaz wo kół nas. 

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 13�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 12÷13

e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl

Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
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


