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MIMO PANDEMII COVID-19...

Działalność naszej Spółdzielni
nie została zakłócona
Wraz z nadejściem tegorocznej
wiosny, nadszedł trudny okres dla
wszystkich – zarówno w życiu każdego z nas jak i dla tysięcy firm z różnych sektorów gospodarki. Pandemia
COVID-19 zatrzęsła naszą rzeczywistością i to w skali nie tylko ogólnokrajowej ale i globalnej. Także nasza
Spółdzielnia musiała dostosować swoje funkcjonowanie do wprowadzanych obostrzeń sanitarno-epidemicz-

nych. Ich celem, jak wiadomo, było
i jest przerwanie łańcuchów rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19.
W funkcjonowaniu naszej Spółdzielni kluczową kwestią jest sprawne załatwianie spraw mieszkańców
naszych zasobów. Każdego dnia poszczególne działy GSM „Luiza” oraz
Dokończenie na str. 2

Działalność naszej Spółdzielni
nie została zakłócona
Dokończenie ze str. 1

biura Rejonów I w Zabrzu – Zaborzu
i Rejonu II w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach odwiedza wielu interesantów. W dobie pandemii stwarza to nie
tylko określone zagrożenie dla nich
samych ale także dla pracowników
naszej Spółdzielni.
W związku z zaistniałą sytuacją
i wprowadzonymi rygorami epidemicznymi, Zarząd naszej Spółdzielni
podjął szereg decyzji w sferze organizacji pracy i bezpieczeństwa obsługi
interesantów. W kolejnych miesiącach dostosowywał je do aktualnej
sytuacji epidemicznej, która jesienią
br. przybrała na sile.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
przyjęty na 2020 rok harmonogram
prac remontowych, napraw i inwestycji jest sukcesywnie realizowany.
Zgodnie z planem są realizowane takie
przedsięwzięcia jak: termomoderniza-

cja wraz z uciepłownieniem budynków przy ul. 1 Maja 26-32 w Zabrzu,
termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Chroboka 20-22 w Rudzie Śląskiej, remonty
dachów, m.in. w budynkach przy ul.
Modrzewiowej 4, ul. Kalinowej 1515c, ul. Korczoka 89, nowe poszycie
dachowe budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Zabrzu. Ponadto zostały pomalowane kolejne klatki schodowe.
Wkrótce zostanie ukończona przebudowa parterowej kondygnacji siedziby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
W efekcie powstanie nowoczesna
przestrzeń biurowa dla obsługi mieszkańców naszych zasobów. Piszemy
o tym obszernie na str. 4 naszego Biuletynu Informacyjnego.
W rządowym programie przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 zastosowano szereg działań osłonowych – wsparcia

finansowego dla wielu tysięcy firm
produkcyjnych i usługowych. Spółdzielczość mieszkaniowa nie została
w nich uwzględniona.
Dodatkowe obostrzenia związane
z pandemią COVID-19 uniemożliwiły przeprowadzanie w naszej Spółdzielni przetargów na najem mieszkań. Tym samym pozbawiono naszą
Spółdzielnię dodatkowych środków
finansowych, które zasilają fundusz
remontowy. Mimo wielu ograniczeń
w sferze ekonomicznej, rok 2020 nie
spowodował zagrożeń w funkcjonowaniu GSM „Luiza”.
Przed naszym krajem jednak nadal stoi wielka niewiadoma. Trudno
przewidywać jak długo potrwa jeszcze pandemia. Jesienne nasilenie
COVID-19 każe patrzeć w przyszłość z dużą dozą nieufności. Aby
zachować zdrowie mieszkańców
i pracowników Spółdzielni, apelujemy o zachowanie ostrożności w kontaktach międzyludzkich. Bądźmy
solidarni i nie narażajmy się wzajemnie na utratę zdrowia a nawet
życia.

RZECZNIK PRASOWY UM ZABRZE INFORMUJE

Ścieżka rowerowa połączy Zaborze z Biskupicami
Niedawno został oddany do użytku pierwszy odcinek drogi rowerowej Zaborze-Biskupice. Liczący 300
metrów fragment wzbogacił infrastrukturę rowerową w naszym mieście, której łączna długość wynosi
blisko 100 km.
Inwestycja została zrealizowana
w ramach utworzonego w bieżącym
roku zadania inwestycyjnego pn. „Zabrzańskie trasy rowerowe” i jest
jednym z elementów realizowanej
przez Zabrze polityki rowerowej. Droga rowerowa Zaborze-Biskupice wpisuje się w szereg realizowanych działań inwestycyjnych, mających na celu ułatwienie, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwienie rowerzystom poruszania się po naszym mieście – nie tylko w celach rekreacyjnych. Dostosowanie do funkcji ścieżki dla pieszych i rowerów ok. 300 metrowego odcinka drogi wewnętrznej
2

(ul. Trębacka) w dzielnicy Biskupice
wraz z jej przedłużeniem w kierunku
dzielnicy Zaborze Północ kosztowało
blisko 200 tys. zł. W ramach prac zamontowano lampy solarne, które zapewniają oświetlenie.
Pierwotnie w celu budowy trasy
mieszkańcy złożyli wniosek do Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2019, jednak po opracowaniu
dokumentacji projektowej szacunkowa wartość robót przekroczyła wartość
wniosku i nie było możliwości wykonania robót w ramach ZBO.

– Mając na uwadze całokształt działań związanych z polityką rowerową,
znaleźliśmy inny sposób – roboty zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego, a środki na budowę
pochodzą m.in. z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który
Miasto Zabrze pozyskało na realizację
zadań inwestycyjnych – informuje
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza. W najbliższym czasie
będziemy mogli udostępnić koncepcję
budowy ścieżek rowerowych na terenie Zabrza, która została opracowana
na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg
i Infrastruktury Informatycznej. Obecnie trwa jej opiniowanie i będą wprowadzane do niej drobne korekty.
Warto podkreślić, że wszystkie
nowe projekty drogowe przygotowywa ne przez MZDiII w Za brzu
uwzględniają powstanie infrastruktury rowerowej.
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Jak ekonomicznie korzystać
z centralnego ogrzewania?
Większa część mieszkańców naszej
Spółdzielni zajmuje mieszkania w budynkach ogrzewanych ciepłem z dala czynnym. Mówiąc mniej technicznym językiem chodzi o centralne
ogrzewanie. Taki system jest bardzo
wygodny ale nie jest najtańszy. Warto więc w sezonie grzewczym zadać
sobie kluczowe pytanie: jak ekonomicznie korzystać z centralnego ogrzewania, aby rachunki za nie były możliwie niskie. W tym względzie z pomocą przychodzi nam przede wszystkim
nowoczesna technika. Wiele jednak zależy od nas samych. Ale po kolei…
Dlaczego warto oszczędzać ciepło?
W zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni kilkadziesiąt budynków posiada centralne ogrzewanie.
Od wielu lat są w nich zainstalowane,
nowoczesne elektroniczne podzielniki ciepła. Cechują się one wielokrotnie
większą dokładnością odczytu w stosunku do starszych podzielników ciepła typu wyparkowego. Warto jednak
wiedzieć, że podzielnik ciepła nie jest
licznikiem ale urządzeniem, które pomaga podzielić koszt ciepła zużytego przez cały budynek pomiędzy poszczególne mieszkania. Dzięki niemu
możemy określić, którzy mieszkańcy
zużywają więcej ciepła, a którzy mniej.
Podzielnik elektroniczny ma czujnik
temperatury (przymocowany z tyłu
do obudowy), który mierzy temperaturę grzejnika, oraz zegar elektroniczny mierzący czas, przez który konkretna temperatura się utrzymywała.
Jak wykazały badania naukowe,
warto oszczędzać energię cieplną
choćby dlatego, że obniżenie kosztów
ogrzewania lokalu o 8,5 proc. rocznie
to jeden miesiąc grzania za darmo. Ciepło nie jest tanie. Opłaty za centralne
ogrzewanie to średnio 60 proc. opłat
za mieszkanie. Nie da się więc ukryć,
że stanowią one coraz większe obciążenie domowych budżetów. Jak zatem
można oszczędzać energię cieplną
i na co zwrócić szczególną uwagę?
Przede wszystkim nie należy zimą

pozostawiać otwartych okien na długie godziny, by w ten sposób obniżyć
zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniach (robimy tak zwykle, gdy
na dworze robi się nieco cieplej i świeci słońce). Wietrzenie mieszkania nie
musi trwać więcej niż kilkanaście
minut. Zbyt duża zawartość pary
wodnej w mieszkaniu (wilgotność
powietrza) powoduje, że musimy zużyć większą ilość ciepła, aby usunąć
zalegającą w mieszkaniu parę wodną.
Ponieważ ogrzanie wody wymaga
ok. 3-4 razy więcej energii niż ogrzewanie powietrza, więc odpowiednio
tyle też razy więcej zużywamy energii – co wydatnie zwiększa koszty
ogrzewania. Wbrew temu co na co

dzień myślimy, otwarcie okna w zimne dni wcale nie musi powodować
zwiększenia kosztów ogrzewania,
a wręcz odwrotnie – ich zmniejszenie
w wyniku właściwego wietrzenia
mieszkania. Nie chodzi bowiem o obniżanie temperatury w pokojach poniżej 19-20 ºC, a o minimalizację strat
ciepl nych. Ra cjo nal ne wie trze nie
mieszkania zapewnia nam lepsze samopoczucie, jak również uchroni ściany przed za wil go ce niem i ple śnią – może ona szybko się pojawić
w źle wietrzonym, zaparowanym pomieszczeniu. Walka z tymi kłopotliwymi „przybyszami” jest nie tylko droga, ale i czasochłonna.
Warto też wymienić stare wypaczone okna na nowe, o niższym współczynniku przenikania – dzięki temu
unikniemy dopłat, co powinno w ciągu kilku lat zamortyzować tę inwesty-

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (91) 2020
●

cję. Nie należy też używać grzejników, jako suszarek do prania lub zasłaniać je kotarami, szafkami itp. Istniejące w mieszkaniach kratki wentylacyjne nie mogą być zasłaniane.
Zadbaj o siebie sam…
Po nie waż na sza Spół dziel nia
w aspekcie gospodarowania ciepłem
nie ma wpływu na użytkownika mieszkania, więc zapewnienie właściwego
(optymalnego) ogrzewania mieszkania
całkowicie zależy od jego użytkownika. On bowiem sam decyduje o stopniu wykorzystania urządzeń wentylacyjnych mieszkania jak i o stopniu oraz
czasie uchylenia okien.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą normą PN-83/03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 użytkownik lokalu
winien doprowadzać do mieszkania powietrze w następujących ilościach:
kuchnia – 70m3/h; łazienka (bez urządzeń gazowych) – 50 m3/h; pomieszczenia mieszkalne i sypialnie – 15 m3/h.
Najprostszym, praktycznym sposobem kontroli ilości wprowadzanej
do mieszkania ilości powietrza jest
wyposażenie mieszkania w higrometr (miernik wilgotności). Jeżeli
wska za nie urzą dzenia przekracza 40%, należy bezwzględnie otworzyć okno – widocznie napływ powietrza przez napowietrzniki lub naturalnymi szczelinami jest niewystarczający.
Jaka jest różnica pomiędzy
licznikiem ciepła i podzielnikiem?
Wśród użytkowników centralnego
ogrzewania często mylnie są rozumiane pojęcia: licznik ciepła i podzielnik
ciepła. Licznik ciepła jest urządzeniem
rejestrującym ilość energii cieplnej,
wyrażonej w GJ, dostarczonej do budynku w danym okresie rozliczeniowym. Ilość cie pła ob li cza na jest
na podstawie pomiaru przepływu wody w ciepłociągu oraz temperatury wody zasilającej i powrotnej. Natomiast
podzielniki ciepła nie rejestrują ilości
energii cieplej w GJ, lecz wskazują
na udział da ne go po miesz cze nia
w ogólnym zużyciu zarejestrowanym
przez zainstalowany w budynku licznik ciepła.
3

W SIEDZIBIE GSM „LUIZA”

Nowy standard obsługi mieszkańców

J

ednym z głównych zadań realizowanych przez naszą
Spółdzielnię jest stała poprawa jakości obsługi mieszkańców. W roku jubileuszu 25-lecia istnienia GSM „Luiza”, któremu przyświeca myśl: „Spółdzielnia przyjazna
mieszkańcom” szykuje się wymowne jej potwierdzenie.
Na parterowej kondygnacji siedziby GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Wolności 412 zostanie wkrótce oddana
do użytku nowa przestrzeń biurowa. Usytuowanie na par-

4

terowej kondygnacji działów zajmujących się: opłatami
za mieszkanie, rozliczaniem wody, windykacją oraz sprawami członkowsko-prawnymi z pewnością ułatwi obsługę mieszkańców naszej Spółdzielni.
Inwestycja jest finansowana z niedawno uzyskanego
od Urzędu Miasta Zabrze odszkodowania przyznanego przez
Wojewodę Śląskiego. Poniżej publikujemy schemat sytuacyjny parterowej kondygnacji wraz z jej szczegółowym opisem.
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W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Dobiega końca termomodernizacja
budynku przy ul. Chroboka 20-22

D

obiega końca termomodernizacja trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Chroboka nr 20 – 22 w Rudzie Śląskiej (posiada on dwie klatki schodowe z 18 mieszkaniami).
Budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Podłączenie oraz zainstalowanie wymiennika ciepła w piwnicy wykonał dostawca ciepła – „Węglokoks Energia”. W budynku zostały wykonane instalacje centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej (ciepło z dala czynne). Wymieniono rury kanalizacyjne oraz sieć rur dla wody zimnej. Ściany zewnętrzne budynku obłożono styropianem o grubości 15 cm. W trakcie docieplenia są ściany piwnic oraz cokoły budynku. Docieplone zostaną także ściany wewnętrzne strychu, wokół klatki schodowej oraz strop nad ostatnią
kondygnacją. Wyremontowane będzie również poszycie dachowe. Wymieniono stolarkę okienną w piwnicach i na poddaszu. Nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych
zostaną zamontowane nowe zadaszenia.
Warto podkreślić, że wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynku przy ul. Chroboka 20–22, zlikwidowane zostały piece węglowe (kaflowe i kuchenne) oraz kotły
węglowe – co przyczyni się do obniżenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery w Rudzie Śląskiej.

Taniec ze śmieciami czas… zakończyć

P

roblem wywozu a następnie zagospodarowania śmieci
w Zabrzu jakoś nie może doczekać się szczęśliwego
rozwiązania. Nie dość tego, że jest drogo, to jeszcze byle
jak… Niezależnie od lokalizacji danej nieruchomości – utyskiwań i krytycznych uwag mieszkańców nie ma końca.
Nasza Spółdzielnia posiadająca budynki w różnych rejonach miasta odnotowuje, od około 2 miesięcy, coraz więcej krytycznych sygnałów/zgłoszeń, że śmieci nie są wywożone zgodnie z harmonogramem, nie wszystkie są
zabierane. Oddzielny problem to odbiór tzw. gabarytów.
Zarząd naszej Spółdzielni i jego odpowiednie służby w tej
sprawie wielokrotnie interweniowały w różnych jednostkach
organizacyjnych Gminy Zabrze (w tym i w Straży Miejskiej) – zarówno pisemnie jak i osobiście. Niestety, na tym
moc sprawcza GSM „Luiza” się kończy. Mimo zapewnień,
że coś się zmieni – wyraźnej poprawy nie widać.
Pragniemy zapewnić naszych mieszkańców, że Spółdzielnia nadal będzie z determinacją domagać się od władz
samorządowych Zabrza skutecznego wyeliminowania nieprawidłowości w tej sferze funkcjonowania miasta. Mimo
że nie mamy wpływu na wywóz i gospodarowanie śmieciami, za powstałe niedogodności wypada nam mieszkańców
zabrzańskich zasobów GSM „Luiza” – przeprosić.
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DOBRE WIEŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ZABORZA

Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niejodpowiedzina zadawaneprzez
członków i najemców Spółdzielnipytaniaw kwestiachprawnych.
Pytaniamożna zadawaćtakże telefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-12wewn. 47,48,Dział
Członkowski–w każdypiątekw godz.
10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny
SpółdzielnimgrBogusławRumas.

Spłata zadłużenia
Zamieszkuję wspólnie z moimi
rodzicami, którzy od jakiegoś czasu
zalegają z opłatami za wynajem
mieszkania. Sąd wydał nakaz zapłaty zaległości, który dotyczy także mojej osoby. Czy muszę spłacać długi
za moich rodziców?
Zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają
solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
Odpowiadają one za okres stałego
zamieszkiwania w lokalu. Z tego powodu również od uzyskania pełnoletności dzieci stale zamieszkujące
z rodzicami są zobowiązane do uiszczania należności za lokal wynajmowany przez rodziców. Dlatego Spółdzielnia ma obowiązek pozwać
dłużników o zapłatę. Solidarna odpowiedzialność dłużników polega
na tym, że komornik, na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego,
może wybrać od której osoby będzie
egzekwował zasądzoną należność.
Osoba ta po zapłacie zadłużenia,
może żądać w drodze regresu zwrotu odpowiednich sum od pozostałych dłużników.
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Wkrótce nowe obiekty
Dużym echem odbiła się informacja
na temat Budżetu Obywatelskiego 2020
r., w którym największym wygranym
została dzielnica Zabrza – Zaborze.
Przypomnijmy, iż ostatni projekt, wspierany prze Radę Dzielnicy Zaborze,
w ramach budżetu obywatelskiego,
wygrał w 2016 roku. Efektem tamtego
sukcesu jest boisko do piłki nożnej
przy Szkole Podstawowej numer 17.
W tym roku wygrały projekty autorstwa Sebastiana Dziębowskiego – zaakceptowane i wspierane przez Radę
Dzielnicy Zaborze. Zaborze wygrało
projekt ogólnomiejski, w ramach
którego powstanie park zielony usytuowany w sąsiedztwie zakładu karnego. Będzie to pierwszy etap stworzenia miejsca wypoczynkowo – re-

kreacyjnego w tej dzielnicy miasta.
Druga inwestycja w ramach projektu dzielnicowego powstanie w trzech
lokalizacjach Zaborza, dzięki czemu
duża grupa mieszkańców w różnym
przedziale wiekowym będzie mogła
skorzystać z nowych inwestycji.
Pierwsza z nich to budowa placu zabaw przy ulicy Kalinowej 9 wraz ze
strefą SPA- strefą relaksu dla dorosłych.
Plac ten będzie położony na terenie Stowarzyszenia „FENIX”. Drugie przedsięwzięcie to budowa boiska do piłki
plażowej przy ulicy Wyciska, na terenie obiektu sportowego MKS Zaborze.
Trzecia inwestycja powstanie na terenie Szkoły Podstawowej numer 18 (stare Gimnazjum nr 9) w ramach której
powstanie siłownia pod chmurką, po-

Przeglądy techniczne – warunkiem
bezpiecznego zamieszkiwania
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 kanałów (kominów) wentylacyjnych/spalinowych pomieszczeń mieszkalnych i nie tylko.
Wszystko to musi sprawnie funkcjonować a przy tym być bezpieczne. Dlatego ustawodawca ustanowił wymóg dokonywania okresowych przeglądów technicznych, który to obowiązek spoczywa na zarządcy nieruchomości, w tym
i na naszej Spółdzielni. 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 uprawnionych do przeprowadzania ww. przeglądów.
Dlatego apelujemy do mieszkańców: Przeglądy techniczne są realizowane w interesie wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość. Choć
ustawodawca w czasie pandemii złagodził terminy ich wykonywania, to
jednak nikogo nie zwolnił z tego obowiązku – w tym także z udostępniania swoich mieszkań do tych celów. Lokator, który nie wpuścił do mieszkania osoby wykonujące przegląd techniczny sporo ryzykuje. Ponosi on
bowiem pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki nieprawidłowego
działania urządzeń i przewodów, które mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników budynku.
Przeglądy techniczne są wykonywane z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemicznych, a zwłaszcza z przestrzeganiem zasady: D, D, M – Dystans, Dezynfekcja, Maseczka i trwa do kilkunastu minut.
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sportowo-rekreacyjne
łączona z mini flow parkiem. Łączna
kwota, która zostanie przekazana
na wyżej wymienione inwestycje
to 810 tysięcy złotych.
Ważną rolę w tegorocznej wygranej
odegrała współpraca między Radą
Dzielnicy, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi. Dzięki
uprzejmości i pomocy Radnego Dzielnicy, Prezesa Stowarzyszenia „FENIX” – Wojciecha Lewińskiego,
mieszkańcy, którzy mieli utrudniony
dostęp do internetu, mogli oddać swój
głos w siedzibie Stowarzyszenia – co
znacznie przyczyniło się do wygranej.
– Serdecznie podziękuję w imieniu
całej Rady Dzielnicy Zaborze Północ
wszystkim mieszkańcom za wsparcie
i oddanie głosu – mówi Antoni Strzoda, Przewodniczący Zarządu Rady
Dzielnicy. Dziękuję w szczególności
za pomoc Stowarzyszeniu „FENIX”,
MKS Zaborze, Szkole Podstawowej
nr 18 i 17, Sympatykom Górnika Zabrze z Zaborza i Poremby, Przedszkolu nr 18 i 47, ZSO nr 14, UKS Spartakus, Fundacji Dobrzy Ludzie Dzieciom
oraz wszystkim innym, którzy wspierali
nasze projekty.
Pomimo obecnej trudnej sytuacji
związanej z pandemią COVID-19,
Rada Dzielnicy nadal efektywnie pracuje na rzecz mieszkańców i instytucji dzielnicy Zaborze. Dzięki staraniom
Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Dariusza Piskora oraz dzięki przychylności Rady Miasta Zabrze – Rada
Dzielnicy uchwaliła jednogłośnie, że
fundusze, które nie zostały wydatkowa-

ne, zostaną przeznaczone na sprzęt dydaktyczny i sportowy dla szkół i przedszkoli z Zaborza.
Sto wa rzy sze nie
„FENIX” i jego nowy Zarząd od ponad
ro ku z po wo dze niem realizuje swoje cele statutowe. Otacza opieką swoich podopiecznych – seniorów z całej
dzielnicy, dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Jest to ważne zwłaszcza
teraz, w trudnych czasach pandemii.
Dzięki staraniom członków Zarządu,
osób koordynujących oraz przychylności UM Zabrze pozyskano środki finansowe w ramach programów dla seniorów. Wprowadzono bezpłatne zajęcia
aktywności fizycznej w terenie tj. TaiChi i Nordic Walking z których korzystają mieszkańcy Zaborza.
Dużym sukcesem Stowarzyszenia
„FENIX” w realizacji programów
(których koordynatorem i autorem
jest Przewodniczący Antoni Strzoda
wraz z COP-em w Zabrzu) jest przyznany Program ASOS 2020 – Aktywny Senior. Wspiera on sferę psychiczną i fizyczną seniorów Zaborza.
Wprowadzono szkolenia i warsztaty
pn.: Ekosenior, Profilaktyka zdrowia,
Edukacja prawna. Cieszą się one
ogromną popularnością wśród osób
starszych. Choć w obecnej sytuacji
i wprowadzonych obostrzeń, nie można prowadzić ww. zajęć w tradycyjnej
formie, to jednak, aby zachować cią-
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głość i kontakt seniorów z otoczeniem,
zmieniona została ich forma. Aktualnie ww. szkolenia można pobrać
w formie elektronicznej lub papierowej, a w razie potrzeby i niejasności,
wykładowcy służą pomocą w formie
teleporady. Zajęcia Tai-Chi, Nordic
Walking odbywają się na świeżym powietrzu – zgodnie z wytycznymi Rządu w grupach do 5 osób, z zachowaniem reżimów sanitarnych. Stowarzyszenie „FENIX” posiada wiele planów
rozwojowych, jednak pandemia wprowadza nieprzewidziane ograniczenia
na które nikt nie mama wpływu.
– Czekamy na poprawę sytuacji epidemicznej. Jak tylko będziemy mieli zielone światło – ruszamy ze zdwojoną siłą. Nowy plac zabaw oraz nowe projekty, w których startujemy na nadchodzący rok 2021, pozwolą nam na stworzenie wyjątkowego miejsca w naszej
dzielnicy – na rzecz której pracujemy
z pełnym zaangażowaniem – mówi
Wojciech Lewiński, Prezes Stowarzyszenia „FENIX”.
Od Redakcji: Tekst artykułu przekazany przez Stowarzyszenie „FENIX”.
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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
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 godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
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. choinkowa kulka. 6. numer w dowodzie osobistym. 8. napomnienie. 9. ostrze na lufie. 10. tępa strona siekiery. 13. sprawca choroby. 16.
rodzaj zapięcia. 19. pieni się w rękach. 20. ptak w kominie. 21. sielanka. 22. reguła. 23. owoce tarniny. 26.
cytrynowy do potraw. 30. magazyn. 32.
nad parterem. 33. sieć sprzedaży książek i prasy. 34. ratunek. 35. stopień
wojskowy. 38. śruba ze stożkowym
łbem. 41. pensja z ZUS-u. 44. płynie
korytem. 45. nasze miasto. 46. przy stadionie Górnika Zabrze. 47. mydlana
kula. 48. rodzaj opatrunku.
Pionowo: 2. krewniak żyrafy. 3.
grupa plemion w Afryce. 4. mknie szo-

są. 5. świętość. 6. miejsce łaskotek. 7.
nasza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 11. dom. 12. drzewko na czasie. 13. wolna posada. 14. damka
z ramą. 15. słodki, kwaśny i słony. 17. dziecięcy bąk. 18. ma je róża. 24. siostra Balladyny. 25. nieżyt nosa. 27. łyk atmosfery. 28. czubek choinki. 29. chwast zbożowy. 30. „sztylety” zimy. 31. odgłos łomotania. 35. polski herb szlachecki. 36. Bogurodzica
lub Rota. 37. wśród papug. 39. ilustrowany katalog. 40. śpiewający dla
dzieci smok. 42. powieść E. Zoli. 43.
gaz wokół nas.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 13dadząrozwiązanie
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

