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W zasobach GSM „Luiza”

Stała poprawa komfortu
zamieszkiwania

J

ednym z istotnych działań naszej
Spółdzielni jest stała dbałość o poprawę komfortu zamieszkiwania.
Chodzi tu nie tylko o tak złożone
przedsięwzięcia jak kompleksowa termomodernizacja budynków, ale także
o szereg innych, takich jak: poprawa
estetyki osiedlowych terenów, w tym
urządzanie placów zabaw dla dzieci
i parkingów, budowa nowoczesnych
miejsc na śmietniki, dodatkowe punkty świetlne, malowanie klatek schodowych itp.
Podczas Walnego Zgromadzenia
Członków w częściach, które odbyło się

w czerwcu br. wiele zgłoszonych wniosków dotyczyło odnowienia klatek schodowych.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, malowanie klatek schodowych odbywa się raz
na 10 lat, a koszt wykonania jest pokrywany z funduszu remontowego danej
nieruchomości.
Zarząd naszej Spółdzielni dokonał
przeglądu stanu rzeczy w tym zakresie
i przyjął harmonogram malowania klatek
schodowych na najbliższe lata. Harmonogram został zatwierdzony przez Radę
Dokończenie na str. 2

W ZASOBACH GSM „LUIZA”

Stała poprawa
komfortu
zamieszkiwania
Dokończenie ze str. 2

W listopadzie br. zakończono realizację konstrukcji balkonów tarasowych w budynkach GSM
„Luiza” w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, przy ul. Bielszowickiej 93

KOMUNIKAT
GSM „Luiza” w Zabrzu informuje, że zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 11
pkt 1 Statutu Spółdzielni, wysokość wpisowego od dnia 1.01.2012 r. ustala się na kwotę 375,00 zł., tj. ¼ minimalnego wynagrodzenia
za pra cę, o któ rym mo wa w usta wie
z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

KOMUNIKAT
Informujemy, że ewentualne
reklamacje dotyczące rozliczenia
kosztów i opłat za zużyte ciepło
w sezonie grzewczym 2010/2011
r. należy składać w sekretariacie
GSM „Luiza” (Zabrze, u. Wolności 412) w terminie do 15
stycznia 2012 r.

Korzystnie zmieniło się otoczenie budynku należącego do naszej Spółdzielni, przy ul. Korczoka 61. Tam, gdzie jeszcze nie tak dawno znajdował się dziki, zaniedbany teren powstał nowoczesny, ogrodzony i strzeżony kompleks 42 garaży. Prywatny inwestor po wykupieniu terenu,
uporządkował go i zdecydował o jego użytecznym zagospodarowaniu – ku zadowoleniu okolicznych mieszkańców i… posiadaczy samochodów. Wielu z nich nie musi już z niepokojem wyglądać przez okno czy nie dzieje się coś złego z ich pojazdem.
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Nadzorczą GSM „Luiza”. Głównymi
kryteriami przyjętymi w tym harmonogramie są:
◆ wspomniany już minimalny 10 – letni
okres jaki musi upłynąć od poprzedniego malowania
◆ stan środków finansowych na funduszu remontowym danej nieruchomości
pozwalający na pokrycie kosztów pomalowania znajdujących się w niej
klatek schodowych.

Mając na względzie możliwie szeroką
realizację wniosków zgłoszonych podczas zebrań WZCz, w tym także tych
wniosków, które dotyczyły malowania
klatek schodowych przyjęto, iż zostaną
one pomalowane do końca bieżącego roku – pomimo, że niektóre z nich znajdują się w nieruchomościach z ujemnym
stanem konta na funduszu remontowym.
Obok na str. 3 publikujemy wykaz nieruchomości, w których będą malowane
klatki schodowe w poszczególnych latach. Kolejność realizacji została ustalona według ww. kryteriów.
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PLan robót MaLarSkICh
IV kw. 2011 r.
KLATKI NIEOGRZEWANE
1. Orzechowa 19, wniosek WZCz – zrealizowano
2. de Gaulle`a 12, 14, 16, wniosek WZCz
– zrealizowano
3. Kobylińskiego 1-7 – wniosek WZCz
– zrealizowano
4. Paderewskiego 18-20 – zrealizowano
5. Wolności 220 – zrealizowano
KLATKI OGRZEWANE
1. Zamenhofa 4, wniosek WZCz – realizacja do końca br.
2. Bielszowicka 98, wniosek WZCz – realizacja do końca br.
3. Kokota 145, wniosek WZCz – realizacja do końca br.
4. Kokota 162, wniosek WZCz – realizacja do końca br.
5. ks. Niedzieli 55, wniosek WZcz – zrealizowano
6. Kawika 9, wniosek WZCz – realizacja
do końca br.
7. Korczoka 54, zaplanowano – zrealizowano
8. Korczoka 56, zaplanowano – realizacja do końca br.
9. Korczoka 58, zaplanowano – realizacja do końca br.

8. Równoległa 7a
9. ks. Niedzieli 53
10. ks. Niedzieli 51
11. Miodowa 15
12. Zamenhofa 6
13. Zamenhofa 2
14. Kawika 11
15. Bielszowicka 96
16. Piernikarczyka 2
PLanoWanE na 2013
KLATKI NIEOGRZEWANE
1. 1 Maja 26-32
3. Kobylińskiego 2-10
4. Małgorzaty 5,7
5. Mikołowska 4-6
6. Mikulczycka 4
7. Wolności 231-233-235
8. de Gaulle`a 24-30a
KLATKI OGRZEWANE
1. Bielszowicka 91
2. Bielszowicka 93
3. Bielszowicka 95
4. ks. Niedzieli 57
5. ks. Niedzieli 59
6. Porzeczkowa 1-3-5
7. Energetyków 10
8. Energetyków 21
PLanoWanE na 2014

PLanoWanE na 2012
KLATKI NIEOGRZEWANE
1. Boh. Warszawskich 7-9a
2. Buchenwaldczyków 20a
3. Janika 21
4. Kalinowa 28
5. Korczoka 88
6. Korczoka 90
7. Olchowa 10
8. Racławicka 2,4
9. Rostka 2
10. Rostka 4
11. Rajska 1,2,3,5,7,9
12. W. Walewskiego 20-22a
13. Węgielna 5
14. Węgielna 11
15. Węgielna 13
16. Węgielna 14
17. Węgielna 16
18. Węgielna 17
19. Węgielna 18
20. Węgielna 20

KLATKI NIEOGRZEWANE
1. Powstańców Śl. 18-20
2. Orzechowa 17
3. Wolności 391
4. de Gaulle`a 2-10
5. Krasińskiego 20-34
6. Jałowcowa 12
7. Jałowcowa 14
8. Jałowcowa 16
9. Jałowcowa 18
10. Leszczynowa 9
11. leszczynowa 11
12. Leszczynowa 13
13. Leszczynowa 19
14. Korczoka 65
15. Kawika 13
16. Kawika 15
17. Wolności 357
18. Kowalska 1, 3, 5
KLATKI OGRZEWANE
1. Dz. Rodła 6
2. Dz. Rodła 8
3. Janika 17
4. Kawika 24
5. Kawika 26
6. Kawika 28
7. Równoległa 7

KLATKI OGRZEWANE
1. Solidarności 28
2. Leszczynowa 2
3. Leszczynowa 4
4. Leszczynowa 6
5. Korczoka 72
6. Korczoka 74

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (55) 2011
●

PLanoWanE na 2015
KLATKI NIEOGRZEWANE
1. Chroboka 1-3
2. Chroboka 4-6
3. Chroboka 5-7
4. Chroboka 8-10
5. Chroboka 20-22
6. Bielszowicka 100a
7. Mendego 25
8. Pawłowska 57
9. Barlickiego 1-10
10. Rataja 14
11. Sierakowskiego 3, 4
12. Sienkiewicza 45
13. Szymanowskiego 4
14. Trębacka 11
KLATKI OGRZEWANE
1. Leszczynowa 16
2. Leszczynowa 25
3. Leszczynowa 27
4. Leszczynowa 29
5. Kawika 20, 22
PLanoWanE na 2016
KLATKI NIEOGRZEWANE
1. Brola 4
2. Brola 5
3. Brola 9
4. Brola 11
5. Lompy 21, 23, 27
6. Wolności 359
7. Wolności 361
8. Wolności 370
9. Wolności 380
10. Wolności 381
11. Wolności 385
12. Wolności 396
13. Knosały 15
14. Knosały 15
15. Kokota 171, 173
16. Kokota 253
17. Sikorskiego 124
18. Sikorskiego 137
19. Tyska 16
20. Zjednoczenia 1
21. Zjednoczenia 2
22. Zjednoczenia 3
23. Zjednoczenia 6
24. Zjednoczenia 8
25. Zjednoczenia 9
26. Zjednoczenia 10
27. Zjednoczenia 11
28. Zjednoczenia 14
KLATKI OGRZEWANE
1. Międzyblokowa 1
2. Międzyblokowa 3
3. Banachiewicza 17
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Wykaz wniosków zgłoszonych
w czasie Walnego Zgromadzenia Członków
GSM „Luiza” w częściach
w dniach 15 ÷ 29.06.2011 r.
Stan realizacji na dzień 30.11.2011 r.
Od redakcji:
We wrześniowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego zamieściliśmy wykaz realizacji wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach w dniach 15 ÷ 29.06.2011 r. (wg stanu realizacji
na dzień 5.09.2011 r.)
Obecnie prezentujemy wykaz realizacji tylko tych wniosków, które zostały zrealizowane w okresie od 6.09.2011 r.
do 30.11.2011 r.

PIErWSZa CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 15.06.2011 r.:
1. Wniosek w sprawie wystosowanie pisma do Urzędu
Miejskiego w Zabrzu dot. wpływu ruchu samochodowego
(dużych pojazdów ciężarowych, TIR-ów na wstrząsy w budynkach przy ul. Gen. de Gaulle’a. W lokalach mieszkalnych, korytarzach ww. budynków występują liczne
spękania, co wpływa na obniżenie rynkowej wartości ww.
nieruchomości.
Zarząd GSM „Luiza” 20.07. br. wystosował w powyższej sprawie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Ponieważ Urząd Miejski nie zareagował na ww. pismo,
GSM „Luiza” wystosowała w dniu 22.11. br. kolejne
(czwarte już) pismo w tej sprawie.
5. Wniosek w sprawie wykonania kominów wentylacyjnych przy ul. 3-go Maja bez uwzględniania sprzeciwu większości mieszkańców budynku.
na ww. inwestycję jest konieczna zgoda większości
mieszkańców ww. nieruchomości. Do dnia 30.11.2011 r.
ww. zgoda nie wpłynęła do Zarządu GSM „Luiza”.
6. Wniosek w sprawie złej jakości wykonanego remontu
dachu oraz schodów wejściowych do piwnicy. (dotyczy budynku przy ul. De Gaulle’a 26a).
remont schodów do piwnicy od strony podwórka jest
w trakcie realizacji.
7. Wniosek w sprawie wykonania centralnego ogrzewania
w budynku przy ul. Mikulczyckiej 4.
Zarząd GSM „Luiza” wystąpił z pismem do ZPEC
o określenie możliwości podłączenia tej nieruchomości
do nitki ciepłowniczej oraz o wykonanie przez ZPEC wymiennikowni. Do dnia 30.11.2011 r. brak odpowiedzi ze
strony ZPEC Zabrze w tej sprawie.
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9. Wniosek w sprawie przywrócenia centralnego ogrzewania w piwnicy budynku przy ul. Heweliusza 34.
Wniosek jest możliwy do zrealizowania pod warunkiem zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości
przy ul. heweliusza (tj. od nr 22 do nr 34).
Do tej pory (30.11.2011 r.) ww. zgoda nie wpłynęła
do Zarządu GSM „Luiza”
10. Wniosek w sprawie wykończenia schodów, wymianę
okien na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych a także malowanie klatki w budynku przy ul. Gen. de Gaulle’a 14.
W sprawie wymiany okien: okna na klatkach schodowych przy ul. De Gaulle’a 12, 14, 16 zostały wymienione.
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ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” – patrz harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.
DrUGa CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 16.06.2011 r.:
3. Wniosek w sprawie pomalowania klatki schodowej, wymiany okien i drzwi wejściowych w klatce przy ul. Kobylińskiego 7.
ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” patrz: harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.*
4. Wniosek (dotyczy budynku przy ul. Korczoka 91)
w sprawie wymiany drzwi wejściowych, pomalowanie nieestetycznych fragmentów ścian, które pozostały po ściągnięciu starych skrzynek na listy, zawieszenie wewnątrz klatki
schodowej pojemnika na gazetki reklamowe oraz o zwrócenie uwagi firmie sprzątającej, aby dokładniej sprzątała klatkę schodową na wszystkich piętrach i wywiązywała się
z umowy zawartej ze Spółdzielnią w tym zakresie.
ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.*
trZECIa CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 17.06.2011 r.:
1. Wniosek w sprawie wykonania śmietnika przy ul. Korczoka 59 i 61 i usunięcie go sprzed garaży. Przywrócenie instalatorów i pozostałych fachowców do Spółdzielni.
Odp. Śmietnik zostanie usunięty z obecnego miejsca i wykonany do końca bieżącego roku. Nowy śmietnik zostanie
zlokalizowany przy posesji nr 61. W związku z restrukturyzacją zatrudnienia w GSM „Luiza”, wymienieni we wniosku pracownicy zostali przekazani do firmy zewnętrznej.
W miesiącach październik – listopad br. wykonano dokumentację techniczną na ww. śmietnik.
2. Wniosek w sprawie remontu parkingów osiedlowych
oraz dziur w asfalcie – dot. ul. Kawika 24.
remonty osiedlowych parkingów zostały już wykonane. natomiast w sprawie wymienionych we wniosku
dziur w asfalcie jezdni przed budynkami przy ul. kawika skierowano 24.08.2011 r. pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu – ponieważ drogi wewnętrzne przy ww.
nieruchomościach należą do Gminy Zabrze. Do 30.11. br.
brak odpowiedzi ze strony UM w Zabrzu.
3. Wniosek w sprawie uzupełnienia lamperii po wymianie
skrzynek pocztowych przy ul. Korczoka 59e, zgłoszenia
do Urzędu Miejskiego w Zabrzu likwidacji tablicy ogłoszeń
przy ul. Korczoka 59e lub jej odnowę oraz o wykonanie no-

wego śmietnika zamykanego na klucz dla bloku przy ul.
Korczoka 59e.
Fragmenty ścian zostały pomalowane. W sprawie likwidacji lub odnowy tablicy ogłoszeń, Zarząd GSM „Luiza” wysłał w sierpniu br. stosowne pismo do Urzędu
Miejskiego w Zabrzu. Sprawę śmietnika wyjaśniono
w odpowiedzi na wniosek nr 1. tablica ogłoszeń została
zlikwidowana w październiku br.
5. Wniosek w sprawie podjęcia interwencji dotyczącej wykonania świateł drogowych na ulicach Korczoka – Kawika – Wyciska oraz postawienia znaku zakazu parkowania
samochodów na trawnikach przed budynkiem przy ul. Korczoka 57.
W sprawie wykonania świateł drogowych jw. ponownie
wystosowano (23.08.2011 r.) pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Spółdzielnia otrzymała29.09. br. odpowiedź z UM Zabrze cyt. „W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2011 r.
(…) Wydział Infrastruktury komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że odpowiedź na powyższe
została udzielona pismem (…) z dnia 25.03.2011 r. W piśmie z dnia 25.03.2011 r. czytamy m. in. cyt. „…skrzyżowanie ulic: Korczoka/Wyciska objęte jest II etapem
realizacji projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
W związku z powyższym, ze względu na kolizję prac drogowych wynikających z budowy sygnalizacji z pracami gospodarki wodno-ściekowej, nie jest zasadne ze względów
ekonomicznych i społecznych budowanie sygnalizacji
świetlnej przed rozpoczęciem prac związanych z poprawą
gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie”.
CZWarta CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 20.06.2011 r.:
1. Mieszkańcy budynku przy ul. Chroboka 7 złożyli wniosek o remont komina przy ul. Chroboka 7/4.
remont komina wykonano w październiku br.
2. Mieszkańcy budynków przy ul. Chroboka 8 i 10 złożyli
wniosek o wymianę okien na klatce schodowej oraz prześwietlenie drzew od strony ulicy i podwórka.
Prześwietlenie drzew zostało wykonane w listopadzie
br.*

* Na pozostałe sprawy odpowiedzi udzielono w Biuletynie
z września br.
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Po rozpoznawaniu kosztów wykonania takiego oświetlenia (wejścia do 5 klatek schodowych), zapadła decyzja, że oświetlenie chodnika zostanie wykonane do 15.12.
2011 r.
4. Wniosek w sprawie usunięcia ciągłego zalewania w czasie deszczu klatki schodowej i piwnicy, przy czym następuje nasiąkanie murów mieszkania przy ul. Kalinowej 13/1.
W biuletynie nr 2 z czerwca 2011 r. napisano, że usterkę usunięto, a woda wciąż przesiąka przez mur. Tym samym nie
zrealizowano wniosku z 2010 r.
Podczas dwukrotnej wizji lokalnej przeprowadzonej
w sierpniu br., nie stwierdzono wilgoci w piwnicy. Ponowna kontrola nastąpi w okresie intensywnych opadów deszczu (których brak było w okresie wrzesień-listopad br.).
7. Wniosek w sprawie dokończenia demontażu urządzeń
po c. o. przy ul. Kawika 9. W klatce schodowej szczególnie
na IV piętrze, zakupić 15 lamp oświetleniowych do koryta3. Mieszkańcy budynków przy ul. Chroboka 1 i 3 złożyli rza, pomalować klatkę schodową (przez 10 lat nie malowana) oraz bezwarunkowo zabronić firmie „Joker” posypywania
wniosek o prześwietlenie drzew.
w
zimie solą schodów i chodników.
Prześwietlenie drzew zostało wykonane w listopadzie br.
ad.
malowania klatek schodowych w zasobach GSM
5. Wniosek w sprawie pomalowania klatki schodowej
„Lu
iza”
– patrz: harmonogram malowania klatek schoprzy ul. Bielszowickiej 98d.
do
wych
w
zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wyad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
da
nia
biu
le
tynu.*
„Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek scho8. Zapytanie – co ze śmietnikiem przy ul. Kalinowej 15
dowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wy(istnieją stare plany). Śmietnik przy Kalinowej 13 jest przedania biuletynu.
6. Wniosek w sprawie zagospodarowania terenu pod par- ciążony.
Została przygotowana dokumentacja projektowa.
king samochodowy przy ul. Bielszowickiej 96d.
Pomimo, że teren ten nie należy do GSM „Luiza”, ZaSZóSta CZęść
rząd naszej Spółdzielni wystosował w dniu 30.08. br. piWalnego Zgromadzenia, która odbyła się 22.06.2011 r.:
smo do właściciela terenu tj. kompanii Węglowej Sa
z prośbą o wybudowanie ww. parkingu.
1. Wniosek w sprawie wykonania izolacji pionowej bukompania Węglowa Sa w piśmie z dnia 5.10. br. nadedyn
ku przy ul. Kokota 145, malowania klatki schodowej
słała w tej sprawie odpowiedź w której czytamy m. in.
i
wy
konania barierek ochronnych przy wejściu do budyncyt. „Odpowiadając na pismo (…) z dn. 5 wrzesnia 2011 r.
ku.
z prośbą o wyremontowanie nawierzchni ulicy Bielszowicad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
kiej i Piernikarczyka w Rudzie Śląskiej uprzejmie informujemy, że w planie remontów na lata 2011 – 2012 nie „Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schoprzewidzieliśmy wykonania robot w tym rejonie i nie posia- dowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydamy wolnych środków finansowych na realizację powyż- dania biuletynu.*
4. Wniosek w sprawie pomalowania klatek schodowych
szego. Szczupłość środków finansowych wynika ze straty
po
przeprowadzonej modernizacji budynku, przy ul. Kokojaką KW SA OZZM ponosi na działalności mieszkaniowej
ta
162,
dokonanie odbioru końcowego z udziałem mieszkańi nie pozwala nam na przeznaczenie na remonty dróg tak
ców,
za
łożenie zamków w drzwiach do piwnic, wykonanie
wysokich kwot, które pokrywałyby wszystkie bieżące poprzy
cin
ki
drzew po stronie południowej budynku i postawietrzeby.
nie
kon
te
ne
rów do segregacji śmieci.
10. Wniosek w sprawie wykonania prac remontowych
ad.
ma
lo
wania klatek schodowych w zasobach GSM
w piwnicy przy ul. Bielszowickiej 93b.
Przeprowadzono wizję lokalną podczas której m.in. „Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schostwierdzono braki w izolacji rur. Usuwanie usterek jest dowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.
w trakcie realizacji.
W sprawie postawienia kontenerów na segregację
śmieci, GSM „Luiza” zwróciła się do specjalistycznej firPIąta CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 21.06.2011 r.: my wykonującej takie usługi. Do 30.11. br. Spółdzielnia
nie otrzymała odpowiedzi. *
3. Wniosek w sprawie oświetlenia chodnika przy ul. Kalinowej 11 (lampy z czujnikami ruchu na bazie istniejących * Na pozostałe sprawy odpowiedzi udzielono w Biuletynie
z września br.
wiatrołapów).

6

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (55) 2011
●

5. Wniosek w sprawie pomalowania klatki schodowej
w budynku przy ul. Ks. Niedzieli 55, wykonanie daszka
nad wejściem, ułożenie krawężników oraz posianie trawy
i odprowadzenie wody deszczowej z okolicy schodów.
ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.
ad. odprowadzenia wody. remont chodnika w celu
uzyskania właściwego spadku do studzienki ściekowej
zostanie wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości przy ul. ks. niedzieli 55. obecnie stan konta
funduszu jest ujemny.*

SIóDMa CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 27.06.2011 r.:
1. Wniosek w sprawie skontrolowania blachy pod budynkami, udrożnienie studzienki odprowadzającej wodę z dachu oraz pomalowanie klatki schodowej w budynku przy ul.
Zamenhofa 4.
ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.
W sprawie usunięcia wadliwego zamontowania parapetów, Zarząd Spółdzielni wystosował pismo do firmy,
która ww. zakres robót wykonywała.
5. Wniosek w sprawie pomalowania klatki schodowej
w budynku przy ul. Zamenhofa 4a oraz o umieszczenie
skrzynek na ulotki na zewnątrz budynku.
ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.*
* Na pozostałe sprawy odpowiedzi udzielono w Biuletynie
z września br.
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DZIEWIąta CZęść
Walnego Zgromadzenia, która odbyła się 29.06.2011 r.:
3. Zapytanie – dlaczego do tej pory trwa załatwianie sprawy wykupu mieszkania przy ul. Zjednoczenia 16/3
Odp. Okres oczekiwania na wyodrębnienie lokali mieszkalnych między innymi przy ul. Zjednoczenia ma związek
przede wszystkim z charakterem jednorodzinnym tych specyficznych budynków. W znacznej większości są to budynki w tak zwanej zabudowie bliźniaczej jak np. przy ul.
Przy Prochowni czy ul. Rostka lub też cztero-lokalowe, które posiadają dwa odrębne wejścia. Połączenie mieszkań
na parterze i piętrze nadało im charakter domów jednorodzinnych. Niestety stan prawny tych nieruchomości był nieuregulowany. Aby umożliwić najemcom nabycie własności
takiego domu konieczne stało się przede wszystkim przeprowadzenie podziałów geodezyjnych w taki sposób, aby
dla każdego z tych budynków wydzielić odrębną działkę
gruntu. Nie było to zadanie łatwe gdyż w większości przypadków na jednej, „dużej” działce położonych było nawet
kilkanaście budynków mieszkalnych, gospodarczych czy
pełniących funkcję garaży. Wykonaniem podziałów geodezyjnych na zlecenie naszej Spółdzielni zajęła się firma zewnętrzna. Przy ul. Zjednoczenia 16 „powstały” dwa
odrębne budynki: Zjednoczenia 16 oraz Zjednoczenia 16a.
Po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim gotowych już projektów podziałów ewidencyjnych i po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonaniu odpowiednich
zmian w księgach wieczystych oraz nadaniu przez Urząd
Miejski numerów porządkowych nowym nieruchomościom
(16, 16a) – a zaznaczyć należy, że na każdą z tych czynności UM potrzebuje około miesiąca czasu – Zarząd Spółdzielni mógł wreszcie podjąć działania zmierzające
do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych w nowo podzielonych budynkach. Pierwszym krokiem było sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
uwzględniającej podziały geodezyjne oraz przeliczenie
udziałów w tych nieruchomościach dla poszczególnych
mieszkań. Dla budynków przy ul. Zjednoczenia 16 i 16a,
Zarząd w dniu 2.06.2011 r. podjął Uchwałę nr 106/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali – co pozwoliło na złożenie do Urzędu Miejskiego wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia w tym
przedmiocie. Zaświadczenie to wydano w dniu 18.08.2011r.
w związku z czym możliwe stało się z kolei zawnioskowanie o wprowadzenie zmian w rejestrze zmian gruntowych
oraz w rejestrze budynków. Jest to procedura niezbędna
do wprowadzenia odpowiednich wpisów w księgach wieczystych nowych nieruchomości. W przypadku ul. Zjednoczenia 16 i 16a, po uzyskaniu z UM wypisów i wyrysów
uwzględniających aktualny stan prawny oraz po uzyskaniu
aktualnego odpisu księgi wieczystej, Spółdzielnia przedłoży komplet tych dokumentów kancelarii notarialnej. Na ich
podstawie przygotuje ona akty notarialne o ustanowieniu
i przeniesieniu odrębnej własności na rzecz członków. Niestety nie każdy nasz wniosek zostaje rozpatrzony przez
Urząd Miejski pozytywnie – co jest głównym powodem
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przedłużającej się procedury. Największym problemem
w przypadku tych szczególnych nieruchomości okazują się
być wykazane w inwentaryzacji garaże, które zostały przez
najemców wybudowane bądź zaadoptowane z tak zwanych
pomieszczeń gospodarczych bez zgody i wiedzy Spółdzielni oraz bez stosownych pozwoleń Urzędu Miejskiego. W takich sytuacjach UM odmawia wprowadzenia zmian
w dokumentach ewidencyjnych i wydania ich odpisów – bez których nie ma możliwości sporządzenia aktu notarialnego. Trudno jest zatem przewidzieć, kiedy i w której
nieruchomości proces przekształcenia prawa własności lokali znajdzie swój finał w kancelarii notarialnej. Nie mniej
jednak nasza Spółdzielnia dokłada wszelkich starań aby
wszyscy zainteresowani przeniesieniem własności mieli taką szansę.
W dniu 8.11. br. Inspektorat nadzoru budowlanego
Urzędu Miejskiego w Zabrzu dokonał wizji lokalnej nieruchomości przy ul. Zjednoczenia. W jej wyniku zostaną
określone możliwości legalizacji istniejących tam garaży. Do dnia 30.11. br. nasza Spółdzielnia nie otrzymała
z Inspektoratu protokołu z ww. wizji lokalnej.
Od redakcji: Ta sama sytuacja dotyczy większości
budynków położonych w rejonie ul. Ks. P. Skargi.
4. Wniosek mieszkańca budynku przy ul. Orzechowej 6/25
w sprawie:
a) pomalowania balustrad,
b) uzupełnienia żywopłotów,
c) kiedy będzie wyjaśniona sprawa c. o. mieszkania nr 6/9,
d) przyspieszenie docieplenia,
e) naprawę chodnika,
f) wgląd do protokołu odbioru remontów balkonów (bubel, woda stoi na posadzce),
ad. pkt a i f,: Zaistniałe przy remoncie balkonów usterki zostały usunięte. Inne prace renowacyjne zostaną wykonane podczas termomodernizacji budynku.

ad pkt d: nadal brak zgody wszystkich mieszkańców
na realizację termomodernizacji.
ad pkt e: naprawa chodnika została wykonana.*
5. Wniosek w sprawie wymiany drzwi wejściowych, otynkowanie bloku z zewnątrz oraz wymianę dachu ponieważ
przecieka w budynku przy ul. Lompy 32.
Dach został wyremontowany w październiku br. natomiast drzwi wejściowe (ze względu na ujemny stan konta na funduszu remontowym nieruchomości) nie zostaną
wymienione, a jedynie naprawione.
7. Wniosek mieszkańców ul. Porzeczkowej nr 3 w sprawie:
a) zamurowania otworu po starej rurze c. o. w piwnicy
oraz deratyzacji piwnic,
b) docieplenia budynku,
c) wyjaśnienia rozliczeń opłaty za c. o. i ich podział między lokatorów a najemców lokali użytkowych,
d) wyjaśnienia pustostanu po weterynarzu.
ad. pkt. c: W tej sprawie 30.09. br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami nieruchomości. Spółdzielnia oraz firma ISta (która prowadzi rozliczenia za ogrzewanie c. o.)
wspólnie zobowiązały się szczegółowo przeanalizować
rozliczenia za ogrzewanie budynku przy ul. Porzeczkowej 1-3-5 – ze szczególnym uwzględnieniem podziału
kosztów ogrzewania pomiędzy lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi.*
10. Wniosek mieszkańców ul. Orzechowej 19 w sprawie
pomalowania klatki schodowej – malowanie było przewidziane w 2010 roku – ogłoszone w Biuletynie.
ad. malowania klatek schodowych w zasobach GSM
„Luiza” – patrz: harmonogram malowania klatek schodowych w zasobach GSM „Luiza” str. 3 niniejszego wydania biuletynu.
* Na pozostałe sprawy odpowiedzi udzielono w Biuletynie
z września br.

W listopadzie i grudniu br. przeprowadzono remont schodów w budynkach przy ul. Gen. de Gaulle’a 24, 26, 26a, 28 i 28a. Wykonane przed prawie 80 laty z cegły klinkierowej schody odzyskały swój dawny, bez mała zabytkowy, wygląd. Renowacji poddano także okalające je stylowe obmurowania.
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W SPRAWIE DEWASTACJI GARAŻY PRZEZ ZŁOMIARZY

G

araże samochodowe w naszych realiach stanowią cenne dobro. Zwykle były budowane przed wielu laty tzw.
metodą gospodarczą z własnych środków
finansowych. Trzeba było się także natrudzić, aby zdobyć na te inwestycje odpowiednie materiały budowlane. Sporo
takich garaży znajduje się w posiadaniu
członków naszej Spółdzielni. I nie zajmowalibyśmy się tym prozaicznym tematem, gdyby nie… dzika rozbiórka
garaży zlokalizowanych na tyłach ul.
Wolności 385-387 – realizowana przez
złomiarzy od kilku lat. W pogoni za złomem, wyrywają oni z garażowych budynków nie tylko ich metalowe bramy,
ale także stalowe elementy dachów itp.
Jednym z członków naszej Spółdzielni,
który ma tam garaż jest Marian W. (dane
osobowe do wiadomości naszej redakcji),
który od wielu lat walczy o to, by władze
miasta pomogły właścicielom pechowych garaży.
– Sprawa ciągnie się już od początku
lat dwutysięcznych – mówi Marian W.,
kiedy to zwróciłem się w imieniu grupy
garażowiczów do Straży Miejskiej w Zabrzu o nasilenie patroli w rejonie naszych
garaży – zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Niewiele to dało bo dewastacja garaży trwała nadal. Po kilku
latach, w 2007 roku zwróciłem się pisemnie do Prezydenta miasta Zabrze z wnioskiem o założenie koło naszych garaży
odpowiedniego oświetlenia, co z pewnością by ograniczyło „buszowanie” po nocach złomiarzy. Niestety odpowiedziano
mi, że cyt. „w Budżecie Gminy Zabrze nie
przewidziano środków na realizację budowy oświetlenia tego typu dróg, obsługujących dojazdy do garaży osób
fizycznych”.

Czy miasto wreszcie
pomoże?
Dodajmy od razu, nie chodzi tu o jakiś
długi, kosztowny szpaler latarni, lecz
o jeden lub dwa punkty świetlne. Jak
podkreśla nasz rozmówca miasto zasłania się brakiem środków finansowych,

wane środki finansowe w budżecie miasta
w zakresie inwestycji na rok 2011na dzień
dzisiejszy nie ma możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W przypadku oszczędności przy realizacji innych inwestycji

tak jakby chodziło o wielomilionowe nakłady finansowe.
– Prezydent miasta Zabrze podtrzymała
swoje stanowisko, ponieważ na moje kolejne
pismo (z maja br.) w ww. sprawie odpowiedziała, że cyt. „ze względu na rozdyspono-

nastąpi ponowna analiza możliwości realizacji interesującego Pana zadania”.
Ponieważ nadzieja jest matką głupich,
Marian W. nie dał za wygraną i w październiku br. wysłał w sprawie oświetlenia terenu garaży kolejne pismo do Pani
Prezydent Małgorzaty Mańka-Szulik.
Czy zatem te „kosztowne i skomplikowane” zadanie znajdzie się w przyszłorocznym budżecie?
– Chyba tak, – mówi Marian W., bo
w odpowiedzi, którą otrzymałem w listopadzie br. Pani Prezydent obiecuje,
że wykonanie oświetlenia znajdzie się
w budżecie na 2012 r. Może więc po latach doczekamy się pomyślnego finału
sprawy i zostanie zlikwidowana ciemna, niebezpieczna „dziura” na mapie
mia sta – mia sta, któ re wszak szczy ci
się wie lo ma po zy tyw ny mi przy miot ni kami.
PS. Zgłoszenia do Policji przez poszkodowane osoby, kradzieży i dewastacji garaży też niewiele pomogły,
ponieważ jedynym skutkiem zgłoszeń są
umorzenia z powodu cyt. „niewykrycia
sprawcy przestępstwa”. Co także polecamy życzliwej uwadze Pani Prezydent.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Z

asoby mieszkaniowe naszej Spółdzielni są usytuowane głównie w kilku starych dzielnicach Zabrza i rudy śląskiej, takich jak: Zaborze, bielszowice, czy halemba. Mieszkają w nich tysiące rodzin związanych ze śląską
ziemią niemal od zawsze.
W przededniu Wigilii bożego narodzenia odwiedziliśmy jedną z takich rodzin,
która z bielszowicami jest związana od kilku pokoleń. Zaś głowa rodziny – Pan
ryszard w pobliskiej kopalni „bielszowice” przepracował ponad 30 lat. nasza rozmowa toczy się wokół tych szczególnych dni, kiedy to siadamy wspólnie z rodziną do wigilijnego stołu, aby uroczyście spożyć wieczerzę – z poszanowaniem tradycji zapamiętanej z dawnych lat.
na Górnym śląsku, tak jak i w innych regionach kraju, tradycja coraz bardziej
przeplata się z nowościami, które przynosi nam współczesny czas. Stare czasy pomału odchodzą do historii… Dlatego od czasu do czasu warto powspominać jak
to dawniej przy wigilijnym stole bywało.

ŚląskaWigiliadawniej…
Wigilia u starzyków

w zasadzie normalny dzień pracy, a do dyspozycji mieliśmy tylko tramwaj albo au– Gdy sięgnę pamięcią wstecz do lat tobus. Wieczerzę zaczynało się od wspóldziecięcych, a były to wczesne lata pięć- nej modlitwy, którą rozpoczynała głowa rodziesiąte – wspomina Pani Renata, to ja- dziny lub najstarsza osoba. Potem przeławi mi się stół wigilijny obficie zastawio- mywano się świątecznym opłatkiem oraz
ny a wokół niego rodzice, babcia oraz ciot- wzajemnie składano sobie życzenia. Przestrze ga no, aby
nikt w trakcie koPrzepisna zupęwigilijną–konopiotkę
lacji nie odchoTrza skondsik spatrzeć konopie (możno pódzie to jesz- dził od wspólnego
stołu – potrawy
cze kupić kajś na targu) i zamoczyć je na cołko noc.
Jak już konopie zmiynkły, trza było je przetrzeć dwa, wigilijne musiały
być w zasięgu rętrzy razy przez gynste sito.
Ta gyntso zawiesisto, oleisto i kleisto ciecz pomiyszej- ki. Do picia była
cie trocha z mlykiem, dodejcie troszka soli i masła zwykła oranżada,
nie pito alkoholu.
do smaku.
– Po kolacji gaNa koniec dowomy do tego ugotowanyj wcześniej kasi
ło
się świeczkę,
szy i… konopiotka gotowo.
która zapalona towa rzy szy ła nam
ki, które były niezamężne. W sumie było przez cały czas ucztowania – dodaje Pan
nas chyba co najmniej 10 osób. Na stole Ryszard. Z tym był związany pewien przeobowiązkowo stało 12 potraw a wśród nich sąd polegający na tym, że obserwowano
na pierwszym miejscu zupa z konopii w którą stronę dymek z gaszonej świecy się
(mówiono na nią – konopiotka). Były też obróci. Nie daj Bóg gdyby dymek pociąmakówki i moczka z piernikiem oraz owo- gnął w stronę drzwi pokoju. Oznaczało by
cami suszonymi. Uzupełniał je na drugie to, że któryś z uczestników kolacji odejdzie.
danie smażony karp z ziemniakami i swoj- Drugi przesąd był taki, że kroiło się cebuska kapusta kiszona z beczki, która stała lę na pół, wyłuskiwało się z niej poszczew naszej piwnicy. Grzybów wówczas gólne warstwy – w sumie dwanaście.
w niej nie było. Na deser były pierniki Do każdej sypało się po małej łyżeczce soz własnego wypieku, a kołocze i zawijane li. Tak stały one do końca wigilijnej kolamakowce piekło się u pobliskiego pieka- cji. Potem patrzyło się jak się one zachorza. Kolację zaczynało się nieco później niż wują, w której sól jest mokra a w której suteraz, bo dopiero ok. siódmej wieczo- cha. W ten sposób przepowiadano, który
rem – aż wszyscy uczestnicy wieczerzy się miesiąc w nadchodzącym, nowym roku bęzejdą. Wtedy mało kto miał auto, był dzie słoneczny, a który deszczowy. Śledzo-
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no i notowano jakie są (mokre, suche, słoneczne itp.) ostatnie 12 dni poprzedzające Wigilię. Na tej podstawie wróżono jakie będą kolejne miesiące nowego roku.
W Wigilię trzeba było być grzecznym,
uprzejmym i uczynnym bo jakim się było
w ten dzień, takim się miało być w przyszłym roku. W moim domu po kolacji muzykowaliśmy (ja i brat graliśmy na skrzypcach) śpiewając przy tym znane kolędy.
– Nieodłącznym elementem Wigilii były i są prezenty – mówi Pani Renata. Dla
dzieci były zabawki, np. proste drewniane
klocki, czasem łyżwy, a dla starszych – rzeczy bardziej potrzebne, użyteczne, np.
czapki, szaliki, skarpety. Paczki z prezentami leżały pod choinką, którą przystrajano w sam dzień Wigilii lub jeden wcześniej.
Oświetlały ją zwykłe świeczki osadzone
w specjalnych uchwytach. Prezenty rozdawano zawsze po kolacji.
Pierwsza Wigilia na swoim…
Moi rozmówcy pobrali się na początku
lat sześćdziesiątych. Jakie zatem były te
pierwsze Wigilie na swoim? Obaj zgodnie
potwierdzają, że w zasadzie była to kontynuacja wigilijnego obyczaju wyniesionego z rodzinnych domów.
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– Ze stołu znikła zupa konopiotka, którą zastąpiła zupa grzybowa – wspomina
Pani Renata. Pierwsze dwie Wigilie po ślubie spędziliśmy jeszcze u rodziców. Potem
już we własnym mieszkaniu, przy wigilijnym stole pojawiły się nasze dzieci. Gdzieś
z dala dochodził cichy głos kolęd z radia
później z telewizora. Mąż pracował w pobliskiej kopalni, ale raczej zawsze był w wigilijny wieczór przy nas.
– Należy też wspomnieć o zaopatrzeniu w świąteczne wiktuały – wspomina

Kontynuujemy naszą rubrykę pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy w niej odpowiedzi na zadawane przez
członków i najemców Spółdzielni pytania w kwestiach prawnych.
Pytania można zadawać także telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział Członkowski – w każdy piątek w godz. 10.0012.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny Spółdzielni mgr Bogusław Rumas.

Zmiana niektórych zapisów
w ustawie o ochronie praw lokatorów

PrzepisPaniRenaty
na wigilijnązupęgrzybową
Suszone grzyby (najlepiyj prawdziwki) namoczyć i ugotować.
Wywar z grzybów łodloć do oddzielnego gorka, a grzyby usmażyć
na maśle.
Do grzybowego wywaru wlywomy przez sitko śląski żur (osad co
zostoł w sitku wyciepnonć).
Dalej, dodajymy do tego wywaru przesmażone grzyby, doprawiomy do smaku solą i pieprzym.
Dodajymy trocha śmietany 18%
i fertig. W efekcie momy fajno zupa grzybowa na… ślonskim żurze.

W środkach masowego przekazu od pewnego czasu sporo mówi się
o zmianie niektórych zapisów w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Czego te zmiany dotyczą?

Pan Ryszard. Większość trzeba było zdobywać, ale w sumie niczego na stole nie
brakowało. W latach pięćdziesiątych cytrusy zastępowały nasze jabłka, a z bakalii były tylko włoskie orzechy. Czasami
stół był wzbogacany o rarytasy z paczek
zagranicznych z Niemiec, które przysyłała rodzina lub znajomi. W latach siedemdziesiątych – za Gierka, świąteczne zaopatrzenie znacznie się poprawiło. Wtedy Wigilie spędzaliśmy z córką i synem – aż do czasu gdy opuścili rodzinne
gniazdo, idąc na swoje. Córka z rodziną
mieszka niedaleko nas, w Wigilię staramy się być razem – przychodzą do nas
po ko la cji, skła da my so bie ży cze nia
(oczywiście opłatkiem), po czym kolędujemy i biesiadujemy do pasterki. W sumie
jest nas wtedy prawie dziesięć osób. Natomiast syn mieszka na przeciwległym
krańcu Polski i siłą rzeczy jest rzadszym
gościem. Ale takie to są już zwykłe koleje losu.

Z dniem 16.11.2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
która wyznacza inny tryb postępowania w zakresie eksmitowania lokatorów
do pomieszczeń tymczasowych.
Przewiduje on, że lokatorzy, którzy nie otrzymają w wyroku eksmisyjnym
prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, muszą opuścić zajmowany lokal maksymalnie po sześciu miesiącach, a nie jak to do tej pory – do czasu
wskazania przez wierzyciela, gminę czy samego dłużnika, pomieszczenia tymczasowego.
Od 16.11.2011 r. jeśli gmina nie wskaże pomieszczenia tymczasowego, wówczas jest zobowiązana wskazać dłużnikowi odpowiednią placówkę noclegową, do której zostanie wykonana eksmisja. Ponadto prawo do pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli powodem orzeczonej eksmisji będą zarzuty o stosowanie przemocy w rodzinie lub z powodu uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, bądź też gdy dłużnik dokonał zajęcia mieszkania bez tytułu prawnego.
Po zmianach w ww. ustawie, Sąd ma obowiązek orzeczenia w wyroku eksmisyjnym o braku uprawnienia osoby stosującej przemoc w rodzinie
do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego.
Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do lokalu tymczasowego, komornik jest zobowiązany przenieść dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsce noclegowe, gdzie będą przebywali do czasu wskazania pomieszczenia przez gminę. Nowelizacja ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, wskazuje gminę jako podmiot zobligowany do wskazania pomieszczenia tymczasowego. Do tej pory z żadnych zapisów ustawowych obowiązek gminy w zakresie zapewniania pomieszczeń tymczasowych nie wynikał.
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 2. panna z Asem. 4. nasza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 5. mieszkał w piórniku Tosi. 9. licznik, rodzaj przepływomierza w naszych mieszkaniach. 14.
śpiewanie kolęd. 17. werset z Koranu. 18.
do rzęs lub kreślarski. 21. koniec sonaty. 23.
Bytomka w Zabrzu. 26. nasze miasto. 27.
rączka, pokrętło. 28. Wolności w Zabrzu. 29. rośnie w dzieży. 32. drwinka,
prześmiewka. 35. narciarski ...pass. 37.
wzniesiemy go na powitanie 2012 roku. 38. kryminalny wąż. 39. ziemny nasyp.
Pionowo: 1. mąż Fatimy. 2. stan pogody. 3. gaz wokół nas. 6. czasem widać

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 32-278-67-13;
32-278-23-65; 508 091-553
➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00
➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38,
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:
wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I
(w godz. 7.00-15.00):
tel. bezp.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II
(w godz. 7.00-15.00):
tel. bezp.: 32 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622
➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46
(środa, piątek 13.00-14.00)
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00-22.00,
w dni wolne i święta
w godz. 7.00-22.00
IStotnE tELEFonY:
➣ Biuro numerów: 118 913;

z morza. 7. wąsata ryba. 8. pszczele
domki. 10. zbędny na boku deski. 11. wojsko tatarskie. 12. kukurydziany stan
USA. 13. kolisty plac z ulicami. 14. bury mruczek. 15. o przodkach po staropolsku. 16. świętuje w Wigilię. 19. odmiana
ochry. 20. ładunek na spadochronie. 21.
wielkoruski chłop. 22. latający tylko
w baśniach. 24. syn Styksu i Pallasa, mąż
Tebe. 25. rodzaj przysiadu. 30. bożyszcze. 31. z niego kompot na Wigilię. 33.
olejek fiołkowy. 34. ryba na Wigilię. 36.
kaczy odgłos.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412.
redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-271-19-13
➣ Policja: 997; 32-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 32-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;
32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-271-39-15
● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-248-60-57
➣ Policja: 997; 32-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 32-248-62-81
wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:
991; 32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 32-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-242-26-74
adres strony internetowej GSM ,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl
e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl

