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W

wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego, który ukazał
w maju br. zamieściliśmy informację
o realizacji w naszej Spółdzielni programu KAWKA. Przypomnijmy, że
program ten uzyskał wydatne wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego celem
jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program w sumie
dotyczy gruntownej modernizacji (położonych w Zabrzu – Zaborzu) 32 wie-

Pierwsze efekty realizacji
Programu Kawka
lorodzinnych budynków mieszkalnych, dwu i trzy kondygnacyjnych,
wykonanych w technologii tradycyjnej. Miło nam poinformować, że
w tym roku zgodnie z przyjętym planem, zostanie zmodernizowanych
dziewięć budynków: trzy przy ul.
Czereśniowej, cztery przy ul. Jałowco wej i dwa przy ul. Ka wi ka.
W znacznej mierze zawdzięczać należy to współpracującej z GSM
„Luiza” firmie AMPER, która wynegocjowała przyspieszenie przez
firmę TAURON o rok wymianę dotychczasowego zasilania ww. bu-

dynków z elektrycznej instalacji
napowietrznej na okablowanie podziemne. W ślad za tym, wewnątrz budynków zostanie wymieniona instalacja elektryczna i założona wewnętrzna linia zasilania (tzw. WLZ).
Wszystkie ww. budynki będą wyposażone w centralne ogrzewanie (dotychczas było piecowe węglowe lub
etażowe węglowe/gazowe) oraz w ciepłą wodę (c.w.u.). W tym celu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w każdym budynku odDokończenie na str. 2

Pierwsze efekty realizacji Programu Kawka
Dokończenie ze str. 1

dzielnie zainstaluje wymienniki ciepła
a w mieszkaniach liczniki ilości dostarczonego ciepła. Rozliczenia dostarczonej ciepłej wody użytkowej będą
zbiorcze (podzielnikiem będzie licznik
ciepłej wody zamontowany w każdym
lokalu mieszkalnym).
Obecnie dobiegają końca prace instalacyjne – sieci ciepłowniczej oraz
prace termomodernizacyjne. Ostatni
strop każdego budynku został docieplony. Ściany budynków docieplono
styropianem o grubości 14 cm. Dzięki temu współczynnik przenikania
ciepła przez ściany zewnętrzne wyniesie poniżej 0,3 (zgodnie z aktualnymi
wymogami technicznymi). Ponadto zostaną wymienione, na energooszczędne, wszystkie okna (chyba, że ktoś
z mieszkańców nie wyrazi zgody).
W przyszłym roku realizowany będzie II etap programu KAWKA, który zostanie zakończony przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2015/2016 r.
Obejmie on budynki przy ul. Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 oraz
budynki przy ul. Jałowcowej 12, 14, 16.
Zakres modernizacji budynków będzie
taki sam jak w budynkach zmodernizowanych w roku bieżącym.
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Komunikaty
Informujemy mieszkańców nieruchomości przy ul. Ks. Niedzieli 53, że GSM,, Luiza” oczekuje na wydanie przez
Wojewodę Śląskiego decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie zamiany działek pomiędzy Gminą Ruda Śl. i Skarbem Państwa, na których znajduje się ww. nieruchomość. Po uzyskaniu zgody jw., nieruchomość przy ul. Ks. Niedzieli 53 będzie położona na działkach należących do jednego właściciela tj. do Gminy Ruda Śl.

We wrześniowym wydaniu naszego
Biuletynu, informowaliśmy o akcji wymiany podzielników na nowe. Na poprzednie wygasł bowiem 10-letni
okres gwarancji. Niedawno zakończono ww. wymianę. W sumie wymieniono na dzień 25.11.2014 r. 12 952
podzielników, które cechują się nowocze sną kon struk cją po zwa la ją cą
na zdalny (radiowy) odczyt wskazań
podzielników. Obecnie użytkownik
mieszkania nie będzie angażowany
w odczyt.
Do opomiarowania, z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, pozostało
jeszcze 51 lokali mieszkalnych. Przypomnijmy, że mieszkania, w których
nie nastąpi wymiana podzielników
na nowe (radiowe), będą traktowane
jako nieopomiarowane – co wiąże się
ze znacznie wyższymi opłatami
za centralne ogrzewanie (nie dotyczy
budynku przy ul. Ks. Niedzieli 37
i budynku przy ul. Chroboka 5-7).

GSM „Luiza” zawiadamia, że decyzją Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (Dz. U Nr 123 poz. 858
z dnia 12.06.2006 r. z późniejszymi zm.) od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. na terenie miasta Ruda Śląska obowiązywać
będzie nowa opłata za wodę i ścieki:
Cena 1 m. sześc. zimnej wody:

5,42 zł.

Cena 1 m. sześc. odprowadzonych ścieków: 8,37 zł.
Ogółem woda + ścieki:

13,79 zł/m³

Od 1.01.2015 r. cena ciepłej wody będzie wynosić:
13,79zł/m³ + 18,64 zł/m³ (podgrzanie): 32,43 zł/m³
Powyższe kwoty zawierają podatek VAT w wys. 8%

Na wniosek Zarządu GSM „Luiza”, Rada Nadzorcza Spółdzielni na swym
posiedzeniu w dniu 2.10.2014 r. przyjęła uchwałę w sprawie podwyżki zaliczki za centralne ogrzewanie.
Od 1.01.2015 r. zaliczka wzrasta o 0,20 zł./m.kw. – z 2,80 zł./m.kw.
do kwoty 3,00 zł./m.kw. Należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka zaliczki za c.o. miała miejsce w 2010 roku.

W związku z zaawansowaną ogólną cyfryzacją w naszym kraju, mieszkańcy naszej Spółdzielni w coraz większym stopniu korzystają
z bankowych przelewów elektronicznych różnych należności na rzecz GSM
„Luiza”. Dlatego Zarząd Spółdzielni zwrócił się do mieszkańców z zapytaniem w formie Oświadczenia, czy będą korzystać z książeczek opłat. Druki
Oświadczenia zostały rozkolportowane w zasobach Spółdzielni przez pracowników firmy JOKER.
Wyżej wymienione Oświadczenia prosimy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wolności 412 w Zabrzu lub w Działach Technicznych: Ruch
Zabrze ul. Jałowcowa 20; Ruch Ruda Śl. ul. Bielszowicka 98.
Mieszkańców, którzy korzystają i będą nadal korzystać z książeczek
opłat prosimy, aby ww. Oświadczenia zignorowali ich nie składali.
Będą oni nadal otrzymywać ww. książeczki.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 roku (Wigilia Bożego
Narodzenia) będzie dniem wolnym
administracji naszej Spółdzielni
w Zabrzu, przy ul. Wolności 412.
Natomiast czynne będą administra cje GSM „Lu iza” w Za brzu – Zaborzu, przy ul. Jałowcowej 20 oraz w Ru dzie Ślą skiej – Bielszowicach, przy ul.
Bielszowickiej 98 w normalnych
godzinach pracy.

Informujemy mieszkańców, w stosunku do których zapadły prawomocne sądowe wyroki o eksmisję, (a w międzyczasie spłacili w całości swe zadłużenie w GSM „Luiza”) – że w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zawarcia nowej Umowy najmu na nowych warunkach.
Uregulowania ww. kwestii zawiera Regulamin zawierania umów najmu lokali do których ustał tytuł prawny w GSM
„Luiza”. Regulamin jw. jest do wglądu w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Wolności 412. (Dział Członkowski).
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Konsekwentna realizacja wniosków WZCz
W poprzednim wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego, który ukazał się pod koniec września br., zamieściliśmy wykaz realizacji wniosków (stan na dzień 15.09.2014 r.) zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” w częściach w maju 2014 roku. W ww. wykazie realizacji wniosków sporo było takich,
które, z przyczyn niezależnych od naszej Spółdzielni, miały zostać zrealizowane w następnych kilku miesiącach.
Do takich wniosków należały:

DRUGA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 2
ul. Porzeczkowa 1-3-5.
Odp.: Cyt. „Uszkodzenia powstałe przy wejściu do piwnicy w klatce schodowej (Porzeczkowa 3) powinien naprawić użytkownik lokalu. W tej sprawie nasza Spółdzielnia
wysłała stosowne pismo”. W piśmie tym Spółdzielnia zobowiązała użytkownika lokalu do naprawienia szkód, które
powstały w czasie remontu – w terminie do 31.01.2015 r.
Wniosek nr 4
ul. Kawika 24b.
Odp.: Cyt. „Odpowiednia wylewka zostanie wykonana
do końca października br.”. Wylewkę wykonano.

Wniosek nr 14
ul. Małgorzaty 5-7. Od red. BI: W odpowiedzi na ww.
wniosek informowaliśmy cyt. „że zostanie powołana komisja z udziałem zainteresowanych stron tj. UM Zabrze,
inżyniera kontraktu, wykonawców robót i GSM „Luiza”.
O pracach ww. Komisji piszemy na str. 6.
TRZECIA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 10
ul. Modrzewiowa 10/11.
Odp.: Cyt. „Zabudowanie daszków zostanie wykonane
do końca wrześniu br.”. Poniżej publikujemy zdjęcie jednego z daszków zabudowanych w budynkach przy ul.
Modrzewiowej 6, 8, 10, 12, 14.

Wniosek nr 7
ul. P. Skargi 10/4.
Odp.: Cyt. „Wysłano pismo do firmy wykonującej
w tym rejonie roboty kanalizacyjne, aby naprawiła także
próg”. Próg został naprawiony.
Wniosek nr 11
ul. Krasińskiego 22.
Odp.: Cyt. „Ponieważ lokal wymieniony we wniosku
(ul. Krasińskiego 22 przyp. red. BI) jest poważnie zadłużony, Dział Windykacji naszej Spółdzielni wszczął procedurę eksmisyjną”. W jej wyniku w listopadzie br. złożono do Sądu wniosek o eksmisję i obecnie czekamy
na wyznaczenie przez ww. Sąd terminu rozprawy.
Wniosek nr 12
ul. Korczoka 87
Odp.: Cyt. „Po uzyskaniu zgody wszystkich mieszkańców, ilość żeberek zostanie zmniejszona”.
Do dnia 30.11.2014 r. taka zgoda mieszkańców nie
wpłynęła do naszej Spółdzielni. Zgodnie z dalszą treścią
ww. wniosku, został wymieniony zawór termostatyczny
na kaloryferze w klatce schodowej i w uzgodnieniu
z mieszkańcami ustawiony na poz. 2 (gałkę termostatu odpowiednio zabezpieczono).
4
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Wniosek nr 11

Wniosek nr 6

ul. Modrzewiowa 4/1.
Odp.: Cyt. „Stosowne pismo wysłano do Urzędu Miejskiego w Zabrzu na początku czerwca br. w którym m.in.
zwrócono się z prośbą o wycięcie ww. topól”. Z wyjaśnień
uzyskanych w UM Zabrze wynika, że ww. topole nie rosną na gruntach naszej Spółdzielni. Dlatego nie jest ona
stroną w sprawie.

ul. Kokota 162.
Odp.: Cyt. „W sprawie elementów ozdobnych w zieleńcu wysłano pismo do UM Ruda Śl.”. Po ostatecznych uzgodnieniach i dopełnieniu wszystkich formalności ww. ele men ty ozdob ne zo sta ną usu nię te
wiosną 2015 r.
Wniosek nr 11

CZWARTA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Paderewskiego 17.
Odp.: Cyt. „Wady montażowe okien i parapetów zostaną usunięte do końca października br.”. Wady zostały
usunięte.
PIąTA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 2
ul. Miodowa 15.
Odp.: Cyt. „Wycięcie suchego drzewa oraz przycięcie
gałęzi znajdujących się blisko okien zostanie wykonane jesienią br. po okresie wegetacyjnym”. W tej sprawie nasza
Spółdzielnia wysłała stosowne pismo. Na podstawie
podjętych przez Spółdzielnię działań UM Ruda Śl. wydał
pozytywną decyzję z dnia 24.11.2014 r.
Wniosek nr 3
ul. Sportowców 12.
Odp.: Cyt. „Odpowiednie znaki zakazu oraz brakujące
okienka w piwnicach zostaną wykonane do końca października br.). Ww. zakres robót został wykonany.

ul. Ks. Niedzieli 59.
Odp.: Cyt. „Odpowiedni dostęp do zaworów wody
i c.o. dla klatki nr 59f zostanie wykonany, z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, do końca października 2014 r.”.
Ww. dostęp zostanie wykonany, z przyczyn niezależnych od GSM ,,Luiza”, do końca stycznia 2015 r.
Wniosek nr 15
ul. Ks. Niedzieli 22-32.
Odp.: Cyt. „W sprawie odrestaurowania budynków
przy ul. Księdza Niedzieli 22-32 nasza Spółdzielnia wysłała pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach”. Pismo to dotyczyło cyt. „...udzielenia
dofinansowania na wykonanie prac związanych z przywróceniem oryginalnych parametrów stolarki okiennej
w budynkach wchodzących w skład kolonii robotniczej
przy ul. Ks. Niedzieli 22-32 w Rudzie Śląskie”. Z nadesłanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śl. obszernej odpowiedzi wynika, że procedura ubiegania się o udzielenie dotacji konserwatorskiej jest nader
skomplikowana i obwarowana wieloma wymogami formalnymi a szanse otrzymania jej są niewielkie ponieważ
cyt. „wyżej oceniane są zamierzenia kompleksowych remontów”. Na taki zakres robót nasza Spółdzielnia nie
posiada obecnie odpowiednich środków.
Kopia cytowanego pisma jest dostępna w Dziale Technicznym Rejon II przy ul. Bielszowickiej 98.

Dobiegają prace przy termomodernizacji
budynku przy ul. Bielszowickiej 95 w Rudzie
Śląskiej
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (68) 2014
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Konkretne efekty pracy
wspólnej Komisji
W majowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego zamieściliśmy
publikację pt. „Wszelkimiśrodkami
dążymy do całkowitej naprawy
szkód”,w którym dokonaliśmy krytycznego przeglądu działalności na terenach należących do GSM „Luiza”
firm wykonujących od 2012 r. prace
związane z realizacją projektu p. n.
Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej Na Terenie Gminy Zabrze. Interwencje Zarządu naszej Spółdzielni
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu i zaangażowanie mieszkańców dzielnicy
Zaborze, aby firmy nie pozostawiały
po sobie przysłowiowego „krajobrazu
księżycowego” przyniosły wreszcie
pozytywny skutek.
We wrześniowym wydaniu naszego
Biuletynu, w odpowiedzi na jeden
z wniosków WZCz, poinformowali-

Zarządu GSM „Luiza” Waldemara
Chwista, Członka RN GSM „Luiza”
Edwarda Fojcika, oraz techników Rejonu. W wyniku spotkania ustalono,

śmy, że w dniu 17.09.br. odbyło się
spotkanie na Zaborzu, przy ul. Kawika z udziałem v-ce Prezydent Miasta
Zabrze Katarzyny Dziuba, Prezesa
firmy M+ Janusza Klimka, Prezesa

że zostanie powołana komisja
z udziałem zainteresowanych stron tj.
UM Zabrze, inżyniera kontraktu, wykonawców robót i GSM „Luiza”, która będzie spisywać wszystkie usterki
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zgłoszone przez naszą Spółdzielnię,
a nie przyjęte dotychczas i nie zrealizowane przez wykonawców.
Miło nam donieść, że ww. ustalenia
nie pozostały tylko na papierze.
W dniu 15 października br. z udziałem przedstawicieli GSM „Luiza”,
przedstawiciela Zamawiającego (tj.
UM Zabrze) oraz przedstawicieli wykonawcy inwestycji odbyło się spotkanie ww. Komisji. W Notatce...
czytamy m. in., że cyt. „ww. Przedstawiciele Stron dokonali przeglądu
niżej wymienionych terenów administrowanych przez GSM „LUIZA”, niniejsza notatka jest realizacją i kontynuacją uzgodnień spotkania
z dnia 17.09.2014 r. (…)”.
Komisja zapoznała się z sytuacją
w następujących rejonach ulic: Kawika 24d, Porzeczkowa 1-5, Pordzika, Działaczy Rodła, Jałowcowej 3-5,
Jałowcowej 18-20, Leszczynowa 66b, Leszczynowa 2, Kawika 26-26b.
W wyniku przeglądu stwierdzono
i ustalono, że na bieżąco będą prowadzone dalsze konsultacje i usuwane
zaistniałe usterki.
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Czy powstanie parking
przy ul. Ks. Niedzieli 59?
Rozwój motoryzacji, który nastąpił po 1989 roku w naszym kraju spowodował nie tylko zagęszczenie ruchu
na polskich drogach ale także tłok pod osiedlowymi blokami.
Od pewnego czasu problem – gdzie tu zaparkować, narasta w rejonie ulicy Ks. Niedzieli 59 – 59f w Rudzie Śląskiej. Dlatego mieszkańcy zaczęli sami „chodzić za sprawą”. W efekcie udało się zorganizować spotkanie
w siedzibie Rejonu administracji GSM „Luiza” przy ul.
Bielszowickiej 98 z przedstawicielami władz miasta Ruda Śląska oraz naszej Spółdzielni. Zakończyło się one
uzgodnieniem, że parking jest potrzebny i zostanie wybudowany ale...
W połowie lipca br. nasza Spółdzielnia otrzymała pismo z UM Ru da Ślą ska z za py ta niem czy cyt. „ze

względu na zaistniałą sytuację terenowo-prawną jest
gotowa współfinansować budowę przedmiotowego parkingu”.
W dalszej części pisma władze miasta proponują naszej
Spółdzielni, aby partycypowała ona w kosztach budowy
parkingu w wysokości 45%. Zarząd GSM „Luiza” po rozeznaniu aktualnych możliwości finansowych Spółdzielni, negatywnie ustosunkował się do zaproponowanej wysokości udziału w inwestycji i zaproponował udział
w wys. 35%. Jednocześnie zaproponował wykonanie parkingu w wersji nieco tańszej – utwardzonej tłuczniem
odpowiedniej frakcji a nie wybrukowanej kostką brukową, którą zaproponował UM Ruda Śląska. Jaki będzie finał sprawy? O tym poinformujemy gdy tylko zapadną
konkretne decyzje.

Ceresit CT 99
zadziała
skutecznie?
W majowym wydaniu naszego Biuletynu informowaliśmy,
że w związku występującymi
na ocieplonych elewacjach
wielu budynków naszej Spółdzielni zielonymi nalotami,
od strony północnej (glony)
nawiązano współpracę ze znaną firmą Henkel.
W jej wyniku firma ta, tytułem
próby, przekazała nam nieodpłatnie system Ceresit CT 99
na usunięcie „porażenia biologicznego” północnej elewacji
budynku przy ul. Korczoka 81.
Niedawno wykonano niezbędne prace w tym zakresie.
■
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFORMATOR GSM „LUIZA”
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65
Dział czynszów: czynny w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt oraz
dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, poniedziałek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, piątki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43
Telefon awaryjny: 508 091 556

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. nasze miasto. 6. przedmiot rozmowy. 8. ogół przepisów. 9. bar
szybkiej obsługi. 10. mięso na kotlety. 13. ogłoszenie w prasie. 16. kilim
ścienny. 19. miejsce akcji „Iliady”. 20.
niejedne błyszczy na choince. 21. słodycz zwycięstwa. 22. płaski rondel
z rączką. 23. rybka akwariowa. 26. 5700
egzemplarzy Informatora GSM „Luiza”. 30. ciepły płaszcz. 32. szklane i kruche wieszane na choince. 33. umysł. 34.
nieudane pieczywo. 35. tłoczenie powietrza. 38. lasso. 41. składnik czekolady. 44. do jeżdżenia z górki. 45. śpiewane w czasie świąt Bożego Narodzenia. 46. klejnot w muszli. 47. ogół czasopism. 48. pokarm wabiący ryby.
Pionowo: 2. ślimak ślinik. 3. platyno-

wiec. 4. wielki poemat epicki. 5. pokrycie budynku. 6. na ramieniu listonosza. 7.
wyróżnia słonia. 11. przystrojona bombkami. 12. odmiana czerwieni. 13. zorganizowane działanie. 14. alternatywa. 15.
ciężka zasłona okienna. 17. marka aparatów fotograficznych. 18. filmowa lub
klejąca. 24. pewna suma pieniędzy. 25.
małe ryby. 27. główna tętnica. 28. auto
terenowe. 29. zły duch. 30. owoc o gruszkowatym kształcie. 31. nasza Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 35. wał
usypany z ziemi. 36. dźwig w wieżowcu. 37. zespół fachowców. 39. zwój papieru. 40. weryfikacja. 42. ryba na Wigilię. 43. Rzadko spotykany.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 15dadząrozwiązanie
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.

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

