
Wubie głym, 2015 ro ku, po myśl -
nie za koń czo no II etap re ali za cji

w na szej Spół dziel ni pro gra mu KAW -
KA. Grun tow ną mo der ni za cję prze pro -
wa dzo no w bu dyn kach przy ul. Lesz -
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oraz w bu dyn kach przy ul. Ja łow co -
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gram ten jest re ali zo wa ny przy wy dat -
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wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach.
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Grun�tow�nej�mo�der�ni�za�cji�pod�da�no�
ko�lej�nych 12�nie�ru�cho�mo�ści�GSm�„lu�iza”�

Świę ta Wiel ka noc ne 
są oka zją do spę dze nia ra do snych chwil

w gro nie naj bliż szych. 
Wszyst kim Człon kom GSM �Lu iza”,

Wła ści ce lom, 
Na jem com i ich Ro dzi nom 

ży czy my aby ta ro dzin na at mos fe ra 
trwa ła ca ły rok

Rada Nadzorcza, 
Zarząd 

i Pracownicy GSM �Luiza”
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komunikat
In for mu je my, że od lu te go br. w za so bach na szej Spół dziel -

ni trwa (w ra mach le ga li za cji) wy mia na wo do mie rzy za in -
sta lo wa nych w miesz ka niach na licz ni ki wo dy no wej ge -
ne ra cji – wy po sa żo ne w mo duł do od czy tu ra dio we go.

Ww. wy mia na jest wy ko ny wa na przez fir mę „In we st -
pro jekt” Ka to wi ce. Jej upo waż nie ni mon te rzy są wy po -
sa że ni w czy tel ne iden ty fi ka to ry. Pro si my za tem o udo -
stęp nie nie miesz kań, przy go to wa nie do stę pu do in sta la -
cji wo do cią go wej w miej scu za mon to wa nia wo do mie rzy.

Wy mia na wo do mie rzy jest dla miesz kań ców wol na
od dodatkowych opłat. Zgod nie bo wiem ze zmia ną Re -
gu la mi nu GSM „Lu iza” okre śla ją ce go za sa dy roz li cza -
nia przy cho dów i kosz tów Spół dziel ni – wy mie nio ne pra -
ce zo sta ną roz li czo ne w ra mach roz li cza nia kosz tów utrzy -
ma nia i eks plo ata cji bu dyn ku. Jed no cze śnie in for mu je my,
że nie zmie nia ją się do tych cza so we za sa dy roz li czeń za zu -
ży tą wo dę i od pro wa dza nie ście ków. 

O ter mi nie wy mia ny wo do mie rzy wy ko naw ca po wia -
do mi miesz kań ców kon kret nej nie ru cho mo ści po -
przez od ręb ne ogło sze nie. 

komunikat�
Za rząd GSM „Lu iza” zwra ca się do miesz kań ców

z proś bą o na nie sie nie do koń ca kwiet nia br. nu me ra cji
(zgod nej z nu me rem po sia da ne go miesz ka nia) na
drzwiach swo ich piw nic. Na nie sie nie nu me ra cji jest ko -
niecz ne w ce lu ła twiej sze go, szyb sze go usta le nia użyt -
kow ni ka da nej piw ni cy w przy pad ku awa rii sie ci wod no -
-ka na li za cyj nej, ga zo wej, cen tral ne go ogrze wa nia itp. 

Po tym ter mi nie, piw ni ce bez nu me ra cji, bę dą trak -
to wa ne ja ko nie użyt ko wa ne (pu sto sta ny).

ko�mu�ni�kat�
In for mu je my miesz kań ców na szych za so bów, w któ -

rych jest in sta la cja prze wo do wa na gaz ziem ny, że uży -
wa nie w tych miesz ka niach bu tli na gaz płyn ny (pro -
pan -bu tan) jest za bro nio ne. Wy ni ka to z prze pi sów
za war tych w usta wie opu bli ko wa nej w Dzien ni ku
Ustaw z 2004 r. nr 109 poz. 1156 par. 157 pkt. 6.

Oba ro dza je ww. ga zów, w przy pad ku ulat nia nia się,
two rzą sil ną mie szan kę wy bu cho wą, co stwa rza po -
waż ne za gro że nie ży cia i zdro wia miesz kań ców da ne -
go bu dyn ku.

Nie prze strze ga nie ww. za ka zu jest trak to wa ne ja ko
prze step stwo i pod le ga zgło sze niu do pro ku ra tu ry. Dla -
te go pro si my miesz kań ców na szych za so bów o za sto -
so wa nie się do po wyż szych prze pi sów, po dyk to wa -
nych bez pie czeń stwem nas wszyst kich. 

ostrożnie�z�sadzeniem�drzew�i�krzewów

mŁode�SĄ�ozdoBĄ,�a�StarSze�czĘSto�StajĄ�SiĘ�zawadĄ

Wszy scy do ce nia my zie lo ne oto cze nie na szych do mów
i osie dli miesz ka nio wych. O zie leń miej ską dba ją za rów -
no fir my gmin ne jak i fir my wy na ję te przez ad mi ni stra -
to rów nie ru cho mo ści. Zda rza się jed nak, że „na wła sną rę -
kę” nie któ rzy miesz kań cy sa dzą w po bli żu swo ich do mów
(czę sto bli sko swo ich okien i bal ko nów) drze wa oraz róż -
ne go ro dza ju krze wy. Te ską di nąd chwa leb ne dzia ła nia
ma ją jed nak i swo ją ne ga tyw ną stro nę. 

Po wie lu la tach, daw -
niej ma łe drzew ka i krze -
wy, roz ra sta ją się tak bar -
dzo, że sta ją się swo istą
za wa dą. Za sła nia ją do -
stęp świa tła sło necz ne go
do okien, za cie nia ją spo -
re po ła cie ele wa cji do -
mów itp. Wte dy zwy kle
się ga my po pro ste roz -
wią za nie – przy cię cie
ko na rów lub na wet wy -
cię cie ro słych drzew oraz
ma ło es te tycz nych za ro śli. To mo że jed nak nam na strę czyć
spo ro kło po tów a tak że wie le kosz to wać…

Ma ło kto zda je so bie spra wę, że za so by drzew znaj du -
ją się pod szcze gól ną ochro ną praw ną wy ni ka ją ca z za pi -
sów usta wy o ochro nie przy ro dy. W sierp niu ubie głe go ro -
ku zo sta ła ona zno we li zo wa na. Rzu ca ją się w oczy
zwłasz cza wy so kie ka ry za nad mier ne przy cię cie ko ro ny
drzew. No we prze pi sy zmie nia ją też za sa dy obo wią zu ją -
ce przy wy cin ce drzew i krze wów. 

Trud no tu wda wać się w szcze gó ło we oma wia nie
wszyst kich ry go rów i ob ostrzeń za war tych w ww. usta wie.
Na le ży jed nak uczu lić wszyst kich, że „nie win ne” przy cię -
cie ko na rów drzew mo że być po trak to wa ne ja ko uszko -
dze nie lub na wet ja ko znisz cze nie drze wa. De cy du je o tym
wskaź nik pro cen to wy – ile uby ło ko na rów i ga łę zi w wy -
ni ku wy ko na nych przez nas przy cięć. Na to miast o ze -
zwo le nie na wy cię cie krze wów mo że my ubie gać się, gdy
ich wiek prze kro czy 10 lat. 

Po sa dzić drze wa i krze wy jest bar dzo ła two. Jed nak
z lek tu ry ww. usta wy wy ni ka, że ich wy cię cie a na wet
przy cię cie to – w sen sie for mal no -praw nym – nie ta ka pro -
sta spra wa. Dla te go ape lu je my: ostroż nie z sa dze niem
drzew i krze wów pod okna mi i bal ko na mi... 
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komunikat�
In for mu je my miesz kań ców na -

szej Spół dziel ni za miesz ka łych
w Za brzu i w Ru dzie Ślą skiej, iż de -
cy zją Za brzań skie go Przed się bior -
stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji
w Za brzu oraz Przed się bior stwa
Wo do cią gów i Ka na li za cji w Ru -
dzie Ślą skiej opła ty za do star cza -
ną wo dę i od pro wa dza nie ście ków
w okre sie od dnia 1.01.2016 roku
do dnia 31.12.2016 r. nie ule ga -
ją zmia nie. 

wszystkie�dzieci�są�nasze...

StowarzySzenie�FeniX�apeluje�o�wSparcie

Te ską di nąd chwy tli we i po sto kroć
słusz ne ha sło ma ło kie dy znaj du je tak
sil ne po twier dze nie jak w Sto wa rzy -
sze niu FE NIX z sie dzi bą w Za brzu -
Za bo rzu. Dzię ki kon kret ne mu wspar -
ciu wie lu spon so rów i lu dzi do brej wo -
li, a tak że za rad no ści Pre ze sa Sto wa -
rzy sze nia – Mie czy sła wa Ra bij,
wciąż roz sze rza ono swój za kres dzia -
ła nia. 

– W swo jej dzia łal no ści kon cen tru je -
my się na świe tli cy śro do wi sko wej
i ABC Przed szko la ka. Po pro stu chce -
my dać dzie ciom i mło dzie ży szan se
na po ży tecz ne i mi łe spę dze nie wol ne -
go cza su – stwier dza Pre zes Sto wa rzy -
sze nia FE NIX.

W 2010 ro ku za re je stro wa li śmy na -
sze Sto wa rzy sze nie, któ re na po cząt ku
zaj mo wa ło się dzia łal no ścią cha ry ta -
tyw ną pro wa dząc świe tli ce śro do wi sko -
we dla dzie ci. Po wej ściu no wych prze -
pi sów oka za ło się, że do tych cza so wa
sie dzi ba świe tli cy nie speł nia wszyst kich
wy mo gów ppoż. Mu sie li śmy opu ścić
tam te po miesz cze nia i prze nieść się
do by łej osie dlo wej Hy dro for ni – ła god -
nie mó wiąc – moc no sfa ty go wa nej.
Spo łecz nym wy sił kiem zo sta ła wy re -
mon to wa na i za adap to wa na na po -
miesz cze nia świe tli co we. Po ma ga ło
nam wie lu spon so rów do star cza jąc
ma te ria ły bu dow la ne i wy koń cze nio we
a tak że, suk ce syw nie, wy po sa że nie.
Mia sto wy re mon to wa ło dach i in sta la -
cję elek trycz ną. Resz tę zro bi li śmy sa mi.
Od mar ca 2012 ro ku roz po czę li śmy nor -
mal ną dzia łal ność, któ ra – ogól nie

mó wiąc – po le ga na pra cy z dzieć mi
w wie ku od ok. 6 do 18 lat. Dzie ci
pod fa cho wym okiem opie ku nów mo gą
tu nie tyl ko od ro bić szkol ne za da nia ale
przede wszyst kim roz wi jać swo je za in -
te re so wa nia. Po nad to spę dza ją mi ło
wol ny czas na roz ryw ce i za ba wie.
Wśród na szych by wal ców jest tak że bar -
dzo du żo dzie ci miesz kań ców za so -
bów GSM „Lu iza”, któ re w Za bo rzu
prze wa ża ją. W mi nio nych kil ku la tach
uda ło nam się wy bu do wać no wo cze sny
plac za baw dla dzie ci, te ren wo ko ło na -
szej świe tli cy co ro ku się zmie nia
na lep sze. 

W pla nach na naj bliż sze mie sią ce
i la ta ma my m.in. wy bu do wa nie ka -
wiar ni let niej dla miesz kań ców wraz
ze stre fą Ku bu sia dla dzie ci do lat
trzech. Po nad to roz bu du je my świe tli -
cę tak, aby i se nio rzy zna leź li u nas

swo je miej sce. W na szej dziel ni cy jest
bo wiem wie lu eme ry tów, któ rzy wła ści -
wie nie ma ją swo jej sie dzi by z praw -
dzi we go zda rze nia. Nie cho dzi tyl ko
o to, aby mie li gdzie prze czy tać ga ze -
tę i wy pić ka wę, ale o to by dać im ja -
kieś za ję cie – by mo gli przyjść ze
swo imi wnucz ka mi i sa mi roz wi jać
swo je za in te re so wa nia.
Dla�te�go�zwra�cam�się�do miesz�kań�-

ców�na�szej�dziel�ni�cy�Za�bo�rze�i nie�tyl�-

ko� z proś�bą� o wspar�cie� fi�nan�so�we

w po�sta�ci�od�pi�su 1%�na rzecz�na�sze�-

go� Sto�wa�rzy�sze�nia.� Za�pew�niam,� że

pie�nią�dze�te�zo�sta�ną�wła�ści�wie�spo�żyt�-

ko�wa�ne�–�ku�za�do�wo�le�niu�i ra�do�ści

na�szych�pod�opiecz�nych.�Bo�nie�ma

nic�bar�dziej�sa�tys�fak�cjo�nu�ją�ce�go�jak

szczę�śli�we,�ra�do�sne�dzie�ci,�spę�dza�ją�-

ce�czas�na za�ję�ciach,�któ�re�ich�jed�no�-

cze�śnie�ba�wią�i roz�wi�ja�ją.�
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rozpoczął�się�iii�etap�realizacji�
programu�kawka

Grun�tow�nej�mo�der�ni�za�cji�poddano�ko�lej�nych�12�nie�ru�cho�mo�ści�GSm�„lu�iza”�

Je go ce lem jest li kwi da cja ni skiej emi sji wspie ra ją ca
wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej i roz wój roz pro szo nych
od na wial nych źró deł ener gii. Pro gram w su mie do ty czy
grun tow nej mo der ni za cji (po ło żo nych w Za brzu – Za bo -
rzu) 32 wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz kal nych, dwu
i trzy kon dy gna cyj nych, wy ko na nych w tech no lo gii tra dy -
cyj nej. 

W tym ro ku ru szył III etap re ali za cji ww. Pro gra mu - któ -
ry jest prze wi dzia ny na la ta 2016 i 2017. Wszyst ko jed nak
wska zu je na to, że uda się go zre ali zo wać do koń ca grud nia
te go ro ku. Dzię ki ła god nej zi mie pra ce mo der ni za cyj ne są
już w znacz nym stop niu za awan so wa ne. III etap obej mu je
mo der ni za cję 12 bu dyn ków – osiem przy uli cy Kor czo ka
nr: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 i 77, je den przy ul. Ka li no -
wej 28, je den przy ul. Ol cho wej 10 oraz dwa przy ul. Orze -
cho wej 17, 19. 

Tak jak w po przed nich eta pach, w ra mach Pro gra mu
KAW KA, wszyst kie ww. bu dyn ki zo sta ną wy po sa żo ne
w cen tral ne ogrze wa nie (do tych czas by ło pie co we wę glo -
we lub eta żo we wę glo we/ga zo we) oraz w cie płą wo dę (c.
w. u.). W tym ce lu Za brzań skie Przed się bior stwo Ener ge -
ty ki Ciepl nej w każ dym bu dyn ku od dziel nie za in sta lu je wy -
mien ni ki cie pła a w miesz ka niach bę dą za ło żo ne licz ni ki
ilo ści do star czo ne go cie pła. Roz li cze nia do star czo nej cie -
płej wo dy użyt ko wej bę dą zbior cze (po dziel ni kiem bę dzie
licz nik cie płej wo dy za mon to wa ny w każ dym lo ka lu miesz -
kal nym). Do bu dyn ków zo sta ły już do pro wa dzo ne no we

ener ge tycz ne przy łą -
cza ka blo we, wraz
z wy mia ną we -
wnętrz nej li nii za si la -
nia (tzw. WLZ).
Ostat ni, naj wy żej po -
ło żo ny strop każ de go
bu dyn ku zo sta nie do -
cie plo ny. Ścia ny bu -
dyn ków bę dą do cie -
plo ne sty ro pia nem
o gru bo ści 14 cm.
Dzię ki te mu współ -
czyn nik prze ni ka nia
cie pła przez ścia ny
ze wnętrz ne wy nie sie
po ni żej 0,3 (zgod nie
z ak tu al ny mi wy mo -
ga mi tech nicz ny mi).
Po nad to wy mie nio no,
na ener go osz częd ne,
wszyst kie okna. 

Dokończenie ze str. 1



Ra da Nad zor cza na szej Spół dziel -
ni, na swym stycz nio wym po sie dze -
niu przy ję ła uchwa łę do ty czą cą no we -
go Pla nu ma lo wa nia kla tek scho do -
wych. Plan ten obej mu je la -
ta 2016 – 2020. W su mie w tym okre -
sie zo sta nie wy ma lo wa nych ok. 148
kla tek scho do wych w za so bach
miesz ka nio wych zlo ka li zo wa nych
w Za brzu i Ru dzie Ślą skiej. Przy ję -
to, że klat ki scho do we są ma lo wa ne
raz na 10 lat ze środ ków fi nan so wych
zgro ma dzo nych na kon cie fun du szu
re mon to we go da nej nie ru cho mo ści.
Gdy jed nak nie ma wy star cza ją cych
środ ków fi nan so wych na fun du szu re -
mon to wym, wte dy okres ten mo że się
wy dłu żyć. 

Ma lo wa nie obej mu je tak że po -
praw ki i uzu peł nie nia tyn ku (wy ko -
na nie gła dzi gip so wych na ścia nach
i su fi tach kla tek scho do wych), ma -
lo wa nie ba lu strad scho do wych i lam -
pe rii. Ko ry ta rze piw nicz ne rów nież
zo sta ją od świe żo ne. W przy pad ku,
gdy klat ki po sia da ją sta rą in sta la cję
elek trycz ną – jest ona wy mie nia na
na no wą (wraz z za mon to wa niem
no wych pla fo nier oraz włącz ni ków).
Przed sa mym ma lo wa niem wy mie -
nia na jest sta ra sto lar ka okien na
w klat kach scho do wych. W pierw -
szym i czwar tym kwar ta le ro ku ma -
lo wa ne są je dy nie klat ki, któ re po -
sia da ją cen tral ne ogrze wa nie.

We dług pla nu, w tym ro ku zo sta -
nie wy ma lo wa nych 40 kla tek scho -
do wych, w na stę pu ją cych bu dyn -
kach: przy ul. Bro la 2, 5, 9, 11;
przy ul. He we liu sza 22-34 (3 klat ki),
przy ul. Kor czo ka, 83, 85, 87, 89;
przy ul. Lesz czy no wej 7-7B; przy ul.
Wol no ści 380 i 426; przy ul. Żnień -
skiej 5, 7, 9, 11; przy ul. Kno sa ły 15
i 17; przy ul. Ko ko ta 171 i 173;
przy ul. So li dar no ści 30; przy ul.
Si kor skie go 124.

Szcze gó ło wy wy kaz kla tek scho -
do wych prze wi dzia nych do ma lo wa -
nia w la tach 2016-2020 jest do wglą -
du w Dzia le Tech nicz nym na szej
Spół dziel ni w Za brzu, przy ul. Wol -
no ści 412. 

nowy�plan�ma�lo�wa�nia�kla�tek�scho�do�wych

w�latach�2016�-�2020

Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu dyn kach GSM „Lu iza” przy ul. Mię dzy blo -
ko wej 1 i 3 w Ru dzie Ślą skiej.

Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu -
dyn ku GSM „Lu iza” przy ul. Lesz czy -
no wej 29 w Za brzu.
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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 py�ta�nia�za�da�wa�ne�tyl�ko�przez�człon�ków�Spół�dziel�-

ni� i na�jem�ców� lo�ka�li�miesz�kal�nych�GSM� „Lu�iza”.

Od�po�wie�dzi�są�udzie�la�ne�na py�ta�nia�do�ty�czą�ce�kwe�stii

praw�nych,�zwią�za�nych�wy�łącz�nie�ze�spra�wa�mi�na�szej

Spół�dziel�ni.

Py�ta�nia�moż�na�za�da�wać�te�le�fo�nicz�nie�dzwo�niąc�na nu�-

mer�te�le�fo�nu 32 278-67-12�wewn. 47�i 48�w każ�dy�pią�-

tek�w godz. 10.00-12.00.

najem�garażu�
od�Spółdzielni

Od pew�ne�go� cza�su� ko�rzy�stam� bez� umo�wy� naj�mu

z po�miesz�cze�nia� ga�ra�żo�we�go� na�le�żą�ce�go� do GSM

„Lu�iza”.�Co�zro�bić,�że�by�ure�gu�lo�wać�(za�le�ga�li�zo�wać)

użyt�ko�wa�nie�ga�ra�żu?

Przed mio to we za gad nie nie ure gu lo wa ne jest w Re -
gu la mi nie okre śla ją cym wy so kość opłat za po miesz -
cze nia słu żą ce do prze cho wy wa nia po jaz dów me cha -
nicz nych w za so bach GSM „Lu iza”.

W przy pad ku kie dy, fakt użyt ko wa nia po miesz cze nia
z prze zna cze niem na prze cho wy wa nie po jaz dów me -
cha nicz nych, zo sta nie wy ja wio ny po przez wy wiad śro -
do wi sko wy Spół dziel ni, lub użyt kow nik sam zgło si
po wyż szy fakt w Spół dziel ni, wów czas na wnio sek
użyt kow ni ka mo że zo stać za war ta z na szą Spół dziel nią
umo wa naj mu.

W umo wie bę dzie okre ślo na wy so kość czyn szu
(zgod nie z Re gu la mi nem wy so ko ści opłat za po miesz -
cze nia słu żą ce do prze cho wy wa nia po jaz dów me cha -
nicz nych w za so bach GSM „Lu iza”) oraz obo wią zek
ure gu lo wa nia opłat za czas bez u mow ne go ko rzy sta nia
z po miesz cze nia – mak sy mal nie 3 la ta wstecz.

Na to miast w ra zie bra ku zgo dy użyt kow ni ka (wnio -
sko daw cy) na po wyż sze roz wią za nie, Spół dziel nia
zo bo wią że go do opróż nie nia i opusz cze nia po miesz -
cze nia oraz wy da nia go do dys po zy cji Spół dziel -
ni – pod ry go rem eks mi sji. Skut ku je to po nie sie niem
przez użyt kow ni ka do dat ko wych kosz tów są do wych
z ty tu łu po stę po wa nia eks mi syj ne go. Po nad to bę dzie
on mu siał po kryć kosz ty za wsz czę cie po stę po wa nia
od szko do waw cze go za bez u mow ne ko rzy sta nie z po -
miesz cze nia. 

Po prze ję ciu ww. po miesz cze nia przez Spół dziel nię,
zo sta nie ono wy sta wio ne na prze targ.

wy�ni�ki�ba�da�nia�
spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go
GSm�„lu�iza”�za rok 2015
Pod ko niec lu te go br. za koń czy ło się ba da nie spra -

woz da nia fi nan so we go GSM „Lu iza” za 2015 r., któ ry
prze pro wa dził nie za leż ny bie gły re wi dent z Kan ce la rii
Usług Fi nan so wo -Księ go wych „RE WI STO” Krzysz tof
Sto szek z sie dzi bą w Tar now skich Gó rach.

Na ww. Spra woz da nie fi nan so we skła da się:

❖ wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go
❖ bi lans spo rzą dzo ny na dzień 31 grud nia 2015 r., któ ry

po stro nie ak ty wów i pa sy wów wy ka zu je su -
mę: 70.734.750,99 zł.

❖ ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od 1 stycz -
nia 2015 r. do 31 grud nia 2015 r., wy ka zu ją cy zysk net -
to w wy so ko ści 2.132.129,87 zł.

❖ ze sta wie nie zmian w fun du szu wła snym za rok ob ro to -
wy od 1 stycz nia 2015 r. do 31 grud nia 2015 r. wy ka -
zu ją ce zmniej sze nie fun du szu wła sne go o kwo -
tę: 1.209.365,73 zł.

❖ ra chu nek prze pły wów pie nięż nych za rok ob ro to wy
od 1 stycz nia 2015 r. do 31 grud nia 2015 r. wy ka zu ją -
cy zmniej sze nie sta nu środ ków pie nięż nych o kwo tę
5.401.181,16 zł. 

❖ do dat ko we in for ma cje i ob ja śnie nia.

W opi nii bie głe go nie za leż ne go re wi den ta czy ta my
m.in.:

„Mo im zda niem, zba da ne spra woz da nie fi nan so we, we
wszyst kich istot nych aspek tach:
a) przed sta wia rze tel nie i ja sno in for ma cje istot ne dla

oce ny sy tu acji ma jąt ko wej i fi nan so wej ba da nej Spół -
dziel ni na dzień 31 grud nia 2015 ro ku, jak też jej wy -
ni ku fi nan so we go za rok ob ro to wy od 1 stycz nia 2015
ro ku do 31 grud nia 2015 ro ku,

b) zo sta ło spo rzą dzo ne zgod nie z wy ma ga ją cy mi za sto so -
wa nia za sa da mi (po li ty ką) ra chun ko wo ści oraz na pod -
sta wie pra wi dło wo pro wa dzo nych ksiąg ra chun ko wych,

c) jest zgod ne z wpły wa ją cy mi na treść spra woz da nia fi -
nan so we go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi sta tu -
tu jed nost ki.
Spra woz da nie z dzia łal no ści jed nost ki jest kom plet ne

w ro zu mie niu art. 49 ust. 2 usta wy o ra chun ko wo ści, a za -
war te w nim in for ma cje, po cho dzą ce ze zba da ne go spra -
woz da nia fi nan so we go, są z nim zgod ne”

Z przed sta wio nych po wy żej in for ma cji wy ni ka, że na -
szą Spół dziel nię wy róż nia do bra płyn ność fi nan so wa,
zna czą ce fun du sze wła sne, du że na kła dy na re mon ty oraz
na ter mo mo der ni za cję swo ich za so bów miesz ka nio wych.

BieGŁy�rewident:



BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 1 (73) 2016 7

...ale�możesz�zmienić�świat�jednej�istocie

nie�moŻeSz�zmieniĆ�caŁeGo�świata...

Być mo że nie wszy scy z Pań stwa wie dzą, że w Za brzu
przy ul. By tom skiej 133 mie ści się schro ni sko dla bez dom -
nych psów i ko tów – „PSI TULM NIE”. W nim zwy kle cze -
ka na no wy dom ok. 180 pie sków oraz ok. 20 ko tów. Wszyst -
kie zwie rza ki w tym miej scu ma ją za pew nio ny po si łek, miej -
sce do spa nia, opie kę we te ry na ryj ną oraz ogrom mi ło ści, za -
rów no ze stro ny bar dzo za an ga żo wa nych pra cow ni ków PSI -
TU LA jak i ze stro ny wo lon ta riu szy. Jed nak, ani nikt z pra -
cow ni ków schro ni ska, ani wo lon ta riu sze nie są w sta nie za -
pew nić im ty le czu ło ści, mi ło ści ile te zwie rza ki po trze bu -
ją. To jak bar dzo bra ku je im czło wie ka, moż na do strzec kie -
dy obok bok sów prze cho dzą lu dzie. Wów czas każ dy pie -

sek chcąc być do strze żo ny, nie mal że za wi sa na kra tach bok -
su w ocze ki wa niu, że ktoś wła śnie je go, z te go miej sca za -
bie rze. Choć są rów nież ta kie pie ski, któ re zwi ja ją się w kłę -
bek, jak by nie chcia ły, by je kto kol wiek do strzegł. Czy to
strach przed czło wie kiem? Je śli tak, to każ dy z nas mo że so -
bie wy obra zić, ja kie zło mu sia ło spo tkać je ze stro ny czło -
wie ka, je śli od nie go, wo lą być ska za ne na ka wa łek ma ło
przy tul ne go bok su i wiecz ny ha łas szcze ka ją cych psów.

Je śli ktoś z Pań stwa jest go to wy na za pro sze nie do swo -
je go ży cia do zgon nie ko cha ją ce go zwierzaka za to, że się
dla nie go po pro stu jest, przy ja cie la dla któ re go bę dzie cie
ca łym je go świa tem, to schro ni sko jest otwar te i cze ka
na Pań stwa każ de go dnia – rów nież w nie dzie le i świę ta.
Do dać w tym miej scu rów nież na le ży, że w schro ni sku
miesz ka bar dzo wie le pie sków star szych, któ re mo gą być
wspa nia łym to wa rzy szem nie tyl ko w do mo wym za ci szu,
ale rów nież pod czas spa ce rów, w trak cie któ rych, do cho -
wa ją spo koj ne go kro ku, rów nież star szym oso bom. Zda je
się że to szcze gól nie dla tych star szych pie sków waż ne jest
zna le zie nie do mu peł ne go mi ło ści, na ostat nie la ta ich bar -
dzo przy kre go, smut ne go ży cia na któ re nie wąt pli we,
żad ne z nich nie za słu ży ło. Na to miast je śli ma cie Pań stwo
świa do mość, że nie je ste ście w sta nie po do łać co dzien nym
obo wiąz kom wią żą cym się z po sia da niem psa lub ko ta, mo -
że cie Pań stwo wspie rać schro ni sko fi nan so wo, bądź po przez
wir tu al ną ad op cję psia ka lub ko ta, wpła ca jąc co mie siąc
na nie go kwo tę 30 zł., bądź też wspie ra jąc schro ni sko do -
wol ny mi wpła ta mi na wska za ny nu mer ra chun ku ban ko -
we go: ING BANK ŚLĄ SKI S.A. O/GLI WI CE  nr 60 1050
1298 1000 0090 3056 8399.

Miesz kań ców PSI TU LA moż na rów nież wspo móc da -
ru jąc su chą i mo krą kar mę, ma ka ron, ryż, jak rów nież cie -
płe ko cy ki, ręcz ni ki po szew ki, wszyst ko co po mo że im prze -
trwać zim ne dni i no ce. 

Na to miast Ci z Pań stwa któ rzy by li by za in te re so wa ni ad -
op cją zwie rza ka z PSI TU LA pro sze ni są o zgła sza nie się
od po nie dział ku do piąt ku od 10.00 do 17.00, oraz w so -
bo ty, nie dzie le i świę ta od 10.00 do 15.00. Pra cow ni cy
schro ni ska po mo gą Pań stwu w do bo rze naj lep sze go dla
Pań stwa psie go czy ko cie go to wa rzy sza.

Po nad to chcie li śmy prze ka zać bar dzo waż ną in for ma cję.
Je śli do strze że cie Pań stwo psa, któ ry wa łę sa się przez dłuż -
szy czas bez opie ki, pro si my nie igno ro wać ta kich sy tu -
acji. Wy star czy za dzwo nić na ni żej wska za ne nu me ry te -
le fo nów i zgło sić nie po ko ją cą sy tu ację. 

Gdy by zwie rzę ta umia ły mó wić za pew ne po wie dzia ły by
nam lu dziom, co je bo li, cze go bra ku je, cze go po trze bu -
ją, nie ste ty sko ro w spo sób do słow ny te go nie po tra fią, to
my lu dzie po win ni śmy za pew nić im przede wszyst kim bez -
pie czeń stwo i nie po zo sta wiać ich sa mym so bie.

B. P.
wo lon ta riusz ka z PSI TU LA 

te�le�fo�ny�in�ter�wen�cyj�ne:
◗ TOZ Za brze, tel. 505 125 974
◗ Straż Miej ska, tel. 32 271 24 51, tel. bez płat ny 986
◗ Schro ni sko, tel. 32 271 47 97
◗ To wa rzy stwo Opie ki nad Zwie rzę ta mi w Pol sce – Od dział

w Za brzu, ul. Wol no ści 278, 41-800 Za brze, tel. 32 271 47 97.
KRS: 0000344726

Dy plom dla pra cow ni ków GSM ,,Lu iza”, któ rzy przed Świę -
ta mi Bo że go Na ro dze nia da ro wa li zwie rza kom z PSI TU -
LA su chą i mo krą kar mę.



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.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 3. na sza Gór ni cza Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa. 6. świę ta z ba -
ran kiem i pi san ka mi. 8. du ży sa mo -
chód cię ża ro wy. 9. proś ba o ci szę. 11.
ro dzaj pal my. 15. istot ny w ka rie -
rze. 16. żół te po spo li te grzyb ki. 17.
wcię cie w pa sie. 18. zło śli wa iro -
nia. 19. bia ły pu der ko sme tycz ny. 20.
na ra mie niu li sto no sza. 23. chęć do je -
dze nia. 27. wy so ki w ry so pi sie. 30. ci -
śnie nio wy do ka wy. 31. oso ba po dat -
na na hip no zę. 32. cie płe okry cie dla
ma lusz ka. 33. jaj ko wiel ka noc ne. 34.
ma zu rek lub ba ba. 37. ta niec ka ba re -
to wy. 40. ob ra mo wa nie. 43. z Jac kiem
w daw nej do bra noc ce. 44. śmi gus. 45.
por cja żyw no ści. 46. psi ku sy. 47. po -
tra wa kuch ni wło skiej. 48. kar ty
do wró że nia. 49. wio sną na rze ce. 50.
imię raj skie. 51. pies my śliw ski. 

Pio no wo: 1. pod po wia dacz. 2.
uszczer bek. 4. ,,za krę co ny” nurt wo -
dy. 5. ptak gwiż dżą cy. 6. ich bo gac two
w wa rzy wach i owo cach. 7. ta niec wę -
gier ski. 10. na sze mia sto. 11. pier wia -
stek z gru py flu orow ców. 12. ciast ko
lub za mek bły ska wicz ny. 13. za to ka
Mo rza Czer wo ne go. 14. po pro stu
Za brze. 21. ma nia prze śla dow cza. 22.
bie lu teń ki re kwi zyt wiel ka noc ny. 24.
krop ki na no sie. 25. okres ery me zo -
zo icz nej. 26. rytm mar szu. 27. na od -
wrót. 28. zwój pa pie ru. 29. świę ce nia
bi sku pie. 35. przy ję cie do pra cy. 36. ro -
śnie nad sta wem. 38. za nik pa mię -
ci. 39. hi sto rycz ne na rzę dzie tor tur. 40.
praw dzi wy przy smak. 41. pół pro dukt
do wy ro bu wó dek ga tun ko wych. 42.
daw ny gra mo fon. 
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 17�da�dzą�roz�wią�za�nie

krzy�żów�ki.�

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65

Dział czyn szów: czyn ny w go dzi nach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach 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, ponie-
działek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ru da Ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, piąt ki
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

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


