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Spółdzielni

Wal�ne�Zgro�ma�dZe�nie�CZłon�kóW�
gSm�„lu�iZa”�W CZę�śCiaCh

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�-
ków� na�szej� Spół�dziel�ni,
któ�re�od�by�ło�się�w dniach

6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19 i 20 ma -
ja 2015 r. sta�ło� się� do�brą� oka�zją
do sze�ro�kiej� dys�ku�sji� o na�szych
wspól�nych� spra�wach.�W dzie�wię�ciu
czę�ściach� WZCz� wzię�ło� w su�mie
udział 282 człon�ków.�
Człon�ko�wie� po�zy�tyw�nie� oce�ni�li

za�rów�no� spra�woz�da�nie� Ra�dy� Nad�-
zor�czej� jak� i Za�rzą�du� Spół�dziel�ni.
Nie�bu�dzi�ło� za�strze�żeń� spra�woz�da�-
nie� fi�nan�so�we� za 2014� r.�Wy�ni�ka
z nie�go,�że�GSM�„Lu�iza”�ma�sta bil -
ne fun da men ty fi nan so wo -eko no -

micz ne po zwa la ją ce jej funk cjo -
no wać bez pro ble mów w la tach
na stęp nych. Zde�cy�do�wa�na� więk�-
szość� człon�ków� –� uczest�ni�ków
WZCz�opo�wie�dzia�ła�się�za udzie�le�-
niem� ab�so�lu�to�rium� Za�rzą�do�wi� na�-
szej�Spół�dziel�ni.�Wszyst�kie�te�wy�żej
wy�mie�nio�ne� fak�ty� skła�da�ją� się
na jed�ną� istot�ną� kon�klu�zję:�Wal ne
Zgro ma dze nie po zy tyw nie oce ni ło
funk cjo no wa nie na szej Spół dziel ni
–�co�przy dzi�siej�szych�nie�sta�bil�nych
cza�sach� za�słu�gu�je� na szcze�gól�ne
pod�kre�śle�nie.�
Waż�nym�punk�tem�po�rząd�ku�ob�rad

te�go�rocz�ne�go�WZCz�by�ły�wy�bo�ry�no�-

wej� Ra�dy�Nad�zor�czej� na ka�den�cję
przy�pa�da�ją�cą� na la�ta 2015� –� 2017.
Spo�śród� wcze�śniej� zgło�szo�nych
16� kan�dy�da�tów� zo�sta�ło�wy�bra�nych
9� osób,� któ�re� otrzy�ma�ły� naj�więk�szą
ilość�gło�sów�–�po jed�nej�oso�bie�z każ�-
de�go�okrę�gu�wy�bor�cze�go.�
Na pierw�szym� po�sie�dze�niu� no�wo

wy�bra�nej� Ra�dy,� któ�re� od�by�ło� się
11�czerw�ca�br.�do�ko�na�no�mię�dzy�in�-
ny�mi�wy�bo�ru�jej�Prze�wod�ni�czą�ce�go.
Zo�stał�nim�Eu�ge�niusz�Jar�czyk z Ru�dy
Ślą�skiej�–�Ha�lem�by,�któ�ry�po�sia�da�do�-
świad�cze�nie�w za�kre�sie�pra�cy�RN.

Dokończenie na str. 2
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Poniżej�za�miesz�cza�my�skład�Ra�dy
Nad�zor�czej� na ka�den�cję� w la�tach
2015�–�2017�wraz�z po�dzia�łem�funk�cji
jej�po�szcze�gól�nych�człon�ków�w no�wej
Ra�dzie�Nad�zor�czej.�Po�da�je�my�skła�dy
dwóch�sta�łych�Ko�mi�sji�pro�ble�mo�wych
tzn.�Ko�mi�sji�Re�wi�zyj�nej�RN�i Ko�mi�sji
Eks�plo�ata�cyj�nej�RN.
Pod�czas�te�go�rocz�ne�go�WZCz�zgło�-

szo�no�w su�mie 73�wnio�ski.�
Głów�nie� do�ty�czą� one� pod�nie�sie�nia

stan�dar�du� za�miesz�ki�wa�nia,�wy�ko�na�-
nia�róż�ne�go�ro�dza�ju�prac�re�mon�to�wych
i re�no�wa�cyj�nych.�Nie�któ�re�zaś�do�ty�czą
zmia�ny�spo�so�bu�pra�cy�Ra�dy�Nad�zor�-
czej�w ta�ki�spo�sób,�aby�by�ła�ona�bli�żej
co�dzien�nych�spraw�na�szych�człon�ków.
Wśród�zgło�szo�nych�wnio�sków�są�i ta�-

kie,� któ�re� le�żą� po�za� kom�pe�ten�cja�mi
na�szej� Spół�dziel�ni.� Ich� osta�tecz�nym
ad�re�sa�tem�są�bo�wiem�wła�dze�mia�sta
Za�brze�i mia�sta�Ru�da�Ślą�ska.�W ce�lu
re�ali�za�cji�ta�kich�wnio�sków,�Za�rząd�na�-
szej�Spół�dziel�ni�zwró�cił�się�pi�sem�nie
do władz�ww.�miast.�Na stro�nach�4-7
i� 10-13� pu�bli�ku�je�my� peł�ny� wy�kaz
zgło�szo�nych�wnio�sków.�Po za�koń�cze�-
niu�WZCz,�Za�rząd�na�szej�Spół�dziel�ni
przy�stą�pił� do ich� analizowania� oraz
suk�ce�syw�nej�re�ali�za�cji.�

Aby unik nąć pu bli ko wa nia re ali -
za cji wnio sków na ła mach na sze go
Biu le ty nu nie ja ko „na ra ty” zde cy -
do wa no, iż pierw szy moż li wie sze ro -
ki wy kaz re ali za cji ww. wnio sków
zo sta nie za miesz czo ny w Biu le ty nie
In for ma cyj nym, któ ry uka że się
w II po ło wie grud nia bie żą ce go ro ku. 

Pozytywna�ocena
funkcjonowania�Spółdzielni

Wal�ne�Zgro�ma�dZe�nie�CZłon�kóW�gSm�„lu�iZa”�W Za�brZu�W CZę�śCiaCh 6.05.2015�r.�–�20.05.2015�r.

Dokończenie ze str. 1

na ka�den�Cję�W la�taCh 2015- 2017

Wy�bra�no�no�wą�
ra�dę�nad�zor�czą�gSm�„lu�iza”

Pod�czas�ob�rad�te�go�rocz�ne�go�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�GSM
„Lu�iza”�w czę�ściach,�któ�re�od�by�ło�się�w dniach 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19
i 20 ma ja 2015 r. do�ko�na�no�wy�bo�ru�no�wej�Ra�dy�Nad�zor�czej�na ka�den�cję
w la�tach 2015�–�2017.�Z 9�okrę�gów�wy�bor�czych�kan�dy�do�wa�ło 16�człon�ków
na�szej�Spół�dziel�ni.�Oso�by,�któ�re�uzy�ska�ły�łącz�nie�naj�wię�cej�gło�sów�w gło�-
so�wa�niach�na po�szcze�gól�nych�czę�ściach�WZCz,�we�szły�w skład�no�wej�RN.�
Na pierw�szym,�in�au�gu�ra�cyj�nym�po�sie�dze�niu�Ra�dy�Nad�zor�czej,�któ�re�od�-

by�ło�się 11�czerw�ca�br.�do�ko�na�no�wy�bo�ru�Prze�wod�ni�czą�ce�go�RN,�Vi�ce
Prze�wod�ni�czą�ce�go�RN,�Se�kre�ta�rza�RN.�Wy�ło�nio�no�rów�nież�skład�Ko�mi�sji
Re�wi�zyj�nej�RN�oraz�Ko�mi�sji�Eks�plo�ata�cyj�nej�RN.�Na pierw�szych�po�sie�-
dze�niach�ww.�Ko�mi�sji�wy�bra�no�spo�śród�ich�skła�du:�Prze�wod�ni�czą�ce�go,
Vi�ce�Prze�wod�ni�czą�ce�go�i Se�kre�ta�rza�Ko�mi�sji.�

Spo śród kan dy du ją cych, na pod sta wie wy ni ków gło so wa nia na po -
szcze gól nych czę ściach WZCz, do skła du Ra dy zo sta ły wy bra ne na stę -
pu ją ce oso by (ko lej ność we dług nu me ra cji okrę gów wy bor czych):
◗ Jó�zef�He�bliń�ski (Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej RN)
◗ Kry�stian�To�ma�szow�ski�(Se kre tarz RN)
◗ Edward�Foj�cik�(Vi ce Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej RN)
◗ Kry�stian�Wró�bel�(Se kre tarz Ko mi sji Eks plo ata cyj nej)
◗ Ka�zi�mierz�Gon�sior�(Vi ce Prze wod ni czą cy RN)
◗ Bo�le�sław�Co�pik (Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eks plo ata cyj nej)
◗ Jan�Mier�nik (Vi ce Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eks plo ata cyj nej)
◗ Krzysz�tof�Po�sta�wa (Se kre tarz Ko mi sji Re wi zyj nej RN)
◗ Eu�ge�niusz�Jar�czyk�(Prze wod ni czą cy RN)

I. Zgod nie z art. 39 § 1 usta wy
z dnia 16.09.1982 r. Pra wo Spół -
dziel cze, w związ ku z art. 8ˆ3 pkt 1
usta wy z dnia 14.06.2007 r. o zmia -
nie usta wy o spół dziel niach miesz -
ka nio wych oraz zmia nie nie któ rych
in nych ustaw – w dniach 6.05.2015
roku – 20.05.2015 roku od by ło się
Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków
Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej „Lu iza” w Za brzu w czę ściach.

W ob�ra�dach�po�nad�to�uczest�ni�czy�li
zwo�łu�ją�cy� po�sie�dze�nie� człon�ko�wie
Za�rzą�du:
Pre�zes�Za�rzą�du�mgr�inż.�Wal�de�mar

Chwist�oraz V�-ce�Pre�zes�Za�rzą�du�mgr
Sa�bi�na Mick.
Ob�ra�dy� po�szcze�gól�nych� czę�ści

Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia� otwie�ra�li
Człon�ko�wie�Ra�dy�Nad�zor�czej:�
Ob�ra�dy pierw szej czę�ści�Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia�otwie�rał�p. Je rzy Muc.
Ob�ra�dy dru giej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia� otwie�rał�p. Edward
Foj cik.
Ob�ra�dy� trze ciej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia�otwie�rał�p. Je rzy Muc.
Ob�ra�dy�czwar tej czę�ści�Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia� otwie�rał� p. Jó zef
Mier nik.
Ob�ra�dy pią tej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia� otwie�rał�p. Edward
Foj cik.
Ob�ra�dy szó stej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia� otwie�rał� p. Ma rian
Prze gen dza.
Ob�ra�dy� siód mej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia� otwie�rał� p. Jó zef
Mier nik.
Ob�ra�dy ósmej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia�otwie�rał�p. Ka zi mierz
Gon sior.
Ob�ra�dy�dzie wią tej czę�ści�Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia� otwie�rał� p. Ma rian
Prze gen dza.

II. Każ�da�z czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�wy�bra�ła�Pre�zy�dium�Wal�ne�-
go�Zgro�ma�dze�nia.

Od re dak cji. W pra cach Pre zy dium
po szcze gól nych czę ści WZCz uczest -
ni czy ło 36 człon ków na szej Spół -
dziel ni.
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III. Przy�ję�cie� Po�rząd�ku� Ob�rad:� Ogó�łem:� gło�so�wa�-
ło: 281,�za: 261,�prze�ciw: 1,�wstrzy�ma�ło�się: 19

IV. Każ�da�z czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�wy�bra�ła�Ko�-
mi�sję�Skru�ta�cyj�no�-Wnio�sko�wą�oraz�Wy�bor�czą.

Od re dak cji. W pra cach ww. Ko mi sji po szcze gól nych
czę ści WZCz uczest ni czy ło 29 człon ków na szej Spół -
dziel ni.

V. WWal�nym�Zgro�ma�dze�niu�Człon�ków�GSM�„Lu�za”
w czę�ściach�udział�wzię�ło 282�upraw�nio�nych�do gło�so�-
wa�nia�na ogól�ną�licz�bę 2113�człon�ków.

VI. Na po�szcze�gól�nych�czę�ściach�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�-
nia�przed�sta�wio�ne�zo�sta�ły:�spra�woz�da�nie�z dzia�łal�no�ści
Ra�dy�Nad�zor�czej�i Za�rzą�du�za rok 2014,�spra�woz�da�nie�fi�-
nan�so�we�za rok 2014�wraz�z opi�nią�bie�głe�go�re�wi�den�ta
z prze�pro�wa�dzo�ne�go�ba�da�nia�bi�lan�su�za 2014�r.�Nad spra�-
woz�da�nia�mi�od�by�ły�się�dys�ku�sje.

VII. Prze�wod�ni�czą�cy�Pre�zy�dium�po�szcze�gól�nych�czę�ści
Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�wy�stą�pi�li�z wnio�skiem�o pod�ję�cie
uchwał�w na�stę�pu�ją�cych�spra�wach:
●�za�twier�dze�nie�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Ra�dy�Nad�-
zor�czej�za rok 2014,

●�za�twier�dze�nie� spra�woz�da�nia� z dzia�łal�no�ści� Za�rzą�du
za rok 2014,

●�za�twier�dze�nie�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok 2014,
●�po�dzia�łu�nad�wyż�ki�bi�lan�so�wej�za rok 2014,

●�udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi,
●�wy�bo�ru�człon�ków�Ra�dy�Nad�zor�czej,
●�za�twier�dze�nia�zmian�w Sta�tu�cie�Spół�dziel�ni�–�pra�wa
i obo�wiąz�ki�człon�ków.

Uchwa ły zgło szo ne przez Za rząd GSM „Lu iza”. 

Uchwa�ła�Nr 1/2015 w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�-
da�nia�z dzia�łal�no�ści�Ra�dy�Nad�zor�czej�za rok 2014:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło: 279 upraw�nio�nych, w tym�za: 252,

prze�ciw: 8, wstrzy�ma�ło�się: 19. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa�ła�Nr 2/2015 w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�-
da�nia�z dzia�łal�no�ści�Za�rzą�du�za rok 2014:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło: 281 upraw�nio�nych, w tym�za: 257,

prze�ciw: 4, wstrzy�ma�ło�się: 20. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa�ła�Nr 3/2015 w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�-
da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok 2014:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło: 282 upraw�nio�nych, w tym�za: 270,

prze�ciw: 1, wstrzy�ma�ło�się: 11. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa�ła�Nr 4/2015 w spra�wie�po�dzia�łu�nad�wyż�ki�bi�-
lan�so�wej�za rok 2014:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło: 282 upraw�nio�nych, w tym�za: 271,

prze�ciw: 0, wstrzy�ma�ło�się: 11. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa�ła�Nr 5/2015 w spra�wie�udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium
Pre�ze�so�wi� Za�rzą�du� mgr� inż.� Wal�de�ma�ro�wi� Chwist
za dzia�łal�ność�w ro�ku 2014:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło: 282 upraw�nio�nych, w tym�za: 244,

prze�ciw: 13, wstrzy�ma�ło�się: 25. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa�ła�Nr 6/2015 w spra�wie� udzie�le�nia� ab�so�lu�to�-
rium V�-ce�Pre�zes�Za�rzą�du�mgr�Sa�bi�nie�Mick�za dzia�łal�-
ność�w ro�ku 2014:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło: 282 upraw�nio�nych, w tym�za: 265,

prze�ciw: 2, wstrzy�ma�ło�się: 15. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa�ła Nr 7/2015 w spra�wie�wy�bo�ru�człon�ków�Ra�dy
Nad�zor�czej:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło�upraw�nio�nych: 281, za: 281, prze�-

ciw: 0, wstrzy�ma�ło�się: 0. Uchwa�łę�przy ję to.

Uchwa ła zgło szo na przez Człon ków GSM „Lu iza”:

Uchwa�ła�Nr 8/2015 w spra�wie�za�twier�dze�nia�zmian
w Sta�tu�cie�Spół�dziel�ni�–�pra�wa�i obo�wiąz�ki�człon�ków:
Ogó�łem�gło�so�wa�ło�upraw�nio�nych: 252, za: 17, prze�-

ciw: 186, wstrzy�ma�ło�się: 49. Uchwa�ły�nie przy ję to.

Pro�to�kół�z ob�rad
(Frag�men�ty)
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Wy�kaz�wnio�sków�zgło�szo�nych
pod�czas�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków
gSm�„lu�iza”�w czę�ściach�w dniach

6,�7,�11,�12,�13,�14,�18,�19�i 20�maja�2015�r.

PIERW SZA CZęść
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1 

ul. Gen. de Gaul le’a 30/3, ul. 1-go Ma ja 30/1, ul. 3-
go Ma ja 37a/9 i in ni – Zgła sza my wnio sek aby spół -
dziel nia wy ko na ła w try bie pil nym grun tow ną mo der ni -
za cję bu dyn ków GSM „Lu iza” po ło żo nych przy w/w
uli cach. Są to uli ce po ło żo ne w cen trum Za brza i sta -
no wią wi zy tów kę na szej Spół dziel ni. Jak ta wi zy tów ka
wy glą da każ dy wi dzi: od pa da ją ce i brud ne tyn ki, w zi -
mie kop cą ce ko mi ny z pie ców wę glo wych, sta re drzwi
wej ścio we i okna. Bu dyn ki nie są ocie plo ne cho ciaż by -
ły bu do wa ne w tech no lo gii sprzed 80 lat. W po bli żu ww.
bu dyn ków prze bie ga ją nit ki cie płow ni cze za brzań skie -
go PEC -u i na le ży to wy ko rzy stać. Ro zu mie my, że fun -
du sze re mon to we zgro ma dzo ne na ww. nie ru cho mo -
ściach nie wy star czą na sa mo dziel ną, grun tow ną ich
mo der ni za cję przez na szą Spół dziel nię. Dla te go wno si -
my do Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu -
iza”, aby zo bo wią zał Za rząd i no wo wy bie ra ną Ra dę
Nad zor czą GSM „Lu iza” do pod ję cia roz mów z Pre zy -
den tem m. Za brze, z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
i in ny mi in sty tu cja mi w ce lu uzy ska nia wspar cia fi nan -
so we go z róż nych fun du szy ce lo wych (kra jo we i z Unii
Eu ro pej skiej) na mo der ni za cję sta rej sub stan cji miesz -
ka nio wej na szej Spół dziel ni znaj du ją cej się nie tyl ko
przy ww. uli cach ale tak że przy ul. Go ethe go, Kra siń -
skie go i Ko by liń skie go.
Gło�so�wa�ło: 32 upraw�nio�nych,� za: 30,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 2

Wnio sek nr 2

ul. Mi kul czyc ka 4a/3 – 1) do pro wa dze nie cen tral ne go
ogrze wa nia do bu dyn ku przy ul. Mi kul czyc kiej 4,4a – wę -
zeł cie płow ni czy bie gnie obok bu dyn ku – 5 me trów – po -
roz ma wiać z ZPEC-em; 2) wy ko na nie dro gi do jaz do wej
do bu dyn ku przy ul. Mi kul czyc kiej 4,4a – po ro zu mieć się
z Mia stem Za brze.
Gło�so�wa�ło: 32 upraw�nio�nych,� za: 31,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 1

Wnio sek nr 3

ul. 1-go Ma ja 26/5 – Pro szę o wy re mon to wa nie i utwar -
dze nie na wierzch ni mię dzy bu dyn ka mi gdyż do jazd jest
utrud nio ny z po wo du dziur a zi mą i je sie nią jest mo kro
i brud no. 
Gło�so�wa�ło: 32 upraw�nio�nych,� za: 32,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 4

ul. Ro ose vel ta 35/4 – 1) pro szę o wy bru ko wa nie bra -
my wjaz do wej kost ką bru ko wą. Bra ma jest czę stym miej -
scem gdzie klien ci skle pu mo no po lo we go „Małp ka”
otwar te go do go dzi ny 24-tej za ła twia ją swo je bio lo gicz -
ne po trze by.

2) pro szę o po ma lo wa nie klat ki scho do wej.
Gło�so�wa�ło: 30 upraw�nio�nych,� za: 29,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 1

Wnio sek nr 5

ul. Gen. de Gaul le’a 30/3 – Pro sił bym o wy mia nę drzwi
wej ścio wych do blo ku, jak rów nież od stro ny po dwór ka
z za ło że niem au to ma tów do za my ka nia drzwi oraz po pra -
wie nie ma lo wa nia w ko ry ta rzu na do le.
Gło�so�wa�ło: 31 upraw�nio�nych,� za: 30,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 1

Wnio sek nr 6

ul. Gen de Gaul le’a 16/2 – Wy mia na drzwi wej ścio wych
od po dwó rza z sa mo za my ka czem.
Gło�so�wa�ło: 31 upraw�nio�nych,� za: 31,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 7

ul. Go ethe go 14. – Re mont da chu na ul. Go ethe -
go 16,14; wy ko na nie i re mont dro gi do jaz do wej; wy ko na -
nie dre na żu i do cie ple nie bu dyn ku.
Gło�so�wa�ło: 29 upraw�nio�nych,� za: 29,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Od redakcji: Wykaz realizacji wniosków WZCz przedstawimy w drugiej połowie grudnia br., w świątecznym
wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego.
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DRU GA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Rów no le gła 7a/8 – Miesz kań cy ul. Rów no le głej 7,7a
oraz Ko ko ta 145 pro szą o ta bli ce (2 szt.) o za ka zie wy pro -
wa dza nia psów na traw nik przed bu dyn kiem 7a i w re jo -
nie pia skow ni cy.

Wnio sek nr 2

ul. Jan kow skie go 12/9 – Lo ka to rzy ul. Jan kow skie -
go 12-12b pro szą o wy ja śnie nie na pi śmie czy nasz bu dy -
nek bę dzie po zio mo wa ny i do cie pla ny (ter min).

Wnio sek nr 3

ul. Ko ko ta 162c/5 – Czy jest moż li we w przy szło ści
prze pro wa dza nie ze brań Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków
w in nym po miesz cze niu – bę dzie moż li wość ob ni że nia
kosz tów wy na ję cia ha li – zwią za ne jest to z fre kwen cją.

Wnio sek nr 4

ul. Ks. Nie dzie li 59c/8 – 1) blok przy ul. Ks. Nie dzie li 59
zo stał ter mo ocie plo ny co spo wo do wa ło, że bal ko ny z te -
go wzglę du po mniej szy ły się do mi ni mum. Dla te go wno -
szę wnio sek o mo der ni za cję tych bal ko nów w ta ki spo sób
jak wy ko na no to przy ul. Biel szo wic kiej. 2) w pier wot nej
wer sji przy na szym blo ku przy każ dej klat ce scho do wej by -
ły scho dy zej ścio we ze skar py, w tej chwi li z dwóch kla tek
te zej ścia zo sta ły zli kwi do wa ne – wnio sku ję o po now ne
zmo der ni zo wa nie tych zejść.

Wnio sek nr 5

ul. Ks. Nie dzie li 59e/2 – Miesz kań cy z Ru dy Śl. z ul. Ks.
Nie dzie li 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f zwra ca ją się
z proś bą o za mon to wa nie no wych bal ko nów – ta kich jak są
zro bio ne na ul. Biel szo wic kiej w Ru dzie Śl. Nad mie niam,
iż sta re bal ko ny są bar dzo wą skie, nie moż na z nich ko rzy -
stać, że by usiąść. Na to miast lo ka to rzy z par te rów nie ma -
ją żad nych wy gód tzn. ani bal ko nów, ani su szar ni, że by su -
szyć pra nie lub gdzieś wyjść na bal kon. Ła zien ki są bez
okien. Pro si my o po zy tyw ne za ła twie nie na szej proś by.

Wnio sek nr 6

ul. Ks. Nie dzie li 57/8 – Za mon to wać ta bli ce na bu dyn kach
z in for ma cją na zwy uli cy i nu me ru blo ku na ca łym osie dlu.

Wnio sek nr 7

ul. Chro bo ka 8 i 10 – Przy każ dym opa dzie desz czu

dach prze cie ka i tak że przez okien ka z pral ni. Mie li śmy
wy mia nę in sta la cji elek trycz nej mię dzy in ny mi w piw ni cy
a co z na szy mi bok sa mi, ma my rą bać drze wo po ciem ku
i tak że tłuc wę giel. Oraz po ręcz na par te rze mia ła być
usztyw nio na. Oraz co ma my zro bić z dzi kim par kin giem.

Wnio sek nr 8

ul. Ks. Nie dzie li 59b/6 – 1) zro bie nie scho dów
przed nr 59b przy ul. Ks. Nie dzie li, 2) zmo bi li zo wa nie fir -
my sprzą ta ją cej do częst sze go sprzą ta nia piw nic przy ul. Ks.
Nie dzie li 59, 3) wy ja śnie nie dla cze go pod nr 61 są dwa lo -
ka le na dzia łal ność han dlo wą – dla cze go są pu ste.

Wnio sek nr 9

ul. Ko ko ta 162c/4 – Do cie plić bu dy nek oraz wy ko nać
in sta la cję C.O. w blo ku przy ul. Chro bo ka 10 i 8. Wy ko -
nać oświe tle nie bok sów piw nicz nych w tym sa mym blo ku.
Nad�wnioskami�od�1�do�9 gło�so�wa�ło: 32 upraw�nio�nych,
za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 0.

TRZE CIA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Ka wi ka 24a/12 – 1) wy bu do wa nie par kin gów sa mo -
cho do wych na skrzy żo wa niu ul. Ka wi ka -Po rdzi ka na pla -
cu, któ ry tam ist nie je. Ta spra wa by ła odło żo na na kil ka
lat ze wzglę du na bu do wę ko lek to ra. W tej chwi li nie ma
żad nych prze szkód aby do tej spra wy wró cić. Są pro ble -
my b. du że aby zna leźć miej sce do za par ko wa nia sa mo -
cho du. 2) za bez pie czyć miej sce skła da nia śmie ci przy
ul. Ka wi ka 26. Za bez pie cze nie po dob ne ja kie już ist nie je.

WYkaZ�WnioSkóW�ZgłoSZonYCh�PodCZaS�WZCzW�CZę�śCiaCh

Grun�tow�na�prze�bu�do�wa�scho�dów ze�skar�py,�obok�bu�-
dyn�ków GSM�„Lu�iza”�przy ul.� ks.�Nie�dzie�li�w Ru�dzie
Śląskiej�– Bielszowicach
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Wnio sek nr 2

ul. Mi ko łow ska 6/4 – 1) ob ciąć ży wo płot przy skrzy żo -
wa niu ul. Wę giel nej i Mi ko łow skiej. 2) spo wo do wać usu -
nię cie 2-ch krę gów be to no wych z re jo nu skrzy żo wa nia
j.w. (za sła nia ją wi docz ność na skrzy żo wa niu). 3) zro bić
wy cin kę (po ob ci nać krze wy) w miej scu wy bu rzo ne go bu -
dyn ku przy ul. Mał go rza ty 1 i 3.

Wnio sek nr 3

ul. Ka wi ka 9/22 – Zgła szam wnio sek o za da sze nie bal -
ko nów na IV pię trze.

Wnio sek nr 4

ul. Po rzecz ko wa 5/1 – 1) do pro wa dzić do peł nej spraw -
no ści od pły wy wo dy desz czo wej (cią gle w stu dzien ce
przy ap te ce za bu do wa na pom pa i elek trycz nie pod łą czo -
na do sie ci elek trycz nej w piw ni cy lo ka to ra w klat ce nr 5).
Je że li pom pa się ze psu je lub nie świe ci świa tło w piw ni -
cy pom pa nie pra cu je.

2) uzu peł nić ubyt ki as fal tu po pra cach re mon to wych
w miej scu od wpro wa dzo nych rur ry nien środ ko wych
do stu dzie nek przy klat kach wej ścio wych nr 3 i nr 5.

3) za pro wa dzić po rzą dek w zakresie go spo dar ki śmie -
cio wej w re jo nie śmiet ni ka a) zdy scy pli no wać miesz kań -
ców dom ków jed no ro dzin nych o nie na peł nia nie śmiet ni -
ków oraz nie skła do wa nie obok resz tek drze wek i od pa dów
z ogród ków oraz sta rych me bli i od pa dów z two rzyw
sztucz nych, b) wy stą pić o do dat ko we usta wie nie kon te ne -
rów na ma te ria ły wiel ko ga ba ry to we.

4) wnio sek ogól no -osie dlo wy: je że li spół dziel nia miesz -
ka nio wa zle ca wy ko na nie scho dów lub pod jaz dów na wóz -
ki dzie cię ce lub in wa lidz kie pro szę o do pil no wa nie i eg ze -
kwo wa nie pra wi dło we go ich wy ko na nia oraz zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i aby roz sta wy pod jaz dów
by ły zgod ne z roz sta wem kół wóz ków dzie cię cych i in wa -
lidz kich.

Wnio sek nr 5

ul. Po rzecz ko wa 5/12 – 1) wy ja śnić, kto po no si kosz ty
ener gii elek trycz nej pom py za ta pial nej za bu do wa nej
w stu dzien ce ście ko wej na ul. Po rzecz ko wej 5 (na ro gu Ap -
te ki) za si la nej z piw ni cy (wspól ny licz nik prą du klat ka
scho do wa i piw ni ca) przy ww. uli cy.

2) kto po twier dził wy ko na nie za as fal to wa nia miejsc po -
łą czeń ry nien spu sto wych ze stu dzien ka mi przy ul. Po -
rzecz ko wej 1,3,5. Wnio sek był skła da ny na Wal nym Zgro -
ma dze niu w 2014 r., w ga ze cie na pi sa no, że zo sta ło to
wy ko na ne.

Wnio sek nr 6

ul. Ka wi ka 9/17 – 1) pro szę wy stą pić do UM w Za brzu
o za bu do wa nie pro gu spo wal nia ją ce go na ul. Ol cho wej
na przej ściu dla pie szych do szko ły nr 9,

2) pro szę wy stą pić do UM w Za brzu o zmia nę kie run ku
jaz dy sa mo cho da mi na ul. Lesz czy no wej, Mo drze wio wej
i Ol cho wej.

3) w ce lu po pra wie nia czy sto ści na osie dlu Za bo rze
pro szę o za mon to wa nie wię cej ko szy na śmie ci na uli cach
bo w obec nej chwi li na pal cach jed nej rę ki moż na po li czyć
ko sze na Osie dlu Za bo rze.

4) przy ul. Ka wi ka 7 i 9 na pry wat nej po se sji bar dzo
roz ro sły się dę by. Ga łę zie tych drzew się ga ją od le gło -
ści 1 m od okien co za sła nia do pływ świa tła do miesz -
kań.

Wnio sek nr 7

ul. Kos sa ka 11/4 – 1) po ma lo wać klat kę, by ła ostat nio
ma lo wa na w 2002 r. 2) drzwi do piw ni cy – za wia sy „cho -
dzą” i nie idzie drzwi za mknąć. 3) na dro dze ko ło do mu
wy sy pać żwir, jest du żo nie rów no ści i źle się cho dzi po tych
nie rów no ściach.
Nad�wnioskami� od� 1� do� 7 gło�so�wa�ło: 33 upraw�nio�-

nych,�za: 25,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 8.

CZWAR TA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Kor czo ka 59c/10 – Wy ciąć tu je przed blo kiem, jest
ich za du żo. Ob ciąć cho in kę.

Wnio sek nr 2

ul. Kor czo ka 57d/7 – Pro szę o zbu do wa nie śmiet ni ka
przy ul. Kor czo ka 57, po nie waż tam te raz nie ma żad ne -
go a by ły 2 śmiet ni ki.

WYkaZ�WnioSkóW�ZgłoSZonYCh�PodCZaS�WZCzW�CZę�śCiaCh

Na�wierzch�nia�we�wnętrz�nej�dro�gi�osie�dlo�wej,�po wy�ko�-
na�nej�„prze�kład�ce”,�obok�bu�dyn�ku�GSM�„Lu�iza”�przy ul.
Biel�szo�wic�kiej 37�w Ru�dzie�Ślą�skiej�–�Biel�szo�wi�cach
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Wnio sek nr 3

ul. Kor czo ka 57b/8 – Mo ja proś ba jest na stę pu ją -
ca – od wiecz ny pro blem a mia no wi cie – do jazd do blo ku
przy ul. Kor czo ka 57.

Wnio sek nr 4

ul. Kor czo ka 60/22 – W imie niu lo ka to rów po se sji
przy ul. Kor czo ka 60 wnio sku je my o zło że nie sto sow nej
proś by do Miej skie go Za rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for -
ma tycz nej. Ce lem wnio sku ma być ob ni że nie kra węż ni ków
by wjazd na no wo utwo rzo ny par king mógł być moż li wy,
kom for to wy i bez piecz ny.

Wnio sek nr 5

ul. ol cho wa 11a/10 – 1) usu nąć pły tę be to no wą
o śred ni cy 1,5 m znaj du ją cą się przy pia skow ni cy po mię -
dzy blo ka mi przy ul. Ol cho wej 9a i 11a, po zo sta ły one
po mo der ni za cji sie ci ka na li za cyj nej, 2) na pra wić chod -
nik przed wej ściem do klat ki scho do wej przy ul. Ol cho -
wej 11a, któ ry za le wa ny desz czem unie moż li wia wej ście
do blo ku.

Wnio sek nr 6

ul. Kor czo ka 61b/4 – 1) jak w tej chwi li wy glą da spra -
wa do star cze nia no wych kon te ne rów do se gre ga cji śmie -
ci przy le ga ją cych do śmiet ni ka przy bu dyn ku na ul. Kor -
czo ka 61. W dniu 1 lub 2 ma ja kon te ne ry te spło nę ły
w wy ni ku po ża ru śmiet ni ka, do ko na ne go przez jak są dzę
nie zna nych spraw ców,

2) czy do stęp do wnę trza śmiet ni ka o któ rym pi szę po -
wy żej mo gą mieć rów nież miesz kań cy oko licz nych bu -
dyn ków. Klu cze, któ ry mi moż na otwo rzyć śmiet nik po sia -
da ją rów nież miesz kań cy in nych bu dyn ków. Oso by te
otwie ra ją śmiet nik przy mo im blo ku, roz ko pu ją śmie ci
szu ka jąc me ta li (pu szek) i in nych su row ców rozrzu ca jąc
(roz ry wa jąc wor ki). Czy tak mu si być, że wszy scy mo gą
do wszyst kich śmiet ni ków za glą dać.

Wnio sek nr 7

ul. Kor czo ka 61-61e – Do star cze nie ku błów do se gre -
ga cji od pa dów przy ul. Kor czo ka 61-61e, któ re zo sta ły
znisz czo ne w wy ni ku pod pa le nia. Wy war cie na ci sku
na mia sto w spra wie sprzą ta nia alej ki na ogród kach dział -
ko wych Bia ła Ró ża przy bo isku MKS Za bo rze.

Wnio sek nr 8

ul. Kor czo ka 59e/7 – Dot. te re mu wo kół blo ku przy ul.
Kor czo ka 59e w Za brzu: do pro wa dzić te ren do sta nu po -
przed nie go po ro bo tach mo der ni za cyj nych sie ci wod no -

-ka na li za cyj nej: 1) od two rze nie traw ni ków, 2) na sa dze nie
ży wo pło tu od stro ny ul. Kor czo ka w miej sce usu nię tych
drzew, 3) na sa dze nie ży wo pło tów od stro ny bal ko nów
przed par ko wa ny mi sa mo cho da mi (za znisz czo ny traw -
nik), 4) uło że nie kost ki ażu ro wej na te re nie przed bal ko -
na mi gdzie par ku ją sa mo cho dy aby się mniej ku rzy -
ło – pro blem od 40 lat.
Nad�wnioskami� od� 1� do� 8 gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�-

nych,�za: 18,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 2.

PIą TA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Wol no ści 359/3 – Skar ga – od pew ne go cza su mam
pro blem z są sia dem z miesz ka nia nr 6 przy ul. Wol no -
ści 359. Na gmin nie ro bi wszyst ko by uprzy krzyć mi ży cie.
Wy mie nię tyl ko nie licz ne wy stęp ki są sia da tj. za ty ka nie
szy bu wen ty la cyj ne go (mam piec ka flo wy opa la ny wę -
glem), upo rczy we pu ka nie do drzwi, ha łas, ką śli we uwa -
gi pod mo im ad re sem oraz za nie czysz cza nie klat ki scho -
do wej po przez si ka nie je go psa. Proś by i roz mo wy
z Pa nem z miesz ka nia nr 6 tyl ko po gar sza ją ca łą sy tu -
ację, więc pro szę o po moc w roz wią za niu te go kon flik tu.
Są siad zby wa mo ją chęć po ro zu mie nia się – jest opry skli -
wy a by wa tak że wul gar ny. Je śli z Wa szą po mo cą sy tu -
acja nie ule gnie po pra wie bę dę zmu szo na udać się do są -
du co na ra zi mnie na kosz ta, któ re są zna czą co wy so kie.
Do dam tyl ko, iż mam świad ków za cho wa nia Pa na
spod 6. Pro szę o po moc, gdyż je stem bez sil na. Z gó ry
dzię ku ję za po moc.

Przy ję to do udzie le nia od po wie dzi.

Wnio sek nr 2

ul. Kor czo ka 72b/6 – 1) wy ko na nie na pra wy na -
wierzch ni dróg wjaz do wych do par kin gu zlo ka li zo wa ne -
go na prze ciw ko nie ru cho mo ści nr 72 do 72e z le wej
i z pra wej stro ny. Na pra wy na wierzch ni dróg wjaz do wych
zo sta ły zro bio ne nie fa cho wo po nie waż po kil ku mie sią -
cach po ja wi ły się po now nie wy rwy w jej na wierzch ni,
stąd po trze ba cią głe go wnio sko wa nia o na stęp ne wy ko -
na nie jej na pra wy. Po nie waż dro ga nie na le ży do Spół -
dziel ni, a Za rząd GSM „Lu iza” wy sto so wał w tej spra wie
pi smo do UM w Za brzu nie uzy sku jąc sa tys fak cjo nu ją cej
od po wie dzi wnio sku ję o po now ny mo nit w tej spra wie
do Miej skie go Za rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz -
nej. (Patrz Biu le tyn In for ma cyj ny Nr 3/62 Wrze -
sień 2013).

2) Z uwa gi na sta le przy by wa ją cych po jaz dów sa mo cho -
do wych pro szę o wy sto so wa nie wnio sku do Miej skie go Za -
rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz nej o wy ko na nie

WYkaZ�WnioSkóW�ZgłoSZonYCh�PodCZaS�WZCzW�CZę�śCiaCh

Dokończenie na str. 10
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Zafor�mal�ną� da�tę� po�wo�ła�nia
do ży�cia� na�szej� Spół�dziel�ni

uzna�je�się�dzień 6�wrze�śnia 1995�ro�-
ku.�Wwy�ni�ku�za�war�cia�trój�stron�ne�go
po�ro�zu�mie�nia� po�mię�dzy:� Rudz�ką
Spół�ką� Wę�glo�wą S.A.,� Gór�ni�czą
Spół�dziel�nią�Miesz�ka�nio�wą�„Lu�iza”
i Gór�ni�czą�Spół�dziel�nią�Miesz�ka�nio�-
wą� „Skar�bek”� –� od 1� paź�dzier�ni�-
ka 1995�ro�ku,�GSM�„Lu�iza”� roz�po�-
czę�ła�ad�mi�ni�stra�cję�zle�co�ną�sub�stan�cji
miesz�ka�nio�wej�Rudz�kiej�Spół�ki�Wę�-
glo�wej S.A.�KWK�„Biel�szo�wi�ce”.�
Ko�lej�ne�mie�sią�ce�ro�ku 1996�by�ły�dla

Za�rzą�du�i Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�-
iza”� okre�sem� in�ten�syw�nej,�wspól�nej
pra�cy�zDy�rek�cją�KWK�„Biel�szo�wi�ce”,
sku�pia�ją�cej�się�na dal�szym�po�rząd�ko�-
wa�niu�spraw�zwią�za�nych�z go�spo�dar�ką
miesz�ka�nio�wą.�Wy�ni�kiem�tych�prac�by�-
ło� pod�pi�sa�nie� no�wej,� obo�wią�zu�ją�cej
od 1.06.1996� r.,�Umo�wy� re�gu�lu�ją�cej
w spo�sób�przej�rzy�sty�za�kre�sy�obo�wiąz�-
ków�i od�płat�no�ści�w ra�mach�ad�mi�ni�stra�-
cji�zle�co�nej�za�so�ba�mi�miesz�ka�nio�wy�mi.�
No�we�zmia�ny�ja�ko�ścio�we�w funk�cjo�-

no�wa�niu�GSM�„Lu�iza”�przy�niósł� rok

na�stęp�ny� –� 1997.�Do wrze�śnia� te�goż
ro�ku�Spół�dziel�nia� by�ła� ad�mi�ni�stra�to-
rem�bu�dyn�ków�KWK�„Biel�szo�wi�ce”.
Od wrze�śnia 1997�r.,�na mo�cy�Usta�wy
z 12.10.1994� r.� roz�po�czął� się� pro�ces
prze�ka�zy�wa�nia�miesz�kań�przez�KWK
„Biel�szo�wi�ce”�na rzecz�GSM�„Lu�iza”.
Pro�ces� przej�mo�wa�nia� miesz�kań

od ko�pal�ni�po�sta�wił�przed Za�rzą�dem
GSM�„Lu�iza”�no�we�za�da�nia�w sfe�rze
or�ga�ni�za�cyj�nej� i fi�nan�so�wo-księ�go�-
wej.�Utwo�rzo�no�w Spół�dziel�ni�Dział
Człon�kow�ski,�do ob�słu�gi�spraw�zwią�-
za�nych� z przyj�mo�wa�niem� no�wych
człon�ków� Spół�dziel�ni� oraz� z prze�-
kształ�ce�niem� pra�wa� naj�mu� na spół�-

dziel�cze�wła�sno�ścio�we�pra�wo�do lo�-
ka�lu�miesz�kal�ne�go.�
Rów�no�le�gle� do ww.� prac,� dą�żo�no

do po�pra�wy�wa�run�ków�pra�cy�pra�cow�-
ni�ków�Spół�dziel�ni.�W 1997�ro�ku�roz�-
po�czę�to� pra�ce� re�mon�to�wo�-mo�der�ni�-
za�cyj�ne�szat�ni�i łaź�ni�dla�za�ło�gi�oraz
ada�pta�cję�wie�lu�po�miesz�czeń�na ce�le
biu�ro�we.�Ma�ło� kto� bo�wiem�wie,� że
sie�dzi�ba�Spół�dziel�ni�mie�ści�się�w bu�-
dyn�ku�by�łej�ko�pal�nia�nej�ko�tłow�ni.�
W po�rów�na�niu� do lat� po�przed�nich

usta�bi�li�zo�wa�ła�się�sy�tu�acja�fi�nan�so�wo�-
-eko�no�micz�na� Spół�dziel�ni.� Po�nie�waż
za�sad�ni�czym� ce�lem�po�wo�ła�nia� Spół�-
dziel�ni�by�ło�prze�ję�cie�na wła�sność�sub�-

We�WrZe�śniu 1995�ro�ku�Po�WSta�ła�gór�ni�CZa�SPół�dZiel�nia�mieSZ�ka�nio�Wa�„lu�iZa”

ko�rzyst�ny�bi�lans�
mi�nio�nych 20�lat

Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza” ob cho dzi
w bie żą cym ro ku ju bi le usz 20-le cia swe go ist nie nia. Po wsta -
ła na ba zie za so bów miesz ka nio wych by łej Ko pal ni Wę gla
Ka mien ne go „Za brze -Biel szo wi ce”, zlo ka li zo wa nych na ob -
sza rze dwóch są sia du ją cych ze so bą miast – Za brza i Ru dy
ślą skiej. 

Wi dok ogól ny bu dyn ków przy ul. Lesz czy no wej w Za brzu po grun tow nej
mo der ni za cji w ra mach Pro gra mu Kaw ka

Bu dy nek GSM „Lu iza” przy ul. Ba -
na chie wi cza 17 w Za brzu, po wy ko -
na nym do cie ple niu

No wy par king przy ul. Dz. Ro dła, po za koń czo nych ro bo tach wod no -ka na li -
za cyj nych Gmi ny Za brze



stan�cji�miesz�ka�nio�wej�KWK�„Biel�szo�-
wi�ce”,�roz�po�czę�to�bar�dzo�skom�pli�ko�-
wa�ny� i cza�so�chłon�ny� pro�ces� po�rząd�-
ko�wa�nia�wie�lu�sfer�z tym�zwią�za�nych,
a zwłasz�cza�spraw�te�re�no�wo�-praw�nych
oraz�in�fra�struk�tu�ry�tech�nicz�nej.�
W 1998�ro�ku�Spół�dziel�nia�w uzgod�-

nie�niu� z re�pre�zen�ta�cją� związ�ko�wą
KWK�„Biel�szo�wi�ce”,�przy�ję�ła�„Re�gu�-
la�min� prze�kształ�ca�nia� miesz�kań
w dro�dze� przy�dzia�łu� spół�dziel�cze�go
wła�sno�ścio�we�go� pra�wa� do lo�ka�lu

miesz�kal�ne�go� w za�so�bach�miesz�ka-
nio�wych� GSM� „Lu�iza”� prze�ję�tych
od Rudz�kiej� Spół�ki�Wę�glo�wej S.A.
KWK�„Biel�szo�wi�ce”.�Wopar�ciu�oww.
ure�gu�lo�wa�nia,�Spół�dziel�nia�roz�po�czę�ła
pro�ces�prze�kształ�ca�nia�z pra�wa�naj�mu
do lo�ka�lu�na spół�dziel�cze�wła�sno�ścio�we
pra�wo�do lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go.�Na pod�-
sta�wie� środ�ków�po�zy�ska�nych� z prze�-
kształ�ceń�wła�sno�ścio�wych�miesz�kań,
Za�rząd�przy�go�to�wał�dzia�ła�nia�do�ty�czą�-
ce�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ków�spół�-
dziel�czych,�tj.�ter�mo�re�no�wa�cji�cen�tral�-
ne�go� ogrze�wa�nia� i cie�płej� wo�dy
użyt�ko�wej�oraz�do�cie�ple�nia�bu�dyn�ków.
Na dzień 31.12.2000�r.,�GSM�„Lu�-

iza”� po�sia�da�ła 432� bu�dyn�ki� z 5966
miesz�ka�nia�mi.�W ma�ju 2001� ro�ku,
po raz�pierw�szy�w hi�sto�rii�GSM�„Lu�-

iza”,� od�by�ły� się� ze�bra�nia� dwu�na�stu
Grup� Człon�kow�skich.� W związ�ku
z za�prze�sta�niem� prze�kształ�ceń�wła�-

sno�ścio�wych�miesz�kań,�ob�ni�ży�ły�się
środ�ki� fi�nan�so�we� kie�ro�wa�ne� m.in.
na ter�mo�mo�der�ni�za�cję.�Aby�utrzy�mać

do�tych�cza�so�we� tem�po� ter�mo�mo�der�-
ni�za�cji�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych,�Za�-
rząd�zna�lazł�no�we,�bar�dzo�ko�rzyst�ne
źró�dło�fi�nan�so�wa�nia,�po�przez�pre�fe�-
ren�cyj�ny� sys�tem� kre�dy�to�wa�nia�ww.
przed�się�wzięć� mo�der�ni�za�cyj�nych
zWo�je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny
Śro�do�wi�ska� i Go�spo�dar�ki� Wod�nej
w Ka�to�wi�cach�oraz�z Ban�ku�Go�spo�-
dar�stwa�Kra�jo�we�go.�Ko�rzy�sta�jąc� ze
znacz�ne�go� wspar�cia� WFO�ŚiGW�
re�ali�zu�je�my� pro�gram� „KAW�KA”
dla� 32� bu�dyn�ków�wie�lo�ro�dzin�nych.
W 2007�r.�ko�lej�ny�raz�zo�stał�zak�tu�ali�-
zo�wa�ny�wg�no�wej�usta�wy�z 2007� r.
Sta�tut�GSM�„Lu�iza”.�Na ko�niec 2014
ro�ku� Spół�dziel�nia� zrze�sza�ła 2027
człon�ków.�Ob�szar�ad�mi�ni�stra�cji�Spół�-
dziel�ni� obej�mu�je 5633�miesz�ka�nia
o łącz�nej�po�wierzch�ni 278 500 m�kw.
Spół�dziel�nia�po�sia�da�rów�nież 82�lo�ka�-
le� użyt�ko�we� o łącz�nej� po�wierzch�-
ni 5193 m�kw.�oraz�grun�ty�o łącz�nej
po�wierzch�ni 492 988 m�kw.
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We�WrZe�śniu 1995�ro�ku�Po�WSta�ła�gór�ni�CZa�SPół�dZiel�nia�mieSZ�ka�nio�Wa�„lu�iZa”

ko�rzyst�ny�bi�lans�
mi�nio�nych 20�lat

Bu dyn ek GSM „Lu iza” przy ul. Biel szo wic kiej w Ru dzie Ślą skiej po ter mo -
mo der ni za cji wraz z do bu do wa ny mi no wy mi bal ko na mi ta ra so wy mi

Bu dyn ki GSM „Lu iza” przy ul. Mię dzy blo ko wej 1 i 3 w Ru dzie Ślą skiej – Ha lem bie

Bu dy nek GSM „Lu iza” przy ul. Kor czo ka 91 po nie daw no wy ko na nej ter -
mo mo der ni za cji



prac po sze rza ją co -wy rów nu ją cych ist nie ją ce go par kin -
gu zlo ka li zo wa ne go przy nie ru cho mo ści nr 72-72e. Obec -
nie kształt par kin gu w środ ko wej czę ści jest za wę żo ny.
Po wy ko na niu po wyż szych prac zwięk szy się moż li wość
par ko wa nia więk szej licz ny sa mo cho dów.

3) wnio sku ję o za pla no wa nie wy ko na nia za mknię te go śmiet -
ni ka po dob nie jak zo stał wy ko na ny przy ul. Mo drze wio wej. 
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 3

ul. Ko by liń skie go 3/7 – Pro szę o na kle ja nie w wi docz -
nych miej scach (np. przy śmiet ni kach) in for ma cji o za ka -
zie do kar mia nia go łę bi.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 4

ul. Ko by liń skie go 8/9 – Pro si my o wy mia nę drzwi wej ścio -
wych do kla tek scho do wych przy ul. Kra siń skie go 26 i Ko by -
liń skie go 8 są znisz czo ne, nie za my ka ją się i oso by po stron -
ne za ła twia ją po trze by fi zjo lo gicz ne na klat ce scho do wej.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 5

ul. Ko by liń skie go 7/7 – Zwra cam się z proś bą o jak naj -
szyb szą wy mia nę drzwi wej ścio wych przy ul. Ko by liń -
skie go 7. Drzwi są w sta nie cał ko wi cie zde wa sto wa nym
umoż li wia ją cym wcho dze nie oso bom po stron nym i za ła -
twia nie po trzeb fi zjo lo gicz nych oraz kra dzie że. Pro szę
tak że w imie niu lo ka to rów o ocie ple nie ścia ny wschod niej,
gdyż w miesz ka niach jest grzyb i wil goć.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 6

ul. Kor czo ka 88/1 – Czy Pro gram KAW KA bę dzie obej -
mo wał bu dyn ki przy ul. Kor czo ka 88 i 90? Je że li tak, to
w ja kim ter mi nie?
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 7

ul. Kra siń skie go 28/4 – Wnio sku ję o wy mia nę drzwi
wej ścio wych do klat ki nr 28 przy ul. Kra siń skie go. Drzwi
są obec nie w fa tal nym sta nie tech nicz nym, nie do my ka ją
się, ma ją po pę ka ne szy by i po psu te klam ki. Wnio sek o ich
wy mia nę skła da no już kil ku krot nie.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 8

ul. Kra siń skie go 28/7 – Wnio sku ję o wy mia nę drzwi
wej ścio wych pod nr do mu 28 przy ul. Kra siń skie go. Drzwi
są w złym sta nie tech nicz nym, nie sta no wią po waż ne go za -
bez pie cze nia dla miesz kań ców do mu.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 9

ul. Ko by liń skie go 2/8 – Pro szę o wy mia nę drzwi wej -
ścio wych do klat ki przy ul. Ko by liń skie go 2 oraz li kwi da -
cję śmiet ni ka (w po dwór ku) przy ul. Ko by liń skie go 2.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 10

ul. Ko by liń skie go 7/4 i 7/6 – Pro si my o wy mia nę drzwi
wej ścio wych do bu dyn ku, wy mia nę sto lar ki okien nej, wy -
ko na nie za da sze nia nad drzwia mi wej ścio wy mi, na pra wę
do mo fo nu, szla ban -blo ka dę na wjazd na po dwór ko za wy -
jąt kiem lo ka to rów, izo la cję i ocie ple nie ścia ny szczy to wej
(ze wnętrz nej -zach.), do pro wa dze nie C.O. do miesz kań
(nit ka prze bie ga tuż przy bu dyn ku).
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 11

ul. Kra siń skie go -Ko by liń skie go –�1) wy mie nić drzwi
wej ścio we ul. Kra siń skie go 34-22, ul. Ko by liń skie go 2-10.

2) wy re mon to wać lub wy mie nić do mo fo ny w w/w bu dyn kach.
3) ul. Kra siń skie go 30 na le ży wy mu sić od lo ka tor ki (…)

aby dzie ci sza no wa ły nie daw no od no wio ną klat kę – pro -
szę spraw dzić.

4) sprzą tacz ka po win na ro bić po rzą dek wg usta lo ne go cza su.
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Wy�kaz�wnio�sków�zgło�szo�nych
pod�czas�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków
gSm�„lu�iza”�w czę�ściach�w dniach

6,�7,�11,�12,�13,�14,�18,�19�i 20�maja�2015�r.
Dokończenie ze str. 7



5) utwar dzić przej ście do śmiet ni ka dla lo ka to rów zam.
przy ul. Kra siń skie go 30-34 – naj go rzej wio sną i je sie nią.

Przy ję to do udzie le nia od po wie dzi w biu le ty nie

Wnio sek nr 12

ul. Kor czo ka 83/8 – 1) skła dam wnio sek o zre ali zo wa -
nie par kin gu dla sa mo cho dów oso bo wych, po nie waż blok
przy ul. Kor czo ka 83 nie po sia da par kin gu a jest miej sce
na je go re ali za cję przy ul. Kor czo ka 85.

2) zro bie nie przę seł dla ro we rów, gdyż na wet i te go
dwu ko ło we go po jaz du nie ma jak za par ko wać.

3) skła dam wnio sek co do wol ne go i nie za go spo da ro wa ne -
go te re nu mię dzy blo ka mi Kor czo ka 81a/83, aby tam zre ali -
zo wać si łow nię na wol nym po wie trzu. Bę dzie to użyt ko wa ne
przez wszyst kich – mło dzież i se nio rów a nie bę dzie ten te ren
wy chod kiem dla psów. Uwa żam, że jest to wy jąt ko wa spra wa.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 13

ul. Wol no ści 359/6 – Skła dam wnio sek o pod wyż sze nie pen -
sji ad mi ni stra cji GSM „Lu iza” o ile jest to moż li we o 20%.

Przy ję to do udzie le nia od po wie dzi.

Wnio sek nr 14

ul. Wol no ści 220b/4 – Wy ko na nie wen ty la cji w bu dyn -
ku 3 klat ki (24 miesz ka nia) ze wzglę du na za wil go ce nie
tych miesz kań.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

Wnio sek nr 15

ul. Wol no ści 220a/5 – Wy mia na okien na klat ce scho -
do wej, wy mia na drzwi ze wnętrz nych od po dwór ka, wy mia -
na da chu bo prze cie ka.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 20,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 0

SZó STA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Biel szo wic ka 93b/12 – 1) pod czas co mie sięcz nych
dy żu rów Pre ze sa Spół dziel ni ma też być obec ny czło nek
Ra dy Nad zor czej da ne go okrę gu. 2) usu nąć uster ki na bal -
ko nie przy ul. Biel szo wic kiej 93b/12. 3) po dać na ta bli cy in -
for ma cyj nej ile dni ma Spół dziel nia „Lu iza” na od po wiedź
na pi smo zło żo ne przez Człon ka Spół dziel ni.
Gło�so�wa�ło: 19 upraw�nio�nych,� za: 17, prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 2

Wnio sek nr 2

ul. Biel szo wic ka 98a/5 – Wy ko na nie za da sze nia nad bal -
ko na mi blo ku przy ul. Biel szo wic kiej 98 w po dob ny spo sób
jak jest to wy ko na ne na ul. Biel szo wic kiej nr 95 – ca ły blok.
Gło�so�wa�ło: 26 upraw�nio�nych,� za: 24,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się:�

Wnio sek nr 3

ul. Biel szo wic ka 91b/1 – Zwró cić się do Wy dzia łu Dróg
i Mo stów w Ru dzie Ślą skiej w spra wie na pra wy pod ło ża
par kin gu na wy so ko ści śmiet ni ków przy ul. Biel szo wic -
kiej 91 z po wo du za pa da nia się w tym re jo nie te re nu.
Gło�so�wa�ło: 20 upraw�nio�nych,� za: 15,� prze�ciw: 0,

wstrzy�ma�ło�się: 5

SIóD MA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Po rdzi ka 17/12 – Wy stą pić do UM Za brze o po -
sze rze nie chod ni ka do jaz do we go do kla tek blo ku
przy ul. Po rdzi ka 17-19: po ro bo tach wod no -ka na li za -
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Termomodernizacja� budynku�GSM� „Luiza”� przy� ul.
Orzechowej�8�w�Zabrzu



cyj nych. Chod nik zo stał „na tu ral nie” za wę żo ny. Wy ko -
na ny wjazd od ul. Kor czo ka nie speł nia na le ży te go za -
da nia. Aby do je chać do po szcze gól nych kla tek scho do -
wych sa mo cho dy ja dą jed ną pa rą kół po grun cie
two rząc ko le iny.

Wnio sek nr 2 

ul. Po rdzi ka 17/12 – Wy stą pić do UM Za brze o na pra -
wę uli cy za bu dyn kiem przy ul. Ro dła 4: po ro bo tach
wod no -ka na li za cyj nych po zo sta wio no ok 20 m jezd ni
z dziu ra mi. Stan na wierzch ni w tym miej scu jest tra gicz -
ny i utrud nia do jazd do par kin gu i ga ra ży przy ul. Ro dła
i Po rdzi ka.

Wnio sek nr 3

ul. Cze re śnio wa 4/9 – Pro szę o na pra wie nie ka na li za -
cji od pro wa dza ją cej ście ki z po miesz czeń za miesz ka łych
i de zyn fek cję piw nic.

Wnio sek nr 4

ul. Lesz czy no wa 9/1 – 1) w związ ku ze zbli ża ją cym się
koń cem ro bót ziem nych przy mo der ni za cji bu dyn ków
przy ul. Lesz czy no wej pro szę o spraw dze nie czy w wy ni -
ku ich wy ko ny wa nia nie do szło do prze su nię cia lub znisz -
cze nia zna ków gra nicz nych ww. nie ru cho mo ści. W przy -
pad ku stwier dze nia ta kie go fak tu, pro szę o wy stą pie nie
do wy ko naw ców ro bót ziem nych o PIL NE PRZY WRÓ CE -
NIE ZNA KÓW GRA NICZ NYCH. 2) ul. Lesz czy no -
wa 9 – pro szę o wy ko na nie na pra wy na wierzch ni chod -
ni ka pro wa dzą ce go od klat ki scho do wej do chod ni ka.
W chwi li obec nej przy opa dach desz czu chod nik jest cał -
ko wi cie za la ny co utrud nia doj ście do chod ni ka. 3) pro -
szę o wy stą pie nie do Urzę du Mia sta o zmia nę or ga ni za -
cji ru chu tak aby ul. Lesz czy no wa by ła uli cą
jed no kie run ko wą – w chwi li obec nej wo bec du żej ilo ści
par ko wa nych po oby dwóch stro nach uli cy sa mo cho dów
po ru sza nie się ul. Lesz czy no wą w dwóch kie run kach jest
bar dzo utrud nio ne.

Wnio sek nr 5

ul. Lesz czy no wa 9/1 – Pro szę o spraw dze nie lo sów re -
kla ma cji na ma lo wa nie scho dów klat ki scho do wej w bu -
dyn ku przy ul. Lesz czy no wej 9. Do spół dziel ni zo sta ło
zło żo ne przez miesz kań ców pi smo w tej spra wie. W od po -
wie dzi otrzy ma li śmy pi smo z in for ma cją, że re kla ma cja zo -
sta ła skie ro wa na do wy ko naw cy w try bie pil nym. Spra wa
od dwóch lat po zo sta je nie za ła twio na, po mi mo in ter -
wen cji w Dzia le Tech nicz nym.

Wnio sek nr 6

ul. Ja łow co wa 18/3 – Pro szę o za bu do wa nie po rę czy
me ta lo wej przed drzwia mi wej ścio wy mi.

Wnio sek nr 7

ul. Po rdzi ka 15/5, ul. Po rdzi ka 15/7, ul. Po rdzi -
ka 15/3 – 1) wnio sku ję o wy mia nę do mo fo nu – ul. Po rdzi -
ka 15. Pierw szy wnio sek – po da nie zo stał od da ny
31.03.2014 r. i do tej po ry nie ma od po wie dzi. 2) obu do -
wać śmiet nik przy ul. Po rdzi ka 13. Pod jeż dża ją ob ce sa -
mo cho dy ze śmie cia mi.
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Przy�go�to�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej�do ma�lo�wa�nia�(m.in.�z wy�mia�ną�in�sta�la�cji�elek�trycz�nej)�w bu�dyn�ku�przy ul.�Biel�-
szo�wic�kiej 100�w Ru�dzie�Ślą�skiej�–�Biel�szo�wi�cach



Wnio sek nr 8

ul. Po rdzi ka 5/6 – Zo bo wią zać RN GSM „Lu iza”
do przy go to wa nia i przed sta wie nia do ak cep ta cji, no -
wych okrę gów wy bor czych uwzględ nia ją cych bli skie są -
siedz two te ry to rial ne ulic.

Wnio sek prze ka za ny do roz pa trze nia przez Ra dę Nad -
zor czą 

Wnio sek nr 9

ul. Po rdzi ka 5/6 – Wy re mon to wać na wierzch nię przej -
ścia (chod ni ka) po mię dzy blo ka mi przy ul. Po rdzi ka 1-7
a Po rdzi ka 9-11.

Wnio sek nr 10

ul. Lesz czy no wa 25/7 – Pro si my o wy ko na nie no we go
śmiet ni ka z za mknię ciem. W tej chwi li po ło wa osie dla
wrzu ca i nie se gre gu je śmie ci. Do na sze go śmiet ni ka
wrzu ca ją śmie ci miesz kań cy dom ków jed no ro dzin nych
przy ul. Lesz czy no wej 25,27,29.
Nad�wnioskami�od�1�do�7 i 9-10 gło�so�wa�ło: 25 upraw�-

nio�nych,�za: 19,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 6.

óSMA CZęść 
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1

ul. Mo drze wio wa 10/11 – Zgła szam wnio sek o wy ło że -
nie kost ką od cin ka chod ni ka pro wa dzą ce go do bu dyn ku
nr 10 przy ul. Mo drze wio wej. Jest te go ok. 30 mb. Wnio -
sek uza sad niam tym, że ist nie ją ca tam na wierzch nia as fal -
to wa jest po pę ka na i wy sa dzo na do gó ry przez ko rze nie
drzew ro sną cych wzdłuż te go chod ni ka.

Wnio sek nr 2

ul. Ka li no wa 11c/3 – 1) wnio sku ję o po pra wie nie ele -
wa cji na pół noc nej ścia nie bu dyn ku przy ul. Ka li no -
wej 11 w związ ku z po ja wia ją cym się za grzy bie niem te -
goż bu dyn ku oraz wy blak nię ciem ele wa cji. 2) wnio sku ję
o za ła ta nia dziur w as fal cie dro gi obok te goż sa me go bu -
dyn ku.

Wnio sek nr 3 

ul. Ka li no wa 11c/15 – Wy re mon to wać chod nik przy ul.
Ka li no wej 11 na dłu go ści blo ku do uli cy.

Wnio sek nr 4

ul. Ka li no wa 11c/10 – My cie klat ki scho do wej wy ma -
ga in ne go de ter gen tu bo jak do zor co wa my je klat kę to

smro du jest jak w ubi ka cjach za ko mu ny na dwor cu. A są
te raz in ne środ ki za pa cho we.

Wnio sek nr 5

ul. Ka li no wa 15/13 – Chod nik do lo ka lu jest po dziu ra -
wio ny i po desz czach sto ją ka łu że. Doj ście do blo ku wie -
czo rem jest ciem ne – na le ży zro bić ja kieś oświe tle nie.

Wnio sek nr 6

ul. Dz. Ro dla 2/17 – Pro szę o usu nię cie lub spo wo do -
wa nie usu nię cia po niż szych nie do god no ści: 1) uzu peł nić
ubyt ki as fal tu na dro dze przy ul. Dzia ła czy Ro dła, na wy -
so ko ści bu dyn ku nr 2 (stro na za chod nia). W okre sie wy -
ko ny wa nych ro bót ka na li za cyj nych by ła dro gą tech nicz no -
-mon ta żo wą po któ rej sta le prze jeż dża ły cięż kie ma szy ny
gą sie ni co we jak rów nież kil ku to no we sa mo cho dy. Uby tek
sta no wi za le d wie kil ka me trów kwa dra to wych.

2) róg uli cy Po rdzi ka i Dzia ła czy Ro dła – usu nąć ki ku -
ty dwóch prze wró co nych przez wiatr drzew, któ re po in -
ter wen cji stra ży zo sta ły po cię te ce lem przy wró ce nia prze -
jaz du a po kil ku dniach przez ko goś po sta wio ne jak atra py
na ko rze niach.

3) uzu peł nić ży wo płot wzdłuż bu dyn ku, któ ry zo stał
znisz czo ny pod czas prac przy bu dyn ku.
Nad�wnioskami� od� 1� do� 6 gło�so�wa�ło: 28 upraw�nio�-

nych,�za: 24,�prze�ciw: 2,�wstrzy�ma�ło�się: 2.

DZIE WIą TA CZęść
WAL NE Go ZGRo MA DZE NIA

Wnio sek nr 1 

ul. Ener ge ty ków 21b/41 – 1) wy mia na ru ro cią gów
wod nych, szcze gól nie pio no wych ze wzglę du na du ży spa -
dek ci śnie nia wo dy. 2) re zy gna cja z usług fir my „ISTA”
po nie waż usta lo ne współ czyn ni ki są bra ne z gwiazd i nie
wy ni ka ją z wy li czeń. Dla te go kosz ty ogrze wa nia są naj -
więk sze wzglę dem in nych spół dziel ni.

Wnio sek nr 2

ul. So li dar no ści 28-30 – 1) upo rząd ko wać par king – zli -
kwi do wać nie rów no ści, utwar dzić – wy ło żyć kost ką bru ko -
wą. 2) do pro wa dzić po de sty do kla tek scho do wych do po -
rząd ku – są tam nie rów no ści. 3) po ma lo wać klat ki scho do we
w blo ku nr. 30. 4) wska za ne prze bu do wa nie śmiet ni ka, że -
by śmie ciar ka mo gła ty łem wjeż dżać bez po śred nio do śmiet -
ni ka. Roz wią zać pro blem za le wa nia piw nic po du żej ule wie.

Wnio sek nr 3

ul. Za men ho fa 2a/14 – 1) zwra cam się z proś bą o przy -
cię cie drzew w okre sie je sien nym, mię dzy blo kiem przy
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kolejny�certyfikat�Systemu�Zarządzania
jakością�iSo�9001

ul. Za men ho fa 2 a Za men ho fa 4. Proś bę mo ty wu ję tym, iż
drze wa w tym miej scu by ły przy ci na ne ostat nio 3 la ta te -
mu i po now nie te go wy ma ga ją. 2) pro szę o po pra wie nie
oświe tle nia na klat ce scho do wej (Za men ho fa 2a) na par -
te rze, gdyż na gmin nie pa lą się ża rów ki. 3) Pro szę o wy mia -
nę lub re mont ław ki znaj du ją cej się przy tej sa mej klat ce.

Wnio sek nr 4

ul. Mię dzy blo ko wa 1d/66 – Po sa dzić no wy ży wo płot
(po przed ni był po sa dzo ny, gdy blok zo stał wy bu do wa ny).
Za dbać o es te ty kę obej ścia po se sji, gdyż blok jest oto czo -
ny dwo ma śmiet ni ka mi tj. na po cząt ku i na koń cu blo ku.
Ten dru gi na do da tek jest usy tu owa ny za bli sko blo ku. Pro -
si my o po ma lo wa nie kla tek scho do wych. Ostat nie pra ce to
in sta la cja elek trycz na. Fir ma wykonująca te roboty nie
pozostawiła ścian w odpowiednim stanie a Spółdzielnia
tego w odpowiednim czasie nie zakwestionowała.

Wniosek nr 5

ul. Solidarności 28 – Rozwiązać sprawę dziur na
wjeździe na parkingi do bloków nr 28 i 30 przy ul.
Solidarności w Rudzie Śl. – Halembie.

Wniosek nr 6

ul. Solidarności 28 – Przeprowadzić inwentaryzację
piwnic i sprawiedliwie podzielić je między mieszkańców.

Wniosek nr 7

ul. Solidarności 28 – 1) Zrobić porządek ze śmietnikiem
przy ul. Energetyków 10 – rozwalone betonowe ogrodzenie
leży od dłuższego czasu. 2) zmienić pojemniki do
segregacji odpadów bo te, które postawiono – nie
odróżniają się niczym od tych „ogólnych”. Dlatego też
ludzie wrzucają do nich wszystko. Proszę postawić tak jak
na innych śmietnikach pojemniki odróżniające się
kształtem i kolorami a na tworzywa sztuczne – kosze.

Wniosek nr 8

ul. Solidarności 28 – Dopilnować aby grzejniki na
klatkach schodowych były zakręcone – aby nie były
gorące, kiedy na dworze jest temp. 27oC. Nie marnować
w ten sposób pieniędzy członków i najemców.
Nad�wnioskami� od� 1� do� 8 gło�so�wa�ło: 18 upraw�nio�-

nych,�za: 15,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 3.

WYkaZ�WnioSkóW�ZgłoSZonYCh�PodCZaS�WZCzW�CZę�śCiaCh

W dniach 6-7.08.2015�r.�od�był�się�w na�szej�Spół�dziel�ni
już�po raz 11�au�dit�cer�ty�fi�ku�ją�cy�Sys�te�mu�Za�rzą�dza�nia�Ja�-
ko�ścią�ISO 9001.�Jed�nost�ką�cer�ty�fi�ku�ją�cą�by�ła�or�ga�ni�za�cja
IN�TER�TEK.�

W wy ni ku au di tu cer ty fi ku ją ce go Gór ni cza Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa „Lu iza” otrzy ma ła cer ty fi kat po twier -
dza ją cy zgod ność sto so wa nych wy mo gów sys te mu za -
rzą dza nia ja ko ścią ISo 9001, któ ry jest waż ny przez
ko lej ne 3 la ta. 
Sys�tem�Za�rzą�dza�nia�Ja�ko�ścią�obej�mu�je�wszyst�kie�ob�sza�-

ry� dzia�łal�no�ści� Gór�ni�czej� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
„LU�IZA”.�Au�di�tor� stwier�dził,� iż� Sys�tem� za�rzą�dza�nia� jest
zgod�ny� z kry�te�ria�mi� au�di�tu.�W ogól nym wy ni ku au di tu
stwier dzo no, iż Sys tem za rzą dza nia uzna no za w peł ni
sku tecz ny.
Au�di�tor� zwró�cił� uwa�gę� na moc�ne� stro�ny� or�ga�ni�za�cji�

(tj.�GSM�„Lu�iza”):
–�Du�że�do�świad�cze�nie�pra�cow�ni�ków�wy�ni�ka�ją�ce�z wie�lo�-

let�niej�obec�no�ści�na ryn�ku,
–�Do�bra�współ�pra�ca� z pod�wy�ko�naw�ca�mi�prac� re�mon�to�-

wych�i awa�ryj�nych,
–�Dba�łość�o stan�tech�nicz�ny�bu�dyn�ków�w za�so�bach�spół�-

dziel�ni,

–�Suk�ce�syw�ne�po�zy�ska�nie�fun�du�szy�w ra�mach�pro�gra�mu
KAW�KA�na mo�der�ni�za�cję�bu�dyn�ków�nie�po�sia�da�ją�cych�cen�-
tral�ne�go�ogrze�wa�nia.
Au�di�ty�we�wnętrz�ne�są�wy�ko�ny�wa�ne�w za�pla�no�wa�nych�od�-

stę�pach�cza�su�oraz�w opar�ciu�o sta�tus�i wa�gę�Sys�te�mu�Za�rzą�dza�-
nia.�Da�ne�są�zbie�ra�ne�re�gu�lar�nie.�Ze�spo�ły�au�di�tor�skie�są�prze�-
szko�lo�ne,�obiek�tyw�ne�i rze�czo�we�w swo�im�po�dej�ściu.�Ra�por�ty
z au�di�tów�są�ja�sne,�zwię�złe�w od�nie�sie�niu�do tre�ści.�Dzia�ła�nia
są�po�dej�mo�wa�ne,�ja�ko�wy�nik�spo�strze�żeń�z au�dit,�a od�po�wie�dzi
do�star�cza�ne�są�ter�mi�no�wo.
Za�so�by�wy�ma�ga�ne�dla�sku�tecz�ne�go�utrzy�ma�nia�i do�sko�na�-

le�nia� Sys�te�mu�Za�rzą�dza�nia� zo�sta�ły� okre�ślo�ne� i wdro�żo�ne.
Do�sko�na�le�nie�zo�sta�ło�za�uwa�żo�ne�w ob�sza�rach�ta�kich,�jak�sa�-
tys�fak�cja�klien�ta,�cią�głe�do�sko�na�le�nie,�re�duk�cja�od�pa�dów�czy
zróż�ni�co�wa�nie�pro�ce�sów.�Po�zio�my�kom�pe�ten�cji�zo�sta�ły�okre�-
ślo�ne�i udo�ku�men�to�wa�ne�w ist�nie�ją�cym�sys�te�mie�za�rzą�dza�nia.
W trak�cie�au�di�tu�stwier�dzo�no�na�stę�pu�ją�ce�ob�sza�ry�do do�-

sko�na�le�nia:
–�za�le�ca�się�do�pil�no�wa�nie�wcze�śniej�sze�go�prze�ka�zy�wa�nia

pro�to�ko�łów�po�kon�trol�nych�oraz�kie�ro�wa�nia�pism�do lo�ka�-
to�rów,
–�za�le�ca�się�roz�wa�że�nie�udo�sko�na�le�nia�spo�so�bu�do�ku�men�-

to�wa�nia�har�mo�no�gra�mów�po�szcze�gól�nych�prze�glą�dów.
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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.

gdy�podarowałem
połowę

mieszkania...

Nie daw no po da ro wa łem sy no -
wi po ło wę miesz ka nia, któ re po -
sia da sta tus od ręb nej wła sno ści.
Czy mój sy n mo że zo stać przy ję -
ty w po czet człon ków na szej
Spół dziel ni. Je śli tak, to ja kich
for mal no ści, ja ko czło nek GSM
„Lu iza” mu szę do ko nać? Nad -
mie niam, że ob da ro wa na oso ba
jest w ww. miesz ka niu za mel do -
wa na na po byt sta ły.

Za�rów�no� art. 16� usta�wy
z dnia 16.09.1982�r.�Pra�wo�Spół�-
dziel�cze� (Dz.�U. 2013� poz. 143)
jak�i § 6�ust. 3�Sta�tu�tu�Spół�dziel�ni
po�słu�gu�ją� się� po�ję�ciem� zgro�ma�-
dze�nia�wkła�du,�a nie�je�go�czę�ści.
Po�nad�to�po�sia�da�nie�je�dy�nie�po�-

ło�wy� pra�wa� do lo�ka�lu� ro�dzi�ło�by
pro�blem�z pra�wem�do gło�so�wa�nia
na ze�bra�niach�Wal�ne�go� Zgro�ma�-
dze�nia�i pro�wa�dzi�ło�by�do zróż�ni�-
co�wa�nia� człon�ków� w za�kre�sie
speł�nie�nia�wa�run�ków� uzy�ska�nia
sta�tu�su�człon�ko�stwa.
Z ww.�wzglę�dów�na�le�ży�uznać,

że�w ak�tu�al�nym� sta�nie� praw�nym
oso�ba� nie� po�sia�da�ją�ca� peł�ne�go
wkła�du�w Spół�dziel�ni� nie�mo�że
być�jej�człon�kiem.

ko�mu�ni�kat

Po ni żej pu bli ku je my treść pi sma Urzę du Miej skie go w Za brzu – Wy -
dział In fra struk tu ry Ko mu nal nej, któ re w dniu 9 lip ca 2015 r. wpły nę ło
do Za rzą du GSM „Lu iza”. 
„In for mu je my, że na mo cy uchwa ły z dnia 22 czerw ca 2015 r. Ra dy Mia sta Za -

brze, w spra wie usta le nia staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi od wła ści cie li nie ru cho mo ści za miesz ka łych oraz staw ki opła ty za po jem -
nik o okre ślo nej po jem no ści od wła ści cie li nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych –
zmie ni ły się opła ty za od biór i go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.

No wa uchwa ła prze wi du je, że za od pa dy se lek tyw nie zbie ra ne bę dzie my uisz -
czać opła tę 10 zł (do tej po ry 8,85 zł) od każ dej za miesz ka łej na nie ru cho mo ści
oso by i 15 zł (za miast 12,85 zł) przy zbiór ce od pa dów nie se lek tyw nej. Rów no -
cze śnie opła ty za kon te ne ry na nie ru cho mo ściach nie za miesz ka łych zo sta ły pod -
wyż szo ne do peł nych zło tych w gó rę w za leż no ści od wiel ko ści po jem ni ka (…). 

No we staw ki opłat bę dą obo wią zy wać od 1 sierp nia br.”. 

Z�okaZji�jubileuSZu�20-leCia
górniCZej�SPółdZielni�mieSZkanioWej�„luiZa”

Zapraszamy�na�Festyn�rodzinny�
Jak ten czas le ci… Nie tak daw no ba wi li śmy się na Fe sty nie Ro dzin nym,

któ ry od był się przy pięk nej po go dzie, w czerw cu 2010 ro ku na obiek tach
spor to wych MKS Za bo rze w Za brzu. Oka zją do wspól nej ro dzin nej za ba wy
był wte dy ju bi le usz 15-le cia na szej Spół dziel ni. Mi nę ło rów ne 5 lat i na szej
„Lu izie” przy by ły w me try ce ko lej ne „lat ka”. 

Mi ło nam po in for mo wać wszyst kich człon ków na szej Spół dziel ni, że na mie -
siąc paź dzier nik Za rząd GSM „Lu iza” za pla no wał z oka zji 20-le cia Spół dziel -
ni Fe styn Ro dzin ny, któ re go pro gram po wi nien za do wo lić każ de go – za rów -
no na szych mi lu siń skich, ich ro dzi ców, jak i tych naj star szych: eme ry tów,
dziad ków i bab cie. W pro gra mie Fe sty nu prze wi dzia no gry, za ba wy i kon kur -
sy dla naj młod szych, spo ro do brej mu zy ki z za baw ną kon fe ran sier ką a tak że…
pro po zy cje ku li nar ne. Bę dą tra dy cyj ne krup nio ki, kieł ba ski z gril la, woj sko wa
gro chów ka. A do te go ku fe lek do bre go pi wa. 

Je ste śmy prze ko na ni, że zło ta pol ska je sień nie spła ta nam fi gla i po go -
da do pi sze. Z pew no ścią bę dzie tak jak przed 5 la ty – we so ło, gwar no
i tłum nie.

O cza sie i miej scu Fe sty nu oraz o szcze gó łach pro gra mu spo tka nia, po -
in for mu je my pod ko niec wrze śnia br. na ta bli cach ogło szeń znaj du ją cych
się w za so bach miesz ka nio wych na szej Spół dziel ni w Za brzu i Ru dzie Ślą -
skiej a tak że na stro nie in ter ne to wej GSM „Lu iza”.



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: 1.�na cze�le�spół�dziel�ni. 6.�na�-
sza�Gór�ni�cza� Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�-
wa. 9.� By�tom�ka� lub� Kłod�ni�ca� w Za�-
brzu. 10.� pę�tel�ki� dzier�ga�ne� szy�deł�kiem
na brze�gu�ser�wet�ki. 11.�czar,�po�wab. 12.
w pa�ście�do zę�bów. 15.�ka�mień�dla�ju�bi�le�-
ra. 18.� zna�ny�mo�del� Ła�dy. 21.� dłuż�sze
od mi�di. 22.�mo�kre,�grzą�skie. 23.�wraż�li�-
wy� na pięk�no. 24.� pa�lą�cy� pro�blem. 25.
po�tocz�nie�le�wa�rę�ka. 26.�lu�do�wa�na�zwa�li�-
lii�zło�to�głów. 32.�skraj. 34.�zły�duch,�sza�-
tan. 35.�mia�sto�w Tro�adzie. 36.� głów�ny
po�si�łek. 37.� afisz. 40.� ro�ślin�ny� or�na�-
ment. 43.�je�den�ze�zmy�słów. 46.�Zbi�gniew
Stryj�z Te�atru�No�we�go. 47.�prze�bu�do�wa
do�mu. 48.�do�me�na�mo�ra�li�sty. 49.�szcze�bel
w ka�rie�rze. 50.�inaczej ilość�eg�zem�pla�rzy
Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�ne�go�GSM�„Lu�iza”.

Pio no wo: 2.�kar�tecz�ka�od li�sto�no�sza. 3.
Ha�la�Spor�to�wa�w Biel�szo�wi�cach,�miej�sce

Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�GSM
„Lu�iza”�w czę�ściach. 4.�znos�stat�ku. 5.
dam�ska� bie�li�zna. 6.� pan�na� spod� ja�wo�-
ru. 7.�cer�kiew�ny�ob�raz. 8.�dru�gi�raz�nie
za�kwit�nie. 13.�na�jem�ca�miesz�ka�nia. 14.
du�żo�blo�ków�i wie�żow�ców. 15.�try�bu�na
w sy�na�go�dze�dla�lek�to�ra. 16.�Ha�la�Spor�-
to�wa�przy ul.�Wol�no�ści,�miej�sce�WZCz
GSM�„Lu�iza”�w czę�ściach.�17.�taj�ne�po�-
ro�zu�mie�nie. 19.� bie�li�nek� lub� cy�try�-
nek. 20.�fol�warcz�ny�pa�ro�bek. 26.� je�den
z prosz�ków�do pra�nia. 27.�metr�sze�ścien�-
ny. 29.�opie�ka,�pa�tro�nat. 30.�...�Wol�no�ści
przy któ�rej� ma� sie�dzi�bę� GSM� „Lu�-
iza”. 31.�krew�ny�po mie�czu. 32.�roz�mo�-
kła� zie�mia. 33.� sen�ne�ma�ja�ki. 37.� ade�-
kwat�na� do pra�cy. 38.� dy�cha�wi�ca. 39.
miej�sce� za�miesz�ka�nia. 41.� we�so�ły� ak�-
tor. 42.�wo�jow�ni�cze�żół�wie. 44.�sys�tem,
me�to�da. 45.�nad zle�wem.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 17 da dzą hasło 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


