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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
- NAGRODY WRĘCZONE

W czerw cu br. Ra da Nad zor cza

na szej Spół dziel ni ogło si ła

kon kurs na naj pięk niej sze bal ko ny

i ogród ki przy do mo we w za so bach

GSM „Lu iza”. 

Ce�lem�kon�kur�su�by�ło�uzy�ska�nie�ich
es�te�tycz�ne�go� wy�glą�du;� pro�mo�cja
wśród�miesz�kań�ców�osie�dli�dba�ło�ści
o es�te�ty�kę� naj�bliż�sze�go� oto�cze�-
nia� –� zwłasz�cza� bal�ko�nów� i ogród�-
ków�przy�do�mo�wych.�Re�gu�la�min�kon�-
kur�su�i wzór�zgło�sze�nia�uczest�nic�twa
w kon�kur�sie� zo�sta�ły� do�łą�czo�ne
do czerw�co�we�go�wy�da�nia�Biu�le�ty�nu
In�for�ma�cyj�ne�go�GSM�„Lu�iza”.

Dokończenie na str. 5

Pod�czas�Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia
Człon�ków� na�szej� Spół�dziel�ni,

któ�re�od�by�ło�się�w dniach 26, 27�i 28
kwiet�nia 2016� r. zgło�szo�no� w su�-
mie 39�wnio�sków.�Głów�nie�do�ty�czy�-
ły� one�wa�run�ków� 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.�Ad�re�sa�-
ta�mi�kil�ku�zgło�szo�nych�wnio�sków�są
wła�dze�mia�sta�Za�brza�i mia�sta�Ru�da
Ślą�ska.�W spra�wie�ich�re�ali�za�cji,�Za�-

rząd� na�szej� Spół�dziel�ni� zwró�cił� się
pi�sem�nie�do władz�ww.�miast.
Na stro�nach�3-4�oraz�8-11�pu�bli�ku�-

je�my�wy�kaz� re�ali�za�cji� zgło�szo�nych
wnio�sków�we�dług�sta�nu�na dzień 14
wrze�sień 2016�r.

Ko lej ny 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 grud niu br.
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KO MU NI KAT

Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�przy�po�mi�na,�że�na klat�kach�scho�do�wych�zo�stał�roz�-
wie�szo�ny�har�mo�no�gram�in�for�mu�ją�cy�o da�tach�wy�wo�zu�od�pa�dów�wiel�ko�-
ga�ba�ry�to�wych�z po�szcze�gól�nych�po�se�sji.�Wy żej wy mie nio ne od pa dy na -
le ży wy sta wiać nie wcze śniej niż na dwa dni przed po da nym ter mi nem. 
Wcze�śniej�sze�wy�sta�wia�nie�ww.�od�pa�dów,�po�wo�du�je�in�ter�wen�cje�Stra�ży

Miej�skiej�w na�szej�Spół�dziel�ni.�Mo�gą�one�skut�ko�wać�na�ło�że�niem�man�da�tów
pie�nięż�nych.�Bę�dą�one�po�kry�wa�ne�z fun�du�szy�re�mon�to�wych�tych�po�se�sji,
do któ�rych�przy�na�leż�na jest�za�to�ka�śmiet�ni�ko�wa.�Po�nad�to�Spół�dziel�nia�bę�-
dzie� zo�bo�wią�za�na do usu�nię�cia� ga�ba�ry�tów� zbyt�wcze�śnie�wy�sta�wio�nych
na koszt�(do�dat�ko�wy)�po�se�sji,�z któ�rych�zo�sta�ną�one�wy�wie�zio�ne.

Wtym�ro�ku�WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�cach�ogło�sił�„Pro gram Ope ra cyj ny
In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la ta 2014 – 2020 li kwi da cji ni skiej

emi sji”.
Isto�tą�te�go�„Pro�gra�mu...”�jest�pod�ję�cie�wspól�nych�in�we�sty�cji�pro�eko�lo�gicz�-

nych�po�przez�przy�łą�cze�nie�sta�rych�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych woj.�Ślą�skie�go
do sie�ci�cie�płow�ni�czej.�W wy�ni�ku�re�ali�za�cji�„Pro�gra�mu...”�na�stą�pi�zwięk�sze�-
nie�kom�for�tu�wa�run�ków�za�miesz�ki�wa�nia�–�głów�nie�po�przez�li�kwi�da�cję�ni�skiej
emi�sji�szko�dli�wych�ga�zów�i spa�lin,�po�wsta�ją�cych�w do�mo�wych�pa�le�ni�skach
wę�glo�wych.�
W uzgod�nie�niu�z Za�brzań�skim�Przed�się�bior�stwem�Ener�ge�ty�ki�Ciepl�nej�zo�-

sta�ło�zgło�szo�nych 19�nie�ru�cho�mo�ści�na�le�żą�cych�do na�szej�Spół�dziel�ni.�Po�nad�-
to�GSM�„Lu�iza”�zgło�si�ła�do ww.�„Pro�gra�mu...” 18�nie�ru�cho�mo�ści�z Ru�dy�Ślą�-
skiej.�
Na pod�sta�wie�oświad�czeń,�zgo�dę�na przy�stą�pie�nie�do ww.�„Pro�gra�mu…”

wy�ra�zi�li�miesz�kań�cy�ni�żej�wy�mie�nio�nych�nie�ru�cho�mo�ści:�

In for ma cja o przy stą pie niu 
do „Pro gra mu Ope ra cyj ne go 
In fra struk tu ra i Śro do wi sko 

na la ta 2014 – 2020
li kwi da cji ni skiej emi sji” 

ogło szo ne go 
przez WFO ŚiGW w Ka to wi cach

ZABRZE

❖ ul. Szy ma now skie go 4, 4a
❖ ul. 1-go Ma ja 26, 28, 30, 32
❖ ul. 3-go Ma ja 35, 35a, 37, 37a
❖ ul. Bu chen wald czy ków 20a
❖ ul. Gen. de Gaul le’a 24, 26,

26a, 28, 28a, 30, 30a
❖ ul. Go ethe go 12a
❖ ul. Ko by liń skie go 1-7 
❖ ul. Kra siń skie go 20
❖ ul. Ko wal ska 1, 3, 5
❖ ul. Mi kul czyc ka 4, 4a
❖ ul. Wol no ści 396

RUDA ŚL.

❖ ul. Kokota 110-112
❖ ul. Kokota 115-119
❖ ul. Chroboka 8-10
❖ ul. Chroboka 20-22
❖ ul. Ks. Niedzieli 24
❖ ul. Ks. Niedzieli 26
❖ ul. Ks. Niedzieli 30
❖ ul. Ks. Niedzieli 32
❖ ul. Ks. Niedzieli 39

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.

Wygrany
przetarg
na lokal

mieszkalny 
i co dalej?

Nie daw no wy gra łem prze targ
na najem lo ka lu miesz kal ne go
w za so bach GSM „Lu iza”.

Od któ re go mo men tu je stem
zo bo wią za ny do opła ca nia czyn -
szu za ww. lo kal miesz kal ny?

Z tre�ści § 5�pkt. 7�obo�wią�zu�ją�ce�-
go�Re�gu�la�mi�nu�prze�tar�gu�nie�ogra�-
ni�czo�ne�go�na na�jem�lo�ka�lu�miesz�-
kal�ne�go� wy�ni�ka� wprost,� iż
obo�wią�zek�opła�ca�nia�skład�ni�ków
czyn�szo�wych�po�wsta�je�od dnia�na�-
stęp�ne�go�po prze�tar�gu.
Na�to�miast�wy�da�nie�miesz�ka�nia

na�stę�pu�je�po speł�nie�niu�wa�run�ków
spe�cyfika�cji�prze�tar�gu�tj.�wnie�sie�-
nia�wszel�kich�wy�ma�ga�nych�na�leż�-
no�ści�w ter�mi�nie�do 30�dni�od da�-
ty�wy�gra�ne�go� prze�tar�gu.�Na�le�ży
przy�po�mnieć,�iż�ta�ki�sam�obo�wią�-
zek�wy�stę�pu�je� przy prze�tar�gach
na spół�dziel�cze�lo�ka�tor�skie�pra�wo
do lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go�lub�od�ręb�-
ną�wła�sność.
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Realizacja wnio sków zgło szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”
w częściach w dniach 26, 27 i 28 kwiecień 2016 r.

stan na 14 września 2016 r.

PIERW SZA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA:

Wnio sek nr 1 

ul. Po rdzi ka 17 – wnio�sku�ję�o wy�zna�cze�nie�miej�sca
i utwar�dze�nie�te�re�nu�pod po�jem�ni�ki�do se�gre�ga�cji�od�pa�-
dów�śmie�cio�wych�przy śmiet�ni�ku�w oko�li�cy�blo�ku�miesz�-
kal�ne�go�przy ul.�Po�rdzi�ka 17.

Odp. Wnio sek zo stał zre ali zo wa ny.

Wnio sek nr 2

ul. 3-go Ma ja 37 – 1) pro�szę�o wy�rów�na�nie�nie�ru�cho�-
mo�ści�na po�dwó�rzu�oraz�dro�gi�do�jaz�do�wej�na po�dwó�rze
przy ul. 3-go�Ma�ja 35�do 37 2)�jak�wy�glą�da�spra�wa�pod�-
łą�cze�nia�do nit�ki�cie�płow�ni�czej�ww.�bu�dyn�ków.

Odp. Wy ko na no utwardzenie od stro ny bra my wjaz -
do wej. Po wy ko na niu no wej za to ki śmiet ni ko wej oraz

zgro ma dze niu środ ków na fun du szu re mon to wym ww.
nie ru cho mo ści, pra ce zo sta ną wy ko na ne. Więk szość
miesz kań ców nie ru cho mo ści przy ul. 3 ma ja nr 35 – 37
wy ra zi ła zgo dę na udział w „Pro gra mie...” o któ rym pi -
sze my na str. 2 w ar ty ku le pt. In�for�ma�cja�o przy�stą�pie�-
niu�do „Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�-
wi�sko� na la�ta 2014� –� 2020� li�kwi�da�cji� ni�skiej� emi�sji”
ogło�szo�ne�go�przez�WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�cach. W wy ni -
ku je go ewentualnej re ali za cji ww. nie ru cho mość zo sta -
nie pod łą czo na do cen tral ne go ogrze wa nia.

Wnio sek nr 3

ul. Lesz czy no wa 25 –�pro�szę�o wy�rów�na�nie�ścież�ki�as�-
fal�to�wej� i li�kwi�da�cję� dziur� wzdłuż� blo�ku� nr 25, 25a
przy ul.�Lesz�czy�no�wej.

Odp. Za głę bie nia i dziu ry na chod ni kach zo sta ły za -
bez pie czo ne. Po zgro ma dze niu środ ków na fun du szu
re mon to wym ww. nie ru cho mo ści i po uzy ska niu zgo -
dy więk szo ści miesz kań ców, pra ce wy mie nio ne we
wnio sku mo gą być zre ali zo wa ne.

Wnio sek nr 4

ul. Gen de Gaul le’a 28 – klat�ka�scho�do�wa�jest�do po�-
pra�wy�po ma�lo�wa�niu.�Kie�dy�bę�dą�wy�mie�nio�ne�drzwi�wej�-
ścio�we�do klat�ki?

Odp. Po praw ki wy ko na no. Wy mia na drzwi bę dzie
moż li wa po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie -
ru cho mo ści.

Wnio sek nr 5

ul. Lesz czy no wa 27a – 1)�za�bu�do�wać�dasz�ki�nad bal�-
ko�na�mi,�ska�pu�ją�ca�wo�da�z wy�żej�po�ło�żo�nych�bal�ko�nów
roz�pry�sku�je�się�po oknach�od�bi�ja�jąc�się�od ba�lu�strad�me�-
ta�lo�wych.�Z te�go�po�wo�du�ba�lu�stra�dy�me�ta�lo�we�re�mon�to�-
wa�ne�przed 10-cio�ma�la�ta�mi�już�ko�ro�du�ją, 2)�wy�rów�nać
chod�nik�przej�ścio�wy�wzdłuż�blo�ku�ul.�Lesz�czy�no�wa 27-
27a�usy�tu�owa�ny�mię�dzy�klat�ka�mi�scho�do�wy�mi.

Ad. pkt. 1. Za bu do wa dasz ków nad bal ko na mi bę -
dzie moż li wa po zgro ma dze niu od po wied nich środ -
ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go
ww. nie ru cho mo ści.�

Ad. pkt. 2. Za głę bie nia i dziu ry na chod ni kach zo sta -
ły za bez pie czo ne. Po zgro ma dze niu środ ków na fun du -
szu re mon to wym i po uzy ska niu zgo dy więk szo ści
miesz kań ców ww. pra ce mo gą być zre ali zo wa ne.

Nie daw no wy ko na no grun tow ną re no wa cję na wierzch ni po -
dwór ka w nie ru cho mo ści GSM „Lu iza” w Za brzu przy ul. 3
Ma ja 37.
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Wnio sek nr 6

ul. Lesz czy no wa 11/1 – 1)�pro�szę�o na�pra�wę�chod�ni�ka,
wej�ście�do bu�dyn�ku�jest�zro�bio�ne�źle,�bo�przy więk�szych
opa�dach�wo�da�da�lej�stoi�i nie�moż�na�przejść.

Odp. Wnio sek zo stał zre ali zo wa ny.

Wnio sek nr 7

ul. Lesz czy no wa 25a – uzu�peł�nić�bra�ku�ją�cy�ży�wo�płot
znisz�czo�ny�przez�fir�mę�wy�ko�nu�ją�cą�ka�na�li�za�cję�na dłu�go�-
ści�oko�ło 10 m�przy blo�ku�ul.�Lesz�czy�no�wa 25a�od stro�-
ny�uli�cy�Orze�cho�wej.

Odp. Za rząd GSM „Lu iza” wy sto so wał w tej spra wie
od po wied nie pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu. 

Wnio sek nr 8

ul. Cze re śnio wa 4 – pro�szę�o na�pra�wę�chod�ni�ka�wzdłuż
bu�dyn�ku.

Odp. Na pra wę chod ni ka wy ko na no.

Wnio sek nr 9

ul. Kor czo ka 61 – pro�si�my�o in�ter�wen�cję�w spra�wie�re�-
mon�tu/na�pra�wy�in�sta�la�cji�elek�trycz�nej�w blo�ku�przy ul.
Kor�czo�ka 61�b.�Pro�blem�do�ty�czy�no�to�rycz�ne�go�pa�le�nia�się
ża�ró�wek�przed klat�ką,�we�wnątrz�klat�ki�i na po�szcze�gól�-
nych�pię�trach.�Ta�ki�stan�rze�czy�trwa�nie�prze�rwa�nie�od za�-
miesz�ka�nia�lo�ka�to�rów�w tym�blo�ku�w 1995�r.�Ża�rów�ki�pa�-
lą� się� bez�wzglę�du� czy� są� do�star�cza�ne� przez� per�so�nel
sprzą�ta�ją�cy�czy�przez�nas�oso�bi�ście�ku�po�wa�ne.�In�ter�wen�-
cje�elek�try�ków�nic�nie�da�ły, 2)�Pro�szę�o in�for�ma�cję�na te�-
mat�obec�ne�go�sta�nu�rze�czy�te�re�nu�par�kin�gu�przy zbie�gu

uli�cy�Kor�czo�ka�i do�jaz�du�do blo�ku 61�(te�mat�ten�był�tre�-
ścią�pro�gra�mu�w TV�In�fo�pt.�„To�jest�te�mat”�kil�ka�mie�się�-
cy�te�mu).�Obec�nie�ogro�dze�nie�te�go�par�kin�gu�jest�czę�ścio�-
wo� ro�ze�bra�ne.� Co�w tej� spra�wie� Spół�dziel�ni� „Lu�iza”
wia�do�mo.�Czy�moż�na�na tym�te�re�nie�par�ko�wać�na�sze�sa�-
mo�cho�dy�bez�prze�szkód?�

Odp. Ad. pkt. 1. In sta la cja elek trycz na zo sta ła
spraw dzo na i na pra wio na. Ad. pkt. 2. Nic nam nie
wia do mo na te mat de cy zji wła ści cie la ww. te re nu.

Wnio sek nr 10

ul. G. de Gaul le’a 30 – od kil�ku�lat�lo�ka�to�rzy�wnio�sku�-
ją� o wy�mia�nę� drzwi�wej�ścio�wych� od uli�cy� i od pla�cu.
Z GSM�„Lu�iza”�otrzy�ma�li�śmy�od�po�wiedź,�że�„brak�środ�-
ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym”.�Lo�ka�to�rzy�pła�cą�re�gu�lar�-
nie�na fun�dusz�re�mon�to�wy.�W związ�ku�z tym�na�su�wa�się
py�ta�nie:�co�się�dzie�je�z ty�mi�pie�niędz�mi?�Klat�ka�scho�do�-
wa�by�ła�ma�lo�wa�na�a na dru�gi�rok�przy drzwiach�wej�ścio�-
wych�by�ły�„ró�życz�ki”�więc�ma�lo�wa�nie�by�ło�po�pra�wia�ne.
Jak�wy�glą�da�spra�wa�z li�kwi�da�cją�ni�skiej�emi�sji.�W Biu�le�-
ty�nie�In�for�ma�cyj�nym�GSM�„Lu�iza”�z grud�nia 2015�r.�by�-
ła�in�for�ma�cja�o pod�łą�cze�niu�do cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�m.
in.�uli�cy�de�Gaul�le’a nr 24�–�30a?

Odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie moż na wy -
ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo -
ści. Więk szość miesz kań ców nie ru cho mo ści przy ul. Gen.
de Gaul le’a nr 24 – 30a wy ra zi ła zgo dę na udział w „Pro -
gra mie...” o któ rym pi sze my na str. 2 w ar ty ku le pt. In�-
for�ma�cja�o przy�stą�pie�niu�do „Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�-
fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko�na la�ta 2014�–�2020�li�kwi�da�cji
ni�skiej�emi�sji”�ogło�szo�ne�go�przez�WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�-
cach.W wy ni ku je go ewentualnej re ali za cji ww. nie ru cho -
mość zo sta nie pod łą czo na do cen tral ne go ogrze wa nia.

Wnio sek nr 11

ul. Agre sto wa 5/2 – pro�szę�o umiesz�cze�nie�zna�ków�dot.�za�-
ka�zu�pa�le�nia�na klat�kach�scho�do�wych�i w piw�ni�cach.�Pro�szę
wy�ciąć�cho�in�kę�przy�le�ga�ją�cą�do po�se�sji�–�jest�za bli�sko.

Odp. Na ta bli cy ogło szeń zo sta ła roz wie szo na in for -
ma cja o za ka zie pa le nia pa pie ro sów na klat ce scho do -
wej i piw ni cach. Miesz kań cy nie wy ra zi li pi sem nie
zgo dy na wy cię cie cho in ki.

Wnio sek nr 12

ul. 1-go Ma ja 26-32 – pro�szę�wy�mie�nić� drzwi,�wy�-
rów�nać�po�dwór�ko�że�by�piach�nie�le�ciał�do miesz�kań.

Odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie moż na
wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie -
ru cho mo ści.

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WAL NEGO ZGRO MA DZE NIA CZŁON KÓW

Dokończenie na str. 8
No wy śmiet nik wy bu do wa ny przy ul. Gen. de Gaul le'a 12,14,16.
w Za brzu.
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - NAGRODY WRĘCZONE

W ka�te�go�rii� naj�ład�niej�szy� bal�kon:
❖ I miej�sce� za�jął� bal�kon� zgło�szo�ny
przez�Alek san drę Bi nien dę, (jej
wy�po�wiedź� za�miesz�cza�my� po�ni�-
żej)�za�miesz�ka�łą�przy ul.�Agre�sto�-
wej 5.

❖ II miej�sce�za�jął�bal�kon�zgło�szo�ny
przez�Ha li nę i Jó ze fa Sznaj de -
rów,�za�miesz�ka�łych�przy ul.�Biel�-
szo�wic�kiej 91.

❖ III miej�sce�za�jął�bal�kon�zgło�szo�ny
przez�Aloj ze go Mu ska łę za�miesz�-
ka�łe�go� przy ul.� Biel�szo�wic�-
kiej 91B.

W ka�te�go�rii�naj�ład�niej�szy�ogró�dek
przy�do�mo�wy:
❖ I miej�sce� za�jął� ogró�dek� przy ul.
Mo�drze�wio�wej 4,�zgło�szo�ny�przez
Wie sła wa Ba rań skie go –� twór�cę
i opie�ku�na te�go�ogród�ka�(je�go�wy�-
po�wiedź�za�miesz�cza�my�obok).

❖ II miej�sce� za�jął� ogró�dek� przy ul.
Biel�szo�wic�kiej 91,�zgło�szo�ny�przez
Ha li nę i Jó ze fa Sznaj de -

rów –�twór�ców�i opie�ku�nów�te�go
ogród�ka.

❖ III miej�sce�za�jął�ogró�dek�przy ul.
Ol�cho�wej 13,�zgło�szo�ny�przez�Eu -
ge niu sza Ka nię –�twór�cę�i opie�ku�-
na te�go�ogród�ka.

W dniu 25.08.2016 r. trzy oso bo wa ko mi sja kon kur so wa po wo ła na przez Ra -

dę Nad zor czą GSM „Lu iza” do ko na ła wi zji lo kal nej i oce ny zgło szo nych bal ko -

nów i ogród ków do kon kur su na naj ład niej szy bal kon i na naj ład niej szy przy -

do mo wy ogró dek w za so bach GSM „Lu iza”. Naj wię cej zgło szeń by ło z Za bo rza

i Biel szo wic.

– O swój bal kon dbam od 15 lat, jak tyl ko wpro wa dzi li śmy się do te go

miesz ka nia – mó�wi�Alek�san�dra� Bi�nien�da,� zwy�cięż�czy�ni� w kon�kur�sie,
w ka�te�go�rii�naj�ład�niej�szy�bal�kon.�Je go ukwie ca nie za czy nam zwy kle już

w kwiet niu, gdy ustę pu ją przy mroz ki. Kwia ty w do ni cach są nie tyl ko

na ba lu stra dzie bal ko nu, ale wi szą tak że na ścia nach i na pa ra pe cie okna

bal ko no we go. Z kwia tów naj le piej spraw dza ją się głów nie pe lar go nie

i be go nie. Po nie waż bal kon ma ok. 5,5 me trów dłu go ści to jest o co dbać.

Mój mąż zro bił mi ła wę – skrzy nię do sie dze nia. W środ ku niej mam po -

cho wa ne na rzę dzia ogro do we i za pa so we do nicz ki. Jest więc gdzie wy pić

ka wę i po sie dzieć wśród pięk nych, ko lo ro wych kwia tów, któ re kwit ną aż

do je sie ni.

– Swój przy do mo wy ogród za czą łem urzą dzać dwa la ta te mu, jak tyl ko

eki py bu dow la ne za koń czy ły mo der ni za cję sie ci wod no -ka na li za cyj nej

wo kół na sze go bu dyn ku – mó�wi�Wie�sław�Ba�rań�ski�zwy�cięz�ca�kon�kur�su
w ka�te�go�rii�naj�ład�niej�szy�ogró�dek�przy�do�mo�wy.

Te ren na któ rym za czą łem urzą dzać ogró dek przy po mi nał zwy kły ugór

i gli nia ne kle pi sko. Do te go by ło spo ro chwa stów i ka mie ni, któ rych wy -

ko pa nie, na wet ki lo fem, by ło bar dzo trud ne. Za czą łem od fron tu bu dyn ku,

po tem przy szła ko lej na stro ny bocz ne bu dyn ku. W su mie, jak kie dyś wy -

li czy łem, mam do pie lę gna cji po nad 200 me trów kwa dra to wych. Cza sa mi

po ma ga mi są siad ka z IV pie tra. Wszyst kie ro śli ny ku pi łem za wła sne pie -

nią dze, dla te go bo li mnie jak kil ka ra zy ukra dzio no/wy rwa no z ogród ka

drzew ka ozdob ne. Naj bar dziej cie szą mnie ko lo ro we ra ba ty kwia tów

przed mo im bal ko nem na par te rze. 

Za chę cam in nych miesz kań ców na szej Spół dziel ni do za kła da nia ta kich

ogród ków. Jest to po wód do oso bi stej sa tys fak cji i za do wo le nia – że ład -

ny wy gląd wo kół do mu jest tak że na szą za słu gą. 

UUro�czy�ste�spo�tka�nie�ze�zwy�cięz�-
ca�mi�i na�gro�dzo�ny�mi�w kon�kur�-

sie�od�by�ło�się�w dniu 22�wrze�śnia�br.
w sie�dzi�bie� Sto�wa�rzy�sze�nia� FE�NIX
w Za�brzu�–�Za�bo�rze.�Na�gro�dy�w po�-
sta�ci� kart� za�ku�po�wych,� ufun�do�wa�ne
przez�na�szą�Spół�dziel�nię,�wrę�czył�Eu�-
ge�niusz�Jar�czyk�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�-
dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”.�Na spo�-
tka�niu� obec�ni� by�li� człon�ko�wie�Ra�dy
Nad�zor�czej,� przed�sta�wi�cie�le�Za�rzą�du
GSM�„Lu�iza”� oraz� ka�dry� pra�cow�ni�-
czej.

Jak pod kre ślił Eu ge niusz Jar czyk,

Spółdzielnia za mie rza  kon ty nu ować

kon kurs tak że w na stęp nych la -

tach – uzna jąc, że dba łość o naj bliż -

sze oto cze nie na szych do mów, wy -

pły wa ją ca z we wnętrz nej po trze by

sa mych miesz kań ców, za słu gu je

na wy róż nie nie i uzna nie.  

Najpiękniejsze balkony i ogródki
przydomowe w naszej Spółdzielni
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Najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe w naszej Spółdzielni

I miej�sce�w ka�te�go�rii�bal�ko�ny,�ul.�Agre�sto�wa 5 I miej�sce�w ka�te�go�rii�ogród�ki�przy�do�mo�we,�ul.�Mo�drze�wio�wa 4

II miej�sce�w ka�te�go�rii�ogród�ki�przy�do�mo�we,�ul.�Biel�szo�wic�ka 91

III miej�sce�w ka�te�go�rii�ogród�ki�przy�do�mo�we,��ul.�Ol�cho�wa 13

II miej�sce�w ka�te�go�rii�bal�ko�ny,�ul.�Biel�szo�wic�ka 91

III miej�sce�w ka�te�go�rii�bal�ko�ny,�ul.�Biel�szo�wic�ka 91B
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Najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe w naszej Spółdzielni

I miej�sce�w ka�te�go�rii�ogród�ki�przy�do�mo�we,�ul.�Mo�drze�wio�wa 4
Na�gro�dy�wraz� � z pa�miąt�ko�wy�mi� dy�plo�ma�mi�wrę�czał� Eu�ge�niusz

Jar�czyk,�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”

Po wrę�cze�niu�na�gród�i dy�plo�mów,�był�czas�na roz�mo�wę�przy wspól�-
nym�sto�le

Spo�tka�nie�za�koń�czy�ło�pa�miąt�ko�we�zdję�cie�uczest�ni�ków�spo�tka�nia

II miej�sce�w ka�te�go�rii�ogród�ki�przy�do�mo�we,�ul.�Biel�szo�wic�ka 91

III miej�sce�w ka�te�go�rii�ogród�ki�przy�do�mo�we,��ul.�Ol�cho�wa 13
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Realizacja wnio sków zgło szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”
w częściach w dniach 26, 27 i 28 kwiecień 2016 r.

stan na 14 września 2016 r.

Wnio sek nr 13

ul. Lesz czy no wa 2b – pro�szę�o za�bu�do�wa�nie�dasz�ku
nad bal�ko�nem�na IV pię�trze�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 2b.
Pro�szę�o wy�mia�nę�drzwi�wej�ścio�wych�w blo�ku�przy ul.
Lesz�czy�no�wej 2b.

Odp.�Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie moż na
wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie -
ru cho mo ści.

DRU GA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA:

Wnio sek nr 1 
ul. Kra siń skie go 26 – pro�szę�o spo�wo�do�wa�nie�usu�nię�-

cia�zna�ku�za�ka�zu�wjaz�du�od ul.�Kra�siń�skie�go 24-26�i za�-
stą�pie�nie�go�zna�kiem�stre�fa�za�miesz�ka�nia�i wy�zna�cze�nie
miejsc�do par�ko�wa�nia�po�jaz�dów.

Odp. Z po wo du bra ku moż li wo ści uzy ska nia więk -
szej ilo ści miejsc do par ko wa nia, ww. znak jest tam nie -
zbęd ny. 

Wnio sek nr 2

ul. Wol no -
ści 372/1 – wnio�sek
o wy�rów�na�nie�wjaz�-
du�na po�se�sję�przy ul.
Wol�no�ści 372.
W chwi�li� obec�nej
wjazd�na po�se�sję�jest
na ty�le�wy�pię�trzo�ny
i nie�rów�ny,�że�sa�mo�-
cho�dy� oso�bo�we
wjeż�dża�jąc� i wy�jeż�-
dża�jąc� z po�se�sji� za�-
ha�cza�ją� o pod�ło�że
a cza�sa�mi� za�wi�sa�ją
na nie�rów�no�ści,� co
w oczy�wi�sty� spo�sób
do�pro�wa�dza� do me�-
cha�nicz�ne�go�nisz�cze�-
nia�po�jaz�dów.

Odp. Wnio sek zo -
stał zre ali zo wa ny.

Wnio sek nr 3

ul. Orze cho wa 10 – pro�szę�po�da�nie�kie�dy�bę�dą�wy�ko�-
ny�wa�ne� pra�ce� ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne� bu�dyn�ku� przy ul.
Orze�cho�wej 10,�po�nie�waż�w/w pra�ce�mia�ły�być�już�wy�ko�-
na�ne�w la�tach 2013-2014.�Są�one�cią�gle�od�kła�da�ne�na la�-
ta� póź�niej�sze� co� jest� dla� lo�ka�to�rów� bu�dyn�ku� nie�zro�zu�-
mia�łe.� Ocze�ku�je�my� do�kład�nej� od�po�wie�dzi� oraz
po�zy�tyw�ne�go�za�ła�twie�nia�spra�wy�w jak�naj�szyb�szym�ter�-
mi�nie.

Odp. Za rząd GSM „Lu iza” udzie lił wnio sko daw cy
pi sem nej od po wie dzi. 

Wnio sek nr 4

ul. Dz. Ro dła 2 – pro�szę�o do�pro�wa�dze�nie�do sta�nu�bez�-
piecz�nej�uży�wal�no�ści�ogro�dze�nia�śmiet�ni�ka�dla�lo�ka�to�rów
ul.�Dz.�Ro�dła 2-6.�Ogro�dze�nie�zo�sta�ło�uszko�dzo�ne�praw�-
do�po�dob�nie�przez�sa�mo�chód�–�śmie�ciar�kę.

Odp. Ogro dze nie śmiet ni ka zo sta ło na pra wio ne.

Wnio sek nr 5

ul. Wol no ści 220 – ni�niej�szym�wnio�sku�ję�o wy�rów�na�-
nie�ci�śnie�nia�wo�dy,�gdyż�ci�śnie�nie�jest�za du�że.�Pa�ro�krot�-
nie�za�la�ło�mi�kuch�nię,�po�nie�waż�nie�wy�trzy�ma�ły�uszczel�-
nie�nia� przy boj�le�rze� elek�trycz�nym� –� o za�wo�rze
bez�pie�czeń�stwa�nie�wspo�mi�na�jąc.

Odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce do ty czą ce wy -
rów na nia ci śnie nia zo sta ły wy ko na ne.

Wnio sek nr 6

ul. Ka wi ka 24a – na ostat�nim�ze�bra�niu�zło�żo�no�wnio�-
sek� (2015� r.)� w spra�wie� wy�bu�do�wa�nia� par�kin�gu
na skrzy�żo�wa�niu�ulic�Ka�wi�ka�i Po�rdzi�ka.�Część�zie�leń�-
ca�mia�ła�zo�stać�na to�prze�zna�czo�na�po pra�cach�zwią�za�-
nych�z ka�na�li�za�cją�i wy�bu�rze�niem�ko�lek�to�ra.�Te�pra�ce
zo�sta�ły� wy�ko�na�ne� i my�miesz�kań�cy� przy ul.� Ka�wi�ka
i Po�rdzi�ka�do�ma�ga�my�się�wy�ko�na�nia�par�kin�gu�sa�mo�cho�-
do�we�go�ze�wzglę�du,�że�tych�miejsc�nie�ma.�Sa�mo�cho�-
dów�przy�by�wa,�uli�ce�są�za�peł�nio�ne�sa�mo�cho�da�mi�sto�ją�-
cy�mi� na ich� po�bo�czach.� W ro�ku 2015� wnio�sek
o wy�bu�do�wa�nie�miejsc�par�kin�go�wych�zo�stał�zgło�szo�ny
ale�nie�zre�ali�zo�wa�ny,�dla�cze�go?�Pro�si�my�o po�waż�ne�po�-
trak�to�wa�nie�te�go�wnio�sku.

Odp. Wszyst kie moż li we miej sca par kin go we, speł -
nia ją ce okre ślo ne wy mo gi for mal no -praw ne, zo sta ły
już za adap to wa ne na ww. cel.

Dokończenie ze str. 4

Ma lo wa nie klat ki scho do wej przy ul.
Wol no ści 426 w Za brzu.
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Wnio sek nr 7

ul. Kra siń skie go 28 – zwra�cam�się�z proś�bą�o wy�mia�-
nę�w ka�mie�ni�cy�przy ul.�Kra�siń�skie�go 28�w piw�ni�cy�rur
wo�dy�zim�nej.�Z po�wo�du�ni�skie�go�ci�śnie�nia�na pię�trach
bra�ku�je�wo�dy,�zwłasz�cza,�gdy�wzra�sta�jej�po�bór.

Odp. Wnio sek zo stał zre ali zo wa ny.

Wnio sek nr 8

Człon ko wie z ul. Kor czo ka 75 i 77 – wnio�sku�je�my
o upo�rząd�ko�wa�nie�te�re�nu�przy ul.�Kor�czo�ka 75�i Kor�czo�-
ka 77�tj.:
a)�wy�rów�na�nie�–�utwar�dze�nie�grun�tu,
b)�na�pra�wa�chod�ni�ka�doj�ścio�we�go�do do�mu.�Pod�czas

desz�czu�nie�moż�na�przejść�do do�mu.�
Odp. Chod ni ki wej ścio we do bu dyn ków zo sta ły wy -

ko na ne. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie moż na
wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie -
ru cho mo ści.

TRZE CIA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA:

Wnio sek nr 1

ul. Ks. Nie dzie li 59 – zmo�bi�li�zo�wać� sprzą�tacz�kę
do sprzą�ta�nia�wzdłuż� ca�łe�go� blo�ku 59-59f� oraz� klat�ki
scho�do�wej 59f.

Odp. W tej spra wie wy sto so wa no pi smo do fir my
sprzą ta ją cej.

Wnio sek nr 2

ul. Mio do wa 15 – 1)�opóź�nić�wy�cię�cie�drze�wa�(brzo�zy)
do cza�su�wy�lo�tu�mło�dych�pta�ków�z bud�ki�lę�go�wej�znaj�du�-
ją�cej�się�na tym�drze�wie, 2)�wy�mie�nić�sta�re�pły�ty�chod�ni�-
ko�we�na pu�zle�na chod�ni�ku�przed klat�ką�scho�do�wą, 3)�po�-
ma�lo�wać� po�rę�cze� przy scho�dach� przed klat�ką, 4)
wy�mie�nić�po�ła�ma�ne�ka�fle�na scho�dach�przed klat�ką.

Odp. Ad. pkt. 1. Brzo zę wy cię to po okre sie wy lę go -
wym pta ków. Ad. pkt. 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra -
ce bę dzie moż na wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied -
nich środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu
re mon to we go ww. nie ru cho mo ści. Ad. pkt. 3 i 4. Wy -
mie nio ne we wnio sku pra ce zo sta ły wy ko na ne.

Wnio sek nr 3

ul. Mio do wa 15 – pro�si�my�w mia�rę�moż�li�wo�ści�o wy�-
ko�na�nie�na�stę�pu�ją�cych�prac�przy ul.�Mio�do�wej�w Ha�lem�-
bie: 1)� na�pra�wa� scho�dów�wej�ścio�wych, 2)� po�usu�wa�nie
(wy�rwa�nie)� resz�tek� ży�wo�pło�tu� lub�po�uzu�peł�nia�nie� tych
bra�ku�ją�cych�frag�men�tów�–�bę�dzie�mniej�szy�koszt�utrzy�-

ma�nia�ży�wo�pło�tu, 3)�umiesz�cze�nie�na wjeź�dzie�pod nasz
blok�ta�bli�cy�„Par�king�dla�miesz�kań�ców�GSM�„Lu�iza”, 4)
roz�miesz�cze�nie� na traw�ni�ku�wo�kół� blo�ku� na�pi�sów� (ta�-
blic)�o sprzą�ta�niu�po swo�im�psie.

Odp. Ad. pkt. 1. Na pra wa scho dów zo sta ła wy ko na na. 
Ad. pkt. 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie

moż na wy ko nać po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz -
kań ców ww. nie ru cho mo ści. Ad. pkt. 3. Ta bli ca jw. zo -
sta ła umiesz czo na. Ad. pkt. 4. In for ma cje na te mat
utrzy ma nia czy sto ści zo sta ły umiesz czo ne na ta bli cach
in for ma cyj nych.

Wnio sek nr 4

ul. Biel szo wic ka 91 – blo�ki� przy ul.� Biel�szo�wic�kiej
nr 91,�93�sto�ją�już 36�lat.�Trze�ba�by�by�ło�wresz�cie�po�my�-
śleć� aby� przed przy�naj�mniej� co� dru�gą� klat�ką� po�sta�wić
kosz�na śmie�ci.�Dbaj�my�o po�rzą�dek.

Odp. W po bli żu po se sji znaj du je się śmiet nik. Ko sze
na śmie ci w cią gu ulic usta wia mia sto.

Wnio sek nr 5

ul. Ener ge ty ków 21 – 1) wnio�sku�ję�o po�now�ne�prze�ana�-
li�zo�wa�nie� i ko�rek�tę�współ�czyn�ni�ków� prze�li�cze�nio�wych
za cen�tral�ne�ogrze�wa�nie,�po�nie�waż�obec�ne�współ�czyn�ni�-
ki�nie�uwzględ�nia�ją�usy�tu�owa�nia�bu�dyn�ku�i miesz�ka�nia.
Do�ty�czy�to�bu�dyn�ku�przy ul.�Ener�ge�ty�ków 21�a�-b,�któ�ry
jest�na wol�nej�prze�strze�ni�od stro�ny�pół�noc�no�-za�chod�niej
a po�mię�dzy�bu�dyn�kiem�Ener�ge�ty�ków 19�jest�utwo�rzo�na
dy�sza�po�wietrz�na,�któ�ra�po�wo�du�je�ob�ni�że�nie�temp.�zewn.
o oko�ło 5oC.�2)�wnio�sku�ję�o prze�pro�wa�dze�nie�Wal�nych
Ze�brań�na�szej�gru�py�prze�mien�nie�–�raz�w Biel�szo�wi�cach,
raz�w Ha�lem�bie.

Odp. Ad. pkt. 1. Po uzy ska niu zgo dy więk szo ści
miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści, Za rząd Spółdzielni
zle ci po now ne opra co wa nie ww. współ czyn ni ków. 

Ad. pkt. 2. Miej sce od by cia WZCz jest uza leż nio ne
od wie lu czyn ni ków, m. in. od moż li wo ści wy naj mu od -
po wied nio du żej sa li – wol nej w ter mi nie ze bra nia
WZCz, wy mo gów bez pie czeń stwa ppoż i in nych, od po -
wied niej ilo ści miejsc par kin go wych itp.

Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku GSM „Lu iza” przy ul. Ka li no -
wej 13 w Za brzu.
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Wnio sek nr 6

ul. Biel szo wic ka 93 –�zwra�cam�się�z proś�bą�o upo�rząd�-
ko�wa�nie�te�re�nu�wo�kół�blo�ku�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej 93.
Znisz�cze�nia�po�wsta�ły�w cza�sie�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�(ocie�-
ple�nie�blo�ku),�bra�ki�ży�wo�pło�tu,�tra�wa�roz�jeż�dżo�na�zo�sta�-
ła�cał�ko�wi�cie.�Pro�szę�o po�sta�wie�nie�ta�bli�czek�z za�ka�zem
„gry�w pił�kę”�oraz�wy�pro�wa�dza�nia�czwo�ro�no�gów�pod bal�-
ko�na�mi,� po�sta�wie�nie� ko�szy� na śmie�ci�w miej�scu� gdzie
znaj�du�ją�się�ław�ki.�Chod�ni�ki,�któ�ry�mi�prze�miesz�cza�my�się
do wła�snych�kla�tek�są�w opła�ka�nym�sta�nie�(as�falt�zo�stał
wy�brzu�szo�ny),� żą�da�my� wy�bru�ko�wa�nia� tych� chod�ni�-
ków�–�as�falt�na�le�ży�zu�ty�li�zo�wać.

Odp. Po do cie ple niu, te ren wo kół bu dyn ku zo stał
upo rząd ko wa ny i po sia no tra wę. Wy mie nio ne w dal szej
czę ści wnio sku pra ce bę dzie moż na wy ko nać po zgro -
ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon -
cie fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo ści. 

Wnio sek nr 7

ul. Biel szo wic ka 93 – utwar�dzić�kost�ką�(mo�że�być�z re�-
cy�klin�gu)�przej�ście�przez�traw�nik�mię�dzy�blo�ka�mi 91-93
przy ul.�Biel�szo�wic�kiej�(oko�ło 10�mb).�Przej�ście�to�jest
„wy�dep�ta�ne”�przez�miesz�kań�ców�od wie�lu�lat,�po�nie�waż
dro�ga�do�jaz�do�wa�do roz�dziel�ni�przy blo�ku 91�jest�zde�wa�-
sto�wa�na�i przy każ�dych�opa�dach�desz�czu�za�la�na�sto�ją�cy�-
mi� ka�łu�ża�mi�wo�dy!� Za�zna�czam,� że� ta�ki�wnio�sek� zgła�-
szam�już�n�-ty�raz�–�bez�re�zul�ta�tu!�Za�mon�to�wać�wresz�cie
po 2�–�3�ław�ki�na pla�cach�za�baw:�mię�dzy�blo�ka�mi 93-95
oraz�przy blo�ku 98�(dla�babć�i ro�dzi�ców�opie�ku�ją�cych�się
ma�lu�cha�mi�na tych�pla�cach.

Odp. Ław ki zo sta ły usta wio ne. Dro ga do jaz do wa zo -
sta ła wy rów na na a stu dzien ki desz czo we udroż nio ne.
Wy mie nio ne w dal szej czę ści wnio sku pra ce, bę dzie
moż na wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ -
ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go
ww. nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 8

ul. Ks. Nie dzie li 53 – zro�bić�ogro�dze�nie�wo�kół�po�jem�-
ni�ków�na śmie�ci�z po�wo�du�za�śmie�ca�nia�ca�łej�po�se�sji�na ul.
Ks.�Nie�dzie�li 53-53a.

Odp. Pra ce zo sta ną za koń czo ne do dnia 15.11.2016 r.

Wnio sek nr 9

ul. Spor tow ców 14 – my�miesz�kań�cy�bu�dyn�ku�miesz�-
kal�ne�go�nr 14�przy ul.�Spor�tow�ców�w Ru�dzie�Śl.�pro�si�my
o wy�rów�na�nie�ob�jaz�du�wo�kół�bu�dyn�ku�i do�jaz�du�do uli�-
cy�Spor�tow�ców,�po�nie�waż�w sku�tek�ubyt�ków�w pod�ło�żu
po opa�dach�desz�czu�gro�ma�dzą�się�tam�du�że�ilo�ści�wo�dy
i bło�ta,�po�wo�du�ją�ce�uciąż�li�wość�dla�miesz�kań�ców.

Odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie moż na
wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie -
ru cho mo ści. 

Wnio sek 10

ul. Ko ko ta 162 – Pro�si�my�o:
1)�li�kwi�da�cję�po�zo�sta�ło�ści�po ław�kach�i li�kwi�da�cję�po�-

zo�sta�łej�mu�ro�wa�nej�do�ni�cy�pod drze�wa�mi�przy blo�ku�ul.
Ko�ko�ta 162,
2)�uzu�peł�nie�nie�po�przez�na�sa�dze�nie�ży�wo�pło�tu�znisz�czo�ne�go

pod�czas�prac�re�mon�to�wych�przy klat�ce�blo�ku�ul.�Ko�ko�ta 162c.
Odp. Ad. pkt. 1. Pra ce zo sta ły wy ko na ne. 
Ad. pkt. 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie

moż na wy ko nać po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz -
kań ców ww. nie ru cho mo ści i po zgro ma dze niu od po -
wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re -
mon to we go ww. nie ru cho mo ści. Spółdzielnia nie zlecała
żadnych prac na zewnątrz ww. nieruchomości.

Wnio sek nr 11

ul. Ko ko ta 162 – 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�mie�nić�ka�-
na�li�za�cję�desz�czo�wą�w blo�ku�przy ul.�Ko�ko�ta 162,�po�nie�waż
pod�czas�opa�dów�desz�czu�re�gu�lar�nie�za�le�wa�ne�są�piw�ni�ce.

Odp. Ro bo ty do ty czą ce bu dyn ku przy ul. Chro bo -
ka 8 i 10 bę dą moż li we do prze pro wa dze nia po zgro -
ma dze niu od po wied nich środ ków na kon cie fun du szu
re mon to we go ww. nie ru cho mo ści. Pra ce do ty czą ce ka -
na li za cji desz czo wej bu dyn ku przy ul. Ko ko ta 162 zo -
sta ną ukoń czo ne do 15.11.2016 r.

Wnio sek nr 12

– nie pod pi sa ny – Biel�szo�wic�ka 96�c,�d�–�Pro�szę�o na�-
pra�wę� przy�klat�ko�we�go� par�kin�gu.� Jest� to� pow.� ok 30m
x 8m.�Blok�nr�96a,�b�ma�do�bry�par�king�a przy klat�kach�c,
d,�są�sa�me�dziu�ry.

Odp. Nie od po wia da my na nie pod pi sa ne wnio ski.

Na wnio sek miesz kań ców, przed wej ściem do bu dyn ku przy ul.
Biel szo wic kiej 93 w Ru dzie Ślą skiej usta wio ne zo sta ły dwie
ław ki.
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Wnio sek nr 13

– nie pod pi sa ny – ul.�Chro�bo�ka 10� –� zwra�ca�my� się
z proś�bą�o li�kwi�da�cję�wa�lą�ce�go�się�pie�ca�w by�łej�pral�ni
oraz�wan�ny�mu�ro�wa�nej�a tak�że�wy�tyn�ko�wać�okien�ko�we�-
wnątrz�pral�ni.

Odp. Nie od po wia da my na nie pod pi sa ne wnio ski.

Wnio sek nr 14 
– nie pod pi sa ny – ul.�Rów�no�le�gła 7a�–�pro�szę�o wy�mia�-

nę�do�mo�fo�nu�wej�ścio�we�go�przy ul.�Rów�no�le�głej 7a,�po�-
nie�waż�przy opa�dach�desz�czu�do�mo�fo�ny�nie�dzia�ła�ją.

Odp. Nie od po wia da my na nie pod pi sa ne wnio ski.

Wnio sek nr 15

ul. Chro bo ka 10 –�po�mi�mo,�że�zo�sta�ły�u nas�po�sta�wio�-
ne�od�po�wied�nie�zna�ki�za�ka�zu�par�ko�wa�nia�(nie�do�ty�czą�one
sa�mo�cho�dów�na�szych�miesz�kań�ców)�to�na�dal�pod blo�kiem
par�ku�ją�ob�ce� sa�mo�cho�dy.�Gdy�zwra�ca�my�się�do Stra�ży
Miej�skiej,�to�nie�chce�ona�in�ter�we�nio�wać,�po�nie�waż�nie
wie�kto�jest�a kto�nie�jest�miesz�kań�cem�na�szej�nie�ru�cho�-
mo�ści.�Dla�te�go�zwra�ca�my�się�z proś�bą,�aby�miesz�kań�cy
otrzy�ma�li�z na�szej�Spół�dziel�ni�od�po�wied�nie�(au�to�ry�zo�wa�-

ne�przez�GSM�„Lu�iza”)�iden�ty�fi�ka�to�ry�po�twier�dza�ją�ce,�że
da�ny�sa�mo�chód�na�le�ży�do na�sze�go�miesz�kań�ca.

Odp. Z in for ma cji uzy ska nej od miesz kań ców wy ni -
ka, że nie są już par ko wa ne ob ce sa mo cho dy.

Wnio sek nr 16

ul. Ks. Nie dzie li 55 –�wnio�sku�ję�o za�bu�do�wa�nie�dasz�-
ków� za�bez�pie�cza�ją�cych� przed nie�szczę�śli�wym�wy�pad�-
kiem� przez� spa�da�ją�cy�mi� so�pla�mi� lo�du�w cza�sie� zi�my
przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li 55/55a 53/53a,� gdyż�by�ło� już� to
zgło�szo�ne�wcze�śniej�i do tej�po�ry�nie�ma�re�ali�za�cji�(cho�-
dzi�o klat�ki�scho�do�we).

Odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce bę dzie moż na
wy ko nać po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie -
ru cho mo ści. Za gro że nia wy ni ka ją ce ze spa da ją cych
so pli usu wa ne są na bie żą co.

Wnio sek nr 17

ul. Ks. Nie dzie li 55 –�pro�szę�o po�sta�wie�nie�zna�ku�wy�-
zna�cza�ją�ce�go�miej�sce� dla� in�wa�li�dy� przy blo�ku� ul.� Ks.
Nie�dzie�li 55.�Ta�ki�znak�był�tam�po�sta�wio�ny,�ale�ktoś�go
prze�wró�cił.

Odp. W ww. spra wie wy sto so wa no pi smo do UM
Ru da Śl. aby przy wró co no ww. znak.

Wnio sek nr 18

ul. So li dar no ści 28 – 1)�wy�mie�nić�do�mo�fo�ny�przed ma�-
lo�wa�niem�klat�ki�scho�do�wej 2)�po�sta�wić�znak�dro�go�wy:�za�-
kaz�wjaz�du�(z ta�bli�cą,�że�nie�do�ty�czy�on�miesz�kań�ców�nie�-
ru�cho�mo�ści�przy ul.�So�li�dar�no�ści 28�i 30), 3)�po�wy�ci�nać
reszt�ki�ni�by�ży�wo�pło�tu,�nie�bę�dzie�trze�ba�go�ob�ci�nać.

Odp. Pra ce wy mie nio ne w punk tach 1-3 bę dzie
moż na wy ko nać po uzy ska niu zgo dy więk szo ści
miesz kań ców oraz zgro ma dze niu od po wied nich środ -
ków na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie ru -
cho mo ści.

Nie daw no za koń czo no grun tow ny re mont nie za miesz ka łe go bu -
dyn ku, (tj. jed nej czę ści) tzw. bliź nia ka, przy ul. Zjed no cze nia 15
w Za brzu. Wy re mon to wa ny obiekt zo stanie wy sta wio ny
na sprze daż w for mie prze tar gu.

Szanowni Mieszkańcy zasobów GSM „Luiza” 
Zbli�ża�się�okres�je�sien�no�-zi�mo�wy,�a wraz�z nim�ko�niecz�ność�ogrze�wa�nia�na�szych�miesz�kań.�W okre�sie�tym�wzra�sta

śmier�tel�ne�za�gro�że�nie�–�za�tru�cie�tlen�kiem�wę�gla,�któ�ry�ulat�nia�się�z nie�spraw�nych�pa�le�nisk�wę�glo�wych�lub�pie�cy�ków
ga�zo�wych.�Spo�re�za�gro�że�nie�spra�wia�ją�tak�że�nie�droż�ne�prze�wo�dy�wen�ty�la�cyj�ne�i za�sło�nię�te�krat�ki�wen�ty�la�cyj�ne.

Dla te go ape lu je my:

■ NIE USZCZEL NIAJ MIESZ KA NIA PO NAD MIA Rę!
■ UPEW NIJ SIę CZY PA LE NI SKO Wę GLO WE LUB PIE CYK GA ZO WY SĄ SPRAW NE!
■ DLA WŁA SNE GO BEZ PIE CZEŃ STWA ZA IN STA LUJ CZUJ NI KI TLEN KU Wę GLA I GA ZU!

PA MIĘ TAJ:  STAW KĄ  JEST  ZDRO WIE I ŻY CIE  TWO JE I TWO JEJ  RO DZI NY



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.�siedziba�Spółdzielni. 6.
fach. 9.�część�pu�cha�ru. 10.�wierz�cho�-
łek�gó�ry�w Ta�trach. 11.�ta�ka�jak�pra�-
ca. 12.� po�traw. 15.� ba�ra�ni�na� z ry�-
żem. 18.�po�stać. 21.�opa�lo�na�szcze�gól�-
nie� po tym� le�cie. 22.� zaniedbany
obiekt. 23.�ro�ślin�ność�ark�tycz�na. 24.
gra� w kar�ty. 25.� ład�na� gdy� zie�lo�na
na łą�ce. 28.�se�kre�ty. 32.�na�gon�ka. 34.
opła�ta� za miesz�ka�nie. 35.� zbroj�na
kon�fron�ta�cja. 36.� naj�lep�si� z naj�lep�-
szych. 37.� część� wi�dow�ni� te�atral�-
nej. 40.�ob�li�cze. 43.�lan�ta�no�wiec. 46.
ki�pi� z gro�chem. 47.� ku�zyn�ka� kar�-
pia. 48.�coś�słod�kie�go�po obie�dzie. 49.
me�bel�gra�ją�cy. 50.�za�łącz�nik.

Pio no wo: 2.�atut�po�dej�rza�ne�go. 3.�...
z kre�mem. 4.�od�głos. 5.�...�Nad�zor�cza

wy�bra�na�naWal�nym�Zgro�ma�dze�niu. 6.
re�zer�wa. 7.� po�sag. 8.� roz�ró�ba. 13.
kształt�skwe�ru�wy�ko�na�ne�go�spo�łecz�nie
przez�miesz�kań�ców�bu�dyn�ku�przy uli�-
cy�Kor�czo�ka. 14.�zna�ny�Klub�Mu�zycz�-
ny�w Za�brzu. 15.�zbój�nik�mor�ski. 16.
na�sza�Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�-
nio�wa. 17.�skutek�denuncjacji. 19.�na�-
pój�lub�ko�sme�tyk. 20.�de�spo�ta. 26.�wit�-
ka. 27.�re�zul�tat. 29.�upust�cenowy. 30.
dy�cha�wi�ca. 31.�kmin�ków�ka. 32.�nie�żyt
no�sa. 33.�ma�drżą�ce�li�ście. 37.�ptak�bro�-
dzą�cy. 38.�do pod�pie�ra�nia�się. 39.�ma�-
ła�miej�sco�wość. 41.�naj�wyż�sza�wła�dza
w�Spółdzielni. 42.�eska�pa�da. 44.�du�ża
ilość�cze�goś. 45.�prze�wód�ka�na�li�za�cyj�-
ny.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 18�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 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:�15.00-17.00
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98, 
tel. 32 240 11 97
czynna�poniedziałek-piątek:�7.00-15.00
dodatkowo�w�poniedziałki:�15.00-17.00
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

Te le fon awa ryj ny: 508 091 556
czyn ny po nie dzia łek – pią tek 

w godz. 15.00-22.00, 
w so bo ty, nie dzie le i świę ta czyn ny

w godz. 7.00-22.00.

ISTOTNE TELEFONY:
● ZABRZE
Pogotowie�Ratunkowe�999,�32�271�19�13
Straż�Pożarna�998,�32�271�20�20
Policja�997,�32�277�92�55
Straż�Miejska�986,�32�271�80�52
Pogotowie�Ciepłownicze�993,�32�788�03�61
Pogotowie�Energetyczne�991,�32�303�09�91
Pogotowie�Gazowe�992,�32�244�22�96
Pogotowie�Wodno-Kanalizacyjne�994,
32�271�31�15
Pogotowie�Dźwigowe�32�271�62�62
Pomoc�drogowa�32�271�39�15
● RUDA�ŚLĄSKA
Pogotowie�Ratunkowe�999,�32�248�60�57
Straż�Pożarna�998,�32�244�70�60
Policja�997,�32�244�92�55
Straż�Miejska�986,�32�248�62�81�w.�001
Pogotowie�Ciepłownicze�993,�32�248�27�51
Carbo-Energia�32�248�12�35
Pogotowie�Energetyczne�991,�32�303�09�91
Pogotowie�Gazowe�992,�32�244�22�96
Pogotowie�Wodno-Kanalizacyjne�994,
32�244�34�51
Pogotowie�Dźwigowe�32�271�62�62
Pomoc�drogowa�32�242�26�74


