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balkony 

i ogródki przydomowe

II EDYCJA KONKURSU ROZSTRZYGNIĘTA
- NAGRODY TRAFIŁY DO ZWYCIĘZCÓW

w za so bach GSM „Lu iza”. Ce lem
kon kur su – tak jak w ubie głym ro -
ku – by ło uzy ska nie es te tycz ne go
wy glą du oto cze nia i ele wa cji bal ko -
no wych bu dyn ków GSM „Lu iza”.
Kon kurs przy czy nia się też do pro -
mo cji wśród miesz kań ców osie dli
dba ło ści o es te ty kę naj bliż sze go oto -
cze nia. 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”.

W dniu 8.08.2017 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”.

Dokończenie na str. 7

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

któ re od by ło się w dniach 25, 26 i 27
kwiet nia 2017 r. zgło szo no w su -
mie 40 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 3-6 oraz 10-12 pu bli ku -
je my wy kaz re ali za cji zgło szo nych
wnio sków we dług sta nu na dzień 31
sierpień 2017 r.

■

Wczerw cu br. Ra da Nad zor cza
na szej Spół dziel ni ogło si -

ła II edy cję kon kur su na naj pięk niej -
sze bal ko ny i ogród ki przy do mo we

Widok ,,z lotu ptaka” ogródka przydomowego ul. Leszczynowa 2 w Zabrzu.
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Za sa dy do ty czą ce miesz kań ców
za so bów  GSM „Lu iza”

na te re nie mia sta Za brze: 

★ Wła ści ciel, Współ wła ści ciel, Na -
jem ca za miesz ku ją cy da ną nie ru cho -
mość sys te ma tycz nie po no si opła tę
z ty tu łu go spo da ro wa nia od pa da mi
ko mu nal ny mi w Za brzu (opła ta ta
wli czo na jest w opła ty czyn szo we
za da ny lo kal miesz kal ny).

★ Za in te re so wa ny po wi nien zgło sić
się do sie dzi by Za rzą du GSM „Lu iza”
(Za brze, ul. Wol no ści 412, Dział
Czyn szów I p., pok. 102) w ce lu ode -
bra nia za świad cze nia o do ko ny wa -
nych opła tach wy wo zu od pa dów ko -
mu nal nych.

★ Miesz ka niec Za brza wraz z ww.
za świad cze niem zgła sza się po bez -

płat ny od biór wor ków do pla ców ki
A.S.A. EKO Pol ska Sp. z o. o. znaj -
du ją cej się w Za brzu przy ul. Le -
cha 10 (od po nie dział ku do piąt ku
w godz. od 10.00 do 18.00), tel.:
32 376 34 50), gdzie wy peł nia wnio -
sek o udo stęp nie nie ww. wor ków ty -
pu BIG -BAG.

★ Ww. wor ki moż na użyt ko wać
przez okres 14 dni (dzień po bra nia
jest pierw szym dniem użyt ko wa -
nia). 

★ W przy pad ku ko niecz no ści od -
bio ru wor ków przed upły wem 14 dni
od chwi li roz po czę cia użyt ko wa nia,
in for ma cję o tym na le ży prze ka zać
do Wy dzia łu In fra struk tu ry Ko mu nal -
nej tel.: 32 373 35 51 lub za po mo cą
pocz ty elek tro nicz nej na ad res: se -
kre ta riat_ik @um.za brze.pl

Za sa dy do ty czą ce miesz kań ców
za so bów  GSM „Lu iza”

na te re nie mia sta Ru da Ślą ska:

1. Miesz kań cy ma ją moż li wość od -
da wa nia od pa dów bu dow la nych i roz -
biór ko wych (raz w ro ku bez płat -
nie – w ra mach uisz czo nej opła ty)
pod wa run kiem zło że nia sto sow ne go
za mó wie nia.

2. Za mó wie nie na wy wóz wy two -
rzo nych od pa dów skła da się w sie -
dzi bie pod mio tu od bie ra ją ce go od pa -
dy ko mu nal ne na te re nie mia sta tj.:

★ Dla nie ru cho mo ści po ło żo nych
na po łu dnie od au to stra dy A4 w fir -
mie: RE MON DIS Gór ny Śląsk Sp.
z o.o. ul. Pio tra Skar gi 87, 41-706 Ru -
da Ślą ska, (od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. od 8.00 do 16.00),
tel. 32 242 21 10.

★ Dla nie ru cho mo ści po ło żo nych
na pół noc od au to stra dy A4 w fir -
mie: TON SME IER PO ŁU DNIE Sp.
z o.o. ul. Ko ko tek 33, 41-700 Ru da
Ślą ska, (od po nie dział ku do piąt ku
w godz. od 8.00 do 16.00),
tel. 32 248 10 81.

3. Za mó wie nie po win no za wie rać
ad res nie ru cho mo ści w któ rej wy ko -
nu je się re mont, miej sce pod sta wie nia
kon te ne ra bądź wor ka na gruz ty pu
BIG -BAG, sza cun ko wą ilość wy two -
rzo nych od pa dów ce lem do bo ru od -
po wied nie go kon te ne ra lub ilo ści
wor ków oraz ter min ich od bio ru.

W od nie sie niu do lo ka li za cji za -
rów no w Za brzu jak i w Ru dzie
Ślą skiej wor ki po win ny być usta -
wio ne na ze wnątrz bu dyn ku w spo -
sób umoż li wia ją cy:

a. swo bod ny pod jazd sa mo cho dem
cię ża ro wym (nie za sta wia jąc cią gów
ko mu ni ka cyj nych oraz nie nisz cząc
te re nów zie lo nych i chod ni ków),

b. za ła du nek wor ków przy po mo cy
wy się gni ka hy drau licz ne go, w od le -
gło ści nie więk szej niż 1,5 m od miej -
sca, do któ re go sa mo chód do je dzie. 

W tro sce o nie pod wyż sza nie opłat z ty tu łu nie se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych oraz utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na te re nie mia sta Za brze i mia sta Ru da Ślą -
ska, Za rząd GSM „Lu iza” in for mu je miesz kań ców
za so bów GSM „Lu iza” zlo ka li zo wa nych na te re nie obu

ww. miast o moż li wo ści otrzy ma nia bez płat nie wor ków ty -
pu BIG – BAG. Słu żą one do zbiór ki od pa dów bu dow la -
nych roz biór ko wych po cho dzą cych z go spo darstw do mo -
wych. Po ni żej po da je my wa run ki ja kie trze ba speł nić,
aby bez płat nie otrzy mać ww. wor ki.

KO MU NI KAT

KO MU NI KAT

Za rząd GSM „Lu iza” oraz Za kład Usług Ko mi niar skich in for mu je, że jest
w po sia da niu dwóch czuj ni ków tlen ku wę gla, któ re mo że bez płat nie wy -
po ży czyć na okres do 7 dni. Do ty czy to po sia da czy miesz kań o pod wyż szo -
nym ry zy ku moż li wo ści wy stą pie nia cza du – któ re wska że ko mi niarz.

Wy żej wy mie nio ne czuj ni ki moż na wy po ży czyć za po kwi to wa niem
w Dzia le Tech nicz nym Spół dziel ni w Za brzu, ul. Ja łow co wa 20 (od po nie -
dział ku do piąt ku, w godz. 7.00 – 15.00) oraz w Dzia le Tech nicz nym Spół -
dziel ni w Ru dzie Ślą skiej, ul. Biel szo wic ka 98 (od po nie dział ku do piąt ku,
w godz. 7.00 – 15.00).
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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 25, 26 i 27 kwiecień 2017 r.

stan na 31 sierpień 2017 r.

PIeRW SZA CZęŚć
WAL ne Go ZGRo MA DZe nIA 

Wnio sek nr 1 
ul. Mi kul czyc ka 4a/3 – 1) pro szę pod łą czyć blok

miesz kal ny przy ul. Mi kul czyc kiej 4-4a do nit ki cie płow -
ni czej, któ ra znaj du je się 5 me trów od bu dyn ku. Po ro -
zu mieć się z ZPEC. 2) wy ko nać dro gę do jaz do wą
do blo ku przy ul. Mi kul czyc kiej 4-4a – po ro zu mieć się
z UM Za brze.

odp. Ad. pkt. 1. GSM „Lu iza” zgło si ła ww. nie ru cho -
mość do „Pro gra mu ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko na la ta 2014-2022 li kwi da cji ni skiej emi -
sji”.  Ad. pkt. 2. 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, któ ry prze kie ro wał je do Miej skie go Za rzą du Dróg
i In fra struk tu ry In for ma tycz nej. Do 31.08. br. nie
otrzy ma no żad nej od po wie dzi.

Wnio sek nr 2
ul. Lesz czy no wa 2b/3 – 1) pro szę o wy mia nę drzwi wej -

ścio wych do klat ki blo ku po nie waż jest: ze rwa ny za wias
dol ny u drzwi. Tym cza so wo jest umo co wa ny na jed nej śru -
bie dla te go źle się za my ka ją i jest szpa ra od klam ki aż do do -
łu. 2) pro szę o wy mia nę drzwi wej ścio wych do piw ni cy
są uszko dzo ne i trud no za mknąć na klucz, każ dy wcho dzi
kto chce. 3) pro szę o spraw dze nie co jest przy czy ną, że wo -
da w dni desz czo we i po zi mie spły wa po ścia nie z pierw -
sze go pię tra na par ter i mam su fit bal ko nu mo kry, od pry -
sku je far ba i tynk, choć ma lu ję co ro ku. 4) pro szę, że by
na na stęp nym ze bra niu by ło na gło śnie nie.

odp. Ad. pkt. 1. Drzwi wej ścio we do ww. nie ru cho -
mo ści zo sta ły na pra wio ne. Ad. pkt. 2. Wnio sek zo stał
zre ali zo wa ny. Ad. pkt. 3. Do koń ca li sto pa da br. przy -
czy na za le wa nia zo sta nie usu nię ta. Ad. pkt. 4. na gło -
śnie nie jest za wsze a ww. brak był efek tem chwi lo wej
awa rii.

Wnio sek nr 3
ul. Gen. de Gaul le’a 28/2; 30a/7 Ni niej szym wno si my

o: 1) wy ko na nie re no wa cji śmiet ni ka na za ple czu bu dyn -
ku nr 30 i 30a, upo rząd ko wać po jem ni ki na se gre ga cję śmie -
ci, wy ko nać chod nik w ce lu doj ścia do śmiet ni ków
j.w. z pu zli za miast as fal to wej, utwar dzić oto cze nie śmiet -
ni ka jw. 2) zo bo wią zać Za rząd i Ra dę Nad zor czą GSM „Lu -
iza” do pod ję cia roz mów (pil ne) z wła dza mi mia sta Za brze
w ce lu pod łą cze nia C.O. do bu dyn ków przy ul. Gen. de
Gaul le’a 24-30a, ul. Szy ma now skie go, ul. Go ethe go,
ul. 3-Ma ja i ul. Kra siń skie go (co da lej z pro gra mem „KAW -

KA” dla ww. nie ru cho mo ści). 3) Za żą dać od władz mia -
sta ana li zy uciąż li wo ści eko lo gicz nej (ha łas, spa li ny itp.)
no wo wy bu do wa ne go par kin gu w ob rę bie ulic: Gen. de
Gaul le’a, Szy ma now skie go i Na ru to wi cza. Ww. par king
bez po śred nio przy le ga do nie ru cho mo ści GSM „Lu iza”
przy ul. Gen. de Gaul le’a 24-30a i po gar sza wa run ki za -
miesz ki wa nia kil ku dzie się ciu człon ków GSM „Lu iza”, ich
dzie ci oraz ro dzin. Po nad to Za rząd GSM „Lu iza” po wi nien
pod jąć roz mo wy z wła ści cie lem ww. par kin gu w ce lu udo -
stęp nie nia pew nej ilo ści miejsc par kin go wych dla miesz -
kań ców za so bów GSM „Lu iza” przy ul. Gen. de Gaul -
le’a 24-30a. Udo stęp nie nie po win no być nie od płat ne, po -
nie waż ww. par king za brał kil ka miejsc par kin go wych na -
szym miesz kań com oraz ga ra że.

odp. Ad. pkt. 1. 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 oraz po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców
ww. nie ru cho mo ści. Ad. pkt. 2. GSM „Lu iza” zgło si ła
ww. nie ru cho mość do „Pro gra mu ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko na la ta 2014-2022 li kwi da cji ni -
skiej emi sji”. Ad. pkt. 3. GSM,, Lu iza” wy stą pi ła
do Urzę du Mia sta w Za brzu o prze pro wa dze nie ana -
li zy uciąż li wo ści eko lo gicz nej no wo wy bu do wa ne go par -
kin gu. Po nad to wy stą pio no o nie od płat ne udo stęp nie -
nie miejsc par kin go wych dla na szych miesz kań ców.
Do 31.08. br. – brak od po wie dzi.

Wnio sek nr 4
ul. Ba na chie wi cza 17 Zwra ca my się z proś bą do Za -

rzą du GSM „Lu iza” o po sa dze nie ży wo pło tu wo kół na -
szej po se sji. Za po zy tyw ne za ła twie nie na szej proś by dzię -
ku je my.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści.

Wnio sek nr 5
ul. Go ethe go 16/6 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą du

GSM „Lu iza” o: 1) pod łą cze nie do sie ci miej skiej cen tral -
ne go ogrze wa nia i cie płej wo dy. 2) ocie ple nie bu dyn ku i wy -
ko na nie dre na żu przed no to rycz nym za le wa niem piw nic. 3)
re mont dro gi do jaz do wej i wy ko na nie blo ka dy na wjeź dzie
do po se sji, aby par king był wy ko rzy sta ny tyl ko przez miesz -
kań ców tej po se sji.

odp. Ad. pkt. 1. GSM „Lu iza” zgło si ła ww. nie ru cho -
mość do „Pro gra mu ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
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i Śro do wi sko na la ta 2014-2022 li kwi da cji ni skiej emi -
sji”. Ad. pkt. 2. Pra ce bę dą wy ko na ne po pod łą cze niu
bu dyn ku do miej skiej sie ci c. o. Ad. pkt. 3. 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 oraz po uzy ska niu zgo dy
więk szo ści miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści. 

Wnio sek nr 6
ul. Lesz czy no wa 4b/15 Zwra ca my się z proś bą do Za -

rzą du GSM „Lu iza” o: 1) po sta wie nie w miej sce spa lo -
ne go, zde wa sto wa ne go śmiet ni ka no we go, za da szo ne go
przy ul. Lesz czy no wej. 2) od bu do wa nie ła wek przed klat -
ka mi i przy pia skow ni cy ul. Lesz czy no wa 4,4a, 4b. 3) roz -
dzie le nie wspól ne go za bez pie cze nia oświe tle nia klat ki
scho do wej i do mo fo nu na od dziel ne, nie za leż ne od sie -
bie. 4) wy ko na nie scho dów na zej ście spod blo ku przy ul.
Lesz czy no wej 4 do par kin gu przy ul. Mo drze wio wej.

odp. Ad. pkt. 1. i 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 oraz po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców
ww. nie ru cho mo ści. Ad. pkt. 3. Uru cho mio no zle ce nie
na spraw dze nie moż li wo ści prze łą cze nia. Ad. pkt. 4.
GSM,, Lu iza” wy stą pi ła do Urzę du Mia sta w Za brzu
w spra wie wy ko na nia scho dów przy zej ściu do par kin -
gu przy ul. Lesz czy no wej 4. Do 31.08. br. – brak od po -
wie dzi.

Wnio sek nr 7 
ul. Kor czo ka 70/12 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o po ma lo wa nie klat ki scho do wej, wy mia -
nę do mo fo nu, uzu peł nie nie ży wo pło tu wo kół bu dyn ku, wy -
rów na nie dro gi wjaz do wej na po dwór ko (dot. wjaz du od Ol -
cho wej), prze gląd (na pra wa) in sta la cji elek trycz nej na klat -
ce scho do wej (co jest po wo dem czę ste go prze pa la nia się
ża ró wek?).

odp. Ww. nie ru cho mość jest uję ta w pla nie ma lo wa -
nia kla tek scho do wych na rok 2019 wraz z ro bo ta mi to -
wa rzy szą cy mi (wy mia na punk tów świetl nych). Wy mie -
nio ne we wnio sku pra ce (tj. re mont in sta la cji do mo fo -
no wej, uzu peł nie nie ży wo pło tu) 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 oraz po uzy ska niu
zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści. In -
sta la cja elek trycz na na klat ce scho do wej zo sta ła spraw -
dzo na. 

Wnio sek nr 8
ul. Gen. de Gaul le’a 30/4 Zwra cam się do Za rzą du GSM

„Lu iza” z wnio skiem o wy mia nę drzwi wej ścio wych ww.
klat ki od uli cy i od pla cu. Wnio sek skła dam w imie niu
wszyst kich miesz kań ców ww. klat ki. Pro szę o in for ma cję
na ja kim eta pie znaj du ją się pra ce zwią za ne z pod łą cze niem
na szych kla tek (de Gaul le’a 24 do 30a do sie ci cen tral ne -
go ogrze wa nia.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści. GSM „Lu iza” zgło si ła ww. nie ru cho mość
do „Pro gra mu ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko na la ta 2014-2022 li kwi da cji ni skiej emi sji”.

Wnio sek nr 9
ul. Lesz czy no wa 7/7 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o re mont śmiet ni ka oraz upo rząd ko wa -
nie te re nu wo kół śmiet ni ka przy blo ku Lesz czy no wa 7, za -
zie le nie nie te re nu, wy ko na nie utwar dzeń – chod ni -
ków – i od wod nień, dzię ki któ rym w cza sie desz czu zie -
mia nie bę dzie spłu ki wa na na uli cę Lesz czy no wą i do ka -
na li za cji. Wpro wa dzić za kaz i in for ma cję o za ka zie do kar -
mia nia pta ków (go łę bi).

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści. Na ta bli cach in for ma cyj nych uka zał się ko -
mu ni kat, aby nie do kar miać go łę bi. na ten te mat by -
ła rów nież za miesz czo na in for ma cja w na szym Biu le -
ty nie In for ma cyj nym.

Wnio sek nr 10
ul. Lesz czy no wa 7/7 Ze wzglę du na kry tycz ną sy tu ację

par ko wa nia sa mo cho dów w re jo nie uli cy Lesz czy no wej,
stwo rzyć no we miej sca par ko wa nia sa mo cho dów wy ko -
rzy stu jąc miej sca u zbie gu ulic: Ka wi ka, Kar czew skie go,
Po rdzi ka, Lesz czy no wa.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści.

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

W lip cu br. za koń czo no kom plek so wy re mont da chu bu dyn ku
przy ul. Orze cho wej 6 w Za brzu.
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Wnio sek nr 11
ul. Gen. de Gaul le’a 26a/6: Zwra ca my się z proś bą

do Za rzą du GSM „Lu iza” o na pra wę scho dów przed klat -
ką scho do wą od stro ny po dwó rza przy ul. Gen. de Gaul -
le; a 26a, wsta wie nie drzwi do piw ni cy we wnątrz bu dyn -
ku (zo sta ły skra dzio ne) przy ul. Gen. de Gaul le’a 26a, wy -
mia nę drzwi wej ścio wych od stro ny uli cy przy ul. Gen. de
Gaul le’a 26a, po pra wie nie po ma lo wa nych ścian
przy drzwiach wej ścio wych od stro ny uli cy i po dwó rza
przy ul. Gen. de Gaul le’a 26a (pod wpły wem wil go ci far -
ba wraz z gła dzią pę ka i two rzą się tzw. pę che rze, wszyst -
ko od pa da ze ścian).

odp. Scho dy zo sta ły na pra wio ne. Wsta wie nie no wych
drzwi do piw ni cy zo sta nie wy ko na ne do koń ca li sto pa -
da br. Wy mia nę drzwi wej ścio wych 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 oraz po uzy -
ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie ru cho mo -
ści. Wy ko naw ca ma lo wa nia klat ki scho do wej zo stał po -
in for mo wa ny o ko niecz no ści wy ko na nia po pra wek
ma lar skich.

Wnio sek nr 12
Wnio sek nie pod pi sa ny. Wno szę o zo bo wią za nie Za -

rzą du do pu bli ka cji w Biu le ty nie In for ma cyj nym GSM „Lu -
iza” tzw. PIT -ów nr 11 wy sta wio nych przez GSM „Lu iza”
dla człon ków Za rzą du i Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”. 

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

Wnio sek nr 13
ul. Ja łow co wa 18/3 Zo bo wią zać Ra dę Nad zor czą

do omó wie nia w za kre sie ich wy ko na nia wnio sków wnie -
sio nych rok wcze śniej na Wal nym Zgro ma dze niu. 

odp. Wnio sek wy łą czo ny spod gło so wa nia ja ko bez -
za sad ny: stan re ali za cji po szcze gól nych wnio sków jest
na bie żą co pu bli ko wa ny w Biu le ty nie In for ma cyj nym
Spół dziel ni.

Wnio sek nr 14
ul. Ja łow co wa 18/3 Wal ne Zgro ma dze nie ma zo bo wią -

zać Za rząd i Ra dę Nad zor czą do wska zy wa nia do kład niej
pod sta wy praw nej w każ dym pi śmie wy cho dzą cym z GSM
„Lu iza” 

odp. Wnio sek wy łą czo ny spod gło so wa nia ja ko bez -
za sad ny: nie ma moż li wo ści za sto so wa nia go w każ dej
spra wie.

Wnio sek nr 15
ul. Ja łow co wa 18/3 – wno szę o zo bo wią za nie Za rzą du

do od po wia da nia na każ de pi smo, któ re wpły nie do GSM
„Lu iza” w cią gu 14 dni od da ty wpły nię cia, nad zór
nad tym ma spra wo wać Ra da Nad zor cza a na Wal nym
Zgro ma dze niu ma obo wią zek przed sta wić spra woz da nie
z tej ak tyw no ści odp. Wnio sek wy łą czo ny spod gło so -
wa nia ja ko nie zgod ny z prze pi sa mi.

Wnio sek nr 16
ul. 3-go Ma ja 37a/6 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o uszczel nie nie da chu przy po se sji 37a 3-
go Ma ja.

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

DRU GA CZęŚć 
WAL ne Go ZGRo MA DZe nIA:

Wnio sek nr 1
ul. Ka wi ka 26/9 Do ty czy zmia ny or ga ni za cji ru chu ko -

ło we go na skrzy żo wa niu ul. Mo drze wio wej -Ka wi ka.
W związ ku z za bu do wa niem śmiet ni ka przy ul. Ka wi ka 26
wno szę by Za rząd Spół dziel ni pi smem do Urzę du Miej -
skie go w Za brzu za pro po no wał zmia nę or ga ni za cji ru chu
w na stę pu ją cy spo sób: od ww. skrzy żo wa nia wzdłuż blo -
ku Ka wi ka 26 w kie run ku do ul. Po rzecz ko wej wpro wa -
dzić ruch jed no kie run ko wy. Mo ty wu je to tym, że: 1) lo -
ka to rzy mu szą prze cho dzić mię dzy sa mo cho da mi do śmiet -
ni ka – nie bez piecz ne, 2) miesz kań cy blo ków nr 28, 30, 32
prze cho dząc przez jezd nię ma ją ogra ni czo ną wi docz -
ność – nie bez piecz ne, 3) sa mo cho dy wjeż dża ją ce na skrzy -
żo wa nie, mi mo pierw szeń stwa prze jaz du, nie są w sta nie
wje chać (brak wjaz du i sto ją na skrzy żo wa niu – nie bez -
piecz ne).

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

W sierp niu br. za koń czo no ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu -
dyn ku przy ul. Kor czo ka 61 i 61E w Za brzu - Za bo rzu.
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REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WAL NEGO ZGRO MA DZE NIA CZŁON KÓW

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.
Do 31.08. br – brak od po wie dzi.

Wnio sek nr 2
ul. Ka wi ka 24/8 W związ ku z czę sty mi za tru cia mi i wy -

bu cha mi ga zu pro po nu ję za kup z fun du szu re mon to we -
go i za in sta lo wa nie w miesz ka niach czuj ni ków stę że nia
ga zu.

odp. Ww. urzą dze nia miesz kań cy za ku pu ją we
wła snym za kre sie, na wła sny koszt zgod nie z ogło sze -
niem w Biu le ty nie In for ma cyj nym z mie sią ca wrze -
śnia 2016 r.

Wnio sek nr 3
ul. Kra siń skie go 28/4 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o: 1) wnio sku ję (po now nie) o wy mia nę
drzwi wej ścio wych do klat ki scho do wej nr 28 przy ul. Kra -
siń skie go w Za brzu. Obec nie użyt ko wa ne drzwi nie na da -
ją się już do użyt ku, 2) plac na po dwó rzu przy ul. Kra siń -
skie go 22-30 po now nie wy ma ga wy rów na nia. Na wierzch -
nia jest dziu ra wa – po desz czu two rzy się mnó stwo ka łuż
i bło to. Ogra ni czo ne jest doj ście do śmiet ni ków.

odp. Ad. pkt. 1. Wy mia na drzwi wej ścio wych do bu -
dyn ków przy ul. Kra siń skie go 22-34 oraz Ko by liń skie -
go 2-10 zo sta nie wy ko na na do koń ca li sto pa da br. Ad.
pkt. 2. Te ren zo sta nie wy rów na ny w do koń ca li sto pa -
da br.

Wnio sek nr 4
ul. Dz. Ro dła 2/17 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą du

GSM „Lu iza” o: 1) uzu peł nić pły ty be to no we śmiet ni ka
przy ul. Dz. Ro dła 2-8, 2) pod jąć czyn no ści ma ją ce na ce -
lu li kwi da cję wy płu ka nych przez deszcz ko ryt – wzdłuż par -
kin gu przy ul. Po rdzi ka 9-11 do ul. Dz. Ro dła 2.

odp. Ad pkt. 1. Wnio sek zo sta nie re ali zo wa ny
do koń ca li sto pa da br. Ad. pkt. 2. od po wiedź Miej skie -
go Za rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz nej:
przed mio to we za da nie zo sta nie zgło szo ne w ra mach dro -
go wych wnio sków in we sty cyj nych w pla no wa nym bu -
dże cie Mia sta Za brze na rok 2018.

Wnio sek nr 5
ul. Kra siń skie go 22/4 Do ty czy ogrze wa nia cen tral ne -

go ul. Kra siń skie go 22 i Ko by liń skie go 2-10. Kie dy na stą -
pi zmia na ogrze wa nia na C.O.

odp. Brak jest zgo dy więk szo ści miesz kań ców
na pod łą cze nie ww. nie ru cho mo ści do cen tral ne go
ogrze wa nia.

Wnio sek nr 6
ul. Kor czo ka 83/8 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o: 1) po raz ko lej ny pro szę o usy tu owa -
nie oko ło 20 przy rzą dów – si łow ni po dwór ko wej mię dzy
blo ka mi na Kor czo ka 83/ 81-81a. Słu żyć to bę dzie dzie -
ciom, mło dzie ży oraz do ro słym. A jed nak do tej po ry jest
wy cho dek dla psów. Pro szę za bu do wać tam ta blicz ki o za -
ka zie za ła twia nia się psów cz też pod po rząd ko wać wła -
ści cie li za po mo cą tych ta bli czek by po swo ich pu pi lach
po sprzą ta li. 2) wy bru ko wać, stwo rzyć miej sca par kin go -
we dla blo ku przy ul. Kor czo ka 83 w miej scu przy blo -
ku nr 85.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści.

Wnio sek nr 7
ul. Kor czo ka 87/16 – po więk szyć ilość miejsc par kin -

go wych w re jo nie blo ków przy ul. Kor czo ka 85, 87, 89, 91
kosz tem dwóch ma łych traw ni ków je den o wy mia rach 8 m
x 6 m, dru gi o wy mia rach 15 m x 6 m (w za łą cze niu ry -
su nek po glą do wy).

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.

Wnio sek nr 8
ul. Kor czo ka 87/16 – wpro wa dzić do Re gu la mi nu

Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków Spół dziel ni pa ra graf,
któ ry jed no znacz nie okre śla spra wę na gry wa nia ze bra nia
przez uczest ni ków ze bra nia.

Dokończenie na str. 10

Nie daw no pod da no grun tow nej re no wa cji ścia nę szczy to wą bu -
dyn ku przy ul. So li dar no ści 28 w Ru dzie Ślą skiej – Ha lem bie.
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II EDYCJA KONKURSU ROZSTRZYGNIĘTA - NAGRODY TRAFIŁY DO ZWYCIĘZCÓW

Wybrano najpiękniejsze balkony 

i ogródki przydomowe

W su mie zgło szo no kil ka na ście
bal ko nów oraz ogród ków, głów nie
z re jo nu Ru da Ślą ska – Biel szo wi -

ce oraz Za brze – Za bo rze. Ko mi sja
przy ję ła punk ta cję w ska li od 1
do 10 pkt. Su ma uzy ska nych punk -
tów przy zna nych przez po szcze -
gól nych człon ków Ko mi sji, de cy do -
wa ła o uzy ska nym miej scu w kon -
kur sie.

W ka te go rii naj ład niej szy bal -
kon I miej sce za jął bal kon zgło szo -
ny przez Ma rię Sój kę, za miesz ka -
łą w Ru dzie Ślą skiej – Biel szo wi -
cach, przy ul. Mio do wej 15 (jej wy -
po wiedź za miesz cza my po wy żej).

II miej sce za jął bal kon zgło szo ny
przez Alek san drę Bi nien dę za -
miesz ka łą w Za brzu – Za bo rzu,
przy ul. Agre sto wej 5.

III miej sce za jął bal kon zgło szo -
ny przez Ha li nę i Jó ze fa Sznaj de -
rów, za miesz ka łych w Ru dzie Ślą -
skiej – Biel szo wi cach, przy ul.
Biel szo wic kiej 91.

W ka te go rii naj ład niej szy ogró dek
przy do mo wy I miej sce (po raz ko -
lej ny) za jął ogró dek po ło żo ny w Za -
brzu – Za bo rzu, 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 po ni żej). Na pod kre śle -
nie za słu gu je fakt, że p. Wie sław
w tym ro ku po sze rzył (i tak już du -
ży) ogró dek o ko lej ne kil ka na ście
me trów kw.

II miej sce za jął ogró dek po ło żo -
ny w Za brzu – Za bo rzu, przy ul.

Lesz czy no wej 2, zgło szo ny przez
Je rze go Jas sa – twór cę i głów ne go
opie ku na te go ogród ka.

III miej sce za jął ogró dek po ło żo -
ny w Ru dzie Ślą skiej – Biel szo wi -
cach, 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. 

Uro 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 13 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 na szej Spół -
dziel ni. 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, wła dze na szej Spół dziel ni
z sa tys fak cją od no to wu ją co raz
więk sze za in te re so wa nie kon kur -
sem i za an ga żo wa nie miesz kań ców
na szych za so bów w to, aby miesz -
ka ło nam się nie tyl ko bez piecz nie
ale i w co raz ład niej szym oto cze -
niu. Au ten tycz na 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 naj wyż sze uzna nie. 

– O swój bal kon dbam od 4 lat, to jest od cza su gdy się tu
prze pro wa dzi łam. Sa dzę kwia ty każ de go ro ku bo ich ko lo ry
i to wa rzy stwo do da ją ra do ści ży cia. Wpro wa dza ją też spo kój
oraz da ją od prę że nie – mó wi Ma ria Sój ka, 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 już na po cząt ku ma ja. Bal kon jest od stro ny
wschod niej i słoń ce tu jest tyl ko do go dzin po łu dnio wych, ale
kwia ty w do ni cach są i tak wdzięcz ne za pie lę gna cję – kwit -
ną do rod nie. Trze ba tyl ko pil no wać od po wied nie go pod le wa -
nia. Do ni ce są uło żo ne pię tro wo – od pod ło gi bal ko nu po czy -
na jąc, po przez ba lu stra dę aż po su fit nie du że go bal ko nu
(szko da, że ta ki ma ły). Kwie ci ste do ni ce tak że przy ozda bia ją
ścia ny bocz ne i pa ra pet okna bal ko no we go. Z kwia tów sa dzę
przede wszyst kim pe lar go nie i kwia ty zwi sa ją ce. Po tem wy -
mie niam je na in ne, u któ rych na sta je czas kwit nie nia.
Do udzia łu w kon kur sie na mó wi ła mnie mo ja cór ka – Ka�mi�-
la, bo uwa ża ła, że mam spo re szan se. Prze ko na ła mnie, bo
na mój kwie ci sty bal kon zwra ca uwa gę rów nież wie lu są sia -
dów i prze chod niów.

– Cie szy mnie, że po raz dru gi mój ogró dek oka zał się naj -
ład niej szy. Ma on za le d wie trzy la ta – 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. Przy po mnę, że 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. Za -
czą łem od fron tu bu dyn ku, po tem przy szła ko lej na stro ny
bocz ne bu dyn ku. W tym ro ku „przy bra łem” ko lej ny ka wa -
łek – w su mie jest te go po nad 250 me trów kw.. Jest więc co pie -
lę gno wać. Tak jak w ro ku ubie głym – 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 ste go za do wo le nia, że ład ny wy gląd wo kół
do mu uroz ma ica kra jo braz na sze go osie dla. 

Dokończenie ze str. 1
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Wybrano najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe

Ruda�Śląska�– Halemba,�ul.�Miodowa�15�-�I�miejsce.

Za�brze�–�Za�bo�rze, ul.�Agrestowa�5�-�II�miejsce.

Ru�da�Ślą�ska�–�Biel�szo�wi�ce, ul.�Bielszowicka�91�-�III�miejsce.

KATeGoRIA BALKony

Za�brze�–�Za�bo�rze,�ul.�Modrzewiowa�4�-�I�miejsce.

Za�brze�–�Za�bo�rze,�ul.�Leszczynowa�2�-�II�miejsce.

Ru�da�Ślą�ska�–�Biel�szo�wi�ce,�ul.�Bielszowicka�91�-�III�miejsce.

KATeGoRIA oGRÓDKI PRZyDoMoWe
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Wybrano najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe

Na�gro�dy�wraz�z pa�miąt�ko�wy�mi�dy�plo�ma�mi�wrę�czał�Prze�wod�ni�czą�cy
Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”�Eu�ge�niusz�Jar�czyk.

Podczas�spotkania�był�czas�na roz�mo�wę�przy wspól�nym�sto�le.

Pa�miąt�ko�we�zdję�cie�uczest�ni�ków�spo�tka�nia.

Za�brze�–�Za�bo�rze,�ul.�Modrzewiowa�4�-�I�miejsce.

Za�brze�–�Za�bo�rze,�ul.�Leszczynowa�2�-�II�miejsce.

Ru�da�Ślą�ska�–�Biel�szo�wi�ce,�ul.�Bielszowicka�91�-�III�miejsce.

KATeGoRIA oGRÓDKI PRZyDoMoWe
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odp. Prze bieg po szcze gól nych ze brań WZCz jest re -
je stro wa ny na no śni ku au dio -vi deo w ce lach do ku men -
ta cyj nych, wy łącz nie do użyt ku we wnętrz ne go GSM
„Lu iza”. W sie dzi bie Za rzą du GSM „Lu iza” znaj du -
je się do wglą du sto sow na opi nia praw na wy ja śnia ją -
ca róż ne aspek ty re je stra cji ob ra zu i dźwię ku pod czas
WZCz. 

Wnio sek nr 9
ul. Wol no ści 359/6 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą du

GSM „Lu iza” o: 1) zmniej sze nie człon ków do Ra dy Nad -
zor czej od naj bliż szych wy bo rach z 9 do 5 człon ków 2)
zmniej sze nie okrę gów z 9 do 3 Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków 

odp. Wnio sek nie pod da no pod gło so wa nie z uwa gi
na wa dy for mal ne – nie wła ści wy tryb wpro wa dze nia
ww. zmian.

Wnio sek nr 10
ul. orze cho wa 2/16 Pro szę o po ma lo wa nie klat ki scho -

do wej w bu dyn ku przy ul. Orze cho wej 2. Lo ka to rzy zga -
dza ją się na po kry cie kosz tów z fun du szu re mon to we go.

odp. Ww. nie ru cho mość jest uję ta w pla nie ma lo wa -
nia kla tek scho do wych na rok 2020. 

Wnio sek nr 11
ul. Mo drze wio wa 10/11 Pro szę za bu do wać na bu dyn -

ku nr 10 czuj ni ki ru chu do oświe tle nia doj ścia do bu dyn -
ku w ce lach bez pie czeń stwa.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści.

Wnio sek nr 12
ul. Ka li no wa 15a/3 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą du

GSM „Lu iza” o: 1) na pra wę chod ni ka przy ul. Ka li no wej 15
(as falt jest dziu ra wy), 2) wy ko na nie po rę czy przy scho dach
(6 sztuk stop ni) na uli cy Cze re śnio wej (de facto chodzi o ulicę
Kalinową 15 (przyp. red. BI GSM ,,Luiza”).

odp. Ad. pkt. 1. na pra wę chod ni ka wy ko na no. Ad.
pkt. 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce przy ul.
Kalinowej 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 oraz po uzy ska niu zgo dy więk szo ści
miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 13
ul. Ka li no wa 13e/9 Pro szę o na pra wę chod ni ka przed bu -

dyn kiem (wej ście do kla tek od ul. Ka li no wej 13 e).
odp. Stan chod ni ka spraw dzo no – jest do bry.

Wnio sek nr 14
ul. Wol no ści 377/5 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą du

GSM „Lu iza” o: re mont klat ki scho do wej, na pra wę tyn -
ków, od no wie nie po włok ma lar skich, wy mia nę zu ży tej sto -
lar ki okien nej w bu dyn ku miesz czą cym się przy ul. Wol -
no ści 377.

odp. Ma lo wa nie klat ki scho do wej bę dzie uję te w na -
stęp nym har mo no gra mie tych prac po 2020 r.

Wnio sek nr 15
ul. P. Skar gi 10/1 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o wy ko na nie prac re mon to wych w bu -
dyn kach prze ję tych od KWK „Biel szo wi ce”. Są to bu -
dyn ki przy uli cach: P. Skar gi, Wę giel na, Zjed no cze nia,
Raj ska, Bar lic kie go. Pra ce ta kie po win ny obej mo wać: wy -
mia nę po szy cia da chów wraz z od bu do wą ko mi nów, od -
no wie nie ele wa cji wraz z wy ko na niem izo la cji, ocie ple -
nie bu dyn ku. Skła dam wnio sek do uwzględ nie nia w bu -
dże cie re mon to wym wy ko na nie prac jw. tak jak z ul. P.
Skar gi 10 (Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku w ra mach ta nich

Realizacja wnio sków zgło szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”
w częściach w dniach 25, 26 i 27 kwiecień 2017 r.

stan na 31 sierpień 2017 r.

Dokończenie ze str. 6
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kre dy tów). Pro szę o przed sta wie nie kal ku la cji wy ko na -
nia ww. re mon tów.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie -
ru cho mo ści.

TRZe CIA CZęŚć 
WAL ne Go ZGRo MA DZe nIA

Wnio sek nr 1
ul. Biel szo wic ka 96d/9 My miesz kań cy blo ku przy ul.

Biel szo wic kiej 96d i 96c, zwra ca my się z proś bą o wy rów -
na nie te re nu przed na szym blo kiem. Jest to nie wiel ki te -
ren ale za to z du ży mi dziu ra mi – po desz czu nie do przej -
ścia. Aby być wia ry god nym do łą cza my kil ka zdjęć. Pro -
si my o po moc. 

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho -
mo ści.

Wnio sek nr 2
ul. Ks. nie dzie li 59e/2 Po now nie zgła sza my wnio sek dot.

miesz kań ców z Ru dy Śl. Przy ul. Ks. Nie dzie li
nr 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f o za mon to wa nie no wych
bal ko nów ta kich jak przy ul. Biel szo wic kiej łącz nie z par -
te rem. Nad mie niam, iż miesz ka ją tu in wa li dzi, lu dzie star -
si, któ rzy ma ja pro ble my z cho dze niem a bal ko ny to ich
okno na świat. Bu dy nek był ocie plo ny 13 lat te mu za co
za pła ci li śmy. To już naj wyż szy czas zro bić bal ko ny. Ła -
zien ki są bez okien, su szar ni nie ma, jak dłu go bę dzie my
za grzy biać miesz ka nia. 

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho -
mo ści.

Wnio sek nr 3
ul. Ks. nie dzie li 59a/15 Pro szę wy ko nać za bu do wy

śmiet ni ków w Ru dzie Ślą skiej – Biel szo wi cach przy ul. Ks.
Nie dzie li 59-6.

odp. Pla cy ki go spo dar cze z po jem ni ka mi na od pa -
dy ko mu nal ne przy po se sjach Ks. nie dzie li 59 i 61, zlo -
ka li zo wa ne są na te re nach nie bę dą cych we wła da niu
Spół dziel ni lecz na le żą cych do Skar bu Pań stwa i Gmi -
ny Mia sta Ru da Ślą ska.

Wnio sek nr 4
ul. Ks. nie dzie li 59f/9 Wnio sku ję o wy mia nę sta rych do -

mo fo nów na do mo fo ny no we – cy fro we. Pro szę za bu do -
wać śmiet ni ki w ta ki spo sób, by śmie ci nie fru wa ły

po osie dlu. Spra wa śmiet ni ków już po ru sza na by ła kil ka
ra zy i do tej po ry nikt nic w tej spra wie nie zro bił. Pro szę
do bu do wać bal ko ny tak jak to zro bio no na uli cy Biel szo -
wic kiej w Ru dzie Ślą skiej.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho -
mo ści. Awa rie in sta la cji do mo fo no wych są usu wa ne
na bie żą co. In for ma cji w spra wie bal ko nów i śmiet ni -
ków udzie lo no w od po wie dziach na wnio ski nr 2 i nr 3.

Wnio sek nr 5
ul. Mio do wa 15/3 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą du

GSM „Lu iza” o: 1) od cię cie pra we go po chy łe go ko na ra
wierz by, gdyż gro zi on odła ma niem i spad nię ciem na chod -
nik dla pie szych, pro szę przy ciąć ko ro nę tej że wierz by po -
pra wia jąc przez to jej sta bil ność. 2) wy mie nie nie uszko -
dzo nych pły tek na scho dach przed klat ką. 3) na pra wie nie
zam ka w drzwiach wej ścio wych do klat ki (wy mie nić klam -
kę). 4) Wy mie nie nie sta rych ka fli na kost ki bru ko we
na chod ni ku przed blo kiem

odp. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce zo sta ną wy ko -
na ne w ra mach ro bót awa ryj nych, do koń ca li sto pa da
br. Wy mia nę na wierzch ni chod ni ka bę dzie moż na zre -
ali zo wać 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 oraz po uzy -
ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 6
ul. Ks. nie dzie li 57a/1 Zwra ca my się z proś bą do Za -

rzą du GSM „Lu iza” o wy ko na nie bal ko nów przy ul. Ks.
Nie dzie li 57-57a ta kich jak przy ul. Biel szo wic kiej 9.

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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho -
mo ści.

Wnio sek nr 7
ul. Chro bo ka 10/8 Pro szę do cie plić bu dy nek oraz wy -

ko nać in sta la cję C. O. w bu dyn ku przy ul. Chro bo ka 8 i 10.
Wszy scy lo ka to rzy wy ra zi li zgo dę na C. O.

odp. Do cie ple nie bu dyn ku zo sta nie wy ko na ne
po uprzed nim przy łą cze niu obiek tu do miej skiej sie ci
cie płow ni czej. Wy ty po wa ne bu dyn ki przy ul. Chro bo -
ka zo sta ły wstęp nie prze wi dzia ne do przy łą cze nia
w 2020 ro ku.

Wnio sek nr 8
ul. Za men ho fa 2c/47 Zwra ca my się z proś bą do Za rzą -

du GSM „Lu iza” o: 1) wy mia nę do mo fo nu na ko do wy, 2)
za in sta lo wa nie czuj ni ka za pa la nia świa tła na pię trach, 3)
wsta wie nie drzwi do piw ni cy na klucz, 3) prze gląd in sta -
la cji grzew czej, 4) wy mia nę klam ki we wnętrz nej klat ki
na ta ką bez moż li wo ści blo ko wa nia drzwi.
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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 oraz
po uzy ska niu zgo dy więk szo ści miesz kań ców nie ru cho -
mo ści.

Wnio sek nr 9
ul. Mię dzy blo ko wa 1d/66 1) Pro szę roz wią zać pro blem

par kin gu od stro ny za chod niej za blo kiem przy ul. Mię dzy -
blo ko wej 1. Te ren ten na le ży czę ścio wo do mia sta Ru da
Ślą ska, a czę ścio wo do na szej Spół dziel ni. Pro si my o za -
an ga żo wa nie się Pre ze sa Za rzą du Spół dziel ni w ne go cja -
cje po mię dzy UM w Ru dzie Ślą skiej, a Spół dziel nią. Rów -
no cze śnie pro si my o po sa dze nie pa sa ży wo pło tu przed sta -
wia ny mi au ta mi. 2) Pro szę roz wią zać pro blem kon te ne rów
na śmie ci – sto ją z dwóch stron blo ku. Ko rzy sta ją z nich
miesz kań cy in nych blo ków, co jest po wo dem nie ustan ne -
go za śmie ca nia te re nu. 3) Wpi sać (po raz trze ci) na zwi ska
przy do mo fo nach. Ak tu al ne wy bla kły i są nie czy tel ne.

odp. Ad. pkt. 1. Te ren od stro ny za chod niej za
blokiem jw. nie jest we władaniu na szej Spół dziel ni (na -
le ży on do mia sta Ru da Ślą ska). Wy ko na nie no we go
śmiet ni ka od stro ny za chod niej bę dzie moż li we 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 oraz po uzy ska niu zgo dy
więk szo ści miesz kań ców nie ru cho mo ści. od stro ny
pół noc nej (szczyt bu dyn ku), po jem ni ki nie znaj du ją się
na te re nie bę dą cym we wła da niu GSM „Lu iza”. Spół -
dziel nia zwró ci ła się do Urzę du Mia sta Ru da Ślą ska
o do sta wie nie po jem ni ków lub zwięk sze nie czę sto tli wo -
ści od bio ru od pa dów. Do 31.08. br – brak od po wie dzi.

na ta bli cach do mo fo nów zo sta ły umiesz czo ne no we,
ak tu al ne spi sy lo ka to rów.

Kil ka mie się cy te mu roz po czę ła się, dłu go ocze ki wa na, rek -
ty fi ka cja trzech seg men tów bu dyn ku GSM „Lu iza” przy ul.
Jan kow skie go 12, 12a i 12b w Ru dzie Ślą skiej. Na sku tek
szkód gór ni czych, seg men ty ww. bu dyn ku znacz nie od chy -
li ły się od pio nu. Na zdję ciach stan „ro zej ścia się” – od -
chy le nia od pio nu, seg men tów bu dyn ku przed ich rek ty fi -
ka cją oraz stan po je go rek ty fi ka cji (ko niec sierp nia br.).

W sierp niu br. za koń czo no ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu -
dyn ku przy ul. Ko ko ta 171 i 173 w Ru dzie Ślą skiej - Biel szo wi -
cach.
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Wze szło rocz nym wy da niu
na sze go Biu le ty nu (gru -
dzień 2016 r.) in for mo wa li -

śmy o za koń cze niu re no wa cji dwóch
za byt ko wych bu dyn ków przy ul. Ks.
Nie dzie li 30 i 32. Sta ło się to moż li we
dzię ki fi nan so we mu wspar ciu władz
mia sta Ru da Ślą ska. Gro ma dzo ny bo -
wiem z tych nie ru cho mo ści nie wiel ki
fun dusz re mon to wy, ni gdy nie po zwa -
lał na ich re mont, któ ry był by zgod ny
z wy mo ga mi sta wia ny mi przy re no wa -
cji obiek tów za byt ko wych. 

Na ten rok za pla no wa no kon ser wa -
tor skie pra ce na praw cze ele wa cji i da -
chu ko lej nych dwóch bu dyn ków
przy ul. Ks. Nie dzie li 24 i 26. Jest to
efekt kon ty nu owa nia do brej współ -
pra cy na szej Spół dziel ni i władz mia -
sta Ru da Ślą ska w za kre sie re wi ta li za -
cji za byt ko wych bu dyn ków. na mo cy
pod pi sa nej w lu tym br. sto sow nej
umo wy Urząd Miej ski w Ru dzie Śl.
zo bo wią zał się prze ka zać Spół dziel -
ni środ ki pie nięż ne w for mie do ta -
cji w wy so ko ści ok. 50% kosz tów
re ali za cji re mon tu kon ser wa tor -
skie go ww. bu dyn ków przy ul. Ks.
nie dzie li 24 i 26.

Za pla no wa ny za kres prac obej mu je
re mont kon ser wa tor ski ele wa cji i da -
chu (w tym od two rze nie ko lo ry tu

ścian ze wnętrz nych z no wy mi szla -
chet ny mi fu ga mi) oraz wy mia nę okien
i drzwi wej ścio wych do bu dyn ków.
Zo sta nie rów nież wy mie nio na we -
wnętrz na li nia za si la nia (tzw. WLZ).

W sierp niu br. za koń czo no w bu dyn -
ku, przy uli cy Ks. Nie dzie li nr 26 wy -
mia nę po kry cia da cho we go na no wą
da chów kę ce ra micz ną, wy mia nę ob ró -
bek bla char skich
na da chu, za ło że nie
no wych ry nien i rur
spu sto wych. Po nad -
to wy ko na no no we
ko mi ny z ce gły klin -
kie ro wej. W ko lej -
nym mie sią cu bę dą
pro wa dzo ne pra ce
re mon to wo -kon ser -
wa tor skie ele wa cji
bu dyn ków, po le ga ją -
ce m.in. na ich
oczysz cze niu z po -
włok ma lar skich,
usu nię ciu sta re go
spo ino wa nia i za stą -
pie nie i go tzw. fu gą
tra so wą, na pra wa
spę kań mu rów, uzu -
peł nie niu bra ków
w mu rze przy uży ciu
ce gieł roz biór ko -

Ko lej ne za byt ko we bu dyn ki
od zy sku ją daw ne pięk no

EFEKT WSPÓL NE GO DZIA ŁA NIA WŁADZ MIA STA RU DA ŚLą SKA I GSM „LU IZA”

wych lub no wych, ale
o ana lo gicz nych pa ra me -
trach tech nicz nych, ko lo -
rze i wy mia rach jak ce gła
ory gi nal na. Pro gram prac
re mon to wych prze wi du je
rów nież: na ło że nie no wej
war stwy tyn ku mi ne ral -
ne go, czysz cze nie i ma -
lo wa nie drew nia nych be -
lek mu ru pru skie go
na ele wa cjach szczy to -
wych ww. bu dyn ków.

W po ło wie wrze śnia br.
roz po czę to pra ce re mon -
to we dru gie go bu dyn ku
przy uli cy Ks. Nie dzie li

nr 24, za czy na jąc od wy mia ny po kry -
cia da cho we go. Dal szy za kres prac jest
ta ki sam jak w wy żej wy mie nio nym
bu dyn ku nr 26.

W za leż no ści od wa run ków po go -
do wych za koń cze nie re mon tu obu
ww. bu dyn ków pla no wa ne jest na ko -
niec bie żą ce go ro ku.

■
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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.

Odpowiedzialność 
solidarna

za zobowiązania
czynszowe

Od wie lu lat miesz kam ra zem
z mo im bra tem, któ ry jest głów nym
na jem cą miesz ka nia. Je stem też tam
za mel do wa ny. Od ja kie goś cza su brat
prze by wa za gra ni cą i nie pła ci czyn -
szu. Czy praw dą jest, że od po wia -
dam so li dar nie za zo bo wią za nia
czyn szo we mo je go bra ta i na ro sły
z te go po wo du dług mo że być ścią -
gnię ty ode mnie – z mo je go wy na -
gro dze nia?

Wy mie nio ne za gad nie nie po ru szo -
ne w py ta niu, jest ure gu lo wa ne
w art. 6881 kc, w art. 4 ust 6, 61 usta -
wy z 15.12.2000 r. o spół dziel niach
miesz ka nio wych oraz w § 60 pkt. 8
Sta tu tu na szej Spół dziel ni. Zgod nie
z ww. prze pi sa mi za za pła tę czyn szu
i in nych na leż nych opłat od po wia da -
ją so li dar nie sta le za miesz ku ją ce oso -
by peł no let nie z wy jąt kiem peł no let -
nich zstęp nych po zo sta ją cych na ich
utrzy ma niu, a tak że oso by fak tycz nie
za miesz ka łe w lo ka lu. 

Od po wie dzial ność so li dar na po le ga
na tym że Spół dziel nia mo że do cho -
dzić ww. na leż no ści od wszyst kich
dłuż ni ków, od kil ku z nich lub
od każ de go z osob na. Je że li zo bo -
wią za nie spła ci je den z dłuż ni ków
przy słu gu je mu rosz cze nie re gre so we
wo bec po zo sta łych zo bo wią za nych.

No we za sa dy roz li cza nia
kosz tów za do sta wę 

zim nej wo dy 
i od pro wa dza nie ście ków

Kil ka mie się cy te mu Ra da Nad -
zor cza na szej Spół dziel ni pod ję ła
pra ce nad zmia na mi Re gu la mi nu
do ty czą ce go za sad roz li cza nia kosz -
tów za do sta wę zim nej wo dy i od -
pro wa dza nie ście ków z lo ka li
miesz kal nych i lo ka li użyt ko wych
GSM „Lu iza”. Po przed nie ure gu lo -
wa nia, uchwa lo ne jesz cze w 2005
ro ku w sto sow nym Re gu la mi nie
(sygn. Uchwa ły RN GSM
„Lu iza” nr RN/2005/47) nie
przy sta ją do obec nych cza -
sów i ure gu lo wań praw -
nych.

Pra ce na no wym Re gu la -
mi nem po wie rzo no Ko mi -
sji Re gu la mi no wej RN
GSM „Lu iza”. 

W efek cie na po sie dze niu
Ra dy w dniu 3 sierp nia br.
przy ję to no wy „Re gu la min
(sygn. Uchwa ły RN GSM
„Lu iza” RN/2017/120)..
roz li cza nia zu ży cia wo dy
i od pro wa dza nia ście ków
w Gór ni czej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „Lu iza”
w Za brzu wraz z za sa da mi mon ta żu,
eks plo ata cji – użyt ko wa nia in dy wi -
du al nych wo do mie rzy zim nej i cie -
płej wo dy”.

Wy żej wy mie nio ny Re gu la min
wpro wa dza do do tych cza so wej
prak ty ki kil ka istot nych zmian
do ty czą cych do ko ny wa nych
opłat za wo dę oraz za sad roz li -
cza nia wo dy i od pro wa dze nia
ście ków. Zgod nie z no wym Re -
gu la mi nem opła ta za zu ży tą wo -
dę bę dzie do ko ny wa na za licz ko -
wo a mie sięcz na za licz ka
zo sta nie wy li czo na in dy wi du al -
nie dla każ de go użyt kow ni ka lo -
ka lu – na pod sta wie śred nie go
zu ży cia wo dy w po przed nich
okre sach roz li cze nio wych. opła -
tę za wo dę na le ży uisz czać

do 10 – go dnia da ne go mie sią ca,
za któ ry usta lo no za licz kę (po -
dob nie jak czynsz). Co naj mniej
raz w ro ku Spół dziel nia bę dzie
do ko ny wa ła roz li czeń po mię dzy
fak tycz nym zu ży ciem wo dy
a opła co ny mi za licz ka mi.

Zmia ny te przede wszyst kim
po zwo lą na więk szą przej rzy stość
roz li czeń za wo dę i ście ki co su ge -

ro wa li użyt kow ni cy e -kar to te ki.
Ze wzglę du na ob szer ność ww.

Re gu la mi nu nie spo sób omó wić tu
wszyst kich re gu la cji w nim za pi sa -
nych. Dla te go in for mu je my wszyst -
kich za in te re so wa nych, że oma wia -
ny „Re gu la min roz li cza nia zu ży cia
wo dy…” jest do wglą du w Dzia le
Człon kow skim GSM „Lu iza” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 412 oraz
na stro nie in ter ne to wej GSM „Lu -
iza” www.gsm lu iza.com.pl.

No wy „Re gu la min roz li cza nia
wo dy…” obo wią zu je z dniem pod -
ję cia ww. uchwa ły przez Ra dę Nad -
zor czą GSM „Lu iza”. 

o zmia nie za sad opłat za wo dę,
użyt kow ni cy lo ka li zo sta ną po wia -
do mie ni od ręb nym pi smem
do koń ca bie żą ce go ro ku.
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Za so by miesz ka nio we na szej
Spół dziel ni za miesz ku je kil ka ty się -
cy osób. Wśród tak licz nej spo łecz -
no ści tra fia ją się lu dzie nie zwy kli,
nie co dzien ni. Wy róż nia ją ich ory gi -
nal ne, rzad ko spo ty ka ne za in te re so -
wa nia ja kąś sfe rą ży cia. Cza sa mi ta -
kie za in te re so wa nia, oso bi ste hob by
trwa ją wie le lat i po sze rza ją się o no -
we ob sza ry. Zwy kle oso by te,
w swo im lo kal nym śro do wi sku są
ano ni mo we – nie chwa lą się bo -
wiem tym co zaj mu je im wol ny
czas. Cza sa mi tyl ko coś mi mo cho -
dem tra fia do wie dzy naj bliż szych
są sia dów. A wte dy od kry wa na jest
„ta jem ni ca” zbio rów, ko lek cji, pa sji
lub bo ga tej wie dzy są sia da zza przy -
sło wio wej ścia ny. 

Tyl ko dla cze go ma my to po zo -
sta wić czy ste mu zbie go wi oko licz -
no ści? Dla cze go nie ma my po ka zy -
wać lu dzi „po zy tyw nie za krę co nych”,
któ rzy ro bią coś po ży tecz ne go,
wzbo ga ca ją swo ją oso bo wość i w re -

zul ta cie po zy tyw nie od dzia łu ją nie
tyl ko na swych naj bliż szych w ro -
dzi nie ale i in spi ru ją in nych do uży -
tecz nych dzia łań. 

Dla te go po sta no wi li śmy otwo rzyć
ła my na sze go Biu le ty nu In for ma cyj -
ne go na re la cje o ta kich oso bach.
Za chę ca my za tem wszyst kich hob -
by stów, aby „wy szli z cie nia” i da li
nam znać o so bie. Nie po mi nie my
tak że wia ry god nych wska zó wek
od są sia dów – do ja kich drzwi ma my
za pu kać. Na pisz cie do nas list, wy -
ślij cie ma ila, za dzwoń cie do sie dzi -
by Spół dziel ni w Za brzu, przy ul.
Wol no ści 412, od wiedź cie Re jon
Ad mi ni stra cji w Za brzu – Za bo rzu
lub w Ru dzie Ślą skiej – Biel szo wi -
cach. 

Pierw szą re la cję pra so wą pla nu je -
my za mie ścić w na szym Biu le ty nie
In for ma cyj nym, któ ry uka że się
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia 2017 r. 

■

Opo wiedz nam o swo im hob by

PAMIĘTAJ!!!
Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania,

niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów
kominowych

Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja

wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania,

nie jest kominem zatkanym,

tylko źle użytkowanym przez domowników!

Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu

prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki.

Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację,

gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia.

Przestrzegajmy tych zasad
- to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!

KO MU NI KAT

Dział Tech nicz ny GSM „Lu iza”
przy po mi na o ni żej wy mie nio nych,
pod sta wo wych za sa dach bez piecz -
ne go za miesz ki wa nia w lo ka lu
miesz kal nym:

❖ Na le ży za mon to wać czuj ni ki
tlen ku wę gla (tzw. cza du) w po miesz -
cze niach z pie cy kiem ga zo wym.

❖ Na le ży w cza sie ko rzy sta nia
z pie cy ków ga zo wych, do pro wa -
dzić świe że po wie trze, po przez roz -
sz czel nie nie sto lar ki okien nej (np.
uchy le nie okna).

❖ Nie do zwo lo ny jest mon taż płyt
kar to no wo -gip so wych na prze wo -
dach ko mi no wych.

❖ Nie do zwo lo ne jest za bu do wy -
wa nie (za sła nia nie) in sta la cji ga zo -
wych, np. me bla mi.

❖ Nie do zwo lo ne jest uży wa nie
bu tli ga zo wych na pro pan – bu tan
w bu dyn kach wy po sa żo nych w in -
sta la cję ga zu ziem ne go. 

❖ Drzwi do ła zie nek po win ny mieć
otwo ry na wiew ne w ich dol nej czę ści. 



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. za po wia dacz. 6. pa ra -
da. 9. kar tecz ka od li sto no sza. 10.
miesz ka za ścia ną. 11. śla dy zwie rzy -
ny. 12. kwit nie raz w ży ciu. 15. sklej -
ka. 18. oso ba. 21. Wol no ści w Za -
brzu. 22. od głos ze ga ra. 23. smy kał -
ka. 24. krzew par ko wy. 25. bar wa. 28.
nie za wo do wiec. 32. wy mysł. 34.
idea. 35. ru mor. 36. noc leg pod na mio -
ta mi. 37. pę ka te na czy nie. 40. głów na
tęt ni ca. 43. ko cha ła Fi lo na. 46. daw -
niej okręt. 47. cząst ka ca ło ści. 48. brak
prze sa dy. 49. ogła sza ny sy re ną. 50. ba -
da bu do wę cia ła.

Pio no wo: 2. ta ny na par kie cie. 3.
roz kwi ta z pą ka. 4. udzie la na przez

przy ja cie la do bra... 5. ener gia. 6.
mięk ki me tal. 7. z nie go ka sza ja gla -
na. 8. du ma ży ra fy. 13. cia ło nie bie -
skie. 14. śmi ga śmi ga mi. 15. ofia ra
na ta cę. 16. chwast w zbo żu. 17. twór -
ca dzie ła. 19. ob wód w pa sie. 20. ta -
niec dla dwoj ga. 26. nie wieś. 27.
krew niak ży ra fy. 29. znak fir mo -
wy. 30. środ ki trans por tu. 31. część
wal ki w rin gu. 32. mat ka mat ki. 33.
ga tu nek klo nu. 37. ma zgaj. 38. usta -
lo na re gu ła. 39. w nim zdję cia. 41.
strach, lęk. 42. wy so kie sto ją ce lu -
stro. 44. tłu sty śledź. 

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 13�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

Godziny pracy:

poniedziałek w go dzi nach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w go dzi nach od 7.00 do 15.00.

Administracje: 
Zabrze ul. Jałowcowa 20, 
tel. 32 271 18 94

Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98, 
tel. 32 240 11 97

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


