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Pozytywna ocena
funkcjonowania Spódzielni

WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZON KÓW 
GSM „LU IZA” W CZ CIACH

Wal ne Zgro ma dze nie Czon ków
na szej Spó dziel ni, któ re od by -

o si w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29
ma ja i 4, 5 i 7 czerw ca 2018 r. by o
do br oka zj do pod su mo wa nia mi nio -
ne go ro ku oraz sze ro kiej dys ku sji
o na szych wspól nych spra wach.
W dzie wi ciu cz ciach WZCz wzi -
o w su mie udzia 195 czon ków. Po -
rz dek ob rad we dug któ re go prze bie -
ga y po szcze gól ne ze bra nia opu bli ko -
wa li my w ma jo wym wy da niu na sze -
go Biu le ty nu nr 2 (82).
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Wma ju br. Ra da Nad zor cza na -
szej Spó dziel ni ogo si -

a III edy cj kon kur su na naj pik niej -
sze bal ko ny i ogród ki przy do mo we
w za so bach GSM „Lu iza”. Ce lem kon -
kur su – tak jak w ubie gych la -

tach – by o uzy ska nie es te tycz ne go
wy gl du oto cze nia i ele wa cji bal ko -
no wych bu dyn ków GSM „Lu iza”.
Kon kurs przy czy nia si te do pro mo -
cji wród miesz ka ców osie dli dba o -
ci o es te ty k naj bli sze go oto cze nia.

Najpikniejsze balkony 
i ogródki przydomowe

FINA III EDYCJI KONKURSU 

Czon ko wie po zy tyw nie oce ni li za -
rów no spra woz da nie Ra dy Nad zor czej
jak i Za rz du Spó dziel ni. Nie bu dzi -
o za strze e spra woz da nie fi nan so we
za 2017 r. Po twier dzi o ono, e GSM
„Lu iza” ma sta bil ne fun da men ty fi -
nan so wo -eko no micz ne po zwa la j ce
jej funk cjo no wa bez pro ble mów
w la tach na stp nych. Zde cy do wa na
wik szo czon ków – uczest ni ków
WZCz opo wie dzia a si za udzie le -

Re gu la min kon kur su i wzór zgo sze nia
uczest nic twa w kon kur sie zo sta y do -
 czo ne do ma jo we go wy da nia Biu le -
ty nu In for ma cyj ne go GSM „Lu iza”.

W dniu 6. 09.2018 r. czte ro oso bo wa
ko mi sja kon kur so wa po wo a na przez
Ra d Nad zor cz GSM „Lu iza” do ko -
na a wi zji lo kal nej i oce ny zgo szo -

Dokoczenie na str. 2

Dokoczenie na str. 8
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niem ab so lu to rium Za rz do wi na szej
Spó dziel ni. 

Wa nym punk tem po rzd ku ob rad
te go rocz ne go WZCz by y wy bo ry no -
wej Ra dy Nad zor czej na ka den cj
przy pa da j c na la ta 2018 – 2021. Pod -
czas te go rocz ne go WZCz zgo szo no
w su mie 58 wnio sków. Gów nie do ty -
cz one pod nie sie nia stan dar du za -

miesz ki wa nia, wy ko na nia ró ne go ro -
dza ju prac re mon to wych i re no wa cyj -
nych. Wród zgo szo nych wnio sków s

i ta kie, któ re le  w ge stii wadz mia -
sta Za brze i mia sta Ru da l ska. W ce -
lu re ali za cji ta kich wnio sków, Za rzd
na szej Spó dziel ni zwró ci si pi sem nie
do wadz ww. miast. O ich spo so bie re -
ali za cji b dzie my suk ce syw nie in for mo -
wa na a mach na sze go Biu le ty nu.

Na stro nach 4-7, 10-11, 14-15 pu -
bli ku je my pe ny wy kaz zgo szo nych
wnio sków i stan ich re ali za cji
na dzie 31.08.2018 r. 

Pozytywna ocena funkcjonowania Spódzielni
Dokoczenie ze str. 1

Pod czas ob rad te go rocz ne go Wal ne -
go Zgro ma dze nia Czon ków GSM
„Lu iza” w cz ciach, któ re od by o si
w dniach od 21, 22, 24, 25, 28, 29 ma -
ja oraz 4, 5 i 7 czerw ca 2018 r. do ko -
na no wy bo ru no wej Ra dy Nad zor czej
na ka den cj w la tach 2018 – 2021. Z 9
okr gów wy bor czych kan dy do wa -
o 14 czon ków na szej Spó dziel ni.
Oso ba, któ ra uzy ska a cz nie naj wi -
cej go sów w go so wa niach na po -
szcze gól nych cz ciach WZCz, we sza
w skad no wej RN. 

Na pierw szym, in au gu ra cyj nym po -
sie dze niu, któ re od by o si 7 czerw ca
br. ukon sty tu owa a si RN w no wym
ska dzie. Ze swe go gro na do ko na no

wy bo ru Prze wod ni cz ce go RN, Vi ce
Prze wod ni cz ce go RN oraz Se kre ta -
rza RN. Na ko lej nym po sie dze niu
RN, w dniu 3 lip ca br., wy o nio no rów -
nie Ko mi sj Re wi zyj n RN i Ko mi -
sj Eks plo ata cyj n RN. Spo ród ska -
du ka dej z ww. Ko mi sji wy bra no
Prze wod ni cz ce go, Vi ce Prze wod ni -
cz ce go i Se kre ta rza.

Spo ród kan dy du j cych, na pod -
sta wie wy ni ków go so wa nia na po -
szcze gól nych cz ciach WZCz,
do ska du no wej Ra dy Nad zor czej zo -
sta y wy bra ne na st pu j ce oso by
(imio na i na zwi ska po da je my wraz
z pe nio ny mi funk cja mi w no wej
RN:

 Krzysz tof Po sta wa (Prze wod ni cz -
cy RN) 

 Se ba stian Bie kow ski (Vi ce Prze -
wod ni cz cy RN)

Kry stian To ma szow ski (Se kre tarz RN)
 Jó zef Mier nik (Prze wod ni cz cy

Ko mi sji Re wi zyj nej RN)
 Ka zi mierz Kró li kow ski (Vi ce Prze -

wod ni cz cy Ko mi sji Re wi zyj nej RN)
 Wie saw Mul ta na (Se kre tarz Ko mi -

sji Re wi zyj nej RN)
 Wal de mar Ostrow ski (Prze wod ni -

cz cy Ko mi sji Eks plo ata cyj nej)
 Kry stian Wró bel (Vi ce Prze wod ni -

cz cy Ko mi sji Eks plo ata cyj nej)
 An drzej Haj duk (Se kre tarz Ko mi -

sji Eks plo ata cyj nej)

NA KADENCJ W LATACH 2018-2021

Wybrano now Rad Nadzorcz GSM „Lu iza”

KO MU NI KAT
W zwiz ku z py ta niem za war tym w jed nym z wnio -

sków VII cz ci WZCz 2018 r. a do ty cz cym ry cza to -
we go roz li cza nia za zu y t wo d, przy po mi na my e no -
we za sa dy obo wi zu j od 01.11.2017 r.

Zgod nie z Re gu la mi nem oraz za sa da mi ogól nie obo -
wi zu j cy mi w na szym kra ju, opa t za zu y t wo -
d na le y do ko ny wa za licz ko wo ka de go mie si ca.
Jej wy so ko zo sta a wy li czo na in dy wi du al nie dla ka -
de go uyt kow ni ka lo ka lu – na pod sta wie red nie go
zu y cia wo dy w po przed nich okre sach roz li cze nio -
wych.

Opa t za wo d na le y uisz cza do 10-go dnia da -
ne go mie si ca, za któ ry usta lo no za licz k (tak sa mo
jak czynsz). Co naj mniej raz w ro ku Spó dziel nia b -
dzie do ko ny wa a roz li cze po mi dzy fak tycz nym zu -

y ciem wo dy (od czy ty elek tro nicz ne), a opa co ny mi
za licz ka mi.

Sze rzej o tym pi sa li my w wy da niach na sze go Biu le -
ty nu In for ma cyj ne go, któ re uka za y si we wrze -
niu 2017 r. (str. 14) i grud niu 2017 r. (str. 2). O zmia -
nie za sad opat za wo d, uyt kow ni cy lo ka li zo sta li rów -
nie po wia do mie ni li stow nie – od rb nym pi smem.

Wpro wa dzo na zmia na za sad roz li cza nia wo dy wy ni -
ka ze zmian prze pi sów do usta wy o VAT oraz ko niecz -
no ci do sto so wa nia we wntrz nych ure gu lo wa do obo -
wi zu j cych prze pi sów pra wa.

W przy pad ku py ta pro si my kon tak to wa si
z Dzia em Wod nym w sie dzi bie GSM „Lu iza” 41-800
Za brze, ul. Wol no ci 412, tel.: 32 278 67 12 do  13,
wew. 38.
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I. Zgod nie z art. 39 § 1 usta wy
z dnia 16.09.1982 r. Pra wo Spó dziel -
cze, w zwiz ku z art. 8ˆ3 pkt 1 usta wy
z dnia 15.12.2000 r. o spó dziel niach
miesz ka nio wych z pó niej szy mi zmia -
na mi – w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29
ma ja oraz 4, 5 i 7 czerw ca 2018 r. od -
by o si Wal ne Zgro ma dze nie Czon -
ków Gór ni czej Spó dziel ni Miesz ka nio -
wej „Lu iza” w Za brzu w cz ciach.

Na ob ra dy WZCz w cz ciach przy -
by o upraw nio nych 195 czon ków,
zdol nych do ob ra do wa nia i po dej mo -
wa nia uchwa oraz do zga sza nia wnio -
sków. W ob ra dach uczest ni czy li rów -
nie zwo u j cy ob ra dy WZCz – czon -
ko wie Za rz du:

Pre zes Za rz du mgr in. Wal de mar
Chwist oraz V -ce Pre zes Za rz du
mgr Sa bi na Mick. Ob ra dy po szcze -
gól nych cz ci WZCz otwie ra li czon -
ko wie ust pu j cej RN.

Ob ra dy pierw szej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Eu ge niusz Jar czyk.

Ob ra dy dru giej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Ka zi mierz Gon sior.

Ob ra dy trze ciej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Edward Foj cik.

Ob ra dy czwar tej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Eu ge niusz Jar czyk.

Ob ra dy pi tej cz ci Wal ne go Zgro -
ma dze nia Czon ków GSM „Lu iza”
otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor czej
Eu ge niusz Jar czyk.

Ob ra dy szó stej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Eu ge niusz Jar czyk.

Ob ra dy siód mej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Edward Foj cik.

Ob ra dy ósmej cz ci Wal ne go Zgro -
ma dze nia Czon ków GSM „Lu iza”
otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor czej
Krzysz tof Po sta wa

Ob ra dy dzie wi tej cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu -
iza” otwo rzy czo nek Ra dy Nad zor -
czej Kry stian Wró bel.

II. Otwie ra j cy po szcze gól ne Ze bra -
nia czon ko wie Ra dy Nad zor czej od -
czy ta li ze bra nym li st pe no moc nictw.

III. Ka da z cz ci Wal ne go Zgro ma -
dze nia wy bra a Pre zy dium Wal ne go
Zgro ma dze nia.

Od re dak cji. W pra cach Pre zy dium
po szcze gól nych cze ci WZCz uczest ni -
czy o 36 czon ków na szej Spó dziel ni. 

IV. Przy j cie Po rzd ku Ob rad: Ogó -
em go so wa o 187 upraw nio nych,
w tym za: 181, prze ciw: 0

V. Ka da z cz ci Wal ne go Zgro ma -
dze nia wy bra a  czo n Ko mi sj Skru -
ta cyj no -Wnio sko wo -Wy bor cz.

Od re dak cji. W su mie w pra cach
ww. Ko mi sji po szcze gól nych cz ci
WZCz uczest ni czy o 27 czon ków na -
szej Spó dziel ni.

VI. W ob ra dach Wal ne go Zgro ma -
dze nia udzia wzi o 195 upraw nio -
nych do go so wa nia na ogól n licz -
b 2783 upraw nio nych czon ków
GSM „Lu iza”.

Na po szcze gól nych cz ciach Wal -
ne go Zgro ma dze nia przed sta wio ne
zo sta y: spra woz da nie z dzia al no ci
Ra dy Nad zor czej i Za rz du
za rok 2017, spra woz da nie fi nan so we
za rok 2017 wraz z opi ni bie ge go re -
wi den ta z prze pro wa dzo ne go ba da nia
bi lan su za 2017 r. Nad spra woz da nia -
mi od by y si dys ku sje.

VII. Prze wod ni cz cy Pre zy dium po -
szcze gól nych cz ci Wal ne go Zgro ma -
dze nia wy st pi li z wnio skiem o pod j -
cie uchwa w na st pu j cych spra wach:

Uchwa a Nr 1/2018 w spra wie za -
twier dze nia spra woz da nia z dzia al no -
ci Ra dy Nad zor czej za rok 2017.

Ogó em go so wa o 193 upraw nio -
nych, w tym za: 179, prze ciw: 6.
Uchwa  przy j to.

Uchwa a Nr 2/2018 w spra wie za -
twier dze nia spra woz da nia z dzia al no -
ci Za rz du za rok 2017.

Ogó em go so wa o 192 upraw nio -
nych, w tym za: 177, prze ciw: 5.
Uchwa  przy j to.

Uchwa a Nr 3/2018 w spra wie za -
twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -
go za rok 2017.

Ogó em go so wa o 193 upraw nio -
nych, w tym za: 180, prze ciw: 6.
Uchwa  przy j to.

Uchwa a Nr 4/2018 w spra wie po -
dzia u nad wy ki bi lan so wej
za rok 2017.

Ogó em go so wa o 194 upraw nio -
nych, w tym za: 181, prze ciw: 5.
Uchwa  przy j to.

Uchwa a Nr 5/2018 w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium Pre ze so wi
Za rz du mgr in. Wal de ma ro wi Chwi -
sto wi za dzia al no w ro ku 2017.

Ogó em go so wa o 195 upraw nio -
nych, w tym za: 180, prze ciw: 9.
Uchwa  przy j to.

Uchwa a Nr 6/2018 w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium V -ce Pre zes
Za rz du mgr Sa bi nie Mick za dzia al -
no w ro ku 2017.

Ogó em go so wa o 195 upraw nio -
nych, w tym za: 180, prze ciw: 7.
Uchwa  przy j to.

Uchwa a Nr 7/2018w spra wie wpro -
wa dze nia zmian w Sta tu cie spó dziel ni.

Ogó em go so wa o 192 upraw nio -
nych, w tym za: 176, prze ciw: 0.
Uchwa  przy j to.

VIII. Prze wod ni cz cy Ko mi sji Wy -
bor czych po szcze gól nych cz ci Wal -
ne go Zgro ma dze nia Czon ków przed -
sta wi li ze bra nym li st kan dy da tów
do Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”.

Po przed sta wie niu li sty kan dy da tów
do Ra dy Nad zor czej, Ko mi sje roz da y
obec nym kar ty do go so wa nia w go so -
wa niu taj nym. Na zgo szo nych kan dy -
da tów Wal ne Zgro ma dze nia Czon -
ków w cz ciach go so wa y w go so wa -
niach taj nych po przez wrzu ce nie wy -
pe nio nych kart wy bor czych do urn.

Uchwa a Nr 8/2018 w spra wie wy -
bo ru czon ków Ra dy Nad zor czej. 

Ogó em go so wa o upraw nio -
nych: 194, za: 167, prze ciw: 3. Uchwa -
 przy j to.

Od re dak cji: Sze rzej o wy bo rze
no wej Ra dy Nad zor czej GSM „Lu -
iza” pi sze my na str. 2.

WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZON KÓW GSM „LUIZA” W ZABRZU W CZCIACH

Pro to kó z ob rad (Frag men ty)
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Czon ko wie GSM „Lu iza” na po szcze gól nych cz -
ciach WZCz zgo si li na st pu j ce wnio ski:

PIERW SZA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Gen de Gaul -

le’a 2. W imie niu miesz ka ców ul. Gen. de Gaul le’a 2-10
po now nie zga sza my pro b o wy rów na nie po dwór ka tucz -
niem o gra nu la cji 10-15 mm wraz z uwa o wa niem, aby wo -
da opa dów desz czo wych nie spu ki wa a pod o a do je dy nej
stu dzien ki, któ ra jest ci gle za ty ka na spy wa j cym pia skiem.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. 3-go Ma -

ja 35-37a. Czy jest kto z Za rz du GSM „Lu iza”, któ ry mo -
e po wia do mi miesz ka ców bu dyn ków nr 35, 35a, 37 i 37a
kie dy miesz ka nia ww. bu dyn ków b d pod  czo ne do nit -
ki cie pow ni czej. W któ rym ro ku przy pusz czal nie mo na si
spo dzie wa tych ro bót. Wg Biu le ty nów In for ma cyj nych
spra wa to czy si od 2014 r. [...] in for ma cj z Biu le ty nów
Nr 1 i 2 z 2018 ro ku zna my ale nie ma w nich ter mi nów.

Odp.: Pod  cze nie ww. nie ru cho mo ci do sie ci cie pow -
ni czej b dzie mo li we po uzy ska niu od po wied nie go za pew -
nie nia ze stro ny ZPEC Za brze oraz po po zy ska niu kre dy -
tu na sfi nan so wnie ter mo mo der ni za cji (a wraz z ni pod -
 cze nie c.o. i c.w.u.). 

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Gen. de

Gaul le’a 30. Ska dam wnio sek o wy mia n drzwi wej cio -
wych z uli cy i z pla cu. Wnio sek jest ska da ny od kil ku lat.
Lo ka to rzy pa c fun dusz re mon to wy. W od po wie dzi „sy -
szy my” – nie ma rod ków na fun du szu re mon to wym.
W zwiz ku z tym na su wa si py ta nie co si dzie je z ty mi pie -
nidz mi? Uli ca de Gaul le’a jest jed n z wa niej szych ulic
na sze go mia sta wic za su gu je na god ny wy gld. Na ja -
kim eta pie znaj du j si pra ce zwi za ne z pod  cze niem
do sie ci cen tral ne go ogrze wa nia bu dyn ków za kwa li fi ko -
wa nych do pod  cze nia?

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców nie -
ru cho mo ci przy uli cy Gen. de Gaul le’a 24-30A.

Pod  cze nie ww. nie ru cho mo ci do sie ci cie pow ni czej

b dzie mo li we po uzy ska niu od po wied nie go za pew nie -
nia ze stro ny ZPEC Za brze oraz po po zy ska niu kre dy tu
na sfi nan so wanie ter mo mo der ni za cji (a wraz z ni pod  -
cze nie c. o. i c. w. u.). 

Wnio sek nr 4
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Go ethe -

go 14-16. 1. Pod  cze nie do sie ci cie pow ni czej, 2. Ocie -
ple nie bu dyn ku i dre na, 3. Wy rów na nie dro gi do jaz do wej
i za bu do wa nie blo kad na wje dzie i wy je dzie, aby nie par -
ko wa y oso by ob ce, nie za mel do wa ne na po se sji. 4. Wy mia -
na do mo fo nu w klat ce bu dyn ku nr 14.

Odp.: Ad. pkt. 1 i 2. Pod  cze nie ww. nie ru cho mo ci
do sie ci cie pow ni czej b dzie mo li we po uzy ska niu od -
po wied nie go za pew nie nia ze stro ny ZPEC Za brze oraz
po po zy ska niu kre dy tu na sfi nan so wanie ter mo mo der ni -
za cji (a wraz z ni pod  cze nie c.o. i c.w.u.).

Ad. pkt 3. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo -
na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan -
so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Ad. pkt. 4. Wy mia na ta bli cy przy zy wo wej (do mo fo nu)
zo sta nie wy ko na na do dnia 30.09.2018 r.

Wnio sek nr 5
czon ka za miesz ka e go przy w Za brzu, ul. Gen. de

Gaul le’a 16. Zga szam pro b o wy mia n drzwi piw nicz -
nych od po dwór ka z sa mo za my ka czem. Ak tu al nie s po -
wy bi ja ne szy by z po wo du prze ci gu, s nie szczel ne.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.
Wy bi te szy by w drzwiach wyj cio wych z ty u bu dyn ku zo -
sta y wy mie nio ne.

Wnio sek nr 6
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. 3-go Ma -

ja 37. Pro sz o do cie ple nie tu ne lu prze jaz do we go mi dzy
bu dyn kiem nr 37a, a bu dyn kiem nr 39. Pro sz o po zy tyw -
ne roz pa trze nie mo je go wnio sku w ro ku ka len da rzo -
wym 2018.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce zo sta n wy ko na -
ne do dnia 30.11.2018 r.

Wnio sek nr 7
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Gen. de

Gaul le’a 12. Pro sz o wy ja nie nie w spra wie miet ni ka,

Wykaz wnio sków zgo szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Czon ków GSM „Lu iza”
w czciach w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29  maja

oraz 4, 5, 7 czerwca 2018 r.
Stan realizacji wniosków na dzie 31 sierpie 2018 r.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WAL NEGO ZGRO MA DZE NIA CZON KÓW

któ ry mia by na mia r XXI w. a jest zro bio na to tal na „po -
pe li na”. Mia by nie do po zna nia czy li za mkni ty i za -
da szo ny.

Odp.: Po mi mo bra ku rod ków na fun du szu re mon to wym
ww. nie ru cho mo ci, za to ka miet ni ko wa zo sta a po sa do -
wio na w je dy nym mo li wym miej scu. Po nad to in for mu -
je my, e Spó dziel nia roz da lo ka to rom klu cze do ww. sta -
no wi ska miet ni ko we go – po uzgod nie niach z Po wia to wym
In spek to rem Nad zo ru Bu dow la ne go.

Wnio sek nr 8
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Bu chen -

wald czy ków 20a. 1. Ocie ple nie bu dyn ku 20a – kie dy? 2.
Kie dy bu dy nek b dzie pod  czo ny do nit ki cie pow ni czej?

Odp.: Ad. pkt. 1 i 2 Pod  cze nie ww. nie ru cho mo ci
do sie ci cie pow ni czej b dzie mo li we po uzy ska niu od -
po wied nie go za pew nie nia ze stro ny ZPEC Za brze oraz
po po zy ska niu kre dy tu na sfi nan so wa nie ter mo mo der ni -
za cji (a wraz z ni pod  cze nie c. o. i c. w. u.). 

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków pierw sza cz
WZCz go so wa a: za: 27, prze ciw: 0. 

DRU GA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Chro bo ka 10. Wy ko na in sta la cj c. o. oraz do cie pli bu -
dy nek przy ul. Chro bo ka 8 i 10. Wszy scy lo ka to rzy wy ra -
a j zgo d na wy ej wy mie nio n in we sty cj.

Odp.: Trwa j ne go cja cje z Urz dem Miej skim w Ru dzie
l. i fir m „W glo koks” w spra wie re ali za cji nit ki cie pow -
ni czej na uli cy Chro bo ka.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Ks.

Nie dzie li 59. Na pra wi za pa dli ny przy dy la ta cjach bu dyn -
ku po za o e niu od grom ni ków tj. nr bu dyn ku 59-59f,
po obu stro nach. Na le y przy wie zie mi i wy rów na.

Odp.: Od stro ny fron tu bu dyn ku te ren zo sta zni we lo -
wa ny. W naj bli szym cza sie ro bo ty ziem ne zo sta n do ko -
czo ne. Tym sa mym zo sta nie do dnia 30.09.2018 r. upo rzd -
ko wa ny te ren od stro ny bal ko nów.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Ko -

ko ta 162. Wnio sku j o spo wo do wa nie pod nie sie nia es te -
ty ki po dwó rza przy ww. ad re sie, po przez wy rów na nie po -
wierzch ni oraz spo wo do wa nie od no wie nia ga ra y tam e
si znaj du j cych.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce do ty cz ce pod nie -
sie nia es te ty ki b dzie mo na wy ko na po zgro ma dze niu
od po wied nich rod ków fi nan so wych na kon cie fun du szu
re mon to we go oraz po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz -
ka ców ww. nie ru cho mo ci. Od no nie ga ra y – ich bra -
my zo sta n od no wio ne.

Wnio sek nr 4
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Ks.

Nie dzie li 59. Za bu do wa ogro dze nie miet ni ka po mi dzy
bu dyn ka mi Ks. Nie dzie li 59-61.

Odp.: Uzy ska no zgo d wa ci cie la grun tu. Spó dziel nia
jest w trak cie kom ple to wa nia do ku men ta cji tech nicz -
nej – zgod nie z wy mo ga mi UM Ru da l ska.

Wnio sek nr 5
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Ko -

ko ta 145. Usu ni cie szkód gór ni czych mi dzy blo ka mi w Ru -
dzie l, ul. Ko ko ta i ul. Rów no le ga (usu ni cie za le wi ska).

Odp.: Dzia Szkód Gór ni czych KWK „Biel szo wi ce” zo bo -
wi za si do na pra wy po wsta ych szkód i usu ni cia za le wi ska.

Wnio sek nr 6
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Ks.

Nie dzie li 53. 1. Pro si my o za da sze nie miet ni ka przy ul.
Ks. Nie dzie li 53-53a z po wo dów hi gie nicz nych oraz go  -
bi. Zmie ni wej cie do miet ni ka z przo du i za mkn furt -
k z po wo du gry zo ni. 2. Prze su n po jem nik na odzie po -
ni ej ju tam sto j ce go po jem ni ka. 3. Zga sza ny by bal -
kon kil ka krot nie z po wo du za cie ków w bo ku 53a.

Odp.: Ad. pkt. 1. Za da sze nie oraz za mkni cie za to ki
miet ni ko wej b dzie mo li we po uzy ska niu pi sem nej
zgo dy wik szo ci lo ka to rów ww. nie ru cho mo ci. Po nad -
to in for mu je my, e zo sta nie prze pro wa dzo na an kie ta ma -
j ca na ce lu wy ra e nie opi nii lo ka to rów. 

Ad. pkt. 2. Wi zja lo kal na nie wy ka za a ko niecz no ci prze -
su ni cia ww. po jem ni ka.

Ad. pkt. 3. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce zo sta y wy ko na ne.

Wnio sek nr 7
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Spor tow ców 14. My miesz ka cy Ru dy l. przy ul. Spor tow -
ców 14 zwra ca my si z pro b do Za rz du Spó dziel ni o usu -
ni cie nie rów no ci przy wy je dzie z po se sji na uli c Spor -
tow ców 14. Od 2 lat ju in ter we nio wa em w Za rz dzie ale
bez efek tów. Cho dzi o du e nie rów no ci przy wy je dzie na ul.
Spor tow ców, któ re po wo du j uszko dze nie wy je da j cych
z po se sji sa mo cho dów oso bo wych, po wo du jc szko dy.
Pro si my o za a twie nie pro by. O przy sa niu ko mi sji (wi zja
lo kal na) pro sz mnie po wia do mi te le fo nicz nie.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków dru ga cz
WZCz go so wa a: za: 17, prze ciw: 0.

TRZE CIA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ków za miesz ka ych w Za brzu, przy ul. Ka wi ka 24.

W zwiz ku z co raz czst szym po ja wia niem si ta bli czek z za -
ka zem wy pro wa dza nia psów w par kach czy na pla cach za -
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baw, po win no si po in for mo wa miesz ka ców, np. wy wie -
sza jc in for ma cj na klat kach scho do wych, e jest to nie zgod -
ne z pra wem, po nie wa „Ogra ni cza pra wa wa ci cie li
psów”. Te re ny ta kie prze zna czo ne s do wspól ne go uyt ko -
wa nia. W za mian wnio sku j o po sta wie nie ta bli czek ty pu „po -
sprz taj po swo im psie” oraz ko niecz no ci usta wie nia od -
po wied nich ko szy przy traw ni kach. Nie jed no krot nie z wo recz -
kiem w r ce mu sia am prze spa ce ro wa pó osie dla. Ta kie po -
su ni cie b dzie na pew no skut ko wa wy ro zu mia o ci ze stro -
ny mi o ni ków traw ni ków oraz mi o ni ków psów.

Go sów za: 18, prze ciw: 0.
Odp.: Zo sta y roz wie szo ne na ta bli cach in for ma cyj nych

ogo sze nia „Po sprz taj po swo im psie” we wszyst kich
na szych klat kach scho do wych.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Ka wi ka 26.

Do ty czy – wpro wa dze nia jed ne go kie run ku ru chu wzdu
blo ku przy ul. Ka wi ka 26-26b w Za brzu. Pro sz o pi smo po -
na gla j ce UM w Za brzu w spra wie jw. po wo u jc si na od -
po wied MZDiJ z dnia 19.09.2017 r. uzna j cy wnio sek za za -
sad ny i mia by zre ali zo wa ny do ko ca I kwar ta u 2018 r.

Go sów za: 21, prze ciw: 0.
Odp.: UM w Za brzu zre ali zo wa zmia n or ga ni za cji ru -

chu dro go we go w sierp niu br.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Po rdzi ka 7.

Wnio sku j o jak naj szyb sze ocie ple nie bu dyn ku przy ul. Po -
rdzi ka 1-7 oraz ma lo wa nie klat ki scho do wej.

Go sów za: 18, prze ciw: 0.
Odp.: Ocie ple nie bu dyn ku zo sta nie wy ko na ne naj -

szyb ciej jak tyl ko b dzie to mo li we w ra mach po zy ska -
nych kre dy tów fi nan so wych. Na to miast ma lo wa nie klat -
ki scho do wej zo sta nie uj te w pla nie ma lo wa nia kla tek scho -
do wych na 2019 r.

Wnio sek nr 4
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Po rdzi ka 7.

Wnio sku j o do cie ple nie bu dyn ku.
Go sów za: 19, prze ciw: 0.
Odp.: Ocie ple nie bu dyn ku zo sta nie wy ko na ne naj -

szyb ciej jak tyl ko b dzie to mo li we w ra mach po zy ska -
nych rod ków fi nan so wych – kre dy tów.

Wnio sek nr 5
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Po rdzi -

ka 19. 1. Do ty czy za bu do wy miet ni ka przy ul. Dz. Ro da 2.
Do ty czy chod ni ka przy ul. Po rdzi ka w stro n Kar czew skie go.

Go sów za: 21, prze ciw: 0.
Odp.: Ad. pkt. 1. Za bu do wa miet ni ka przy ul. Dz. Ro -

da 4-6 jest mo li wa po uzy ska niu pi sem nej zgo dy wik szo -
ci miesz ka ców za miesz ka ych przy ul. Dz. Ro da 2-8.

Ad. pkt. 2. Pra ce po le ga j ce na wy ko na niu chod ni ka pro -
wa dz ce go z ul. Po rdzi ka w stro n ul. Kar czew skie go zo -
sta n wy ko na ne do dnia 30.11.2018 r.

Wnio sek nr 6
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Po rdzi ka 5. 1.

Do ty czy do pro wa dze nia do sta nu nor mal no ci przej cia po -
mi dzy blo ka mi ul. Po rdzi ka – klat ka 7-9 (wy rów na nie na -
wierzch ni, do sto so wa nie scho dów do po ru sza nia si z wóz -
ka mi dzie ci cy mi i in wa lidz ki mi. 2. Wy re mon to wa, wy ma -
lo wa ca  klat k scho do w bu dyn ku przy ul. Po rdzi -
ka 5. 3. Co z ter mo izo la cj blo ków przy ul. Po rdzi ka? Wnio -
sku j o do ko cze nie tych prac roz po cz tych kil ka na cie lat
te mu a za po wia da nych do uko cze nia na 2017 rok.

Go sów za: 21, prze ciw: 0.
Odp.: Ad. pkt. 1. Uru cho mio no zle ce nie na re mont scho -

dów te re no wych – pra ce zo sta n wy ko na ne do dnia
30.11.2018 r.

Ad. pkt. 2. Ma lo wa nie klat ki scho do wej zo sta nie uj te
w pla nie ma lo wa nia kla tek scho do wych na 2019 r.

Ad. pkt. 3. Ocie ple nie bu dyn ku zo sta nie wy ko na ne naj -
szyb ciej jak tyl ko b dzie to mo li we w ra mach po zy ska -
nych rod ków fi nan so wych – kre dy tów.

Wnio sek nr 7
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Ka wi -

ka 9. 1. Za bu do wa dasz ki nad bal ko na mi w blo ku nr 9,
przy ul. Ka wi ka. Jest to po now ny wnio sek [...] i zo sta od -
rzu co ny z po wo du bra ku rod ków na kon cie fun du szu re -
mon to we go. Wg mo jej wie dzy obec nie te rod ki s – tyl -
ko kwe stia ce ny wy ko na nia. 2. rod ki z nad wy ki bi lan -
so wej w pew nej cz ci pro po nu j prze zna czy na po pra -
w czy sto ci na te re nie Za bo rze -Pó noc tj. za bu do wa nie
ko szy na mie ci na te re nach na le  cych do GSM „Lu -
iza” – po nie wa jest per ma nent ny brak ko szy na ca ym
osie dlu. Rów nie nie ma gdzie wy rzu ca nie czy sto ci
po swo ich pu pi lach (pie skach). Pro sz o upo rzd ko wa nie
te re nów na le  cych do GSM „Lu iza”, szcze gól nie przy ul.
Ol cho wej (ko o ko lek tu ry LOT TO).

Go sów za: 20, prze ciw: 0.
Odp.: Ad. pkt. 1. Uru cho mio no zle ce nie na za bu do w

dasz ków nad bal ko na mi na ostat nim pi trze – pra ce zo sta -
n wy ko na ne do 30.11.2018 r.

Ad. pkt. 2. Spra wa za ku pu oraz ob su gi ko szów na mie -
ci zo sta nie pod da na ana li zie, a te ren przy ko lek tu rze LOT -
TO zo sta nie uprzt ni ty po roz bu do wie ww. pa wi lo nu.

CZWAR TA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kor czo -

ka 61. W ro ku 2017 ja i in ni miesz ka cy blo ku na traw ni -
ku od stro ny bal ko no wej zor ga ni zo wa li my klomb z ró -
ny mi ro li na mi ozdob ny mi (kwia ty, krze wy i in ne). Dba my
o to i rów nie w tym ro ku. Suk ce syw nie do ka da jc co raz
wi cej ro lin ozdob nych. W zwiz ku z tym czy jest mo li -
we za bu do wa nie z fun du szy Spó dziel ni „Lu iza” 2 a wek
przy le ga j cych do te go klom bu w ce lu sp dze nia cza su
miesz ka ców w bez po red nim kon tak cie z ww. klom bem.
PS. Je stem wy ra zi cie lem wo li rów nie in nych czon ków
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Spó dziel ni „Lu iza” miesz ka j cych w tym bu dyn ku lecz nie -
obec nych dzi siaj na Wal nym Zgro ma dze niu.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Agre sto -

wej 5. Ze wzgl du na bar dzo sa be ci nie nie wo dy (cza sa -
mi brak mo li wo ci ko rzy sta nia z pral ki oraz pie cy ka ga -
zo we go) bar dzo pro sz o wy mia n pio nów wod nych.
Obec ne ule ga j cz stym awa riom. S one od po nad 50 lat.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce zo sta y uj te w pla -
nach re mon to wych na II kwar ta 2019 r.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków czwar ta cz
WZCz go so wa a: za: 16, prze ciw: 0.

PI TA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kra si skie -

go 24. 1. Za mon to wa owie tle nie w bra mie wjaz do wej. 2.
Wy rów na te ren po dwór ka w oko li cy klat ki 22-30. 3. Wy -
ko na ter mo mo der ni za cj bu dyn ku.

Odp.: Ad. pkt. 1. Owie tle nie w bra mie zo sta o wy ko na ne.
Ad. pkt. 2. Wy rów na nie po dwór ka zo sta nie wy ko na ne

do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 3. Ww. nie ru cho mo nie jest uj ta w pla nie „Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro do wi sko na la -
ta 2014 – 2022 li kwi da cji ni skiej emi sji” ze wzgl du na brak
zgo dy wik szo ci miesz ka ców. Po nad to in for mu je my, e
pra ce ter mo mo der ni za cyj ne s pra ca mi to wa rzy sz cy mi
przy pod  cze niu bu dyn ku do sie ci cie pow ni czej.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kra si skie -

go 28. 1. Wy ko na po now ne wy rów na nie i mo der ni za cj
dro gi we wntrz nej w po dwór ku po mi dzy klat ka mi 22-30,
przy ul. Kra si skie go. Ostat nia po praw ka na wierzch ni
w nie wiel kim stop niu po pra wi a wa run ki do jaz du i doj cia
do miet ni ków – szcze gól nie w okre sie spo rych opa dów
i w okre sie zi mo wym. 2. Za mon to wa owie tle nie w bra -
mach wjaz do wych – naj ko rzyst niej z czuj k ru chu. 3. Wy -
ko na ter mo mo der ni za cj blo ku. 4. Wy mie ni drzwi
na strych w klat ce nr 28.

Odp.: Ad. pkt. 1. Wy rów na nie po dwór ka zo sta nie wy -
ko na ne do 30.11.2018 r.

Ad. pkt. 2. Owie tle nie w bra mie zo sta o wy ko na ne.
Ad. pkt. 3. Ww. nie ru cho mo nie jest uj ta w pla nie „Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro do wi sko na la -
ta 2014 – 2022 li kwi da cji ni skiej emi sji” ze wzgl du na brak
zgo dy wik szo ci miesz ka ców. Po nad to in for mu je my, e
pra ce ter mo mo der ni za cyj ne s pra ca mi to wa rzy sz cy mi
przy pod  cze niu bu dyn ku do sie ci cie pow ni czej.

Ad. pkt. 4. Na pra wio no drzwi wej cio we na strych.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kor czo ka 83.

Pro sz o wy ko na nie par kin gu sa mo cho do we go dla blo ku
i je go lo ka to rów za miesz ku j cych przy ul. Kor czo ka 83 (par -
king na le y wy ko na przy blo ku na uli cy Kor czo ka 85). Za -
zna czam, i koszt te go par kin gu nie ob ci y znacz nie (fi -
nan so wo) Spó dziel ni „Lu iza”. W chwi li obec nej sta wia -
my tam sa mo cho dy, lecz znaj du j si tam pa gór ki, wznie -
sie nia i do y. Pro sz si po chy li nad tym wnio skiem.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 4
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kra si skie -

go 30. 1. Kto od po wia da za wy sy pa nie wi ru na po dwór -
ku. Niech kto od no wa to spraw dzi i po pra wi. 2. Lo ka tor
na dru gim pi trze pro wa dzi re mont po nad rok. Ma te ria
do re mon tu jest ska da ny na klat ce, przed drzwia mi lo ka -
to ra. Nie mo na prze cho dzi, jest bez prze rwy brud no, znisz -
czo ny tynk. Jak to b dzie jesz cze du go trwa o.

Odp.: Ad. pkt. 1. Doj cie do za to ki miet ni ko wej zo sta -
nie wy ko na ne z kost ki bru ko wej, na to miast na resz t te -
re nu zo sta nie wy sy pa ny tu cze ka mien ny – pra ce zo sta -
n wy ko na ne do 30.11.2018 r.

Ad. pkt. 2. Prze pro wa dzo no roz mo w dys cy pli nu j c z lo -
ka to rem o za ka zie ska do wa nia ma te ria ów na klat ce
scho do wej.

Wnio sek nr 5
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kra si skie -

go 28. 1. Wy mia na drzwi wej cio wych na strych lub wzmoc -
nie nie za mkni cia drzwi. 2. Utwar dze nie po dwó rza (doj -
cia) do miet ni ka. Pod czas desz czu po wsta je bo to. 3. Za -
mon to wa owie tle nie we wjaz dach z ul. Kra si skie go
do po dwór ka (lam py z czuj ni ka mi ru chu).

Odp.: Ad. pkt. 1. Na pra wio no drzwi wej cio we na strych.
Ad. pkt. 2. Wy rów na nie te re nu zo sta nie wy ko na ne

do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 3. Owie tle nie w bra mie zo sta o wy ko na ne.

Wnio sek nr 6
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Ko by li -

skie go 3. 1. Trwa e utwar dze nie pod o a na po dwór ku, 2.
Za mon to wa nie na da chu kol ców od stra sza j cych go  bie. 3.
Usu ni cie gniaz da go  bi umiej sco wio ne go mi dzy klat -
k 3 i 5 (od str uli cy) – tu po ni ej da chu.

Odp.: Ad. pkt. 1. Wy rów na nie te re nu zo sta nie wy ko na -
ne do dnia 30.11.2018 r.

Ad. pkt. 2. Mon ta kol ców na da chu zo sta nie wy ko na -
ny do dnia 30.11.2018 r.

Ad. pkt. 3. Gniaz do zo sta o usu ni te i miej sce za bez pie -
czo ne przed po now nym wej ciem pta ków.

Dokoczenie na str. 10
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I miejsce. Ruda lska – Biel szo wi ce, ul. Bielszowicka 91 

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

III miejsce. Ru da l ska – Biel szo wi ce, ul. Bielszowicka 91 a

KATEGORIA BALKONY

nych bal ko nów i ogród ków do kon kur su
na naj ad niej szy bal kon i na naj ad niej szy
przy do mo wy ogró dek w za so bach GSM
„Lu iza”.

W su mie zgo szo no trzy na cie bal ko -
nów oraz ogród ków, gów nie z re jo nu Ru -
da l ska – Biel szo wi ce oraz Za brze – Za -
bo rze. Ko mi sja przy j a punk ta cj w ska li
od 1 do 6 pkt. Su ma uzy ska nych punk tów
przy zna nych przez po szcze gól nych czon -
ków Ko mi sji, de cy do wa a o uzy ska nym
miej scu w kon kur sie.

W ka te go rii naj ad niej szy bal -
kon I miej sce za j bal kon zgo szo ny
przez Ha li n i Jó ze fa Sznaj de rów, za -
miesz ka ych w Ru dzie l skiej, przy ul.
Biel szo wic kiej 91. 

– Kwia ty po sa dzi am w drew nia nych
skrzyn kach na bal ko nie, gdy tyl ko Spó -
dziel nia w bu dyn ku uko czy a bu do w bal -
ko nów ta ra so wych. By o to chy ba 5 lat te -
mu. W tym miesz ka niu miesz ka my
od pra wie 30 lat. Je stem wic z tym miej -
scem moc no zwi za na. Za le y mi wic
na ad nym oto cze niu. My my za cz li ja ko
pierw si, po tem in ni po szli w na sze la dy.
Od wie lu lat ma my ogró dek dzia ko wy,
gów nie z drze wa mi owo co wy mi. Std te
za mi o wa nie do przy ro dy i ad nych wi do -
ków. Tu jest nie co ina czej – znacz nie wi -
cej kwia tów ni w na szym ogród ku dzia ko -
wym. Miesz kam na par te rze i wo kó te go
bal ko nu ma my te pik nie ukwie co ny przy -
do mo wy ogró dek. W su mie jest na co po pa -
trze i si czym za chwy ca. Szcze gól nie lu -
bi w tym ogród ku po lne kwia ty, np.
sto krot ki, mar ga ret ki. Ró e ho du j przede
wszyst kim ja ko krze wy lub drzew ka. Uwiel -
biam te so necz ni ki. Ukwie co ny na ca ej
swej du go ci bal kon jest wic uzu pe nie -
niem wik szej ca o ci – mó wi Ha li na
Sznaj der, zwy ci czy ni w kon kur sie, w ka -
te go rii naj ad niej szy bal kon. W po przed -
nich edy cjach te go kon kur su zaj mo wa -
am III i II miej sce. Cie sz si, e tym ra zem
za j am pierw sze miej sce. W pie l gna cji
bal ko no wych i ogro do wych ro lin po ma ga
mi wnucz ka – zwasz cza przy pod le wa niu.
Trze ba tyl ko te go pil no wa, zwasz cza pod -
czas tak su che go la ta jak w tym ro ku.

(Wy po wied nie au to ry zo wa na).

Dokoczenie ze str. 1
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Najpikniejsze balkony i ogródki przydomowe

I miejsce. Za brze – Za bo rze, ul. Czereniowa 6

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

III miejsce. Ru da l ska – Biel szo wi ce, ul. Bielszowicka 91 a

KATEGORIA OGRÓDKI PRZYDOMOWEII miej sce za j bal kon zgo szo ny przez
Alek san dr Bi nien d za miesz ka  w Za -
brzu, przy ul. Agre sto wej 5. III miej sce
za j bal kon zgo szo ny przez Ka ta rzy n
Li pow sk za miesz ka  w Ru dzie l skiej,
przy ul. Biel szo wic kiej 91a. 

W ka te go rii naj ad niej szy ogró dek przy -
do mo wy I miej sce za j ogró dek po o o -
ny w Za brzu, przy ul. Cze re nio wej 6,
zgo szo ny przez An n Gra bow sk. 

– Cie szy mnie, e mój ogró dek zna laz
uzna nie ko mi sji kon kur so wej i oka za si
w sil nej kon ku ren cji – naj ad niej szy. Ma on
za le d wie kil ka lat – mó wi An na Gra bow -
ska, zwy ci czy ni kon kur su w ka te go rii naj -
ad niej szy ogró dek przy do mo wy. Wszyst -
ko za cz o si kil ka lat te mu, gdy nasz bu -
dy nek zo sta pod da ny ter mo mo der ni za cji.
Wte dy stwier dzi am, e przy da o by si
ad niej sze oto cze nie wo kó nie go. Miesz -
kam tu ju 9 rok. Cho to nie du go, to za -
le y mi na ad nym oto cze niu. Za cz am
do skrom nie –  po obu stronach wej cia
do klat ki scho do wej. Nastpnie prze szam
na dru ga stro n chod ni ka, wzdu mo je go
bu dyn ku. Te ren na któ rym za cz am urz -
dza ogró dek to by nie co za nie dba ny,
udep ta ny traw nik. Jest co pie l gno wa bo
ogró dek zaj mu je po nad 200 me trów kw. Co
ro ku wy da j na na sa dze nia, gów nie kwia -
tów ok. 500 z. Nie daw no po sa dzi am
mo de krze wy. Ogro dem zaj mu j si sa ma.
S sie dzi tyl ko mi ki bi cu j, a od cza su
do cza su po chwa l, e ad ny ogró dek. Szko -
da, e ko mi sja kon kur so wa nie od wie dzi -
a mo je go ogród ka w czerw cu. Wte dy to
wy gl da na praw d pik nie, bo ga ty w ró -
ne go ro dza ju wio sen ne kwia ty. Cho mam
ju swo je la ta, to jed nak ce ni so bie to, e
mam za j cie, nie nu dzi mi si.

(Wy po wied nie au to ry zo wa na).

II miej sce za j ogró dek po o o ny
w Za brzu, przy ul. Lesz czy no wej 2, zgo -
szo ny przez Je rze go Jes sa. III miej sce
za j ogró dek po o o ny w Ru dzie l -
skiej, przy ul. Biel szo wic kiej 91a, zgo -
szo ny przez Ka ta rzy n Li pow sk. 

Od re dak cji.
Re la cj z uro czy ste go spo tka nia ze

zwy ciz ca mi i na gro dzo ny mi w kon kur -
sie za mie ci my w gru dnio wym wy da niu
na sze go Biu le ty nu.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WAL NEGO ZGRO MA DZE NIA CZON KÓW

Wnio sek nr 7
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kor czo -

ka 72. 1. Usta wie nie ko szy na mie ci przy klat kach wej -
cio wych. 2. Skró ce nie wy so ko ci drzew wzdu uli cy jw. 3.
Wy rów na nie chod ni ka przy klat kach wzdu uli cy (wy brzu -
sze nia). 

Odp.: Ad. pkt. 1 i 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b -
dzie mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod -
ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru -
cho mo ci.

Ad. pkt. 3. Wy sto so wa no pi smo do Urz du Mia sta w Za -
brzu z pro b o wy rów na nie chod ni ka.

Wnio sek nr 8
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kor czo -

ka 72. 1. In sta la cja ko szy na mie ci przy wej ciu do kla -
tek. 2. Skró ce nie wy so ko ci drzew przy bu dyn ku wzdu
chod ni ka. 3. wy rów na nie chod ni ka przy po se sji.

Odp.: Ad. pkt. 1, 2 i 3 – patrz odp. na Wnio sek nr 7.

Wnio sek nr 9
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Wol no -
ci 359. 1. Prze zna czy ca y zysk, 500 tys. z. na ob ni e -
nie staw ki czyn szo wej dla miesz ka ców w za so bach GSM
„Lu iza”. 2. Po ci gni cie nit ki cie pow ni czej dla bu dyn ku
nr 359-361.

Odp.: Ad. pkt. 1. Pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia
Czon ków GSM „Lu iza” zo sta a pod j ta uchwa a do ty cz -
ca prze zna cze nia zy sku.

Ad. pkt. 2. Ww. nie ru cho mo nie jest uj ta w pla nie „Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro do wi sko na la -
ta 2014 – 2022 li kwi da cji ni skiej emi sji” ze wzgl du na brak
zgo dy wik szo ci miesz ka ców.

Wnio sek nr 10
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Wol no -
ci 426. 1. Re wi ta li za cja te re nu obok bu dyn ku Wol no -
ci 426 na sku tek dzia al no ci in we sty cyj nej fir my FOR -
TUM (te re ny zie lo ne, mu rek opo ro wy). 2. Wy dzie le nie sta -
no wi ska na od pa dy i po wik sze nie po jem ni ka na pla sty -
ki. 3. Sfi na li zo wa nie za po wie dzia nych prac do ty cz cych
re mon tu po dwór ka. 4. Re mont za po wie dzia ny w 09.2016
ro ku bal ko nu znaj du j ce go si nad wej ciem do bu dyn -
ku. 5. Na pra wa (udro nie nie) ry nien. 6. Co zro bi z lo -
ka to rem (ra mi), któ rzy za nie czysz cza j klat k scho do w
i kar mi zwie rz ta (ko ty) i pta ki przy wej ciu do bu dyn -
ku.

Odp.: Ad. pkt. 1. Trwa j roz mo wy z fir m „For tum” w spra -
wie do pro wa dze nia ww. te re nu do sta nu pier wot ne go.

Ad. pkt. 2. Przy re mon cie po dwór ka sta no wi sko miet -
ni ko we zo sta nie wy dzie lo ne oraz zwró ci my si do Urz -
du Mia sta w Za brzu o po wik sze nie za to ki miet ni ko wej
o po jem ni ki se gre ga cyj ne.

Ad. pkt. 3. Re mont po dwór ka zo sta nie wy ko na ny
do 31.11.2018 ro ku.

Ad. pkt. 4. Pra ce dotyczce bal ko nu zo sta n wy ko na ne
do 15.11.br.

Ad. pkt. 5. Czysz cze nie i na pra wa ry nien zo sta nie wy -
ko na na do 31.10.2018 r.

Ad. pkt. 6. Wy wie szo no ogo sze nie na klat ce scho do wej
do wszyst kich miesz ka ców o nie do kar mia nie pta ków wo -
kó bu dyn ku.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków pi ta cz
WZCz go so wa a: za: 27, prze ciw: 0.

SZÓ STA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Biel -

szo wic kiej 91-95. Ul. Biel szo wic ka 91-95 wnio sek o ogro -
dze nie ku bów na od pa dy umiesz czo nych przy blo kach.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo -
na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie -
ru cho mo ci.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Biel -

szo wic kiej 96. 1. Chcia bym si do wie dzie ile Spó dziel -
nia pa ci od se tek od za ci gni tych kre dy tów, 2. W ja kim
ban ku bie rze kre dy ty. 

Odp.: Ad. pkt. 1.  BGK (Bank Go spo dar stwa Kra jo -
we go) – z pre mi ter mo mo der ni za cyj n kre dyt wy no -
si – jed no mie sicz ny WI BOR + 2,5 p. p.
 WFO iGW dla ce lów ter mo mo der ni za cji z cz cio -

wym umo rze niem kre dy tu: 3%. 
 ING Bank l ski dla ce lów ter mo mo der ni za cji kre dyt

wy no si jed no mie sicz ny WI BOR + 2,4 p. p. 
Ad. pkt. 2. Spó dziel nia na dzie dzi siej szy ko rzy sta z kre -

dy tów i po y czek w trzech ban kach.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Biel -

szo wic kiej 95. 1. Wy ko na oryn no wa nie lub in ne go ro dza -
ju za bez pie cze nia, by w cza sie opa dów desz czu, bal ko ny
z gór nych kon dy gna cji nie za le wa y bal ko nów z dol nych
kon dy gna cji (po wo du je to nisz cze nie ele wa cji i nie tyl ko. 2.
Prze pro wa dzi de ra ty za cj szczu rów przez za ga zo wa nie
nor przed blo kiem przy ul. Biel szo wic kiej 95 od stro ny bal -
ko nów. Do tych cza so we wy ka da nie trut ki przez  ko lej ne 4
la ta nie da o ad ne go efek tu.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo -
na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie -
ru cho mo ci.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków szó sta cz
WZCz go so wa a: za: 17, prze ciw: 0. 

Dokoczenie ze str. 7
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WAL NEGO ZGRO MA DZE NIA CZON KÓW

SIÓD MA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Lom py 32.

Miesz ka cy na sze go blo ku zwra ca j si do GSM „Lu iza”
z pro b o re mont klat ki i scho dów, po nie wa s one bar -
dzo znisz czo ne. Rów nie pro si my, aby z ze wntrz bu dyn ku
usu n od pa da j ce tyn ki, po nie wa za gra a j bez pie cze -
stwu. Pro si my o po zy tyw ne roz pa trze nie na szej spra wy.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we klat -
ki scho do wej b dzie mo na wy ko na po zgro ma dze niu od -
po wied nich rod ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re -
mon to we go oraz po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz -
ka ców ww. nie ru cho mo ci. Zbi cie od pa rzo ne go tyn ku
na ele wa cji zo sta o wy ko na ne.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Kos sa -

ka 11. 1. Mam licz ni ki na wo d a na rzu ca j mi ry czat. Ja -
kie s kon se kwen cje nie pa ce nia za nie zu y t wo d bo
za ni nie pa c. 2. Klat ka scho do wa by a 18 lat nie ma -
lo wa na. Ad mi ni stra cja Spó dziel ni wy tu ma czy a si, e s -
siad ma mi nus (nie pa ci za czynsz).

Odp.: Ad. pkt. 1. Patrz: str. 2. Przy po mnie nie – Ko -
mu ni kat o no wych za sa dach roz li cza nia zu y tej wo dy.

Ad. pkt. 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo -
na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan -
so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Lesz czy -

no wej 7. Po now nie wnio sku j o wy ko na nie miejsc par kin -
go wych u zbie gu ulic: Lesz czy no wej, Ka wi ka, Po rdzi ka
i Kar czew skie go.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 4
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Lesz czy -

no wej 7. Pro sz (po now nie) o utwar dze nie te re nu po mi -
dzy blo kiem przy ul. Lesz czy no wej 7 a miet ni kiem – skle -
pi kiem (aby pod czas ule wy zie mia i piach nie by y zmy wa -
ne na chod nik i uli c).

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo -
na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi -
nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie -
ru cho mo ci.

Wnio sek nr 5
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Lesz czy -

no wej 29. Zro bi za my ka ny no wy miet nik, przy ul. Lesz -
czy no wej 27-29.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 6
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. P. Skar gi 10.

Ko lej ny raz ska dam wnio sek o re mont da chu i po sta wie -
nie no wych ko mi nów na ul. P. Skar gi 10.

Odp.: Wnio sek mo e zo sta roz pa trzo ny po za ci gni ciu
cz ci kre dy tu przez miesz ka ców. Spó dziel nia zwró ci a si
do ban ku o prze pro wa dze nie sy mu la cji za ci gni cia kre dy tu.

Wnio sek nr 7
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Lesz czy no -

wej 4 1. Par king przy ul. Cze re nio wej 2. 2. Par king przy ul.
Mo drze wio wej bo to po kost ki po desz czu. 3. Scho dy (na -
pra wa) od chod ni ka wzdu ul. Mo drze wio wej zej cie
do ul. Ka wi ka do przy stan ku przy ul. Ka wi ka. 4. Wy bu do -
wa nie no wych scho dów od blo ku nr 4 w kie run ku ul. Mo -
drze wio wej na par king. 5. Do sta wie nie przy pia skow ni cy
a wek dla ro dzi ców przed blo kiem przy ul. Lesz czy no wej 4b
oraz przed klat ka mi do 4, 4a, 4b. 6. Sprz ta nie kla tek scho -
do wych przy ul. Lesz czy no wej 4, 4a, 4b 2, 2a, 2b 6, 6a, 6b.
Stwier dzam: jest brud no (pod o gi, pa j czy ny). Zi m od nie -
a nie, je sie ni li cie. 7. Ho dow la go  bi na bal ko nie II p.
przy ul. Lesz czy no wej 4b (ten Pan tu ma czy si Stra y Miej -
skiej e ma cho r cór k. Tyl ko, e ta cór ka ma oko o 34 la -
ta). Nad mie niam, e go  bie s szkod ni ka mi i py tam co Spó -
dziel nia z tym zro bi. 8. Wy re mon to wa wej cia przy ul. Lesz -
czy no wej 4b (mam zdj cia mo g po ka za).

Odp.: Ad. pkt. 1 i 5. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re -
mon to we klat ki scho do wej b dzie mo na wy ko na po zgro -
ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so wych na kon cie
fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska niu zgo dy wik szo -
ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Ad. pkt. 2. Te ren na któ rym jest po o o ny par king, przy ul.
Mo drze wio wej, nie na le y do GSM „Lu iza”.

Ad. pkt. 3. GSM „Lu iza” zwró ci a si z pi smem
do Urz du Mia sta w Za brzu o na pra w ww. scho dów. 

Ad. pkt. 4. Ww. te ren jest pry wat ny. 
Ad. pkt. 6. Uwa gi do ty cz ce utrzy my wa nia czy sto ci

w bu dyn ku oraz na te re nie przy le ga j cym zo sta y prze ka -
za ne do fir my JO KER.

Ad. pkt. 7. GSM „Lu iza” zwró ci a si do miesz ka ca ho -
du j ce go go  bie na bal ko nie o na tych mia sto we za prze sta -
nie ww. prak tyk, pod gro b skie ro wa nia spra wy do s du.

Ad. pkt. 8. Zo sta o uru cho mio ne zle ce nie na re mont scho -
dów wej cio wych do klat ki scho do wej bu dyn ku przy ul.
Lesz czy no wej 4b w Za brzu. Pra ce zo sta n wy ko na ne
do dnia 31.10.2018 r.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków siód ma cz
WZCz go so wa a: za: 20, prze ciw: 0. 

Wnio sek nr 8 zo sta od rzu co ny.

Dokoczenie na str. 14
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Wma jo wym wy da niu na sze go Biu le ty nu In for ma cyj -
ne go Nr 2 (82) na str. 6 opu bli ko wa li my pi smo Ro -

ma na Pi ku y – Ko mi sa rza Kon kur su pn. Mo der ni za cja
Ro ku 2017 in for mu j ce o za pro sze niu na szej Spó dziel -
ni (na pod sta wie re ko men da cji udzie lo nej przez WFO iGW
w Ka to wi cach) do udzia u w XXII Edy cji ww.  Ogól no -
pol skie go Kon kur su.

W dniu 24 sierp nia br. od by a si, uro czy sta ga la w Sa li
Wiel kiej Zam ku Kró lew skie go w War sza wie ogo sze nia
wy ni ków i wr cze nia na gród XXII edy cji Ogól no pol -
skie go Kon kur su Otwar te go pn. Mo der ni za cja Ro -
ku 2017. W spo tka niu wzi udzia m.in. Pa we Cie -
ko – Gów ny In spek tor Ochro ny ro do wi ska.

W te go rocz nej edy cji Kon kur su star to wa o a 540 re ali -
za cji z ca e go kra ju. Na gro dy zo sta y przy zna ne w 12 ka -
te go riach. Wr czo no tak e na gro dy in sty tu cji i me diów spra -
wu j cych pa tro nat nad Kon kur sem. 

Mi o nam po in for mo wa, e Na gro d Gów ne go In spek -
to ra Ochro ny ro do wi ska otrzy ma a Gór ni cza Spó -
dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza” za re ali za cj za da nia
in we sty cyj ne go pn. „Ter mo mo der ni za cja 32 bu dyn ków
miesz kal nych wie lo ro dzin nych w Za brzu, w tym li kwi -
da cja ró de ni skiej emi sji (pie ców w glo wych) i pod -
 cze nie do miej skiej sie ci cie pow ni czej”.

Przy po mnij my, e za da nie to by o do fi nan so wa ne przez:
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie oraz przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach – w ra mach „Pro gra mu prio ry te to we go KAW KA”. 

W efek cie zre ali zo wa nej in we sty cji m.in. zmniej szo no
emi sje: py ów o ok. 90 ton/rok, tlen ków azo tu o ok. 2
ton/rok, dwu tlen ku siar ki o ok. 12 ton/rok, dwu tlen ku w -
gla o ok. 1200 ton/rok. Uzy ska no tak e oszczd no ener -
gii ciepl nej w wys. 7200 GJ/rok, tj. ok. 2000 MW ener gii
ciepl nej. W prze li cze niu na w giel ka mien ny jest to
oszczd no ok. 360 ton w gla ka mien ne go rocz nie.

Or ga ni za to rzy ww. Kon kur su ogo si li tak e in ter ne to wy

ple bi scyt – go so wa nie na naj po pu lar niej sze wród in ter -
nau tów re ali za cje w Pol sce. W ka te go rii „Ele wa cje i ter -
mo re no wa cje” bez a pe la cyj nie I miej sce za j a na sza Spó -
dziel nia za re ali za cj za da nia in we sty cyj ne go jw. – uzy -
sku jc po nad 10 tys. go sów, tj. o kil ka ty si cy go sów
wi cej ni kon ku ren ci.

Po ni ej pu bli ku je my przy zna ne na szej Spó dziel ni dy plo -
my i sta tu et k.

Zna cz ce wy ró nie nie dla GSM „Lu iza”
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Wza so bach na szej Spó dziel ni jest
jesz cze 48 bu dyn ków (cz -

nie 1985 lo ka li miesz kal nych) w któ -
rych cie pa wo da uyt ko wa jest uzy ski -
wa na w wy ni ku pod grza nia wo dy
przez a zien ko we pie cy ki ga zo we. Jak
do wo dzi wie lo let nia prak ty ka ta ki sys -
tem nie jest do ko ca bez piecz ny. Co
ja ki czas sy szy my o za tru ciach spa -
li na mi ga zo wy mi (tj. tlen kiem w -
gla). Licz ba ta kich zda rze w okresie
grzewczym  IX 2017 - IV 2018 r.
na te re nie Za brza wy nio sa: 78,
a w Ru dzie l. w 2017 r.: 135 (da ne
licz bo we po cho dz z Ko mend Miej -
skich Pa stwo wej Stra y Po ar nej
w Za brzu i Ru dzie l.). 

Teo re tycz nie spa li ny ga zo we s od -
pro wa dza ne do prze wo dów ko mi no -
wych bu dyn ku. Pi sze my teo re tycz nie,
bo w prak ty ce zda rza si cz sto nie pra -
wi do wo dzia a j ca wen ty la cja. Spo wo -
do wa ne jest to tym, i miesz ka cy blo -
ku j od pyw zu y te go po wie trza oraz
nie do pro wa dza j wie e go po wie trza
(we dug wy ma ga nej nor my jest to
– 70m3/h). Bar dzo istot n rze cz jest
brak wa ci wej re gu la cji pod grze wa cza
wo dy oraz mo li wo nie szczel no ci
prze wo dów spa li no wych. Urz dze -
nia te wy ma ga j przede wszyst kim
ser wi su i wa ci we go nad zo ru, (m.in.
okre so wych, re gu lar nych prze gl -
dów tech nicz nych) któ ry spo czy wa
na ich bez po red nich uyt kow ni -
kach. A z tym by wa ró nie...

Tak si ska da, e w za so bach miesz ka -
nio wych GSM „Lu iza” zna cz ca cz
bu dyn ków (78 bu dyn ków, cz nie 2225
miesz ka) ko rzy sta z cie pej wo dy uyt -
ko wej do star cza nej wraz z cen tral nym
ogrze wa niem przez miej skie przed si bior -
stwa cie pow ni cze w Za brzu i Ru dzie l -
skiej. Nie jed no krot nie s to bu dyn ki
w któ rych daw niej funk cjo no wa y pie cy -
ki ga zo we. Tak by o np. w bu dyn kach
przy ul.: Ja ow co wej 3-5, 12, 14, 16, 18,
20, 22, Ka wi ka 13, 15, Lesz czy no -
wej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Orze cho -
wej 2, 4, 6, 8, 17, 19, Kor czo ka 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, Cze re nio wej 2-a,
4-a, 6-a, Ol cho wej 10, Ka li no wej 28

Cie pa wo da
– bez piecz nie i oszczd nie

KO MU NI KAT

Firma Fortum przygotowaa dla mieszkaców zasobów GSM „Luiza”
bardzo korzystn ofert rabatow. 

Poniej prezentujemy Specjalny Voucher rabatowy przesany nam przez
ww. firm.

Specjalny Voucher rabatowy
Dla mieszkaców Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej ,,Luiza”

Voucher
 15% rabatu na gaz dla domu
 15% rabatu na prd dla domu*
Voucher naley wykorzysta do 30 kwietnia 2019 roku.

Masz pytania? +48 122 100 000,    dodomu@fortum.com
Skontaktuj si z nami Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdask

*Rabat na okres promocyjny do 30.04.2019 roku.

w Za brzu a w Ru dzie l skiej: przy
ul. Rów no le gej 7, 7a i Ko ko ta 145.

Gów ny mi ar gu men ta mi za li kwi da -
cj in dy wi du al nych ga zo wych ogrze -
wa czy wo dy s bez pie cze stwo i kom -
fort za miesz ki wa nia. Ze wzgl du
na wy st pu j c daw niej i obec nie
(okre so wo i o ró nym stop niu na si le nia)
eks plo ata cj gór ni cz – nie ma eko no -
micz nie uza sad nio nych mo li wo ci
za bez pie cze nia (w za so bach miesz ka -
nio wych znaj du j cych si na te re -
nach od dzia y wa nia szkód gór ni czych)
szczel no ci ga zo wych prze wo dów spa -
li no wych. Cie po sie cio we wy klu cza za -
gro e nie za tru ciem spa li na mi. Po nad -
to jest to roz wi za nie nie za wod ne – cie -
pa wo da o od po wied niej tem pe ra tu rze
jest za wsze pod r k. Nie bez zna cze nia
s rów nie oszczd no ci fi nan so we,
gdy wy eli mi no wa ne zo sta j kosz ty re -
mon tów i prze gl dów ww. urz dze. 

Od 2019 r. b dzie wy ma ga ny rocz -
ny prze gld z do pusz cze niem urz -
dze nia do uyt ko wa nia. Od pa da j
te kosz ty eks plo ata cyj ne (ob ci a j -
ce da n nie ru cho mo) ko mi nów (prze -
wo dów) spa li no wych w bu dyn kach
z pie cy ka mi ga zo wy mi. I na ko niec
jesz cze jed na do bra wia do mo:
li kwi da cja pie cy ków ga zo wych w a -
zien kach wca le nie mu si by fi nan so -
wa ne bez po red nio przez miesz ka -
ców. Gro ma dzo ny fun dusz re mon to wy
z da nej nie ru cho mo ci sta no wi do bre
ró do po kry cia kosz tów ca e go przed -
si wzi cia. Tym bar dziej, e mo -
na sta ra si o uzy ska nie pre fe ren cyj -
ne go kre dy tu.

Bli szych in for ma cji za in te re so wa nym
miesz ka com udzie la Dzia Tech nicz ny
na szej Spó dziel ni.

KO MU NI KAT
In for mu je my, e nie daw no na st -
pi a zmia na lo ka li za cji punk tu
ka so we go MO NE TII dla Re jo -
nu II GSM „Lu iza” w Ru dzie
l skiej – Biel szo wi cach z ul.
Biel szo wic kiej 98 na Pa wi lon
Han dlo wy (Ip.) przy ul. Ró yc kie -
go 30 w Ru dzie l skiej – Wir ku.
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ÓSMA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Ka li no -

wej 13. 1. Wy sto so wa pi smo do od po wied nie go wy dzia -
u UM w Za brzu o wy zna cze nie no we go przej cia dla pie -
szych na ul. Kor czo ka w re jo nie bu dyn ku nr 74a (po mi -
dzy ist nie j cym skrzy o wa niem przy Ban ku l skim a przy -
stan kiem au to bu so wym li nii 89, 234). 2. Wy sto so wa pi -
smo do UM w Za brzu o mo li wo czst sze go przy ci na nia
y wo po tu wzdu chod ni ka usy tu owa ne go po mi dzy bu -
dyn kiem przy ul. Ka li no wej 11e, a ul. Kor czo ka 74a. Nie -
przy ci na ny y wo pot po wo du je, e po opa dach desz czu, nie -
gu brak jest mo li wo ci ko rzy sta nia z chod ni ka. 3. Wy re -
mon to wa chod nik wzdu ca e go bu dyn ku przy ul. Ka li -
no wej 13 (zwasz cza przy wej ciach do kla tek scho do wych).

Odp.: Ad. pkt. 1. Ze wzgl du na bli sko przej cia dla
pie szych le  ce go na wy so ko ci Kor czo ka 83, GSM „Lu -
iza” zwró ci a si do UM w Za brzu z pro b o prze nie sie -
nie lub wy zna cze nie no we go przej cia dla pie szych. 

Ad. pkt. 2. GSM „Lu iza” zwró ci a si pi sem nie do UM
w Za brzu o ko niecz no czst sze go przy ci na nia y wo po -
tu przy chod ni ku pro wa dz cym od Kor czo ka 74a do uli -
cy Ka li no wej 11e.

Ad. pkt. 3. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b -
dzie mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy -
ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Ka li no -

wej 13. Wy ko na na pra w za pad ni te go chod ni ka
przed klat k (po opa dach desz czu zbie ra si wo da) i two -
rzy roz le wi sko.

Odp.: Re mont cz ci chod ni ka przed klat k scho do w
zo sta wy ko na ny.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Za brzu, przy ul. Mo drze -

wio wej 4. Wno si my o wy ci cie su chych drzew przy ul. Mo -
drze wio wej.

Odp.: GSM „Lu iza” zwró ci a si do Urz du Mia sta w Za -
brzu o wy ci cie su chych drzew w pa sie dro go wym.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków ósma cz
WZCz go so wa a: za: 17, prze ciw: 0.

DZIE WI TA CZ WZCz:

Wnio sek nr 1
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Mio do wej 15. 1. Pro si my o wy re mon to wa nie, ewen tu al -
nie wy mia n aw ki przed blo kiem. 2. Wy mie ni ka fel ki
na scho dach wej cio wych i za o y oka dzi n an ty po li zgo -
w (obec nie ka fel ki od pa da j i ka da jest z in nej pa ra fii). 3.

Usu n tj. wy ci reszt ki y wo po tu (b dzie to es te tycz niej -
sze i ta sze w utrzy ma niu). 4. Na pra wi ubyt ki w tyn ku
po od pad ni tej ta bli cy (po dzi cio le pod da chem).

Odp.: Ad. pkt. 1. Na pra wa aw ki zo sta a wy ko na na.
Ad. pkt. 2. Re mont scho dów i wy mia n ka fe lek zle co -

no wy ko naw cy – pra ce zo sta n wy ko na ne do dnia
30.11.2018 r.

Ad. pkt. 3. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b -
dzie mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy -
ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Ad. pkt. 4. Ubyt ki tyn ku pod da chem bu dyn ku zo sta n
wy ko na ne w okre sie je sien nym pod czas uzu pe nie nia kra -
tek wen ty la cyj nych stro po da chów.

Wnio sek nr 2
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul. Za -

men ho fa 2. Zwra cam si z wnio skiem o wy ci cie drze wa
przy ul. Za men ho fa 2c, wy mia n do mo fo nów na ko do we,
wsta wie nie, za my ka nych na klucz, drzwi do piw ni cy.

Odp.: GSM „Lu iza” zo y a wnio sek o wy ci cie drze -
wa. Wy dzia Ochro ny ro do wi ska UM w Ru dzie l skiej
nie wy ra zi zgo dy. Wy mia na do mo fo nów i wsta wie nie drzwi
do piw ni cy b dzie mo li wa po zgro ma dze niu od po wied -
nich rod ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to -
we go oraz po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców
ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 3
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 10. Pro sz o wy mia n rur wod nych w piw -
ni cy. Ru ry s w bar dzo zym sta nie i prze cie ka j. Ru ry s
na pra wia ne przez na ka da nie obej mek gu mo wych. 

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b dzie
mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru -
cho mo ci. Po nad to in for mu je my, e usu wa nie awa rii ww.
in sta la cji wod nej zle ca ne s na bie  co.

Wnio sek nr 4
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 10. Pro sz o przy ci cie drzew – brzo zy ze
wzgl du na ich wy so ko.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b dzie
mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy -
ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 5
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 21. Wnio sku j o na tych mia sto we usu ni cie
za gro e nia y cia, któ re sta no wi zmur sza a wierz ba, któ rej
je den z ko na rów o red ni cy pó me tra i du go ci 6 me trów
ju spad na chod nik. Szcz ciem, e nikt nie zgi n bo by -
a wie czo ro wa po ra.

Dokoczenie ze str. 11
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Odp.: Zo o no wnio sek do UM w Ru dzie l skiej (Wy -
dzia Ochro ny ro do wi ska) o po zwo le nie na wy cin k przed -
mio to we go drze wa. Drze wo zo sta nie usu ni te na tych miast
po uzyska niu po zwo le nia.

Wnio sek nr 6
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 21. Wnio sku j o wy ci cie drzew po sa dzo -
nych w nie prze pi so wej od le go ci od cian bu dyn ku.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce b dzie mo na wy -
ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz po uzy ska -
niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru cho mo ci.

Wnio sek nr 7
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 21. Wnio sku j o prze nie sie nie bez piecz ni -
ka elek trycz ne go do ty cz ce go owie tle nia klat ki scho do -
wej i do mo fo nu z klat ki 21a do klat ki 21b oraz wy ko na
za bez pie cze nia urz dze elek trycz nych, tak jak wy ko na no
w klat ce 21a.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b dzie
mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru -
cho mo ci.

Wnio sek nr 8
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 21. Po now nie wnio sku j aby or ga ni zo wa
ze bra nia spra woz daw cze i wy bor cze na prze mian raz
w Biel szo wi cach i raz w Ha lem bie.

Odp.: Ze wzgl du na znacz nie mniej sz licz b miesz ka -
ców – czon ków GSM „Lu iza” w Ha lem bie (w po rów na niu
do Biel szo wic) – nie ma pod staw do te go ty pu roz wi za.

Wnio sek nr 9
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 21. Wnio sku j o wy mia n lub od po wied ni
re mont do mo fo nu, któ ry bar dzo cz sto jest nie spraw ny.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b dzie
mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru -
cho mo ci.

Wnio sek nr 10
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Ener ge ty ków 21. Wnio sku j o za pla no wa nie wy mia ny rur
do pro wa dza j cych wo d do miesz ka, po nie wa przy rów -
no cze snym ko rzy sta niu przez kil ku lo ka to rów z wo dy, ci -
nie nie jest zni ko me.

Odp.: Wy mie nio ne we wnio sku pra ce re mon to we b dzie
mo na wy ko na po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków
fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go oraz
po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców ww. nie ru -
cho mo ci. Po nad to in for mu je my, e usu wa nie awa rii ww.
in sta la cji wod nej zle ca ne s na bie  co.

Wnio sek nr 11
czon ka za miesz ka e go w Ru dzie l skiej, przy ul.

Za men ho fa 2. Pro sz GSM „Lu iza” o wy ci cie drze wa,
któ re ro nie przy ul. Za men ho fa 2c. Ko ro na drze wa jest
bar dzo roz o y sta i ju pod cho dz ga  zie do ele wa cji
uszka dza jc j. Pro sz o po zy tyw ne roz pa trze nie wnio -
sku.

Odp.: GSM „Lu iza” zo y a wnio sek o wy ci cie drze -
wa. Wy dzia Ochro ny ro do wi ska UM w Ru dzie l skiej
nie wy ra zi zgo dy.

Za przy j ciem zgo szo nych wnio sków dzie wi ta cz
WZCz go so wa a: za: 11, prze ciw: 0. 

Po zy tyw na oce na wy ko rzy sta nia rod ków fi nan so wych
W la tach 2013 -2017 w na szej Spó -

dziel ni by o re ali zo wa ne przed si -
wzi cie in we sty cyj ne w sze ro kim za -
kre sie rze czo wym oraz o du ej war to -
ci fi nan so wej – tzw. Pro gram KAW -
KA. Je go przed mio tem by a ter mo mo -
der ni za cja 32 bu dyn ków miesz kal -
nych wie lo ro dzin nych zlo ka li zo wa -
nych w Za brzu, w tym li kwi da cja
ró de ni skiej emi sji i pod  cze nie
do miej skiej sie ci cie pow ni czej. Pro -
gram ten by re ali zo wa ny przy zna cz -
cym wspar ciu fi nan so wym Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach. Udzie le nie te go wspar cia

by o jed nak mo li we po spe nie niu
przez GSM „Lu iza” wie lu wa run -
ków i kry te riów. Ich nie do trzy ma nie
gro zi o do tkli wy mi kon se kwen cja mi,
m. in. cof ni ciem udzie lo nych (przy -
zna nych) po y czek fi nan so wych i do -
ta cji. W tej spra wie po mi dzy na sz
Spó dziel ni a WFO iGW w Ka to wi -
cach zo sta y za war te trzy umo wy. 

W dniach 6 – 14 sierp nia br. kon tro -
le rzy WFO iGW prze pro wa dzi li kon -
tro l pra wi do wo ci wy ko rzy sta nia
rod ków jw. W wie lo stro ni co wym (9
stron) szcze gó o wym Pro to ko le po -
kon trol nym czy ta my, m.in. cyt.: „Za kres
rze czo wy za da nia zre ali zo wa no zgod nie

z har mo no gra mem rze czo wo -fi nan so -
wym z dnia 30.12.2014 r. co po twier dzi -
a w dniu kon tro li wi zja lo kal na…”). 

Kon tro la nie wnio sa te za strze e
co do sta nu for mal no -praw ne go re -
ali zo wa ne go przed si wzi cia. Re ali -
za cja in we sty cji na st pi a zgod nie
z ter mi na mi przy j ty mi w Umo -
wach po y czek a osi gni cie efek tów
rze czo wych na st po wa o kil ka mie -
si cy przed umow ny mi ter mi na mi.
W cy to wa nym Pro to ko le czy ta my
rów nie, e: „Su ma rycz ny efekt eko -
lo gicz ny (…) jest zgod ny z pier wot ny -
mi za o e nia mi dla zre ali zo wa ne go za -
da nia”.



Wy daw ca: Gór ni cza Spó dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol -
no ci 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl   www.gsmluiza.com.pl
Re da gu je: Ze spó. Na kad 5700 egz.

KRZYÓWKA Z HASEM

Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. Atos, Por tos i Ara -
mis. 7. do ki sze nia ogór ków. 8. prze -
ciw le gy ze ni to wi. 9. ma y gaj. 12.
sil ny wi cher. 15. w r ku kow bo ja. 18.
cza sem wy sko czy z pa le ni ska. 19.
pro sto pa dy do pio nu. 20. opa ta
pocz to wa. 21. lni ca tka ni na. 24. ko -
le ga. 28. zbiór map. 30. zna jo my zza
cia ny. 31. szew ski sto ek. 32. gra
kar cia na. 33. uk ko ry ta rze ki. 36.
krew niak y ra fy. 39. chlo ro wiec. 42.
ha zar do wa gra w kar ty. 43. kro ni -
ki. 44. je den ze zmy sów. 45. kon fe -
ren cja. 46. stu denc ki pod rcz nik.

Pio no wo: 2. trans ak cja. 3. ma cie -
rzan ka. 4. ko li sty plac z uli ca mi. 5.

per spek ty wa. 6. bia y w ki nie. 9. na -
sza Gór ni cza Spó dziel nia Miesz ka -
nio wa. 10. ptak o do brym wzro ku. 11.
ude rze nie do ni. 13. umys. 14. wy -
spy ko ra lo we. 16. by sko tli wo. 17.
osto ja. 22. wy ró nia so nia. 23. kar -
tecz ka od li sto no sza. 25. dziur ka
w igle. 26. du e pu de ka. 27. pa cyn -
ki. 28. miej sce za miesz ka nia. 29.
z aba u rem. 33. ad no ta cja. 34. owoc
z mle kiem. 35. zmie nia si w po -
czwar k. 37. po karm dla ka nar -
ków. 38. drew nia ny strop. 40. ba -
zar. 41. jam nik.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 21 da dz roz wi za -
nie krzy ów ki. 

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

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

Godziny pracy:
poniedziaek w go dzi nach od 7.00 do 17.00
wtorek-pitek w go dzi nach od 7.00 do 15.00.

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

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

Punkty kasowe:
Zabrze, ul. Jaowcowa 20, poniedziaek:
8.00-16.45, wtorek-pitek: 8.00-15.00.
Ruda lska – Wirek, ul. Róyckiego  30
Pawilon Handlowy (I p.) poniedziaek-pitek:
8.00-12.00
Ru da l ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ci 22
po nie dziae k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, pit ki
w godz. 7.00-15.00.

Wane numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dzia wodny wew. 38
Dzia windykacji wew. 46
Dzia czonkowski wew. 47, 48
Ksigowo 42, 43

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

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

w godz. 7.00-22.00.

ISTOTNE TELEFONY:
 ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Stra Poarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Stra Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepownicze 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 Dwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
 RUDA LSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Stra Poarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Stra Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepownicze 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 Dwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74


