
Pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Człon -
ków na szej Spół dziel ni, któ re od by ło się
w dniach od 24 ma ja do 6 czerw ca br.
zgło szo no kil ka dzie siąt wnio sków bę dą -
cych mię dzy in ny mi efek tem sze ro kiej
dys ku sji o na szych wspól nych spra wach.
Głów nie do ty czy ły one pod nie sie nia
stan dar du za miesz ki wa nia, wy ko na nia
róż ne go ro dza ju prac re mon to wych i re -
no wa cyj nych. Nie któ re zaś od no si ły się
do zmia ny spo so bu pra cy Ra dy Nad zor -
czej, kwe stii fi nan so wo -eko no micz nych
Spół dziel ni itp. Wśród zgło szo nych wnio -
sków są i ta kie, któ re le żą po za kom pe -
ten cja mi na szej Spół dziel ni. Ich osta -

tecz nym ad re sa tem są wła dze mia sta Za -
brze i mia sta Ru da Ślą ska. W po przed nim
wy da niu na sze go Biu le ty nu in for ma cyj -
ne go (wrze sień 2012 r.) opu bli ko wa li śmy
peł ny wy kaz zgło szo nych wnio sków.
Za rząd na szej Spół dziel ni po ich prze ana -
li zo wa niu, już czerw cu br. przy stą pił
do ich suk ce syw nej re ali za cji. War to
pod kre ślić, że okre so wo prze bieg re ali za -
cji wnio sków ana li zu je tak że Ra da Nad -
zor cza GSM „Lu iza”. 

Zgod nie z za po wie dzią za miesz czo ną
w po przed nim wy da niu BI GSM „Lu iza”,
na str. 3-13 pu bli ku je my re ali za cję wnio -
sków, we dług sta nu na dzień 30.11.2012 r. 
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Zgodnie z wolą członków Spółdzielni

Jak co ro ku wkro czy li śmy w okres
grzew czy na szych miesz kań. Nie za leż nie
od spo so bu je go ogrze wa nia (cen tral ne
ogrze wa nie, pie ce wę glo we, ga zo we,
elek trycz ne, aku mu la cyj ne, ko min ko we)
kosz ty są dość du że i z ro ku na rok ro sną.
Dla te go sta ra my się aby cen ne cie pło
wy ko rzy stać moż li wie efek tyw nie. Nie ste -
ty po peł nia my przy tym sze reg błę dów wy -
ni ka ją cych z ist nie ją cych ste reo ty pów
lub bra ku fa cho wej wie dzy. 
Po�ni�żej�przy�po�mi�na�my�kil�ka�ele�men�-

tar�nych� za�sad,� któ�re� po�mo�gą� nam
w pra�wi�dło�wym�użyt�ko�wa�niu�miesz�ka�-
nia�w okre�sie�grzew�czym.�

Ob ser wuj ścia ny i okna w swo im miesz -
ka niu. Je śli za uwa żysz za wil go ce nie wy stę -

pu ją ce na ścia nach miesz ka nia lub gdy pa -
ra za czy na się skra plać np. na dol nych czę -
ściach szyb okien znak to, że w wy ni ku bra -
ku do pły wu po wie trza ze wnętrz ne go do po -
miesz czeń miesz ka nia, nad mier nie gro ma -
dzi się w nich pa ra wod na. Wi docz nym
efek tem bra ku wen ty la cji jest tak że na wie -
wa nie do miesz ka nia po wie trza po przez
krat ki wy wiew ne w kuch ni lub ła zien ce. 

Utrzy muj w okre sie zi mo wym od po -
wied nią tem pe ra tu rę (mi ni mum 18OC) we
wszyst kich po miesz cze niach miesz ka nia.
Zmniej sze nie tem pe ra tu ry (lub nie ogrze -
wa nie po ko ju, któ ry ak tu al nie nie użyt ku -
je my) sprzy ja po wsta wa niu nie ko rzyst nych,
ww. zja wisk, tj. po wsta wa nie pa ry na szy -
bach okien i za wil go ceń na ścia nach.

Pa mię taj, że spraw ność wen ty la cji w na -
szym miesz ka niu za le ży tak że od ist nie -
ją cych w bu dyn ku prze wo dów wen ty la cyj -
nych. Aby wspo móc wy wiew moż na za -
sto so wać tzw. na sa dy da cho we: nieme cha -
nicz ne – sta łe lub me cha nicz ne – ob ro to -
we (do ty czy to głów nie miesz kań na naj -
wyż szych kon dy gna cjach bu dyn ku).
Wspo ma ga ją one na tu ral ny wy wiew po -
wie trza, jed nak ich dzia ła nie jest uza leż -
nio ne od wia tru i wa run ków at mos fe rycz -
nych. Nie�za�sła�niaj�kra�tek�wen�ty�la�cyj�-
nych�w ła�zien�ce,�wc,�kuch�ni.

Pa mię taj, że wspo mnia na wy żej wil goć
nie tyl ko nisz czy na sze miesz ka nie, ale rów -

Jak użyt ko wać miesz ka nia w okre sie grzew czym?

Dokończenie na str. 2



2 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 4 (59) 2012

Każ de go ro ku w na szej Spół dziel ni wy -
ko nu je się sze ro ki za kres róż ne go ro dza -
ju ro bót re mon to wych, in we sty cji, usu wa -
nia awa rii, uste rek itp. Ja kość wy ko na nych
ro bót pod le ga we ry fi ka cji nie tyl ko przez
Dział Tech nicz ny GSM „Lu iza” ale tak że
przez miesz kań ców nie ru cho mo ści, u któ -
rych by ły te ro bo ty wy ko ny wa ne. Ze
wzglę du na wy móg Spół dziel ni, wy ko naw -
ca jest zo bo wią za ny do ze bra nia pod pi sów
od tych miesz kań ców, w któ rych by ły wy -
ko ny wa ne pra ce. Wie le ra zy zda rza się, że
miesz kań cy ta ki pro to kół pod pi su ją w do -
brej wie rze, nie spraw dza jąc do kład nie czy
nie po wsta ły po ro bo tach ja kieś uszko dze -
nia w ob rę bie je go miesz ka nia. 

Pod pi sy na zbior czym pro to ko le od bio -
ru są o ty le waż ne, że stanowią one do dat -
ko wą pod sta wą do do ko na nia płat no ści
fak tur za zre ali zo wa ne ro bo ty. Wie lo -
krot nie zda rzy ło się, że po ja kimś cza sie
miesz kań cy nie ru cho mo ści zgła sza ją
do Spół dziel ni róż ne go ro dza ju uszko dze -

nia – wska zu jąc, że są one wy ni kiem
wcze śniej wy ko na nych prac re mon to -
wych. 

W ślad za ta kim zgło sze niem, Spół dziel -
nia po dej mu je in ter wen cję u wy ko naw cy,
zwra ca jąc się o usu nię cie uszko dzeń (uste -
rek). Wy ko naw ca nie za wsze usu wa je
w try bie na tych mia sto wym – nie tyl ko dla -
te go, że już otrzy mał za pła tę, ale tak że
przedstawia pod pi sa ny przez miesz kań ców
zbior czy pro to kó ł od bio ru. Nie ste ty, na pro -
to ko łach tych moż na tak że zna leźć nie czy -
tel ne pod pi sy lub pa ra fy, któ re utrud nia ją
roz szy fro wa nie czyj to pod pis.

Dla te go ape lu je my do każ de go miesz -
kań ca: nim pod pi szesz zbior czy pro to kół
obio ru – sprawdź. Pod pisz się czy tel -
nie – z imie nia i na zwi ska. 

Le ży to w in te re sie każ de go z nas – nie
tyl ko, aby unik nąć póź niej szych spo rów,
wza jem nych pre ten sji ale tak że, aby na sze
wspól ne pie nią dze by ły wy pła ca ne za so -
lid nie wy ko na ną pra cę. 

KOMUNIKAT

Za�rząd� GSM� „Lu�iza”� ostrze�ga
miesz�kań�ców�swo�ich�za�so�bów�miesz�-
ka�nio�wych� przed krą�żą�cy�mi� po do�-
mach�oszu�sta�mi,� któ�rzy�po�da�jąc� się
za pra�cow�ni�ków� na�szej� Spół�dziel�ni
pró�bu�ją�wy�łu�dzić�za�licz�ki�na po�czet
wy�mia�ny�okien,�drzwi�czy�wy�po�sa�że�-
nia�miesz�kań.
In�for�mu�je�my,�że�fir�my�wy�ko�nu�ją�ce

zle�ce�nia�na rzecz�na�szej�Spół�dziel�ni�ni�-
gdy�nie�po�bie�ra�ją żad�nych�za�li�czek.

KOMUNIKAT

In for mu je my, że w Wi gi lię Bo że go
Na ro dze nia 24.12.2012 roku , ad mi ni -
stra cja na szej Spół dziel ni ma dzień wol -
ny od pra cy. Wy żej wy mie nio ny dzień
od pra co wa no w so bo tę 8.12.2012 r.

Nim pod pi szesz – sprawdź

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 za�da�wa�ne�przez
człon�ków i na�jem�ców Spół�dziel�ni�py�-
ta�nia�w kwe�stiach�praw�nych.
Py�ta�nia�moż�na za�da�wać�tak�że te�le�-

fo�nicz�nie�dzwo�niąc�na nu�mer�te�le�fo�-
nu 32 278-67-13� wewn. 47,� Dział
Człon�kow�ski� –� w każ�dy� pią�tek
w godz. 10.00-12.00.
Od�po�wie�dzi� udzie�la� rad�ca� praw�ny

Spół�dziel�ni�mgr�Bo�gu�sław�Ru�mas.�

Zastąpienie
gazu sieciowego
gazem płynnym

Nie daw no zre zy gno wa łem z sie cio -
we go ga zu ziem ne go do star cza ne go
do mo je go miesz ka nia. W za mian za -
in sta lo wa łem w mo jej kuch ni bu tlę
na gaz płyn ny Pro pan -Bu tan. Jed nak
są siad zwró cił mi uwa gę, że jest to nie -
le gal ne. Czy miał ra cję? 

Sy tu acja o któ rej mo wa w py ta niu
jest sprzecz na z pra wem. 

Za stą pie nie ga zu sie cio we go do pro -
wa dzo ne go do miesz kań ga zem z bu -
tli, jest za ka za ne prze pi sa mi Roz po rzą -
dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia
12.04.2002 roku Dział IV, Rozdz. 7
par. 157, pkt 6. cyt. „Za�bra�nia�się�sto�-
so�wa�nia�w jed�nym�bu�dyn�ku�ga�zu
płyn�ne�go�i ga�zu�z sie�ci�ga�zo�wej”.�

nież jest po wo dem wzro stu opłat za ogrze -
wa nie. Dzie je się tak dla te go, po nie waż pod -
grze wa my pa rę wod ną za war tą w po wie -
trzu na sze go miesz ka nia. Gdy pa ry jest
za du żo za czy na się ona skra plać, np.
na dol nych czę ściach szyb. Z tego powodu
mo że my spo dzie wać się wzro stu za po trze -
bo wa nia na cie pło oraz zwią za nych z je go
zu ży ciem większych opłat. Gdy, po przez
od po wied nią wy mia nę po wie trza, utrzy ma -
my w miesz ka niu ni ski po ziom wil got no -
ści (do 50%) mo że my li czyć na mniej sze
ra chun ki za cie pło.

Je śli po sia dasz okna z mi kro wen ty la cją,
któ ra jest formą wie trze nia po miesz czeń,
się gnij do in struk cji okien, aby świa do mie
i pra wi dło wo je użyt ko wać tak, aby wie -
dzieć kie dy ma my okno roz sz czel nić
a kie dy je za mknąć. 

Je śli w swo im miesz ka niu po sia dasz na -
wiew ni ki (umiesz cza ne w gór nej czę ści
okna lub obok okna w ścia nie) wpro wa -
dzasz od po wied nią ilość po wie trza z ze -
wnątrz do miesz ka nia. Pa mię taj, ze na -
wiew ni ki zo sta ły tak skon stru owa ne, aby
wpływ zim ne go po wie trza w okre sie zi -
mo wym na stę po wał w gór nej czę ści po -
miesz cze nia, gdzie gro ma dzi się po wie trze
cie plej sze. Dzię ki te mu ma my uczu cie, że
przez miesz ka nie prze pły wa po wie trze
o tem pe ra tu rze po ko jo wej. Sprawdź czy,
zgod nie z za sa da mi wen ty la cji na tu ral nej,
na wiew ni ki zo sta ły za mon to wa ne w po -
miesz cze niach „czy stych” tj.: po ko je
dzien ne i dzie cię ce, sy pial nie oraz kuch -
nie. Pa mię taj, że nie wol no za sto so wać na -
wiew ni ków w ła zien ce. W tym po miesz -

cze niu na pływ na stę pu je po przez krat kę
w drzwiach, a wy pływ po wie trza od by wa
się po przez krat kę wen ty la cyj ną do prze -
wo du. W przy pad ku już za mon to wa nych
okien, moż na za ku pić na wiew ni ki w ser -
wi sie pro du cen ta okien, w fir mach zaj mu -
ją cych się dys try bu cją na wiew ni ków i sys -
te mów wen ty la cji, lub w fir mach zaj mu -
ją cych się urzą dze nia mi wen ty la cyj ny mi.
Obec nie na ryn ku roz po wszech nio ne są
dwa ty py na wiew ni ków: ci śnie nio we i hi -
gro ste ro wa ne. Dzia ła nie tych pierw szych,
jak wska zu je ich na zwa, uza leż nio ne jest
od wa run ków at mos fe rycz nych, czy li ci -
śnie nia oraz wy ma ga ją one na szej in ge ren -
cji w usta wie nie prze pły wu po wie trza. Po -
nie waż jest wie le pro duk tów na ryn ku –
przy ich za ku pie na le ży spraw dzić czy po -
sia da ją one za bez pie cze nie prze ciw na po -
ro wi zbyt du żej ilo ści po wie trza np. prze -
pust ni cę w oka pie. Dzia ła nie na wiew ni -
ków hi gro ste ro wa nych po le ga na „wy czu -
wa niu” pa ry wod nej w po miesz cze niu
w któ rym są za mon to wa ne. Im wię cej wil -
go ci, tym bar dziej się one otwie ra ją i do -
pro wa dza ją wię cej po wie trza. Ten ro dzaj
na wiew ni ków dzia ła w peł ni au to ma -
tycz nie bez po trze by na szej in ge ren cji.
W każ dym na wiew ni ku ma my moż li -
wość jego ręcz ne go za mknię cia (nie cał ko -
wi te go).
Pa�mię�taj,�że�nie�wi�docz�ne�efek�ty�bra�ku

pra�wi�dło�wej�wen�ty�la�cji�w two�im�miesz�ka�-
niu,� to� uszczer�bek� na zdro�wiu� two�ich
naj�bliż�szych�(uczu�le�nia,�cho�ro�by�gór�nych
dróg�od�de�cho�wych,�bó�le�gło�wy�ana�wet�za�-
tru�cia�tlen�kiem�wę�gla)�oraz�stop�nio�we�nisz�-
cze�nie� kon�struk�cji� bu�dyn�ku,� po�przez
wni�ka�nie�wil�go�ci�do ścian�bu�dyn�ku.

Dokończenie ze str. 1

Jak użyt ko wać miesz ka nia
w okre sie grzew czym?
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PIerw�SZa�cZeść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�nr 1�

Ul. Ka li no wa 15a/3 – w spra wie na pra wy cza so we go wy -
łącz ni ka świetl ne go na ko ry ta rzu.

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp. Wy łącz nik zo stał spraw dzo ny – dzia ła pra wi dło wo.

wnio�sek�nr 2

Wnio sek w spra wie usu nię cia Pre ze sa Za rzą du mgr inż.
Wal de ma ra Chwi sta z zaj mo wa ne go sta no wi ska w ra zie nie -
otrzy ma nia ab so lu to rium za dzia łal ność w ro ku 2011 r. 
Odp.�Wnio sek zo stał od rzu co ny z uwa gi na sprzecz ność

z pra wem wnio sku wa run ko we go.

wnio�sek�nr 3�

Ul. Ka li no wa 15c/9 – w spra wie na pra wy „wia tro ła pów”
w klat kach scho do wych.

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp.�Wia tro ła py zo sta ną na pra wio ne pod czas ter mo mo -

der ni za cji bu dyn ku, któ ra jest za pla no wa na na 2013 r.

wnio�sek�nr 4�

Ul. Ka li no wa 15c/9 – w spra wie po sze rze nia par kin gu
przy ul. Ka li no wej 15.

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp.�W związ ku z pla no wa ną ter mo mo der ni za cją bu dyn -

ku, brak jest środ ków fi nan so wych na po sze rze nie par kin gu.

wnio�sek�nr 5�

Ul. Ka li no wa 15c/9 – w spra wie za go spo da ro wa nia te re -
nu na by łym szy bie Miar ki.

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56 prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp.�Wy mie nio ny we wnio sku te ren nie jest wła sno ścią na -

szej Spół dziel ni.

wnio�sek�nr 6�

Ul. Ka li no wa 15c/9 – w spra wie stro ny po łu dnio wej bu -
dyn ku przy ul. Ka li no wej 15 (ocie ple nie).

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp.�Stro na po łu dnio wa bu dyn ku zo sta nie ocie plo na pod -

czas ter mo mo der ni za cji bu dyn ku, któ ra jest za pla no wa na
na 2013 r.

wnio�sek�nr 7�

Ul. Ka li no wa 13c/12 – w spra wie na pra wy ogro dze nia
śmiet ni ka przy ul. Dz. Ro dła 4 i 6.

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp.�Wy żej wy mie nio ny śmiet nik zo sta nie wy re mon to wa -

ny na koszt MPGK Za brze w I pół ro czu 2013 r.

Wykaz i realizacja wniosków zgło szo nych 
podczas Wal ne go Zgro ma dze nia

Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach
w dniach 24.05 - 6.06.2012 r. 

Stan realizacji na dzień 30.11.2012 r.

Do bie ga koń ca
ter mo mo der ni za -

cja bu dyn ku
przy ul. Ka li no -

wej 11. Nad bal ko -
na mi na IV p.
za mon to wa no

dasz ki prze ciw -
desz czo we.
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wnio�sek�nr 8

Ul. Mo drze wio wa 6 – w spra wie za ło że nia po rę czy dla
osób nie peł no spraw nych we wnątrz bu dyn ku. 
Odp. Czło nek zre zy gno wał ze zgło sze nia wnio sku.

wnio�sek�nr 9�

Ul. Mo drze wio wa 6 – w spra wie wy ko na nia dro gi
do skar py.

Gło so wa ło: 56 upraw nio nych, w tym za: 56, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0
Odp.�Dro ga zo sta nie wy ko na na po  zgro ma dza niu od po -

wied nich środ ków fi nan so wych na Fun du szu Re mon to wym
ww. nie ru cho mo ści. 

wnio�sek�nr 10

Ul. Orze cho wa 10/21 – w spra wie prze gło so wa nia zwro -
tu kwo ty 5% wpła co nej przy prze kształ ce niu miesz ka nia
w od ręb ną wła sność. 
Odp.�Wnio sek do wy ja śnie nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj -

ny oraz Są dy.

Dru�Ga�cZeść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�nr 1�

W spra wie prze gło so wa nia zwro tu 5% wpła co nej kwo ty
przy pod pi sa niu umo wy lo ka tor skiej miesz ka nie spół dziel cze. 
Odp.�Wnio sek od rzu co ny ja ko nie zgod ny z pra wem.

wnio�sek�nr 2

Ul. Kor czo ka 89/12 –�w spra wie za cią gnię cia kre dy tu
na ter mo mo der ni za cję blo ku przy ul. Kor czo ka 89.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 10, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 37
Odp.�Na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo -

ści jest obec nie tyl ko kil ka dzie siąt tys. zł. Spół dziel nia nie ma
obec nie moż li wo ści za cią gnię cia do dat ko wych kre dy tów ze
wzglę du na ogra ni cze nie na rzu co ne przez Wal ne Zgro ma dze -
nie Człon ków. W myśl te go ogra ni cze nia Spół dziel nia mo że
za cią gać kre dy ty do wys. 10 mln zł.

wnio�sek�nr 3

W spra wie ge ne ral ne go re mon tu ele wa cji bu dyn ku przy ul.
Wol no ści 372. W chwi li obec nej tynk roz war stwia się i od -
pa da w wie lu miej scach co za gra ża tak że miesz kań com bu -
dyn ku.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 17, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 30
Odp.�Po nie waż na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie -

ru cho mo ści brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych – zo -
sta ną wy ko na ne tyl ko nie zbęd ne pra ce za bez pie cza ją ce. 

wnio�sek�nr 4

Ul. Ko by liń skie go 7 – w spra wie:
1. Wy rów na nie po dwór ka z od wod nie niem.
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści nie po zwa -
la na re ali za cję ww. wnio sku. 

2. Na pra wa drzwi wej ścio wych i do mo fo nu a w prze ciw -
nym ra zie znie sie nie opła ty za do mo fon. 
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści nie po zwa -
la na re ali za cję ww. wnio sku.

3. Za go spo da ro wa nie (lo ka to rzy) pu sto sta nów nr 2, 7, 8, 10
ze wzglę du na przy pad ki za miesz ki wa nia bez dom nych itp.
Odp.�Wy żej wy mie nio ne lo ka le miesz kal ne – pu sto sta ny zo -

sta ną wy sta wio ne na prze targ, ce lem ich sprze da ży. 
4. Ocie ple nie bu dyn ku, a przy naj mniej je go za chod niej

czę ści – je śli nie po zwa la stan fi nan so wy to roz wa że nie in -
nej moż li wo ści (kre dyt).
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści nie po zwa la
na re ali za cję ww. wnio sku. In na moż li wość – kre dyt nie jest
moż li wy do re ali za cji ze wzglę du na ogra ni cze nie na rzu co ne
przez Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków. W myśl te go ogra ni cze -
nia Spół dziel nia mo że za cią gać kre dy ty do wys. 10 mln zł.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 11, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 36

wnio�sek�nr 5

W spra wie wy ko na nia ele wa cji bu dyn ku przy ul. Kor czo -
ka 73, 75, 77.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 10, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 37
Odp. Wy ko na nie ele wa cji zo sta nie zre ali zo wa ne po zgro -

ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie
Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

wnio�sek�nr 6

Ul. Kor czo ka 85/5 – w spra wie wy ko na nia kon tro li oraz po -
pra wie nia za bu do wy pa ra pe tów po wy ko na nej ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ku – dot. ul. Kor czo ka 85 miesz ka nie nr 6 i 20.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 15, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 32
Odp.�W ww. spra wie wy sto so wa no w sierp niu i w li sto pa -

dzie 2012 r. ko lej ne pi smo do wy ko naw cy ww. ro bót, tj. fir -
my EM -BUD. 

wnio�sek�nr 7

Ul. Kor czo ka 73, 75, 77– w spra wie wy mia ny drzwi do mo -
fo nu i po ma lo wa nia klat ki scho do wej.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 15, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 32
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści nie po -
zwa la na wy mia nę drzwi i do mo fo nu. Ma lo wa nie klat ki
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scho do wej zo sta nie wy ko na ne zgod nie z przy ję tym har mo -
no gra mem.

wnio�sek�nr 8�

Wnio sek for mal ny dot. ul. Wol no ści 359 gdzie miesz ka
Pan M., któ ry w spo sób upo rczy wy za le wa ścia nę ze wnętrz ną
oraz okna. Ście ka to po oknach i wpa da ciecz po mię dzy okna.
Do stał do po sze rze nia pa ra pe ty na ze wnątrz i nie wy ko nał.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 4, prze ciw: 3,
wstrzy ma ło się: 40
Odp.�Wi zja lo kal na po twier dzi ła, że pa ra pe ty nie zo sta ły

po sze rzo ne. Oso ba, któ ra zgło si ła ww. wnio sek po twier dza,
że na dal wy stę pu je ww. za le wa nie. 

wnio�sek�nr 9

Ul. Ko by liń skie go 2/6 – w spra wie wy mia ny drzwi wej -
ścio wych do bu dyn ku na ul. Ko by liń skie go 2,4,6,8,10 gdyż
są w opła ka nym sta nie. 

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 12, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 35
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści nie po zwa -
la na re ali za cję ww. wnio sku.

wnio�sek�nr 10

Ul. Kra siń skie go 24-34 – w spra wie wy rów na nia pla cu
na po dwór ku, wy re mon to wa nia okien na ko ry ta rzach (klat -
ka scho do wa) – są wszyst kie uszko dzo ne zam ki, przed zi mą
lo ka to rzy sa mi przy bi li gwoź dzia mi – tak by ło „ocie plo ne”
oraz wy mie nić drzwi wej ścio we wraz z fu try na mi – nie -
spraw ne są już pa rę lat.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 12, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 35
Odp.�Okna zo sta ły wy mie nio ne w trak cie ma lo wa nia kla -

tek scho do wych ww. nie ru cho mo ści. Po zo sta łe pra ce zo sta -
ną wy ko na ne po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan -
so wych na Fun du szu Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

wnio�sek�nr 11

Ul. Kor czo ka 83 – w spra wie:
1. Wy ko na nia po sadz ki na śmiet ni ku przy blo ku, gdyż są

dziu ry.
Odp.�Wy żej wy mie nio ny śmiet nik zo sta nie wy re mon to wa -

ny na koszt MPGK Za brze w I pół ro czu 2013 r.
2. Wy ko na nia drzwi przy wej ściu – ka fel ko wa nie nie zo sta -

ło za koń czo ne przez fir mę, któ ra wy ko na ła do cie ple nie blo ku.
3. W miesz ka niu przy ul. Kor czo ka 83/12 oba pa ra pe ty są

po ry so wa ne przez fir mę, któ ra wy ko ny wa ła pra cę. 
4. Nie za bu do wa no okna przy wy mien ni kow ni w piw ni cach.
Odp.�ad.�pkt. 2, 3,4: W ww. kwe stiach wy sto so wa no w lip -

cu br. pi smo do fir my EM -BUD. Nie daw no wy sła no ko lej ne
pi smo po na gla ją ce w tej spra wie.

Gło so wa ło: 47 upraw nio nych, w tym za: 11, prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 36

TrZe�cIa�cZęść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�nr 1

W spra wie usu nię cia sprzed ga ra żu śmiet ni ka przy ul.
Kor czo ka 59, 61.
Odp.�Do koń ca mar ca 2013 r. śmiet nik zo sta nie prze nie sio -

ny w in ne miej sce.

wnio�sek�nr 2

Ul. Kor czo ka 59e/7.
1. Na pra wić, po ma lo wać lub zli kwi do wać skrzyn kę na re -

kla my przy ul. Kor czo ka 59 e.
Odp.�Skrzyn ka zo sta ła wy mie nio na na no wą.
2. O sku tecz ne dzia ła nie Spół dziel ni w spra wie uzy ska nia

po zwo le nia na wy ko na nie śmiet ni ka przy ul. Kor czo ka 61
i udzie le nie człon kom in for ma cji.
Odp.�Wy żej wy mie nio ny śmiet nik zo sta nie wy bu do wa ny

na koszt MPGK Za brze do koń ca 2012 r.
3. Do pil no wa nie, aby te ren Spół dziel ni przed bal ko na mi

blo ku 59 d -e był przy wró co ny do sta nu po przed nie go
po awa ryj nych pra cach wła ści cie li me diów.
Odp.�Te ren zo stał upo rząd ko wa ny.

wnio�sek�nr 3

1. Do sta wić słup ki i znak „STOP” za do mem nr 57 (ul.
Kor czo ka) od stro ny bo iska Po go ni na wy so ko ści ga ra ży bla -
sza nych przy ul. Kor czo ka unie moż li wia jąc wjazd i nisz cze -
nie te re nu przez sa mo cho dy.
Odp. Wy żej wy mie nio ny te ren na le ży do wła ści cie li ga ra -

ży. Na sza Spół dziel nia nie ma na nich żad ne go wpły wu.
2. Za bu do wać na skrzy żo wa niu ulic: Kor czo ka, Wy ci ska

i Ka wi ka świa tła.
Odp.�Na sza Spół dziel nia wie lo krot nie kie ro wa ła pi sma

w ww. spra wie do Urzę du Miej skie go w Za brzu. Nie ste ty
za każ dym ra zem od po wiedź by ła ne ga tyw na.

3. Po chwa ła dla sprzą tacz ki sprzą ta ją cej dom przy ul. Kor -
czo ka 57.
Odp.�In for ma cję w tej spra wie prze ka za no do fir my sprzą -

ta ją cej.

wnio�sek�nr 4

Ul. Kor czo ka 57b/7 
1. W spra wie wy mia ny drzwi wej ścio wych w piw ni cach

z za my ka nych na kłód kę na drzwi na klucz.
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nieruchomości nie po zwa -
la na re ali za cję ww. wnio sku.

2. Prze pro wa dze nie ko lej nej wi zji lo kal nej wśród miesz -
kań ców klat ki 57b (ul. Kor czo ka) w spra wie za kłó ca nia po -
rząd ku i de wa sto wa nia klat ki przez oso by za kwa te ro wa ne
przez fir mę bu dow la ną z tej że klat ki.
Odp.�W tej spra wie wy sła no w lip cu br. pi smo do fir my

EM -BUD. Miesz ka nie zo sta ło zda ne do na szej Spół dziel ni.
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wnio�sek�nr 5

W spra wie ma lo wa nia kla tek scho do wych przy ul. Kor czo -
ka 61b – ostat nie ma lo wa nie w 1999 r., i nie by ło uję te
w gra fi ku ma lo wa nia kla tek do 2016 r.
Odp.�Klat ka scho do wa zo sta nie po ma lo wa na w ter mi nie

zgod nym z przy ję tym har mo no gra mem.

wnio�sek�nr 6

Ul. Agre sto wa 3.
1. Wy ko nać par king dla miesz kań ców blo ków przy ul.

Agre sto wej 3, 5, 1 po nie waż sa mo cho dy par ku ją pół me tra
od okien (nie do zwo lo ne) ale nie ma moż li wo ści pra wi dło we -
go par ko wa nia – pro po zy cja: te ren przed wej ściem z blo ków
w stro nę „Po lo Mar ket” wy ko rzy sta nie czę ścio we te go traw -
ni ka. 
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go nie ru cho mo ści przy ul. Agre sto -
wej 1-5 nie po zwa la na re ali za cję ww. wnio sku.

2. Wy ko na nie chod ni ka do śmiet ni ka z blo ków Agre sto -
wej 3 i 1, 3) wy ko na nie gar bów spo wal nia ją cych pręd kość
na ul. Agre sto wej, że by sa mo cho dy (nie któ rzy kie row cy) nie
mo gli prze kra czać do zwo lo nej bez piecz nej pręd ko ści.
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go nie ru cho mo ści przy ul. Agre sto -
wej 1-5 nie po zwa la na re ali za cję ww. wnio sku.

wnio�sek�nr 7

Ul. Kor czo ka 70/12 – w spra wie wy mia ny zam ka w drzwiach
wej ścio wych do piw ni cy w blo ku przy ul. Kor czo ka 70.
Odp.�Za mek wy mie nio no.

wnio�sek�nr 8

W spra wie wy ja śnie nia spo so bu na li cza nia opłat za C. O.
oraz czy po dziel ni ki cie pła ma ją ate sty i po ja kim cza sie pod -
le ga ją wy mia nie.
Odp.�W tej spra wie udzie lił nam od po wie dzi przed sta wi ciel

fir my „ISTA” cyt. 
„Ad. spo so bu na li cze nia opłat za c. o.: wy li cze nie opłat

za cen tral ne ogrze wa nie jest wy ko na ne w opar ciu o „Re gu -
la min roz li cza nia kosz tów i opłat za cie pło w GSM Lu iza”.
Zgod nie z ww. Re gu la mi nem pod sta wą roz li cza nia za c.
o. są  kosz ty po no szo ne na za kup od do staw cy cie pła do star -
czo ne go na ogrza nie bu dyn ku. Kosz ty te dzie lo ne są na kosz -
ty sta łe i kosz ty zmien ne (ozna czo ne w roz li cze niu ja ko kosz -
ty zu ży cia) w pro por cji 60% / 40%.

Kosz ty sta łe (60%) roz li cza ne są wg po wierzch ni miesz ka -
nia, na to miast kosz ty zmien ne (40%) wg wska zań po dziel ni -
ków cie pła.

Ad. ate stu dla po dziel ni ków cie pla: zgod nie z prze pi sa mi
pra wa, do ku men tem do pusz cza ją cym po dziel ni ki cie pła
do sto so wa nia jest „De kla ra cja zgod no ści z nor mą”. Po -
dziel ni ki Do pri mo II Va rio po sia da ją ta ką de kla ra cję (de kla -
ra cja nr 5/2005). Po nad to po dziel ni ki te po sia da ją „Atest hi -
gie nicz ny nr HK/0567/03/2005”.

Ad. ter mi nu wy mia ny po dziel ni ków: po dziel ni ki Do pri -
mo II Va rio  po sia da ją ba te rię li to wą, któ ra po zwa la na pra -
cę urzą dze nia przez okres 10 lat. Po tym cza sie po dziel ni ki
pod le ga ją wy mia nie.

Nad wnio ska mi od 1 do 8 gło so wa ło: 33 upraw nio nych
w tym za: 24 prze ciw: 0, wstrzy ma ło się: 9�

cZwar�Ta�cZęść
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�nr 1

Ul. Po rdzi ka 11/8 – wy ko nać par king na zie leń cu w re jo -
nie bu dyn ku przy ul. Ka wi ka 22 przez GSM „Lu iza”.
Odp.�Par king zo sta nie wy ko na ny po wy budowaniu przez

mia sto no wej sie ci wod no -ka na li za cyj nej w re jo nie Za bo rza.
W tej spra wie na sza Spół dziel nia już kil ka krot nie udzie la ła
miesz kań com nie zbęd nych in for ma cji. 

wnio�sek�nr 2

Ul. Po rdzi ka 17/12.
1. Za go spo da ro wać plac mię dzy ul. Po rdzi ka 13-17 a ul.

Dz. Ro dła 6 i 8 oraz Szko łą nr 18.
2. Wy ko nać par king przy ul. Kar czew skie go za blo kiem

przy ul. Ka wi ka spraw dza jąc uprzed nio czy jest ta ka moż li -
wość.
Odp.�Plac wska za ny ww. wnio sku obec nie peł ni ro lę zie leń -

ca. Funk cja ta mo że zo stać zmie nio na po uzgod nie niu
z miesz kań ca mi i zna le zie nia źró dła sfi nan so wa nia ewen tu -
al nych ro bót ada pta cyj nych. 

Par king zo sta nie wy ko na ny po zgro ma dze niu od po wied -
nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu Re mon to we -
go ww. nie ru cho mo ści. 

3. Wy po sa żyć – spo wo do wać umiesz cze nie w od po wied -
niej od le gło ści od pla ców za baw dla dzie ci przy ul. Po rdzi -
ka, ul. Ro dła (na osie dlu) po jem ni ków na wor ki „rę ka wicz -
ki” do zbie ra nia nie czy sto ści po psach przez sa mych
wła ści cie li.
Odp.�Każ dy z wła ści cie li po wi nien we wła snym za kre sie za -

opa trzyć się w ww. rę ka wicz ki i wo recz ki do zbie ra nia nie czy -
sto ści po swych pu pi lach. 

4. Wy stą pić do Urzę du Miej skie go i Zie le ni Miej skiej
o uzu peł nie nie tj. po sa dze nie drze wek na Oś. Za bo rze
w miej scach gdzie drze wa zo sta ły usu nię te, uszko dzo ne lub
w miej scach wol nych, na da ją cych się do te go ce lu.
Odp. Na sza Spół dziel nia wy ko na na sa dze nia po uzy ska niu

od Urzę du Miej skie go w Za brzu wska zań co do miej sca i ilo -
ści na sa dzeń. 

5. Pod jąć in ter wen cję w spra wie uzu peł nie nia as fal tu
na skrzy żo wa niu ul. Lesz czy no wej z ul. Po rdzi ka oraz re -
mon tu chod ni ka i dojść do scho dów pro wa dzą cych do kla -
tek scho do wych przed bu dyn kiem ul. Lesz czy no wa 7.
Odp.�Brak wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na kon -

cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści nie po zwa -
la na re ali za cję ww. wnio sku.
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wnio�sek�nr 3

Ul. Lesz czy no wa 9/2 – wy stą pić do Urzę du Miej skie go
w Za brzu w spra wie ko niecz no ści usta wie nia zna ku za ka zu par -
ko wa nia po jed nej stro nie ul. Lesz czy no wej od ul. Ka wi ka.
Odp.�W tej spra wie na sza Spół dziel nia wy sła ła pi smo

do Urzę du Miej skie go w Za brzu.

wnio�sek�nr 4

Pol ski Zwią zek Eme ry tów i Ren ci stów ko ło nr 3 Za -
brze – wnio sek o nie od płat ne udo stęp nie nie sa li Sto wa rzy sze nia
FE NIX przy ul. Ka li no wej 9 dla eme ry tów dziel ni cy Za bo rze. 

Nad wnio ska mi od 1 do 4 gło so wa ło: 14 upraw nio nych
w tym za: 14 prze ciw: 0, wstrzy ma ło się: 0
Odp.�W tej spra wie na sza Spół dziel nia wy sła ła pi smo

do Sto wa rzy sze nia FE NIX.

PIą�Ta�cZęść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�Nr 1

Ul. Mio do wa 15 – w spra wie za mu ro wa nia wnę ki bal ko -
no wej w lo ka lu miesz kal nym ze wzglę du na bez pie czeń stwo.
Zaj mu ją ca miesz ka nie miesz ka na par te rze i jest sa ma.
Odp.�Spół dziel nia wy ra ża wstęp ną zgo dę na wy ko na nie

ww. prac. Jed nak osta tecz ną zgo dę wy da je ar chi tekt miej ski
w for mie po zwo le nia na bu do wę.

wnio�sek�Nr 2

W spra wie po sze rze nia ist nie ją ce go par kin gu na ul. Mio -
do wej 15.
Odp.�Par king zo sta nie wy ko na ny po zgro ma dze niu od po -

wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu Re mon -
to wym ww. nie ru cho mo ści.

wnio�sek�Nr 3

Ul. So li dar no ści 28 i 30.
1. Wy ło że nie kost ką po dwó rza.
Odp.�Po dwó rze zo sta nie wy ło żo ne kost ką po zgro ma dze niu

od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu
Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

2. Na pra wa chod ni ka przed blo kiem 28 i 30.
Odp.�Po spraw dze niu stwier dzo no, że stan chod ni ka jest

za da wa la ją cy. 
3. Re mont po de stów przy wej ściu do kla tek (wy ło żyć ka -

fel ka mi mro zo od por ny mi).
Odp.�Re mont po de stów zo sta nie wy ko na ny po zgro ma dze -

niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu
Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

4. Wy rów na nie ży wo pło tów.
Odp.�Spół dziel nia do ło ży sta rań, aby fir ma JO KER wy ko -

na ła wy rów na nie ww. ży wo pło tów w ra mach swo ich obo -
wiąz ków.

5. Wy mie nić pio ny wo dy zim nej.
Odp.�Po wi zji lo kal nej uzna no, że wy mia na pio nów zim nej

wo dy nie jest za sad ne.
6. Za da sze nie śmiet ni ka.
7. Płyt ki przed blo ka mi pod sy pać, że by wo da od pły wa ła

od blo ków.
Odp.�Ad. pkt. 6 i7: Wy ko na nie ww. prac 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 ww. nie ru cho mo ści. 

wnio�sek�Nr 4

Ul. Mię dzy blo ko wa 1 – w spra wie do cie ple nia bu dyn ku,
po da nie do kład nie te re nu zie lo ne go aby po sa dzić ży wo płot,
by sa mo cho dy nie bę dą ce wła sno ścią spół dziel ni nie pod jeż -
dża ły do sa me go blo ku. 
Odp.�Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku zo sta ła już wy ko na na.

Od po wied nia ma pa te re nu zie lo ne go z któ rą moż na się za po -
znać, znaj du je się u tech ni ka re jo nu w Biel szo wi cach. 

Nad wnio ska mi od 1 do 4 gło so wa ło: 15�upraw nio nych
w tym za: 15,�prze ciw: 0,�wstrzy ma ło się: 0

SZó�STa�cZęść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�nr 1

Gru pa miesz kań ców ul. Gen. de Gaul le’a zło ży ła wnio sek, aby:
1. Zo bo wią zać człon ków Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”

do ro ta cyj ne go udzia łu w dy żu rach przy jęć Pre ze sa GSM „Lu -
iza” (w po nie dział ki i czwart ki w sie dzi bie spół dziel ni w Za -
brzu oraz 1 raz w mie sią cu w Biel szo wi cach). Spo rzą dzo ną
przez człon ka RN dy żu ru ją ce go pod czas w/w przy jęć no tat kę
służ bo wą przed sta wić RN na naj bliż szym spo tka niu RN.

2. Zo bo wią zać RN do mo ni to ro wa nia re ali za cji wnio sków
zgło szo nych przez człon ków spół dziel ni pod czas WZCz (nie
rza dziej niż 1 raz na kwar tał oraz uwag, in ter wen cji, próśb
człon ków spół dziel ni od no to wa nych pod czas dy żu rów Pre -
ze sa Za rzą du GSM „Lu iza”.

3. Zo bo wią zać człon ków RN do uczest nic twa w prze tar -
gach (w cha rak te rze ob ser wa to ra) na re ali za cję in we sty cji
i ro bót re mon to wo – bu dow la nych o du żej war to ści.

4. Zo bo wią zać RN w ra mach po sia da nych upraw nień
do współ dzia ła nia z or ga na mi gmi ny i or ga ni za cja mi spo łecz -
ny mi w re ali za cji za dań go spo dar czych w osie dlach miesz ka -
nio wych (cho dzi o po pra wę sta nu dróg i chod ni ków, oświe tle -
nia, ogra ni cze nie cięż kie go trans por tu sa mo cho do we go) – dot.
rej. ul. Gen. de Gaul le’a, ul. Kor czo ka, ul. Ka wi ka.

5. Zo bo wią zać RN do okre so wych (nie mniej niż 1 raz
na kwar tał) wi zji lo kal nych osie dli miesz ka nio wych ce lem za -
po zna nia się na miej scu z wa run ka mi za miesz ki wa nia człon ków. 

6. Zo bo wią zać RN do prze ję cia roz dzia łu środ ków fi nan -
so wych prze zna czo nych na fun dusz re mon to wy a po cho dzą -
cych z po dzia łu zy sku GSM „Lu iza” za rok ob ra chun ko -
wy 2011 i la ta na stęp ne.
Odp.�Ra da Nad zor cza na swym po sie dze niu w dniu 6.09.2012

r. od nio sła się do ww. wnio sków stwier dza jąc, że… cyt: „Wnio -
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ski do ty czą ce pra cy RN zo sta ły prze ana li zo wa ne i stwier dzo -
no, że część jest re ali zo wa na już zgod nie z obo wiąz ka mi, nie -
któ re wy kra cza ją po za kom pe ten cje. Dal sza pra ca RN bę dzie
kon ty nu owa na w opar ciu o za da nia i upraw nie nia RN wy ni ka -
ją ce z prze pi sów i Sta tu tu Spół dziel ni”.

Źró dło: Pro to kół RN nr 3 GSM „Lu iza” z po sie dze nia RN
w dniu 6.09.2012 r..

wnio�sek�nr 2

Miesz kań cy nie ru cho mo ści przy ul. Gen. de Gaul le’a 30a:
wnio sek w spra wie po ma lo wa nia klat ki scho do wej, któ ra nie
by ła ma lo wa na od kil ku na stu lat, w spra wie wy mia ny okien
na klat ce scho do wej, któ re są nie szczel ne i w znacz nym
stop niu spróch nia łe. Po wyż szy za kres ro bót był wy ko ny wa -
ny w ubie głym ro ku w klat kach scho do wych przy ul. Gen.
de Gaul le’a nr. 12, 14, i 16, po mi mo znacz nie więk sze go za -
dłu że nia niż po sia da ak tu al nie ww. nie ru cho mość.
Odp.�Ma lo wa nie klat ki scho do wej wraz z wy mia ną okien

w ww. nie ru cho mo ści na stą pi zgod nie z przy ję tym har mo no -
gra mem tj. w 2013 r. 

wnio�sek�nr 3�

Ul. 3-go Ma ja 37/6 – w spra wie wy as fal to wa nia lub wy -
bru ko wa nia po dwó rza, na któ rym po ocie ple niu i otyn ko wa -
niu po zo stał 5 cm pył, któ ry za nie czysz cza ele wa cję.
Odp.�Wy bru ko wa nie po dwó rza zo sta nie wy ko na ne po zgro -

ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie
Fun du szu Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści. Stan czy sto ści
po dwó rza nie bu dzi za strze żeń.

wnio�sek�nr 4

Ul. Gen. de Gaul le’a 12 – w spra wie re mon tu scho dów
i drzwi wej ścio wych do klat ki scho do wej, na pra wy in sta la -
cji elek trycz nej w piw ni cy (brak świa tła), wy mia ny okna
w piw ni cy, wy ko na nia od pły wu wo dy desz czo wej i wy mie -
nie nia za si la nia in sta la cji elek trycz nej w miesz ka niach, wy -
ja śnie nia od bio ru ro bót ma lar skich. Wy ja śnić w czy im po sia -
da niu jest po dwór ko.
Odp. Ww. za kres prac mo że zo stać wy ko na ny po zgro ma -

dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun -
du szu Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

Od bio ru ro bót ma lar skich do ko nu je tech nik re jo nu oraz
miesz kań cy da nej nie ru cho mo ści. 

Po dwór ko jest w po sia da niu GSM „Lu iza”.

wnio�sek�nr 5

Ul. He we liu sza 28 – skon tro lo wać okien ka wen ty la cyj ne
po do cie ple niu bu dyn ku ul. He we liu sza 22-34 (wy dzio ba ły
pta ki), uspraw nić do jazd do do mu ul. He we liu sza 22-
34 – wszyst kie sa mo cho dy do jeż dża ją do przed szko la.
Odp.�Po wi zji lo kal nej stwier dzo no ko niecz ność po now ne -

go za mo co wa nia krat ki wen ty la cyj nej w stro po da chu. Od no -
śnie do jaz du – na sza Spół dziel nia wy stą pi ła do Urzę du Miej -
skie go w Za brzu o wy ko na nie dro gi do jaz do wej bez po śred nio
z ul. He we liu sza, z po mi nię ciem dro gi we wnętrz nej na le żą -
cej do GSM „Lu iza”. 

wnio�sek�nr 6

Ul. Ra ta ja 35/5 – wy mie nić drzwi wej ścio we oraz do mo fo -
ny – od dłuż sze go cza su są nie spraw ne, udzie lić od po wie dzi
na pi śmie w spra wie le ga li za cji wia ty przy uli cy Ra ta ja 35.

Odp. Wy mia na drzwi mo że zo stać wy ko na na po zgro ma dze -
niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu Re -
mon to wym ww. nie ru cho mo ści. Do mo fo ny zo sta ły wy mie nio ne.

Ad. le ga li za cji wia ty – w tej spra wie za in te re so wa ni spra -
wą miesz kań cy po win ni zło żyć pi smo do na szej Spół dziel ni.

wnio�sek�nr 7

Ul. He we liu sza 28/3 – wy rów nać chod nik przy kl. scho do -
wej He we liu sza 28, wy ko nać chod nik przez traw nik łą czą -
cy par king z klat ka mi scho do wy mi z któ re go bę dą ko rzy stać
miesz kań cy oraz klien ci skle pów.
Odp.�Chod nik przed wej ściem do bu dyn ku zo stał na pra -

wio ny. Na to miast chod nik przez traw nik bę dzie wy ko na ny
po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych
na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści. 

Ul. Ra ta ja 35 – no wo za mon to wa ny do mo fon.

Ul. He we liu sza 28 – przed i po wy rów na niu chod ni ka.   
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wnio�sek�nr 8

Ul. Gen. de Gaul le’a 26 – na pra wić dziu ra wy dach (za le -
wa w cza sie opa dów).
Odp.�Dach zo stał na pra wio ny.

wnio�sek�nr 9

Ul. Gen. de Gaul le’a – wy mie nić drzwi od po dwór ka z sa -
mo za my ka czem, za koń czyć na pra wę scho dów wej ścio -
wych – Gen. de Gaul le’a 12-16.
Odp. Ww. za kres prac mo że zo stać wy ko na ny po zgro ma -

dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun -
du szu Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści. Ad. scho dów – Spół -
dziel nia na dal pro wa dzi roz mo wy z wy ko naw cą ww. scho dów.

wnio�sek�nr 10

Wnio sek pod dys ku sję: „czy nie nad szedł czas li kwi da cji
wąt pli wej ja ko ści ga zet ki przez GSM „Lu iza”, a uatrak cyj -
nić stro nę in ter ne to wą?”.
Odp. Biu le tyn In for ma cyj ny GSM „Lu iza” uka zu je się

od kil ku na stu lat in for mu jąc człon ków i na jem ców o naj waż -
niej szych spra wach na szej Spół dziel ni. Z uzy ska nych opi nii
wy ni ka, że cie szy on się du żym za in te re so wa niem czy tel ni ków.
Jest przej rzy ście re da go wa ny, a za miesz czo ne w nim in for -
ma cje są na pi sa ne pro stym, ko mu ni ka tyw nym ję zy kiem. Biu -
le tyn tra fia do wszyst kich miesz kań ców na szej Spół dziel ni.
Nie jest w sta nie te go za gwa ran to wać stro na in ter ne to wa, po -
nie waż spo ra część miesz kań ców GSM „Lu iza” nie dys po -
nu je jesz cze do stę pem do sie ci in ter ne to wej.

Nad wnio ska mi od 1 do 10 gło so wa ło: 45�upraw nio nych,
w tym za: 45, prze ciw: 0, wstrzy ma ło się: 0

SIóD�Ma�cZęść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa�cZłoN�ków:

wnio�sek�nr 1

Ul. Biel szo wic ka 91d/5.
1. O pro wa dze nie na bie żą co stro ny in ter ne to wej spół dziel ni.
Odp.�Stro na in ter ne to wa GSM „Lu iza” od kil ku mie się cy

pod le ga bie żą cej ana li zie przez Za rząd GSM „Lu iza”. Jest
ona sta le ak tu ali zo wa na o naj waż niej sze in for ma cje. Mię dzy
in ny mi znaj du je się na niej elek tro nicz na wer sja naj now sze -
go Biu le ty nu In for ma cyj ne go GSM „Lu iza” oraz je go wy da -
nia ar chi wal ne.

2. Wy ko na nie in sta la cji od wad nia ją cej dro gę po mię dzy
blo ka mi przy ul. Biel szo wic kiej 91 i 93.
Odp.�Mi mo, że ww. in sta la cja od wad nia ją ca na le ży do mia -

sta, na zle ce nie GSM „Lu iza” zo sta ła ona udroż nio na.

wnio�sek�nr 2

Ul. Biel szo wic ka 93b/12
1. Pod czas ma lo wa nia kla tek scho do wych oraz po rę czy

we wnątrz bu dyn ku ma lo wać ja sny mi ko lo ra mi a far bę o ko -
lo rze ciem ny brąz nie uży wać, ma lu jąc ciem nym brą zem ob -
ni ża ją es te ty kę bu dyn ku.
Odp.�Ko lo ry sty ka ma lo wa nych kla tek scho do wych jest każ -

do ra zo wo uzgad nia na z miesz kań ca mi da nej nie ru cho mo ści.
2. Od wo łać fir mę re mon to wą p. Bo gu sza, któ ra pro wa dzi

re mon ty w na szej spół dziel ni, gdyż na ra ża nas na nie rze tel -
ne wy ko na nie prac re mon to wych.
Odp.�Ww. fir ma re mon to wa, po dob nie jak in ne wy ko nu je

ro bo ty re mon to we, któ re są sto sow nie do po trzeb kon tro lo -
wa ne przez in spek to ra nad zo ru i tech ni ka re jo nu GSM „Lu -
iza”. Ewentualne za strze że nia są umiesz cza ne w pro to ko łach
od bio ru ro bót i usu wa ne przez wy ko naw cę w ter mi nach
uzgod nio nych w za war tych umo wach. 

3. Za nie rze tel ny od biór prac przy do cie ple niu rur w blo -
ku przy ul. Biel szo wic kiej 93 w 2004 r. pro szę o ob li cze nie
strat po wsta łych na nie ocie plo nych od cin kach, a kwo tę ob -
li czo ną zwró cić miesz kań com, a ob cią żyć tą kwo tą p. Bo gu -
sza, któ ry nad zo ro wał i zro bił zły od biór tych prac.
Odp.�Ww. za kres ro bót zo stał wy ko na ny zgod nie z pro jek -

tem, do ko na no row nież od bio ru tech nicz ne go przez in sper -
to ra nad zo ru. 

4. Ob ni żyć za rob ki pra cow ni ków spół dziel ni.
Odp.�Za rob ki pra cow ni ków na szej Spół dziel ni pla su ją się

w dol nej stre fie sta nów śred nich za rob ków w spół dziel czo ści
miesz ka nio wej na sze go re gio nu.

5. Roz li cze nie z pro jek tu fir my bu du ją cej bal ko ny przy ul.
Biel szo wic kiej 93.
Odp.�Pro jekt bal ko nów zo stał za twier dzo ny przez Wy dział

Ar chi tek tu ry Urzę du Miej skie go w Ru dzie Ślą skiej. 
6. Przy za trud nia niu firm re mon to wych spraw dzić rze tel -

ność tej fir my.
Odp.�W po stę po wa niu prze tar go wym jest spraw dza na każ -

do ra zo wo rze tel ność firm, mię dzy in ny mi po przez we ry fi ka -
cję przed sta wia nych li stów re fe ren cyj nych. 

7. Upo rząd ko wać ka ble z te le wi zji i te le fo nów na klat ce
scho do wej, nie po trzeb ne wy rzu cić.
Odp.�Róż ne go ro dza ju ka ble zo sta ną upo rząd ko wa ne pod -

czas ma lo wa nia kla tek scho do wych, któ re jest prze wi dzia ne,
zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem, na 2013 r. 

Prze gro dy bal ko no we
za mon to wa ne na bal ko -

nach bu dyn ku przy ul.
Biel szo wic kiej 91. 
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wnio�sek�nr 3

Ul. Biel szo wic ka 98 – na pra wić wy rwę po wsta łą na dro -
dze do jaz do wej do nie ru cho mo ści.
Odp.�Na te re nie na le żą cym do GSM „Lu iza” nie stwier dzo -

no żad nych dziur.
.
wnio�sek�nr 4

Ul. Biel szo wic ka 93.
1. O skre śle nie z li sty kan dy da tów na człon ka Ra dy Nad -

zor czej p. Je rze go Mu ca.
2. O skre śle nie z li sty kan dy da tów na człon ka Ra dy Nad -

zor czej p. Jó ze fa Mier ni ka. 
Odp.�Ad pkt. 1 i pkt 2: Wnio sek do ty czą cy od wo ła nia z Ra -

dy Nad zor czej GSM „LU IZA” w Za brzu Je rze go Mu ca i Jó -
ze fa Mier ni ka jest sprzecz ny z pra wem. W da cie zgło sze nia
wnio sku, po przed nia ka den cja ww. człon ków Ra dy Nad zor -
czej już wy ga sła. Jed no cze śnie na tym eta pie nie moż na by -
ło prze wi dzieć czy wy żej wy mie nie ni wej dą w skład no wej
Ra dy Nad zor czej na ka den cję: VI 2012 r. – VI 2015 r. Po nad -
to Je rze go Mu ca i Jó ze fa Mier ni ka nie do ty czy za kaz z art. 82

ust. 3 Usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych peł nie nia
funk cji w Ra dzie Nad zor czej przez dwie ko lej ne ka den cje,
gdyż za kaz ten do ty czy ka den cji po 31.07.2007 r. W związ ku
z po wyż szym ka den cja Ra dy Nad zor czej na okres: VI 2012
r. – 2015 r. jest do pie ro dru gą ka den cją ww. osób w skła dzie
obec nej Ra dy Nad zor czej.

3. W spra wie ak tu ali za cji in for ma cji za war tych na stro nie
in ter ne to wej GSM „Lu iza”.
Odp.�Stro na in ter ne to wa GSM „Lu iza” jest na bie żą co we -

ry fi ko wa na a w ślad za tym na bie żą co ak tu ali zo wa na. 
4. W spra wie li kwi da cji wy da wa nia ga zet ki in for ma cyj nej

GSM „Lu iza” – ro lę ga zet ki po win na peł nić stro na in ter ne -
to wa.
Odp.�Stro na in ter ne to wa GSM „Lu iza” od kil ku mie się cy

pod le ga bie żą cej ana li zie przez Za rząd GSM „Lu iza”. Jest
ona sta le ak tu ali zo wa na o naj waż niej sze in for ma cje. Mię dzy
in ny mi znaj du je się na niej elek tro nicz na wer sja naj now sze -
go Biu le ty nu In for ma cyj ne go GSM „Lu iza” oraz je go wy da -
nia ar chi wal ne.

wnio�sek�nr 5

Miesz kań cy blo ku przy ul. Pa de rew skie go 17 i 17a do ma -
ga ją się okre śle nia ter mi nu do cie ple nia bu dyn ku, wy mia ny
drzwi na klat kach scho do wych, wy mia ny bal ko nów przy do -
cie ple niu, prze glą du wy mie nio nych okien – są nie szczel ne,
wy mia ny wy kła dzi ny na klat ce scho do wej oraz upo rząd ko -
wa nia ka bli z te le wi zji i te le fo nów na klat ce scho do wej – nie -
po trzeb ne wy rzu cić.
Odp.�Obec nie jest wy ko ny wa na eks per ty za bu dyn ku. Po jej

uzy ska niu na sza Spół dziel nia po dej mie de cy zję w spra wie
ter mo mo der ni za cji ww. nie ru cho mo ści. W jej trak cie zo sta -
ną wy mie nio ne okna na klat ce scho do wej i drzwi wej ścio we.
Ka ble zo sta ną upo rząd ko wa ne pod czas ma lo wa nia ww. kla -
tek scho do wych – w ter mi nie zgod nym z przy ję tym har mo no -
gra mem. 

Nad wnio ska mi od 1 do 5 gło so wa ło 72 upraw nio nych,
w tym za: 72, prze ciw: 0, wstrzy mu ją cych się: 0

óSMa�cZeść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:

wnio�sek�nr 1

Ul. Ka wi ka 28b/9
1. Do trzy ma nie ter mi nu tj. III kwar tał 2012 r. ma lo wa nia

kla tek scho do wych bu dyn ków zlo ka li zo wa nych przy ul. Ka -
wi ka 24, 26, 28.
Odp.�Ma lo wa nie kla tek scho do wych w ww. nie ru cho mo ści

jest w trak cie re ali za cji.
2. W blo ku przy ul. Ka wi ka 28 wy mie nić drzwi wej ścio -

we do po miesz czeń piw nicz nych na ta kie, któ re ogra ni cza -
ją moż li wość wła ma nia.

3. Wy rów nać i wy po zio mo wać, wy mie nić na wierzch nię
chod ni ka przy blo ku Ka wi ka 28.
Odp. Ww. za kres prac mo że zo stać wy ko na ny po zgro ma -

dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun -
du szu Re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

wnio�sek�nr 2

Ul. P. Pro chow ni 4a/2 – o po now ne i rze tel ne po mia ry
grun tów przy na leż nych do bu dyn ku przy ul. P. Pro chow -
ni 4 – o ter mi nie po wia do mić miesz kań ców. Wska za nie wjaz -
du na po se sję. Przy pi sa nie grun tu do kon kret ne go lo ka lu.
Odp. Wnio sek zo stał zre ali zo wa ny. Mię dzy in ny mi geo de -

ta do ko nał czyn no ści wzno wie nia zna ków gra nicz nych.
Wjazd na po se sję zo stał usta lo ny przy udzia le za in te re so wa -
nych miesz kań ców nie ru cho mo ści. Zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem, nie ma moż li wo ści przy pi sa nia grun tu do da ne go lo -
ka lu miesz kal ne go. Na to miast jest je dy nie tzw. udział lo ka -
lu miesz kal ne go w grun cie. Bliż szych in for ma cji udzie li
w ww. spra wie Dział Człon kow ski GSM „Lu iza”. 

wnio�sek�nr 3

Ul. Ka wi ka 24a/12 – w spra wie zli kwi do wa nia ubyt ków
w as fal cie przy ul. Ka wi ka 24, 26, 28 oraz po więk sze nie po -
wierzch ni par kin gów.
Odp.�W spra wie ww. wnio sku na sza Spół dziel nia wy sła ła

pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu, na któ re 6 wrze śnia
br. otrzy ma ła od po wiedź z Miej skie go Za rzą du Dróg i In fra -
struk tu ry In for ma tycz nej w Za brzu. Czy ta my w nim m. in.
„in for mu je my, że w re jo nie dziel ni cy Za bo rze -Pół noc roz po -
czy na ją się ro bo ty zwią za ne z Po pra wą go spo dar ki wod no -
-ście ko wej. Na ww. uli cach bę dą pro wa dzo ne ro bo ty ka na -
li za cyj ne, po któ rych na wierzch nia jezd ni zo sta nie
od two rzo na, co roz wią że po wsta ły pro blem”. 

wnio�sek�nr 4

Ul. Ka wi ka 9/17.
1. Na pra wić scho dy wej ścio we do klat ki (dziu ry z po wo -



du so li), wy mie nić krat kę wy cie racz ko wą na scho dach z po -
wo du prze rdze wie nia.
Odp.�Wy żej wy mie nio ny za kres prac zo sta nie wy ko na ny

po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych
na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

2. Wy ko nać za mknię ty śmiet nik przy ul. Ja łow co wej 5,
wy ko nać pod jazd dla śmie cia rek i użyt kow ni ków.
Odp.�Wy żej wy mie nio ny śmiet nik zo sta nie wy re mon to wa -

ny na koszt MPGK Za brze w I pół ro czu 2013 r.
3. Usu nąć wul ga ry zmy z bu dyn ków, zwięk szyć kon tro lę

po li cji i stra ży miej skiej na osie dlu.
Odp.�Do ko na no wi zji lo kal nej a na stęp nie skie ro wa no pi -

smo w ww. spra wie do Urzę du Miej skie go Za brzu.

wnio�sek�nr 5

Ul. P. Pro chow ni.
1. Wy rów nać chod nik przy ul. P. Pro chow ni.
2. Udroż nić ru ry ka na li za cyj ne i stu dzien ki bu rzo we.
Odp.�Wy żej wy mie nio na in fra struk tu ra tech nicz na nie jest

wła sno ścią GSM „Lu iza”, dla te go na sza Spół dziel nia wy stą -

pi ła z pi smem do Miej skie go Za rzą du Dróg i In fra struk tu ry
In for ma tycz nej w Za brzu. 

wnio�sek�nr 6

Ul. Po rzecz ko wa 1-5
1. Wy mie nić okien ka piw nicz ne.
Odp.�Wy mia na piw nicz nych okie nek na stą pi w trak cie ter -

mo mo der ni za cji bu dyn ku. 
2. Kie dy bę dzie ukoń czo ny re mont sie ci wod no -ka na li za -

cyj nej? Kto po kry wa kosz ty awa rii na zbie gu ulic Po rzecz ko -
wej i Ka wi ka? (dot. lo ka lu po pi wiar ni ul. Po rzecz ko wej).
Odp.�Na sza Spół dziel nia we wska za nym re jo nie nie po sia -

da wła snej sie ci wod no -ka na li za cyj nej.
3. Prze ka zać in for ma cje o roz po czę ciu prze tar gu na ter mo -

mo der ni za cję bu dyn ku ul. Po rzecz ko wa 1-5 w ce lu wy stą pie -
nia przed sta wi cie la miesz kań ców w udzia le w prze tar gu.
Odp.�Miesz kań cy ww. nie ru cho mo ści zo sta ną pi sem nie

po in for mo wa ni o ter mi nie ww. prze tar gu.

wnio�sek�nr 7

Ul. Kos sa ka 11/4 – spraw dzić dla cze go miesz kań cy ul.
Kos sa ka pła cą za ście ki sko ro są szam ba.
Odp.�Ww. nie ru cho mość ko rzy sta z ka na li za cji miej skiej

po nie waż jest do niej od pro wa dza na zu ży ta wo da z kra nów,
zle wów itp. Wy so kość opłat jest uza leż nio na od ilo ści zu ży -
tej wo dy. Na to miast szam ba słu żą do gro ma dze nia nie czy sto -
ści z ubi ka cji. 

wnio�sek�nr 8

Ul. P. Skar gi 10/1 – dot. re mon tu ele wa cji ze wnętrz nej
i ocie ple nia bu dyn ków P. Skar gi 8, 10, 12, na pra wa na -
wierzch ni as fal to wej ca łej ul. P. Skar gi, wy mia na ka na li za -
cji przy bu dyn kach P. Skar gi 8, 10, 12.
Odp.�Ad. re mon tu ele wa cji ze wnętrz nej i ocie ple nia ww.

bu dyn ków: tak sze ro ki za kres prac jest uza leż nio ny od po sia -
da nia od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du -
szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

Ad. na pra wy na wierzch ni as fal to wej na ul. P. Skar gi i wy -
mia ny ka na li za cji: na wierzch nia uli cy jw. zo sta nie wy ko na -
na po wy mia nie przez ZPWiK sie ci wod no -ka na li za cyj nej. 

Nad wnio ska mi od 1 do 8 gło so wa ło: 42 upraw nio nych,
w tym za: 42, prze ciw: 0, wstrzy ma ło się: 0

DZIe�wIą�Ta�cZęść�
waL�Ne�Go�ZGro�Ma�DZe�NIa:�

wnio�sek�nr 1

Ul. Ks. Nie dzie li 59.
1. Po więk szyć par king dla sa mo cho dów.
2. Za ło żyć do dat ko wą lam pę obok by łej ko tłow ni w ce lu

par ko wa nia sa mo cho dów z dru giej stro ny blo ku (nr 59f).
Odp.�Ad. pkt. 1 i 2: Miej sce po by łym skła do wi sku opa łu

dla ko tłow ni jest już udo stęp nio ne na par king. Na to miast
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Ma lo wa nie kla tek scho do wych przy ul. Ka wi ka 24.
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na za ło że nie lam py oświe tla ją cej ww. te ren nie zbęd na jest
zgo da wszyst kich miesz kań ców po se sji – po nie waż zo sta ną
oni ob cią że ni ra chun kiem za prąd zu ży ty przez ww. lam pę. 

3. Wy ciąć krze wy i pod ciąć drze wa w ce lu bez piecz ne go
po ru sza nia się.
Odp.�W spra wie ww. wy cięć – po wi zji lo kal nej nie stwier -

dzo no za sad no ści wy ko na nia ww. wy cięć. 
4. Na pra wa scho dów – przej ście z blo ku 59 do blo -

ku 55, 57.
5. Za ło że nie bocz nych wiat do drzwi wej ścio wych – 59f.
6. Za ło że nie pa ra pe tów we wnętrz nych w klat ce 59f.
Odp.�Ad. pkt. 4,5,6: Wy ko na nie ww. ro bót jest uza leż nio -

ne od zgro ma dze nia od po wied nich środ ków fi nan so wych
na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści. 

7. Ma lo wa nie klat ki 59f (ostat nie ma lo wa nie 12 lat te mu).
Odp.�Ma lo wa nie klat ki scho do wej w ww. nie ru cho mo ści

na stą pi zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem tj. w 2013 r. 
8. Wy czysz cze nie – de zyn fek cja po miesz czeń po by łej

ko tłow ni.
Odp.�Wnio sek zre ali zo wa no.

wnio�sek�nr 2

Ul. Rów no le gła 7/21 – do cie ple nie ko mi nów wen ty la cyj -
nych aby nie prze ma rza ły, po nie waż ścia ny oraz su fit jest ca -
ły mo kry.
Odp. Wy żej wy mie nio ny pro blem prze ma rza nia ko mi nów

wy stę pu je w wie lu nie ru cho mo ściach. Obec nie na sza Spół -
dziel nia ana li zu je naj bar dziej efek tyw ne spo so by je go roz wią -
za nia. 

wnio�sek�nr 3

Ul. Rów no le gła 7/24 – za bu do wa nie na IV p. za da szeń
nad bal ko na mi w bu dyn ku przy ul. Rów no le głej 7.
Odp.�Wy ko na nie ww. za da szeń 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 ww. nie ru cho mo ści.

wnio�sek�nr 4

Ul. Jan kow skie go 12a – na pra wa drzwi wa ha dło wych
przy ul. Jan kow skie go 12a, przy cię cie drzew ro sną cych
za blo kiem, usu nię cie przy czyn cią głe go za le wa nia w cza sie
desz czu pod piw ni czeń w klat ce 12a.
Odp.�Ad. przy cięć drzew – przy bu dyn ku nie stwier dzo no

drzew wy ma ga ją cych przy cię cia. W spra wie cią głe go za le -
wa nia pod piw ni czeń – Spół dziel nia wy stą pi ła do Kom pa nii
Wę glo wej SA o usu nię cie przy czyn ww. sta nu – w ra mach
fun du szu szkód gór ni czych. Ww. bu dy nek jest prze wi dzia ny
do tzw. pio no wa nia. Do pie ro po je go wy ko na niu, bę dą moż -
li we dal sze pra ce re mon to we, m. in. te wy mie nio ne w ni niej -
szym wnio sku. 

wnio�sek�nr 5

Ul. Ks. Nie dzie li 53a, 51a, 57 – przy cin ka drzew mię dzy
blo kiem 53a i 55, ma lo wa nie klat ki 53a, prze nie sie nie skrzy -

nek na re kla my na ze wnątrz bu dyn ku 53a, uzu peł nie nie
oświe tle nia przed klat ką 51a, spra wa dzi kie go par kin gu
na ty łach blo ku 51a, na pra wa drzwi wej ścio wych do piw ni -
cy 51a, sła by od pływ wo dy pod czas opa dów 51a, 57, umiesz -
cze nie nr blo ków – ta bli ce – Ks. Nie dzie li 53, 55, 57, przy -
cin ka drzew na osie dlu.
Odp. Ad. przy cin ki drzew – nie ma ta kiej po trze by. Ma lo -

wa nie klat ki scho do wej zo sta nie wy ko na ne zgod nie z przy ję -
tym har mo no gra mem w 2012 r. Prze nie sie nie skrzy nek na ma -
te ria ły re kla mo we – zo sta ły prze nie sio ne, oświe tle nie
przed klat ką scho do wą nr 51a zo sta ło uzu peł nio ne, po spraw -
dze niu nie stwier dzo no by fak tycz nie ist niał dzi ki par king
na ty łach blo ku nr 51a, na pra wa drzwi wej ścio wych do piw -
ni cy bu dyn ku nr 51a zo sta nie wy ko na na po zgro ma dze niu od -
po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu Re -
mon to we go ww. nie ru cho mo ści, spraw dzo no od pływ wo dy
pod czas opa dów desz czu – od pływ jest czysz czo ny po zgło sze -
niu przez miesz kań ców, umiesz czo no na pi sy in for ma cyj ne
z nu me ra mi do mów, przy cin kę drzew na osie dlu – wy ko na no. 

wnio�sek�nr 6

Ul. Jan kow skie go 12a/9 – roz li cze nie sta nu środ ków
na kon cie bu dyn ku od mo men tu wpro wa dze nia te go obo -
wiąz ku do bi lan su za 2011 r.
Odp.�Stan środ ków na kon cie bu dyn ku od mo men tu wpro -

wa dze nia te go obo wiąz ku do bi lan su do 30.09.2012 r. wy no -
si 162 445,19 zł.

wnio�sek�nr 7

Ul. Ks. Nie dzie li 59, ul. Ko ko ta 110-112 – za bu do wać za -
da sze nia nad bal ko na mi ostat niej kon dy gna cji – Ks. Nie dzie -
li 59, zo bo wią zać Za rząd GSM „Lu iza” do pro wa dze nia
stro ny in ter ne to wej – ak tu al ne in for ma cje dla człon ków
GSM, re mont ka pi tal ny bu dyn ku przy ul. Ko ko ta 110-112,
utwar dze nie pla cu przy wej ściu do bu dyn ku.
Odp.�Za bu do wa za da szeń nad bal ko na mi ostat niej kon dy -

gna cji bę dzie moż li wa po zgro ma dze niu od po wied nich środ -
ków fi nan so wych na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww.
nie ru cho mo ści.

Jesienią br. zakończono kompleksową termomodernizację
budynku przy ul. Ks. Niedzieli nr 37.
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Re mont ka pi tal ny bu dyn ku przy ul. Ko ko ta 110-112 oraz
utwar dze nie pla cu przy wej ściu do bu dyn ku bę dzie moż li -
wa po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych
na kon cie Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

Stro na in ter ne to wa jest od kil ku mie się cy na bie żą co ak tu -
ali zo wa na. 

wnio�sek�nr 8

Ul. Rów no le gła 7a – ma lo wa nie klat ki scho do wej Rów no -
le gła 7a.
Odp.�Ma lo wa nie klat ki scho do wej zo sta nie wy ko na ne

do koń ca 2012 r.

wnio�sek�nr 9

Ul. Ko ko ta 145/25 – za mknię cie w spo sób trwa ły skrzy nek
z bez piecz ni ka mi głów ny mi.
Odp.�Ze wzglę du na prze pi sy prze ciw po ża ro we, nie moż -

na za mknąć w spo sób trwa ły skrzy nek z bez piecz ni ka mi
głów ny mi.

wnio�sek�nr 10

Ul. Ko ko ta 145/2 – uszczel nie nie fun da men tów blo ku
od stro ny po łu dnio wej i pół noc nej ce lem za po bie że nia prze -
sią ka niu wo dy desz czo wej i fe ka liów ka na li za cji do po -
miesz czeń piw nicz nych we wnątrz blo ku – zgła sza ne od kil -
ku lat.
Odp.�Od cza su wy ko na nia izo la cji ścia ny przy przej ściu rur

c. o. – nie stwier dzo no prze sią ka nia wo dy do po miesz czeń
piw nicz nych. 

wnio�sek�nr 11

Ul. Jan kow skie go 12 – b – re mont blo ku przy ul. Jan kow -
skie go 12-b, po chy le nie bu dyn ku, brak ja kich kol wiek re mon -
tów od 1977 r.
Odp.�Bu dy nek kil ka lat te mu był kom plek so wo re mon to wa -

ny (po za jed nym lo ka lem miesz kal nym z po wo du nie obec no -
ści miesz kań ca) z fun du szu szkód gór ni czych. Nie daw no na -
sza Spół dziel nia wy stą pi ła wo bec Kom pa nii Wę glo wej SA
z po zwem są do wym, aby usu nę ła ona po wsta łe szko dy w ww.
nie ru cho mo ści. 

wnio�sek�nr 12

Ul. Ko ko ta 119/1 – do pro wa dze nie dojść do śmiet ni ków
do sta nu sprzed re mon tu ka na li za cji, wy po zio mo wać po -
dest spo czyn ko wy na scho dach wej ścio wych bu dyn ku – za -
le wa ny pod czas opa dów jak rów nież doj ścia do scho dów.
Odp.�Ww. po dest zo stał wy re mon to wa ny. 

wnio�sek�nr 13

Ul. Ks. Nie dzie li 59-59e – re mont klat ki scho do wej – ma -
lo wa nie, przy cin ka drzew i krze wów (okre so wa), zro bie nie
sze ro kich scho dów pod gó rę przed nr 59b.

Odp.�Ma lo wa nie kla tek scho do wych zo sta nie wy ko na ne
w 2013 r. – zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem. Przy cin -
ka drzew jest re ali zo wa na na bie żą co – zgod nie z po trze ba -
mi. Wy ko na nie sze ro kich scho dów 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 ww. nie ru cho mo ści.

wnio�sek�nr 14

Ul. Ko ko ta 162d/5 – upo rząd ko wać ka ble wi szą ce jak pa -
ję czy na po od ma lo wa niu kla tek scho do wych, za ło że nie za -
śle pek na gniazd ka po łą cze nio we ka bli – sła by od biór ro bót
przez służ by tech nicz ne w/w prac (ma lo wa nie, ka ble), prze -
świe tle nie drzew po po łu dnio wej stro nie blo ku.
Odp. Ad. ka bli i za śle pek: zo sta ły one upo rząd ko wa ne, Ad.

prze świe tle nie drzew – po spraw dze niu uzna no, że nie ma ta -
kiej po trze by. Służ bom tech nicz nym na szej Spół dziel ni zwró -
co no uwa gę aby bar dzo skru pu lat nie do ko ny wa ły od bio rów
ro bót wy ko ny wa nych w za so bach Spół dziel ni.

wnio�sek�nr 15

Ul. Ko ko ta 145/25 – w związ ku z wie lo za da nio wym za kre -
sem obo wiąz ków wno szę o znacz ne pod nie sie nie śred nie go
za rob ku za ło gi GSM „Lu iza”.
Odp.�W związ ku z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

któ ry umoż li wił na jem com lo ka li miesz kal nych usta na wia -
nie – na by cie pra wa od ręb nej wła sno ści, pro wa dzo ny mi
dzia ła nia mi win dy ka cyj ny mi, przy go to wy wa niem do ku men -
tów i pism urzę do wych, przyj mo wa niem i wy sy ła niem licz nej
ko re spon den cji w ww. spra wach, na stą pi ło istot ne zwięk sze -
nie ob cią że nia znacz nej czę ści pra cow ni ków na szej Spół -
dziel ni obo wiąz ka mi służ bo wy mi. Na przy kład w cią gu mie -
sią ca za ła twia nych jest kil ka set spraw do ty czą cych
prze kształ ceń wła sno ścio wych lo ka li miesz kal nych oraz wy -
sy ła nych jest kil ka dzie siąt pism w spra wie za le gło ści czyn -
szo wych. 

wnio�sek�nr 16

Ul. Ko ko ta 162/7 – wy le wa nie się wo dy desz czo wej z ry -
nien przy kil ku pio nach, po pra wie nie nie szczel nej kla py da -
cho wej na klat ce nr 162.
Odp.�Aby wo da desz czo wa nie wy le wa ła się z ry nien prze -

czysz czo no tzw. gaj ge ry. Ad. kla py da cho wej – zo sta ła ona
pra wi dło wo osa dzo na.

wnio�sek�nr 17

Ul. Ks. Nie dzie li 59f i e – wy rów na nie za ni że nia te re nu
przy blo ku 59f i e, wy ko na nie bal ko nów przy ul. Ks. Nie dzie -
li 59f.
Odp.�Wy rów na nie za ni że nia te re nu – wy ko na no. Wy ko na -

nie bal ko nów 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 ww.
nie ru cho mo ści.

Nad wnio ska mi od 1 do 17 gło so wa ło 85�upraw nio nych,
w tym za: 85, prze ciw: 0, wstrzy ma ło się: 0
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Wdzie le „The Chri st mas En cy -
klo pe dia” czy ta my: „Dzień 25
grud nia wy bra no nie na pod -

sta wie in for ma cji bi blij nych, lecz ze
wzglę du na rzym skie świę ta, któ re ob -
cho dzo no pod ko niec ro ku” kie dy to
na pół ku li pół noc nej na stę pu je prze si le -
nie zi mo we. Urzą dza no wte dy Sa tur na -
lia (ku czci Sa tur na – bo ga rol nic twa)
oraz „po łą czo ne świę ta dwóch bóstw
słoń ca: rzym skie go So la i per skie go Mi -
try”. Na ro dzi ny obu bo gów świę to wa -
no wła śnie 25 grud nia, na któ ry to
dzień we dług ka len da rza ju liań skie go
przy pa da ło prze si le nie zi mo we. 

Te po gań skie świę ta za czę to „chry stia -
ni zo wać” w ro ku 350 gdy pa pież Ju -
liusz I ogło sił 25 grud nia dniem na ro dzin
Chry stu sa. „Ob cho dy Bo że go Na ro -
dze nia stop nio wo wzbo ga ca ły się o in -
ne ob rzę dy zwią za ne z prze si le niem lub
je za stę po wa ły” – na pi sa no w dzie le En -
cyc lo pe dia of Re li gion. „Wi ze ru nek
słoń ca co raz czę ściej był wy ko rzy sty wa -
ny ja ko sym bol wskrze szo ne go Chry stu -
sa, a tar czę sło necz ną w po sta ci nim bu
(...) za czę to umiesz czać nad gło wa mi
chrze ści jań skich świę tych”. Wcze śniej
dzień na ro dzin ob cho dzo no 6 stycz nia
we dług ka len da rza gre go riań skie go – tak
jak jest ono ob cho dzo ne w re li gii pra wo -
sław nej. 

Po dob nie jak dzień, nie zna ny jest do -
kład ny rok na ro dzin Je zu sa. Jest pra wie
pew ne, że rok 0 (ze ro) nie jest ro kiem na -
ro dzin Chry stu sa. Wia do mo bo wiem, że
wzmian ko wa ny w No wym Te sta men cie,
król He rod zmarł w 4 ro ku p. n. e. Dla -
te go nie któ rzy ba da cze skła nia ją się
do przy ję cia te go ro ku ja ko ro ku na ro -
dzin Je zu sa. In ni na to miast po dej rze wa -
ją, że „Gwiaz da Be tle jem ska” to wa rzy -
szą ca na ro dzi nom by ła ko me tą Ha leya
wi docz ną w 12 ro ku p. n. e lub ko me tą
opi sa ną tak że przez chiń skich kro ni ka -
rzy w 5 ro ku p. n. e.

Wi gi lia (łac. Vi gi lia) ozna cza czu wa -
nie, straż noc ną, war tę. Jest to czas ocze -
ki wa nia na na ro dze nie Chry stu sa. W Pol -
sce wi gi lia we szła na sta łe do tra dy cji do -
pie ro w XVIII wie ku. 

Kie dy za świe ci ła pierw sza gwiaz da
wspól nie za sia da no przy sto le przy kry -
tym bia łym ob ru sem, pod któ rym znaj -
do wa ło się sia no. W czte rech ką tach izby
znaj do wa ły się sno py zbo ża.
Domownicy łamali się opłat kiem i skła -
da li so bie ży cze nia. Po skoń czo nej wi -

gi lii, kie dy wszy scy na je dli się do sy ta,
kie dy do peł nio no wszyst kich zwy cza -
jów, kie dy na cie szo no się pre zen ta mi,
nad cho dzi ła po ra Pa ster ki czy li noc nej
mszy. Przed północą  ca ły mi ro dzi na mi
spie szo no do ko ścio ła by po wi tać no wo
na ro dzo ne dzie cię.

Choć dziś nie zna my już wie lu zwy -
cza jów zwią za nych z wi gi lią, to jed no
po zo sta je bez zmian: jest to dzień szcze -
gól ny, o nie po wta rzal nej at mos fe rze,
dzień życz li wo ści i do bro ci, dzień wy -
ba cza nia ura zów i gnie wów. Spo ty ka my
się wszy scy przy wi gi lij nym sto le
z opłat kiem w rę ku, bez wzglę du na po -
glą dy i prze ko na nia. Wie czo rem pu sto -
sze ją na sze uli ce, kie dy pojawia się
pierw sza gwiaz da w oknach roz świe tla -
ją się świa teł ka na cho in kach.

Pod czas świąt to wa rzy szy nam zwy -
czaj ko lę do wa nia, któ ry wy wo dzi się

jesz cze z cza sów rzym skich, kie dy to
na po cząt ku ro ku są sie dzi i krew ni od -
wie dza li się wza jem nie, ob da ro wy wa li
się pre zen ta mi i śpie wa li pie śni (ca len -
dae – po czą tek mie sią ca).

Z bie giem cza su pie śni te przy bra ły
cha rak ter re li gij ny zna ny po dziś dzień. 

Do naj bar dziej zna nych ko lęd na le -
żą: Bóg się ro dzi, Wśród Noc nej Ci szy,
Ci cha Noc, Dzi siaj w Be tle jem, Je zus Ma -
lu sień ki, Lu laj że Je zu niu, Pójdź my wszy -
scy do sta jen ki. Jesz cze do dziś w nie któ -
rych re gio nach Pol ski w Bo że Na ro dze -
nie cho dzą po do mach ko lęd ni cy – prze -
bie rań cy śpie wa ją cy ko lę dy – jest wśród
nich, w za leż no ści od re gio nu: Anioł,
Dia beł, Tu roń, Trzej Kró lo wie, Żyd,
Cy gan ka, Ba ba, Mu zy kan ci.  

Publikację przygotowano na
podstawie materiałów z Internetu

Skąd się wzię ły 
Świę ta 

Bo że go Na ro dze nia?
Bo�że�Na�ro�dze�nie�–�chrze�ści�jań�skie�świę�to�upa�mięt�nia�ją�ce�na�ro�dzi�ny�Je�zu�-

sa�chry�stu�sa�z Na�za�re�tu�ob�cho�dzi�my 25�grud�nia�każ�de�go�ro�ku.�To�wa�rzy�szy
ono�nam�od uro�dze�nia,�bo�tak�na�ka�zu�je�chrze�ści�jań�ska�tra�dy�cja.�Prze�ka�zu�-
je�my�tę�tra�dy�cję�swo�im�dzie�ciom�i wnu�kom�nie�za�sta�na�wia�jąc�się�zbyt�nio
skąd�się�ona�wzię�ła�–�ja�ka�jest�jej�hi�sto�ria?�



BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 4 (59) 2012 15

śle�dzie�w śmie�ta�nie�z chrza�nem to
prze pis, któ ry wart jest zro bie nia
i na pew no bę dzie pa so wał na wi gi lij ną
ko la cję oraz świą tecz ne śnia da nie. Po -
niż szy prze pis za wie ra tak że ka pa ry,
z któ rych moż na, je śli ktoś nie prze pa -
da, zre zy gno wać. Prze pis nic na tym
nie stra ci.

śle�dzie�w śmie�ta�nie

Skład�ni�ki
★ 3-4 po kro jo ne w ka wał ki pła ty śle -

dzio we
★ 300 g śmie ta ny (22%)
★ 1 ce bu la
★ 1-3 ły żecz ki ostre go chrza nu
★ pół sło icz ka ka pa rów w za le wie 
★ 1-2 win ne jabł ka
★ pieprz, sól, kil ka kro pli so ku z cy try -

ny

Pła ty śle dzio we mo czy my w zim nej
wo dzie od kil ku do kil ku na stu go dzin,
tak aby nie by ły zbyt sło ne. Przy spie -
szyć ten pro ces mo że my przez czę stą
zmia nę wo dy. Gdy śle dzie ma my już
od so lo ne, kro imy je na ka wał ki. Jabł -
ka ście ra my na tar ce o du żych
oczkach. Ce bu lę kro imy naj drob niej
jak się da. Ka pa ry, je śli do da je my, od -
są cza my. 

Wszyst kie skład ni ki ma ry na ty mie -
sza my ze so bą. Je śli chce my aby na sze
śle dzie by ły na ostro, do da je my wię cej
chrza nu, je śli wo li my ła god niej sze, do -
da je my go mniej (ły żecz kę). Ma ry na tę
do pra wia my so lą, pie przem i so kiem
z cy try ny. Sma ku je my (ma być smacz -
na) i ewen tu al nie do da je my in nych
przy praw. Gdy ma ry na ta jest już od po -
wied nio do bra, za le wa my nią śle dzie
i ca łość od sta wia my do lo dów ki
na oko ło 48 go dzin. Podajemy polane
śmietaną. 

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo:
1. Pie ją cy ko gut.

3. Dro ga usła na śnie giem.
4. Słod kie le kar stwo na ka szel.

7. Czar na de ska w kla sie.
8. Wy dzie ra my 

z nie go co dzien nie kart kę.

Pio�no�wo:
1. Prze pla ta ją ce się prę ty.
2. Ko li sty plac z uli ca mi.

4. U bo ku szlachcica.
5. Zwój pa pie ru.

6. Ro dzaj na gro dy w spo rcie
dla za wod ni ków. 

Li te ry z pól do dat ko wo
po nu me ro wa nych od 1 do 9 

da dzą roz wią za nie 
krzy żó wecz ki.

Krzy�żó�wecz�ka�choinkowa

Coś do bre go na wi gi lij ny stół
wi�gi�lij�ny�kom�pot�
z su�szo�nych�owo�ców

To je den z prost szych prze pi sów ja -
kie moż na so bie wy obra zić.

Skład�ni�ki
★ su szo ne owo ce (mie szan ka)
★ wo da
★ ew. cu kier lub miód i przy pra wy (cy -

na mon, im bir, gał ka musz ka ta ło wa)

W skle pach, szcze gól nie przed świę ta -
mi, do sta nie my bez pro ble mu mie szan ki
su szo nych owo ców (grusz ki, jabł ka,
śliw ki). Na kom pot na da ją się pra wie
wszyst kie su szo ne owo ce. Ta ką mie -
szan kę za le wa my prze go to wa ną wo dą,
tak aby lu stro wo dy znaj do wa ło się
2-3 cm nad owo ca mi. Od sta wia my
na mi ni mum dwie go dzi ny. Na stęp nie
ca łość go tu je my oko ło 20 mi nut. Je śli
owo ce wchło nę ły zbyt du żo wo dy, mo -
że my ją oczy wi ście uzu peł nić. Kom pot
do sła dza my cu krem lub mio dem. Je śli
uży li śmy owo ców o du żej za war to ści
cu krów np. fi gi lub ro dzyn ki, to do dat -

ko we sło dze nie mo że nie być ko niecz ne.
Wi gi lij ny kom pot z su szo nych owo ców
moż na też do pra wić np. cy na mo nem,
im bi rem i gał ką musz ka ta ło wą. 

Ma�ko�wiec�wi�gi�lij�ny

Skład�ni�ki
★ 1/2 kost ki mar ga ry ny (np. pal ma), 
★ 1/2 szklan ki cu kru,
★ 4 jaj ka,
★ 1/2 prosz ku do pie cze nia ma łe go,
★ 1 szklan ka mą ki wro cław skiej plus

2 łyż ki, że by spód nie był kru chy. 
★ ma sa ma ko wa

Spód�ma�kow�ca
Mar ga ry nę ucie ra my z cu krem, do -

da jąc po 1 żółt ku, do sy pu je my mą ki
z prosz kiem, a na ko niec do da je my
biał ka ubi te na sztyw no. Ciasto wy kła -
da my na bla chę, na kła da my ma sę ma -
ko wą i po sy pu je my kru szon ką tak jak
na pla cek droż dżo wy.

Pie cze my 45-50 mi nut w pie kar ni ku
roz grza nym do 250 stop ni. 

Ma sę ma ko wą moż na ku pić go to wą.



wy�daw�ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412.
re�da�gu�je: Ze spół. Na kład 5700 egz.

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1. ro gi je le nia. 6. ku rek,
kran. 9. mlecz na na nie bie. 10. ta lerz
na da chu. 11. z man kie tem. 12. bra -
na u kraw ca. 15. skład nik ben zy ny. 18.
ró ża necz nik. 21. wójt w Hisz pa nii. 22.
znak zo dia kal ny. 23. wy nik dzie le -
nia. 24. na rzę dzie rzeź bia rza. 25. ja -
poń ski wa chlarz skła da ny. 28. miesz -
czuch pod gru szą. 32. zbiór map. 34.
za ba wa lu do wa. 35. zio ło we wi no. 36.
ta to po sar mac ku. 37. Ślą ski lub Ży -
wiec ki. 40. ko no pie do pro duk cji
lin. 43. gdy go ma my to ki cha my. 46.
ka mień w pier ścion ku. 47. „sklep”
z le ka mi. 48. war stew ka ku rzu. 49.
woj sko. 50. tech ni ka bar wie nia tka -
nin.

Pio�no�wo: 2. nóż do ko ro wa nia. 3.
śpie wa ny dra mat. 4. z Ewą. 5. ty siąc
kg. 6. nie zwłocz nie. 7. pięk ny u so list -
ki. 8. pa ra da. 13. atra men to wy dziad. 14.
ze staw w daw nym ra dio węź le. 15. jedna
z sieci ho te li. 16. boi się cen tra li. 17. nie -
lot ame ry kań ski. 19. my śliw skie przy -
nieś. 20. ja poń ska por ce la na. 26. szki ce
li te rac kie. 27. pień, kło da. 29. od ci nek
okręż ni cy. 30. wie dzie do kłęb ka. 31.
po kry wa na za wia sach. 32. nie ka to -
da. 33. na sza Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa. 37. po ni żej ust. 38. ba śnio wy skar -
biec. 39. ob raz z cer kwi. 41. cie lę ce
na ta le rzu. 42. ku zyn ka re ne ty. 44.
skład nik pu dru. 45. por cja dłu gu.
Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 17�da�dzą�roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki.

INForMaTor�GSM�„LuIZa”

Górnicza�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
„Luiza”

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

Dział� czyn�szów: czyn ny w go dzi nach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach od 15.00 do 17.00.
administracje:�Zabrze�ul.�Jałowcowa�20
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
ruda�śląska�ul.�Bielszowicka�98
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty�kasowe:
w�siedzibie�Spółdzielni�Zabrze,�ul.�wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
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
Dział techniczny o/Zabrze 32 271 18 94
Dział techniczny o/Ruda Śląska 32 240 11 97
Księgowość 42, 43

Telefon�awaryjny:�508�091�556

ISToTNe�TeLeFoNY:

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

adres�strony�internetowej�GSM
,,Luiza”:

www.gsmluiza.com.pl
e-mail:�gsmluiza@gsmluiza.pl

Świąteczna�krzy�żó�w�ka�z�hasłem


