
Pod czas Wal ne go Zgro ma dze -
nia Człon ków Gór ni czej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Lu -

iza”, któ re od by ło się w dzie wię ciu
czę ściach w dniach 16 – 29 czerw -
ca br. zo sta ło zgło szo nych kil ka dzie -
siąt wnio sków.

Ich peł ny wy kaz zo stał przed sta -
wio ny w lip co wym wy da niu na sze -
go Biu le ty nu In for ma cyj ne go.

Obec nie zaś na dal szych stro -
nach Biu le ty nu pu bli ku je my ich
re ali za cję. Choć za kres te ma tycz ny
zgło szo nych wnio sków był bar dzo
sze ro ki, a ich re ali za cja w wie lu

przy pad kach nie za le ża ła tyl ko
od Spół dziel ni – uda ło się zde cy do -
wa ną więk szość wnio sków zre ali zo -
wać w krót kim cza sie. Jest to za słu -
ga nie tyl ko Za rzą du i Ra dy Nad zor -

czej, któ re przy wią zu ją du żą wa gę
do ich spraw nej re ali za cji, ale tak -
że firm re mon to wo -bu dow la nych
współ pra cu ją cych z na szą Spół -
dziel nią. 
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Do�bie�ga�ją�koń�ca�pra�ce�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne�trzech�bu�dyn�ków�GSM�„Lu�-
iza”�przy uli�cy�Ka�wi�ka 24, 26�i 28,�któ�re�trwa�ły�od wio�sny�bie�żą�ce�go�ro�ku.�Dzię�-
ki�no�wym�ele�wa�cjom�w pa�ste�lo�wych�ko�lo�rach�zde�cy�do�wa�nej�po�pra�wie�ule�gła
es�te�ty�ka�za�bu�do�wań�w tym�re�jo�nie�osie�dla,�zaś�miesz�kań�cy�ww.�bu�dyn�ków�z pew�-
no�ścią�za�osz�czę�dzą�na kosz�tach�ogrze�wa�nia�swo�ich�miesz�kań.�Przy oka�zji�wsta�-
wio�no� na�wiew�ni�ki� okien�ne,� wy�ko�na�no� re�mon�ty� wszyst�kich� bal�ko�nów� oraz
da�chów,�wykonano�remont�przewodów�spalinowych�i�wentylacyjnych.�Nie�ba�-
wem�bę�dą�wy�re�mon�to�wa�ne�tak�że�wej�ścia�do kla�tek�scho�do�wych.
Dzię�ki�te�mu,�że�Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�pod�pi�sał�z WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�cach
umo�wę�kre�dy�to�wą�na re�ali�za�cję�prac�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych�oraz�de�mon�taż
płyt�ace�ko�lo�wych�miesz�kań�cy�otrzy�ma�ją�do 50%�do�fi�nan�so�wa�nia�do za�cią�-
gnię�te�go�kre�dy�tu.�War�to�pod�kre�ślić,�ze�na�sza�Spół�dziel�nia�zło�ży�ła�rów�nież
wnio�ski�kre�dy�to�we�na mo�cy�któ�rych�ist�nie�je�moż�li�wość�otrzy�ma�nia�tzw.�pre�mii
mo�der�ni�za�cyj�nej�z Ban�ku�Go�spo�dar�stwa�Kra�jo�we�go.
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Dzie je się tak z kil ku przy czyn.
Zgod nie z obec nym sta nem praw -
nym, na jem cy by łych miesz kań za -
kła do wych, pra gną cy usta no wić
od ręb ną wła sność na zaj mo wa nym
przez sie bie lo ka lu miesz kal nym,
w pierw szej ko lej no ści są zo bo -
wią za ni wstą pić w po czet człon ków
Spół dziel ni oraz prze kształ cić do -
tych cza so wą umo wę naj mu w lo ka -
tor skie pra wo do lo ka lu. Do pie ro
w ko lej nym eta pie moż na owe ww.
pra wo prze kształ cić w od ręb ną wła -

Sys te ma tycz nie ro sną sze re gi
człon ków GSM „Lu iza”…

sność lo ka lu – na pod sta wie art. 12
usta wy o spół dziel niach miesz ka nio -
wych (sze rzej o tym pi sze my na str.
7 w ru bry ce Rad ca Praw ny od po -
wia da). Rów nież oso by, któ re na by -
ły lo ka tor skie pra wo do lo ka lu
w dro dze prze tar gu zo sta ją człon ka -
mi na szej Spół dziel ni. Po nad to
spad ko bier cy osób po sia da ją cych
spół dziel cze wła sno ścio we pra wo
do lo ka lu i na byw cy ta kie go pra wa
mo gą wstę po wać w po czet człon -
ków.

List otwarty 
Rady Nadzorczej GSM ,,Luiza” 
do Ruchu Społecznego ,,Luiza”

W od po wie dzi na otrzy ma ne od Was pi sma, Rada Nad zor cza po za po -
zna niu się i szcze gó ło wej ana li zie ich tre ści, wy ra ża ubo le wa nie co do kon -
fron ta cyj ne go to nu, ja ki ema nu je z Wa szych sfor mu ło wań, po mi mo że
w każ dym miej scu de kla ru je się że człon ko wie Sto wa rzy sze nia Ru chu
Spo łecz ne go „LU IZA”, nie pra gną dzia łal no ści na szko dę Spół dziel ni.

Ma my in ne od czu cia, cze go przy kła dem jest list otwar ty z dn. 23.08.2010
roku do tzw.  jak to na zwa li ście „sta rych” człon ków (w któ rym to li ście
po słu gu je cie się in sy nu acja mi i pół praw da mi, w ce lu skłó ce nia spo łecz -
no ści człon kow skiej).

To sa mo do ty czy Wa szej de kla ra cji po par cia dla spraw istot nych dla Spół -
dziel ni, o ile zo sta ną czy tel nie na świe tlo ne, a prze cież by ły one przed -
sta wia ne i wy ja śnia ne na Wal nym Zgro ma dze niu Człon ków i nie zo sta -
ły po par te.

Stąd też na su wa się wnio sek, że każ da skła da na przez Was de kla ra cja
nie ma po par cia w Wa szych dzia ła niach.

Ra da Nad zor cza pra gnie po in for mo wać Człon ków Spół dziel ni bę dą -
cych w Ru chu Spo łecz nym „LU IZA”, że wy stę pu ją ce z ich stro ny za py -
ta nia i wąt pli wo ści, moż na roz wią zać po przez zwró ce nie się do od po wied -
nich dzia łów Spół dziel ni, któ re w każ dym przy pad ku bę dą sta ra ły się je
rze tel nie wy ja śnić.

Je że li cho dzi o ujaw nio ne ostat nio zda rze nia mo gą ce wpły nąć na sy -
tu ację Spół dziel ni, trud no się nam do nich usto sun ko wać.

Każ dy kto po sia da ta kie in for ma cje po wi nien na zy wać je po imie niu i zgła -
szać od po wied nim służ bom – bo to jest wła śnie dzia łal ność dla do bra ogó łu.

Wy cho dząc na prze ciw skła da nym de kla ra cjom i przyj mu jąc je ja ko
szcze re, ma my na dzie ję że wspól nie bę dzie my pra co wać na rzecz Spół -
dziel ni i za pew nia my, że je ste śmy otwar ci na pro po zy cję spo tka nia - jed -
nak okres wa ka cyj ny nie stwa rza moż li wo ści za pew nie nia peł ne go skła -
du Ra dy Nad zor czej (co by ło Wa szym za mia rem) w pro po no wa nym ter -
mi nie.

Z po wa ża niem za R. N. se kre tarz
Za brze dn. 3.09.2010 r.

We dług in for ma cji uzy ska nych
w dzia le człon kow sko -praw nym
GSM „Lu iza”, w okre sie od 1.07. br.
do 23.09. br. Za rząd na szej Spół dziel -
ni przy jął w po czet człon ków 143
oso by z te go 56 osób sko rzy sta ło
z moż li wo ści prze kształ ce nia umo -
wy naj mu w spół dziel cze lo ka tor skie
pra wo do lo ka lu za 5% war to ści
ryn ko wej. 

Dzię ki zmia nom or ga ni za cyj nym
ja kie nie daw no pod jął Za rząd Spół -
dziel ni GSM ,,Luiza” zde cy do wa nej
po pra wie ule gła efek tyw ność funk -
cjo no wa nia dzia łu or ga ni za cyj no -
-praw ne go. W sa mym tyl ko wrze śniu
br. (do 27.09.) przy ję to w po czet
człon ków 54 oso by. 

Opłaty za czynsz, me dia i fun dusz
re mon to wy można uisz czać w
punktach ka so wych Agen cji Ban -
ko wej „Mo ne tia”. Opłaty wnoszone
przez lo ka to rów miesz kań ad mi ni -
stro wa nych przez GSM „Lu iza”
przyj mo wa ne są NIE OD PŁAT -
NIE. 

Przypominamy
Punkt ka so wy w Za brzu przy uli -

cy Ja łow co wej 20 czyn ny jest w po -
nie dzia łek w go dzi nach 8.00-16.45,
a od wtor ku do piąt ku w go dzi nach
8.00-15.00. Na to miast punkt ka so -
wy przy uli cy Wol no ści 412 czyn ny
jest w po nie dzia łek w go dzi nach
7.30-16.45, a we wto rek i śro dę 7.30-
15.15. W czwart ki i piąt ki punkt jest
nie czyn ny. 

W Ru dzie Ślą skiej przy ul. Biel -
szo wic kiej 98, ka sa czyn na jest
w czwart ki i piąt ki w go dzi -
nach 8.00 - 15.00. 

Informujemy
In for mu je my, że zgod nie z de cy -

zją Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”
o po sze rze niu skła du Za rzą du na -
szej Spół dziel ni, zo sta ła roz po -
czę ta pro ce du ra kon kur so wa wy -
bo ru człon ka Za rzą du ds. or ga ni -
za cyj no -praw nych. Wię cej in for -
ma cji po da my w na stęp nym wy da -
niu na sze go Biu le ty nu In for ma cyj -
ne go.



Pod czas Wal ne go Zgro ma dze -
nia Człon ków w czę ściach w czerw -
cu br. wie lu człon ków na szej Spół -
dziel ni w swo ich wnio skach zgła -
sza ło po trze bę ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków w któ rych za miesz ku -
ją. Nie ste ty pro ces re ali zo wa nej
z po wo dze niem od wie lu lat ter mo -
mo der ni za cji za so bów miesz ka -
nio wych GSM „Lu iza” uległ wy -
raź ne mu spo wol nie niu i nie jest re -
ali zo wa ny w ta kim za kre sie jak
prze wi dy wa ły pla ny. Dla cze go?

Zgod nie z przy ję tą pro ce du rą (bar -
dzo ko rzyst ną dla człon ków) na sza
Spół dziel nia mo że otrzy mać kre dy -
ty na ter mo mo der ni za cję z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej na do -
god nych wa run kach – wszak pod jed -
nym wa run kiem. Na swo im kon cie
Spół dziel nia mu si po sia dać od po -
wied nie środ ki fi nan so we na za bez -
pie cze nie za cią gnię te go kre dy tu.
Przez wie le lat nie by ło z tym pro ble -
mu, bo wiem na sza Spół dziel nia uzy -
ski wa ła zna czą ce środ ki fi nan so we ze
sprze da ży zbęd nych nie ru cho mo ści,
co przy czy ni ło się do ob ni że nia kosz -
tów funk cjo no wa nia Spół dziel ni. 

Pod czas ubie gło rocz ne go Wal ne -
go Zgro ma dze nia Człon ków w czę -
ściach (w czerw cu 2009 r.) przy ję to
w tym za kre sie ko lej ną uchwa łę.
W imie niu Ru chu Spo łecz ne go „Lu -
iza”, Ze non No wik za skar żył do Są -
du na stę pu ją ce uchwa ły: nr 1/2009
w spra wie Re gu la mi nu ob rad WZCz
w czę ściach GSM,, Lu iza” w Za -
brzu, nr 2/2009 w spra wie Re gu la mi -
nu wy bo rów do Ra dy Nad zor -
czej, Nr 8/2009 w spra wie wy ra że -
nia zgo dy na zby cie nie ru cho mo ści
i nr 9/2009 w spra wie wy bo rów
do Ra dy Nad zor czej. Efek tem te go
jest wy rok są do wy z 8 czerw ca 2010
r. Sąd Okrę go wy w Gli wi cach I Wy -
dział Cy wil ny „po roz�po�zna�niu�spra�-
wy� z po�wódz�twa� Ze�no�na No�wi�ka
prze�ciw�ko� Gór�ni�czej� Spół�dziel�ni
Miesz�ka�nio�wej�„LU�IZA”�w Za�brzu
o uchy�le�nie�uchwał
1.�uchy�la�uchwa�łę�nr 8/2009�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�po�zwa�nej�Gór�-
ni�czej� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej

„LU�IZA”�w Za�brzu,�któ�re�od�by�ło�się
w dniach 15�–�30�czerw�ca 2009�ro�-
ku� w spra�wie� wy�ra�że�nia� zgo�dy
na zby�cie�nie�ru�cho�mo�ści;
2.�od�da�la�po�wódz�two�w po�zo�sta�łym
za�kre�sie;
3.�kosz�ty�po�mię�dzy�stro�na�mi�zno�si.”.
W uza sad nie niu wy ro ku Sąd Okrę -

go wy pi sze mię dzy in ny mi: „po�-
wódz�two�za�słu�gi�wa�ło�na uwzględ�nie�-
nie�je�dy�nie�czę�ścio�wo�co�do uchwa�-
ły�do�ty�czą�cej�sprze�da�ży�nie�ru�cho�mo�-
ści… Przed wal�nym�zgro�ma�dze�niem
Da�riusz�Ko�ło�dziej�czyk,�na zle�ce�nie

pre�ze�sa�spół�dziel�ni,�miał�przy�go�to�-
wać�wy�kaz�nie�ru�cho�mo�ści�do zby�cia:
wszyst�kich� nie�za�bu�do�wa�nych
i wszyst�kich�za�bu�do�wa�nych�bu�dyn�-
kiem�do 6�lo�ka�li�miesz�kal�nych.�Przy�-
go�to�wał�on�ta�ki�wy�kaz�a na�stęp�nie
prze�ka�zał�go�on�w for�mie�pli�ku�spo�-
rzą�dzo�ne�go�w pro�gra�mie�Exel�pra�-
cow�ni�kom� dzia�łu� człon�kow�skie�go.
Wsku�tek�ope�ra�cji�kom�pu�te�ro�wej�pra�-
cow�ni�cy�dzia�łu�człon�kow�skie�go�prze�-
two�rzy�li� je�go� plik� wsku�tek� cze�go
„od�kry�ły”�się�wszel�kie�za�pi�sy,�któ�re
po�przed�nio�by�ły�„ukry�te”�i plik�zo�-
stał�wy�dru�ko�wa�ny�w in�nym�kształ�cie,
niż� za�kła�dał� to D.� Ko�ło�dziej�czyk.
Wsku�tek� te�go�błę�du (pod kre śle nie
od re dak cji BI) na wy�ka�zie�sta�no�wią�-
cym�za�łącz�nik�do uchwa�ły�do�ty�czą�-
cej�zby�cia�nie�ru�cho�mo�ści�zna�la�zły�się
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Dla cze go  nie jest re ali zo wa na w ta kim za kre sie 
jak prze wi dy wa ły pla ny?

Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków

wszyst�kie�nie�ru�cho�mo�ści�spół�dziel�ni,
łącz�nie�z ty�mi�na któ�rych�znaj�du�je�się
bu�dy�nek�sta�no�wią�cy�sie�dzi�bę�spół�-
dziel�ni.�Zna�la�zły� się�na nim�za�tem
rów�nież�nie�ru�cho�mo�ści�za�bu�do�wa�ne
bu�dyn�ka�mi�wie�lo�ro�dzin�ny�mi�tj.�w któ�-
rych�znaj�du�je�się�wię�cej�niż 6�lo�ka�-
li.�Przed�mio�tem�gło�so�wa�nia�człon�-
ków�na wal�nym�zgro�ma�dze�niu�by�ły
więc�wszel�kie�nie�ru�cho�mo�ści�spół�-
dziel�ni�a nie�tyl�ko,�te�któ�re�w za�ło�że�-
niu�mia�ły�pod�le�gać�zby�ciu. Oko�licz�-
ność,�iż�przed�mio�tem�głwo�so�wa�nia
wal�ne�go�zgro�ma�dze�nia�by�ły�wszel�kie
nie�ru�cho�mo�ści�spół�dziel�ni�po�zwa�la
uznać,�iż�gło�so�wa�nie�to�mia�ło�cha�-
rak�ter�blan�kie�to�wy,�bez�moż�li�wo�ści
oce�ny�przed�mio�tu�gło�so�wa�nia”.

Z po wo du wy żej cy to wa ne go wy -
ro ku na stą pi ło za blo ko wa nie moż li -

wo ści sprze da ży nie ru cho mo ści i tym
sa mym ogra ni cze nie wpły wu środ -
ków fi nan so wych na kon to Spół -
dziel ni. W kon se kwen cji, z po wo du
bra ku za bez pie cze nia fi nan so we go
wy ma ga ne go przez bank, zo sta ło
ogra ni czo ne po zy ski wa nie ko lej -
nych kre dy tów na pra ce ter mo mo der -
ni za cyj ne.

Nie dość te go, w związ ku z ta kim
sta nem rze czy, nie któ re z nie ru cho -
mo ści w ocze ki wa niu na sprze daż,
mo gą ulec znacz nej de gra da cji tra cąc
na wet 80% swo jej war to ści.

Oka zu je się, że Ruch Spo łecz ny
„Lu iza”, mi mo wie lo krot nych de kla -
ra cji, że dzia ła dla do bra Spół dziel -
ni, fak tycz nie szko dzi in te re som
wszyst kich miesz kań ców GSM
,,Lu iza”. 

Bu�dy�nek�przy uli�cy�Ks.�Nie�dzie�li 51�po za�koń�czo�nej�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�ele�wa�-
cji�ze�wnętrz�nych.�Wkrót�ce�bę�dą�za�mon�to�wa�ne�nad bal�ko�na�mi�ostat�niej�kon�-
dy�gna�cji�dasz�ki�prze�ciw�desz�czo�we�a tak�że�zo�sta�ną�wy�re�mon�to�wa�ne�wej�ścia
do kla�tek�scho�do�wych.
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REALIZACJA WNIOSKÓW
zgłoszonych w czasie Wal ne go Zgro ma dze nia

Człon ków GSM „Lu iza” w Za brzu w czę ściach,
w dniach 16-29.06.2010 r. 

W pierw szej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re
od by ło się 16.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:

Brak�wnio�sków�tech�nicz�nych.

W dru giej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 17.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li na -
stę pu ją ce wnio ski:

Lo ka to rzy bu dyn ku przy ul. Ka li no wej 13-e wno szą wnio -
sek o uję cie bu dyn ku do ocie ple nia w naj bliż szym pla nie.
Gło�so�wa�ło: 41 za –� 41,� prze�ciw� –� 0,wstrzy�ma�ło
się�–�0

Ka li no wa 13-e – (+108.508,68 – stan na dzień
31.07.2010 r.). 
Odp.�Bu�dy�nek�jest�prze�wi�dzia�ny�do ter�mo�mo�der�ni�za�-
cji�po zgro�ma�dze�niu�środ�ków�na za�bez�pie�cze�nie�kre�dy�tu. 

Skie ro wa nie sto sow ne go pi sma do UM w Za brzu -wła -
ści we go or ga nu o wy ko na nie pa sów przej ścia przez ul.
Kor czo ka na wy so ko ści scho dów do pro wa dza ją cych
do chod ni ka w kie run ku ko ścio ła św. Ja dwi gi.
Gło�so�wa�ło: 41 za –� 41,� prze�ciw� –� 0,wstrzy�ma�ło
się�–�0
Odp.�Dnia 17.08.2010�r.�GSM�„Lu�iza”�wy�sto�so�wa�ła
pi�smo� do Urzę�du� Mia�sta� w Za�brzu� w ww. spra�wie
otrzymując�na�nie�następującą�odpowiedź:�„Wod�po�wie�-
dzi�na pi�smo�z dnia 17.08.2010�r.�w spra�wie�wy�zna�cze�-
nia�przej�ścia�dla�pie�szych�przez�ul.�Korczoka,�Wy�dział
In�fra�struk�tu�ry�Ko�mu�nal�nej�Urzę�du�Miej�skie�go�w Za�-
brzu�in�for�mu�je,�że�ze�wzglę�du�na ko�niecz�ność�wy�ko�na�-
nia�ba�rier�unie�moż�li�wia�ją�cych�na�głe�wtar�gnię�cie�pie�-
sze�go�ze�scho�dów�na jezd�nię,�a co�się�z tym�wią�że�ko�-
niecz�ność� prze�bu�do�wy� ist�nie�ją�cych� scho�dów� (brak
skraj�ni�dla�za�bu�do�wy�ba�rier),�przej�ście�dla�pie�szych�przez
ul.�Kor�czo�ka�w re�jo�nie�bu�dyn�ku�nr 81�zo�sta�nie�wy�ko�-
na�ne�do koń�ca�bie�żą�ce�go�ro�ku,�a w przy�pad�ku�de�fi�cy�-
tu�środ�ków�(zle�co�no�wy�ko�na�nie�kosz�to�ry�su�na przed�mio�-
to�we�za�da�nie),�w pierw�szej�po�ło�wie�przy�szłe�go�ro�ku.”

Wy ko nać śmiet nik dla blo ku przy ul. Ka li no wej 15.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ka li no wa 15-c – (+138.166,08 – stan na dzień

31.07.2010 r.).
Odp.�W dniu 17.08.2009�r.�zo�stał�pod�pi�sa�ny�Aneks�nr 2
do Umo�wy�nr�R�-1/1068/99�z dnia 1.07.1999�r.�na pod�-
sta�wie�któ�re�go,�MPGK�zo�bo�wią�za�ło�się�do po�sa�do�wie�-
nia� pię�ciu� al�tan� śmiet�ni�ko�wych� rocz�nie,� po�cząw�szy
od 2009�r.�w wy�zna�czo�nych�przez�Spół�dziel�nię�miej�scach
na nie�ru�cho�mo�ściach�na�le�żą�cych�do GSM�„Lu�iza”.�Mon�-

taż�no�wych�bok�sów�śmiet�ni�ko�wych�jest�w trak�cie�re�ali�-
za�cji.�Mon�taż�no�we�go�bok�su�śmiet�ni�ko�we�go�moż�li�wy�tyl�-
ko�od stro�ny�ul.�Ka�li�no�wej�(za zgo�dą�lo�ka�to�rów).�

Do ko nać wy mia ny zam ka cią gle za ci na ją ce go się
przy drzwiach wej ścio wych w bu dyn ku przy ul. Ol cho -
wej 11 wraz z wy mia ną klu czy wszyst kim lo ka to rom.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ol cho wa 11-a – (+84.100,23 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Po spraw�dze�niu�przez�fir�mę�Ra�wi�med�stwier�dzo�-
no,�że�za�mek�dzia�ła�do�brze,�nie�za�ci�na�się.�W związ�ku
z po�wyż�szym�nie�ma�po�trze�by�je�go�wy�mia�ny.�

Pro szę o re mont bal ko nów przy ul. Orze cho wej 10, 8, 6.
Szcze gól nie o bal kon w try bie pil nym przy ul. Orze cho -
wej 10/16 i 10/21 (za gro żo ne ży cie).
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Orze cho wa 6 – (+128.419,62 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Orze cho wa 8 – (-24.219,14 – stan na dzień

31.07.2010 r.), 
Orze cho wa 10 – (+35.283,44 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Uru�cho�mio�no�zle�ce�nie�nr 323/2010/607.�Zle�ce�-
nie�w trak�cie�re�ali�za�cji.�W chwi�li�obec�nej�wy�ko�ny�wa�ne
są�no�we�ba�lu�stra�dy�bal�ko�nów.�

Wy re mon to wać spę ka ne bal ko ny Orze cho wa 6.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Orze cho wa 6 – (+128.419,62 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�jak�wyżej.

Zmniej szyć – czę ścio wo za mu ro wać okna na klat ce
scho do wej dol na cześć Orze cho wa 6.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Orze cho wa 6 – (+128.419,62 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Przed�mio�to�we�pra�ce�zo�sta�ną�wy�ko�na�ne�do�pie�-
ro�w trak�cie�pro�wa�dzo�nych�prac�do�cie�ple�nio�wych.

Wy ko na nie chod ni ka z blo ków Agre sto wa 1-3
do śmiet ni ka.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Agre sto wa 1 – (+48.477,99 – stan na dzień

31.07.2010 r.), 
Agre sto wa 3 – (-46.887,73 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Przed�mio�to�wy�śmiet�nik�nie�jest�na te�re�nie�GSM
„Lu�iza”,�jest�roz�pa�try�wa�na�no�wa�lo�ka�li�za�cja.�
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Wy ko na nie par kin gu dla blo ków przy ul. Agre sto wej
(od stro ny pa wi lo nu han dlo we go). Brak par kin gu po wo -
du je usta wia nie sa mo cho dów bez po śred nio pod okna -
mi miesz kań, nie jed no krot nie 5 m od okien.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Agre sto wa 1 – (+48.477,99 – stan na dzień

31.07.2010 r.), 
Agre sto wa 3 – (-46.887,73 – stan na dzień

31.07.2010 r.), 
Agre sto wa 5 – (-43.376,08 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Spół�dziel�nia�w ob�rę�bie�ul.�Agre�sto�wej�nie�po�sia�-
da�te�re�nu�na któ�rym�moż�na�by�by�ło�wy�ko�nać�przed�mio�-
to�wy�par�king.

Ka li no wa 11- do pil no wać re ali za cji ocie ple nia bu dyn ku.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ka li no wa 11-e – (+51.654,93 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Bu�dy�nek�jest�prze�zna�czo�ny�do ter�mo�mo�der�ni�za�-
cji.�W chwi�li�obec�nej�Spół�dziel�nia�po�sia�da�już�pro�jekt
bu�dow�la�ny.�Przed�mio�to�we�pra�ce�roz�pocz�ną�się�w chwi�li
uzy�ska�nia�środ�ków�fi�nan�so�wych�z ban�ku�i WFO�ŚiGW,
je�że�li�Spół�dziel�nia�bę�dzie�po�sia�da�ła�od�po�wied�nie�środ�-
ki�na za�bez�pie�cze�nie�kre�dy�tu.�

Proś ba o wy ko na nie za suw zwrot nych, ze wnętrz nych
lub we wnętrz nych przy ul. Ol cho wej 13÷a, 11÷b, 9÷a za -
la ne są fe ka lia mi i wo dą desz czo wą, któ ra wy cho dzi z nit -
ki cie płow ni czej. Fe tor wy do by wa ją cy się z piw ni cy jest
brzyd ki i nie do znie sie nia.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ol cho wa 9-a – (+70.878,98 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Ol cho wa 11-a – (+84.100,23 – stan na dzień

31.07.2010 r.), 
Ol cho wa 13-a – (+77.340,53 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Spół�dziel�nia� uru�cho�mi�ła� zle�ce�nie
nr 496/2010/660.�Pra�ce�w trak�cie�re�ali�za�cji.�

Usu nię cie cią głe go za le wa nia w cza sie desz czu klat -
ki, piw ni cy i na cią ga nie wil go cią mu rów w tym także
ścian miesz ka nia przy ul. Ka li no wej 13 (woda prze sią -
ka przez mu ry).
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ka li no wa 13-e – (+108.508,68 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Spół�dziel�nia�uru�cho�mi�ła�zle�ce�nie�na pod�nie�sie�-
nie�skrzyn�ki�ga�zo�wej�i mon�taż�no�wej�oraz�za�sy�pa�nie�otwo�-
ru�w zie�mi�po sta�rej�skrzyn�ce,�któ�ry�to�otwór�po�wo�do�-
wał�za�le�wa�nie.�

Za ło że nie wy łącz ni ka świa tła na klat ce scho do wej po -
nie waż światło świe ci się przez dłu gi czas w dzień
przy ul. Ka li no wej 13.
Gło�so�wa�ło: 41 za –�41,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ka li no wa 13-e – (+108.508,68 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�W trak�cie�re�ali�za�cji.

W trze ciej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 18.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li na -
stę pu ją ce wnio ski:

Za ło że nie mo ni to rin gu w bu dyn ku ul. Go ethe go 14 A.
Gło�so�wa�ło: 36 za –�22,�prze�ciw�–�14,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Go ethe go 14A – (-14.644,29 – stan na dzień

14.09.2010 r.). 
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.�

Wy ko na nie ele wa cji ze wnętrz nej i we wnętrz nej
przy ul. Go ethe go 14 A.
Gło�so�wa�ło: 33 za –�15,�prze�ciw�–�18,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Go ethe go 14A – (-14.644,29 – stan na dzień

14.09.2010 r.). 
Odp.�Wnio�sek�od�rzu�co�no.

Wy sto so wa nie pi sma do UM w Za brzu ce lem przy spie -
sze nia wy ko na nia dro gi do jaz do wej do blo ku przy ul.
Mi kul czyc kiej 4/4a
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

Wy ko na nie cen tral ne go ogrze wa nia blo ku przy ul. Mi -
kul czyc kiej 4/4a. Na le ży wy sto so wać pi smo do PE CU
ce lem usta le nia ter mi nu przy łą cza nit ki cie płow ni czej
do blo ku.
Gło�so�wa�ło: 31 za –� 5,� prze�ciw� –� 26,wstrzy�ma�ło
się�–�0

Mi kul czyc ka 4-a – (-53.997,25 – stan na dzień
31.07.2010 r.). 
Odp.�Wnio�sek�od�rzu�co�no.
Wy eg ze kwo wa nie od wy ko naw ców da chów w 2004

r. przy ul. 3-go Ma ja 35-37 a (do ty czy gwa ran cji).
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

Drzwi wej ścio we przy ul. Szy ma now skie go 4A
do wy mia ny al bo wy re mon to wać.
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

Zgod�nie�ze�zło�żo�nym�wnio�skiem�na Wal�nym�Zgro�ma�dze�-
niu�Człon�ków�w czę�ściach,�nie�daw�no�przy�stą�pio�no�do wy�-
mia�ny� ba�lu�strad� bal�ko�no�wych� w bu�dyn�kach� przy ul.
Orze�cho�wej 10, 8�i 6.�Ich�znacz�ny�sto�pień�zu�ży�cia�mógł
za�gra�żać�bez�pie�czeń�stwu�użyt�ko�wa�nia�bal�ko�nów.�

Dokończenie�na�str.�8
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Choć nie wie lu zda je so bie z te go spra wę, pierw sze
od pa dy po ja wi ły się na na szej pla ne cie... do kład nie
w tym sa mym mo men cie, gdy czło wiek. Od te go cza -
su by ły wszę dzie tam, gdzie czło wiek, prze cho dząc
wraz z nim przez każ dą z kart hi sto rii. 

Od mo men tu na ro dzin ludz ko ści, na sza pla ne ta oraz
czło wiek od by li nie by wa łą wę drów kę w cza sie i prze -
strze ni. Nie za leż nie od miej sca i da ty w ka len da rzu, dzia -
łal ność czło wie ka za wsze wią za ła się z wy twa rza niem
nie tyl ko pro duk tów przy dat nych, ale
i tych ubocz nych – od pa dów. Tak jak
zmie niał się świat, tak też zmie nia ły
się od pa dy – aż chcia ło by się po wie -
dzieć, że one rów nież po dą ża ły
za tren da mi. Cóż, nie ma co
kryć – śmie ci by ły, są i bę dą, wy eli -
mi no wać się ich nie da. Je dy ne więc,
co po zo sta je, to ogra ni czać ich pro -
duk cję, od zy ski wać co się da i na -
uczyć się z ni mi żyć.

Pra od pad. My li się ten, kto my -
śli, iż pro ble my z od pa da mi to do -
me na głów nie na szych cza sów. Już
czło wiek pier wot ny pro du ko wał
śmie ci, lecz na Zie mi na szczę ście
one też by ły „pier wot ne”; po wsta łe
wy łącz nie z na tu ry, więc z ich na tu -
ral nym roz kła dem nie by ło pro ble -
mu. Pra czło wiek był przy tym
stwo rze niem stad nym, pro wa dzą -
cym wę drow ny tryb ży cia, dla te go
po zo sta wio ne w jed nym miej scu
od pad ki ni ko go nie in te re so wa ły.
Jed nak ja kieś 6500 lat te mu po wo li
za czę to re zy gno wać z cią głe go
prze miesz cza nia się na rzecz za kła -
da nych na sta łe osad, więc po raz
pierw szy czło wiek mu siał się za -
cząć za sta na wiać, gdzie skła do wać
ele men ty nie po trzeb ne.

A jak w Spar cie? Sta ro żyt na
Gre cja, ok. 400 lat p. n. e., twór jak
na swój czas do sko na ły pod wzglę -
dem ar chi tek to nicz nym, lo gi stycz -
nym i mi li tar nym. A jed nak na wet
sam Pla ton nie wie dział, co ro bić
z od pa da mi. Wszel kie go ro dza ju
nie czy sto ści tra fia ły więc... do wy -
schnię tych stud ni i oko pów, a naj -
czę ściej do rzek, czy je zior.
Pro blem roz wią za ny? Nie ko niecz -
nie, cze go do wo dy Gre kom szyb ko
przy szło wy czuć no sem. Dwie ście
lat póź niej po sta no wio no pro blem
omó wić i usank cjo no wać, cze go

efek tem był de kret mó wią cy o tym, iż wszel kie go ty pu
śmie ci ma ją być skła do wa ne co naj mniej 1,5 km
od gra nic mia sta. Tak na ro dzi ły się pierw sze skła do wi -
ska od pa dów.

Wiel ki mur nie czy sto ści. Śre dnio wie cze to czas
pierw szej ze msty od pa dów na czło wie ku, czas cho -
rób i za raz. Ja ko iż mia sta w du żej mie rze by ły ogro -
dzo ne wiel ki mi mu ra mi, za któ ry mi czy ha ło wie le

nie bez pie czeństw, lu dzie zmu sze ni
by li gnieź dzić się w nie wiel kich
po miesz cze niach; czę sto na wet ze
zwie rzę ta mi. Je śli by ła ta ka moż li -
wość, nie czy sto ści lą do wa ły
za for ty fi ka cją, je śli nie – cóż, zo -
sta wa ły w są siedz twie. Wraz
z wciąż po więk sza ją cą się licz bą
miesz kań ców miast, sy tu acja sa ni -
tar na sta wa ła się co raz tra gicz niej -
sza, aż w koń cu ludz kość
za ata ko wa ły wiel kie epi de mie dżu -
my, któ re po zba wi ły ży cia mi lio ny
ist nień. 

Re ne sans eko świa do mo ści. Sze -
rzą ce się za ra zy i wciąż nie roz wią -
za ne kwe stie sa ni tar ne po wo li
sta wa ły się jed nym z waż niej szych
te ma tów de bat wło da rzy wie lu
wiel kich, eu ro pej skich miast. By
nie do pu ścić do wy bu chów ko lej -
nych epi de mii, za czę to wpro wa dzać
od dzia ły sa ni tar ne od po wia da ją ce
za uty li za cję od pa dów. 

Dru ga woj na śmie cio wa.
Po II Woj nie Świa to wej roz po czął
się tech no lo gicz ny bo om, a wraz
z nim po wo li za czę ła się zmie niać
struk tu ra od pa dów za le ga ją cych
na wy sy pi skach. Za czę ła się era
two rzyw sztucz nych, alu mi nio wych
pu szek i jed no ra zo wych opa ko wań,
czy li wszyst kie go te go, co za szyb -
ko roz kła do wi nie ule gnie. Ge ne ra -
to rem śmie ci sta ła się też
mo da – ma so wa pro duk cja czę sto
bar dzo wąt pli wej ja ko ści ubrań,
któ re szyb ko tra fia ły na skła do wi -
ska od pa dów. Szyb ko i pręż nie roz -
wi ja ła się też bran ża RTV i AGD,
po zo sta wia jąc po so bie wiel ko ga ba -
ry to we i czę sto nie bez piecz ne od pa -
dy. Pa ra dok sal nie roz wi ja ło się
wszyst ko, oprócz kwe stii uty li za cji
i skła do wa nia od pa dów, któ re... po -
zo sta ły nie tak bar dzo od le głe

O tym war to wie dzieć…

❖ 4 kg�/�miesz�kań�ca�wy�no�si�po�ziom
se�lek�tyw�ne�go�od�zy�ski�wa�nia�od�pa�dów
w Pol�sce.�Dla�po�rów�na�nia:�w Cze�-
chach�jest�to 19 kg,�na�to�miast�wNiem�-
czech 76 kg�/�miesz�kań�ca!

❖ 13,5�mln�ton�od�pa�dów�ko�mu�nal�-
nych�rocz�nie�wy�twa�rza�my�w Pol�sce,
co�da�je�śred�nio 350 kg�na oso�bę.�

❖ 100�cię�ża�ró�wek�z od�pa�da�mi�wy�-
sy�ła�nych�jest�co�dzien�nie�w każ�dym�du�-
żym�pol�skim�mie�ście.

❖ 1�litr�zu�ży�te�go�ole�ju�sil�ni�ko�we�go
wy�la�ne�go� do rze�ki� lub� ka�na�li�za�cji
jest�w sta�nie�za�nie�czy�ścić 1�mln�li�trów
wo�dy.�

❖ 10�tys.�ton�szkła�tra�fi�ło�by�na wy�-
sy�pi�sko,�gdy�by�każ�dy�Po�lak�wy�rzu�cił
do ko�sza�tyl�ko�je�den�sło�ik.

❖ 400�mln�alu�mi�nio�wych�pu�szek�zu�-
ży�wa�się�każ�de�go�ro�ku�w Pol�sce�za�-
miast�po�now�nie�je�prze�two�rzyć.

❖ 2�mld�ton�od�pa�dów�prze�my�sło�-
wych�i 4�mln�ton�od�pa�dów�ko�mu�nal�-
nych�za�le�ga�obec�nie�na pol�skich�wy�-
sy�pi�skach.

❖ 17�drzew�trze�ba�ściąć,�by�wy�pro�-
du�ko�wać 1�to�nę�pa�pie�ru.�

❖ 500�lat�mo�że�trwać�roz�kład�pla�-
sti�ko�wej�bu�tel�ki.�

❖ 1200�li�trów�wo�dy�w pa�pier�ni�po�-
zwa�la�za�osz�czę�dzić�każ�da�to�na od�zy�-
ska�nej�ma�ku�la�tu�ry.

❖ 7%� ma�sy� wszyst�kich� śmie�ci
i aż 30%�ob�ję�to�ści�wszyst�kich�od�pa�-
dów�sta�no�wią�bu�tel�ki,�to�reb�ki�śnia�da�-
nio�we�oraz�tor�by�na za�ku�py.

❖ 28� mln� ki�lo�me�trów� wy�so�ko�ści
mia�ła�by�wie�ża�usta�wio�na ze�wszyst�-
kich�bu�te�lek�PET�wy�rzu�co�nych�w cią�-
gu�ro�ku�na świe�cie.

❖ 2�mln�pta�ków�i ssa�ków�wod�nych
gi�nie�każ�de�go�ro�ku�z po�wo�du�po�łknię�-
cia�pla�sti�ko�wych�od�pa�dów�wrzu�ca�-
nych�do mórz�i oce�anów.

Źró�dło:�
www.sto li ca czy sto sci.pl 

www.pgr pro eko.pl

Z eko świa do mo ścią wciąż na ba kier…
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Kon�ty�nu�uje�my�na�szą�ru�bry�kę�pt.�„Rad�ca�praw�-
ny�od�po�wia�da”.�Przy�po�mi�na�my,�że za�miesz�cza�my
w niej� od�po�wie�dzi� na 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.�

Ja ka jest obec nie 
moż li wość 

prze kształ ce nia umo wy
naj mu w od ręb ną 

wła sność
lo ka lu miesz kal ne go?

Prze kształ ce nie miesz kań zaj mo wa nych na pod -
sta wie umo wy naj mu na miesz ka nia zaj mo wa ne
na pod sta wie pra wa od ręb nej wła sno ści re gu lu je
art. 48 usta wy z 15 XII 2000 r. o spół dziel niach
miesz ka nio wych. Orze cze niem Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go z 15 VII 2009 r. art. 48 ust. 3 zo stał uzna -
ny za sprzecz ny z art. 64 Kon sty tu cji RP. 

W związ ku ze zwró ce niem się przez są dy w Ka -
to wi cach i Gli wi cach do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go w spra wie zgod no ści z Kon sty tu cją art. 48,
z uwa gi na 3 wy ro ki są dów sprzecz nych z Orze cze -
niem Try bu na łu, spra wy o zło że nie przez spół dziel -
nie oświad czeń wo li o prze kształ ce nie zo sta ły za -
wie szo ne przez orze ka ją ce są dy.

W tej sy tu acji prze kształ ce nie umo wy naj mu
w od ręb ną wła sność jest moż li we wy łącz nie po -
przez jej prze kształ ce nie w lo ka tor skie pra wo
do lo ka lu za 5% ak tu al nej war to ści ryn ko wej. (Pod -
sta wa praw na: art. 9 usta wy z 12 X 1994 r. o za -
sa dach prze ka zy wa nia za kła do wych bu dyn ków
miesz kal nych przez przed się bior stwa pań stwo -
we, w związ ku z art. 6 usta wy z 27 II 2001 r. o za -
sa dach zby wa nia miesz kań bę dą cych wła sno ścią
przed się biorstw pań stwo wych, nie któ rych spół ek
han dlo wych z udzia łem Skar bu Pań stwa, pań -
stwo wych osób praw nych oraz nie któ rych miesz -
kań bę dą cych wła sno ścią Skar bu Pań stwa). W na -
stęp nym eta pie jest moż li we prze kształ ce nie pra -
wa lo ka tor skie go w od ręb ną wła sność lo ka lu
na pod sta wie art. 12 usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych.

od me tod śre dnio wie cza. Wciąż, bo wiem w bar dzo
wie lu kra jach aż 90 proc. od pa dów lą du je na skła do -
wi skach od da lo nych od miast, da le ko za for ty fi ka cją,
chcia ło by się do dać. 

Te raz my. Kłam stwem by ło by stwier dze nie, iż
od koń ca II Woj ny Świa to wej na po lu go spo da ro wa nia
nie zmie ni ło się nic. Dzie je się wie le, jed nak śmia ło
moż na stwier dzić, iż po stęp tech no lo gicz ny wy prze -
dził o kil ka dłu go ści po stęp eko lo gicz ny. Mó wiąc
wprost, gdy tech no lo gia i kon sump cjo nizm pę dzą,
w kwe stii se gre go wa nia od pa dów sto so wa na jest po li -
ty ka ma łych kro ków. Wciąż brak od po wied nich re gu -
la cji praw nych, wciąż men tal ność ludz ka, choć
na zde cy do wa nie wyż szym po zio mie niż kil ka dzie siąt
lat te mu, nie po zwa la upo rać się z dzi ki mi skła do wi -
ska mi od pa dów, przy pad ko wy mi śmie cia mi; dla wie lu
ob ce też jest po ję cie „re cy kling”. 

War to więc za sta no wić się, co zro bić, by z każ dym
ko lej nym ro kiem ci „nie po trzeb ni świad ko wie hi sto -
rii” sta wa li się co raz mniej szym pro ble mem. Od pa dy,
bo wiem, „po ja wia ły się wszę dzie tam, gdzie czło wiek,
prze cho dząc wraz z nim przez każ dą z kart hi sto rii”;
już dziś więc wie my, że bę dą też z na mi w przy szło -
ści. Tyl ko ja ką tam bę dą peł ni ły ro lę? To już za le ży
od nas.

Piotr Ko wal ski

Od re dak cji. Ar�ty�kuł� po�wstał� w ra�mach� pro�jek�tu
„Mło�dzi�Eko�-wo�jow�ni�cy�se�gre�gu�ją�od�pa�dy�na Ślą�sku”,
do�fi�nan�so�wa�ne�go�ze�środ�ków�Na�ro�do�we�go�Fun�du�szu
Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej.�Pro�jekt�re�-
ali�zo�wa�ny�jest�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim�w pię�ciu�mia�-
stach:� Za�brzu,� Ka�to�wi�cach,� Gli�wi�cach,� By�to�miu
i Tar�now�skich�Gó�rach.�Ma� na ce�lu� zwró�cić� uwa�gę
dzie�ci,�mło�dzie�ży�i lu�dzi�do�ro�słych�na po�trze�bę�ogra�ni�-
cza�nia�pro�du�ko�wa�nych�przez�nas�od�pa�dów,�ich�se�gre�-
ga�cji�i od�zy�sku�su�row�ców�wtór�nych.�Wię�cej�in�for�ma�cji
na stro�nie�www.�pke�gli�wi�ce.pl.�Ty�tuł�po�cho�dzi�od re�-
dak�cji�BI�GSM�„Lu�iza”.



W czwar tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re
od by ło się 21.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:

Wy ko na nie ozna ko wa ne go przej ścia dla pie szych
na ul. Mo drze wio wej po mię dzy nr 1 i 2 oraz wy ko na nie
zjaz du na wóz ki dzie cię ce na scho dach w tym re jo nie.
Gło�so�wa�ło: 22 za –�22,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Odp.�Dnia 17.08.2010�r.�GSM�„Lu�iza”�wy�sto�so�wa�ła
pi�smo� do Urzę�du� Mia�sta� w Za�brzu� w ww. spra�wie.
W dniu 08.09.� br.� Spół�dziel�nia� otrzy�ma�ła� od�po�wiedź
na ww. pi�smo� następującej tre�ści:� „W od�po�wie�dzi
na pi�smo�z dnia 17.08.2010�r.�w spra�wie�wy�zna�cze�nia
przej�ścia�dla�pie�szych�przez�ul.�Mo�drze�wio�wą,�Wy�dział
In�fra�struk�tu�ry�Ko�mu�nal�nej�Urzę�du�Miej�skie�go�w Za�-
brzu�in�for�mu�je,�że�nie�wi�dzi�się�za�sad�no�ści�w wy�zna�-
cze�niu�przej�ścia�dla�pie�szych�przez�ul.�Mo�drze�wio�wą
w re�jo�nie�bu�dyn�ków�nr 1-2.”

Po da nie ter mi nu do cie ple nia bu dyn ku przy ul. Po rdzi -
ka 9 i 11 od stro ny po łu dnio wej.
Gło�so�wa�ło: 20 za –�20,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Po rdzi ka 9-11 – (-36.522,78– stan na dzień 31.07.2010 r.). 
Odp.�Brak�środ�ków�fi�nan�so�wych�na fun�du�szu�re�mon�-
to�wym.

Suk ce syw ne prze ka zy wa nie środ ków fi nan so wych
na po pra wie nie dróg, pod jaz dów uspraw nia ją cych po -
ru sza nie się oso bom ko rzy sta ją cym z wóz ków in wa lidz -
kich.
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

W pią tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 22.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li na -
stę pu ją ce wnio ski:

Re mont uszko dzo nych na wierzch ni as fal to wych par -
kin gu przy ul. Ka wi ka 24, 26, 28.
Gło�so�wa�ło: 31 za –�25,�prze�ciw�–�6,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ka wi ka 24-d – (-1.503 381,98 – stan na dzień

31.07.2010 r.), 
Ka wi ka 26-b – (-944.108,32 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Ka wi ka 28-d – (-1.289.408,09 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Zo�sta�ło�wy�sto�so�wa�ne�pi�smo�do Urzę�du�Mia�sta
do Wy�dzia�łu�In�fra�struk�tu�ry�w ce�lu�na�pra�wy�przed�mio�-
to�wej�na�wierzch�ni.

Wy ko na nie par kin gu na 90 sa mo cho dów przy ul. Ka -
wi ka, Po rdzi ka

Gło�so�wa�ło: 24 za –�4,�prze�ciw�–�20,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Odp.�Wnio�sek�od�rzu�co�no.
Do koń cze nie oraz mo der ni za cja klat ki scho do wej oraz

ele wa cji przy ul. Ka wi ka 11.
Gło�so�wa�ło: 27 za –�27,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Ka wi ka 11 – (-19.085,70 – stan na dzień 31.07.2010 r.). 
Odp.�Wy�ko�na�no.

Częst sze ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu dyn ku
ze wzglę du na zwięk szo ną de wa sta cję zwią za ną z użyt -
ko wa niem piw nic przez fir mę hy drau licz ną.
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

Ob ni że nie czyn szu dla od ręb nej wła sno ści tak by każ -
dy kto chce mógł opła cić ubez pie cze nie ścian.
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

W szó stej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 24.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li na -
stę pu ją ce wnio ski:

Wy mia na okien klat ki scho do wej oraz piw ni cy przy ul.
Po rzecz ko wej 1. Wy mia na drzwi wej ścio wych przy ul.
Po rzecz ko wej 1.
Gło�so�wa�ło: 22 za –�22,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Po rzecz ko wa 1 – (-49.837,20 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.�

Za mon to wa nie oka pów nad okna mi bal ko no wy mi
na IV p. ca łe go bu dyn ku (dot. Kor czo ka 57 i 59).
Gło�so�wa�ło: 26 za –�26,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Kor czo ka 57-d – (-248.187,09 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Kor czo ka 59-d – (-243.983,14 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.�

Ul. Kor czo ka 57 b – do ty czy za mon to wa nia sy gna li -
za cji świetl nej na skrzy żo wa niu ulic Kor czo ka, Wy ci -
ska, Ka wi ka.
Gło�so�wa�ło: 28 za –�28,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Odp.�Dnia 16.08.2010�r.�GSM�„Lu�iza”�wy�sto�so�wa�-
ła� ko�lej�ne� pi�smo� do Urzę�du� Mia�sta� w Za�brzu
w ww. spra�wie.�W dniu 25.08.�br.�Spół�dziel�nia�otrzy�-
ma�ła�od�po�wiedź�na ww. pi�smo�o następującej�tre�ści:
„W od�po�wie�dzi� na pi�smo� znak� GSM/L/TT
/3502/2010/KJ�z dnia 16.08.2010�r.�w spra�wie�bu�do�-
wy�sy�gna�li�za�cji�świetl�nej�na skrzy�żo�wa�niu�ulic�Kor�-
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REALIZACJA WNIOSKÓW
zgłoszonych w czasie Wal ne go Zgro ma dze nia

Człon ków GSM „Lu iza” w Za brzu w czę ściach,
w dniach 16-29.06.2010 r. 

Dokończenie�ze�str.�5
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czo�ka�i Wy�ci�ska�w Za�brzu,�in�for�mu�ję,�iż�za�po�trze�bo�-
wa�nie�za�bez�pie�cze�nia�środ�ków�fi�nan�so�wych�na bu�do�-
wę�sy�gna�li�za�cji�świetl�nej�na skrzy�żo�wa�niu�ulic�Kor�-
czo�ka�/�Ka�wi�ka�/�Wy�ci�ska�zgło�szo�ne�zo�sta�ło�przez�tut.
Wy�dział�do opra�co�wy�wa�nych�obec�nie�pla�nów�po�trzeb
fi�nan�so�wych�Gmi�ny�na rok�przy�szły.”

Wy sy pa nie i utwar dze nie pla cu za blo kiem przy ul.
Kor czo ka 59 i 57.
Gło�so�wa�ło: 28 za –�28,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Kor czo ka 57-d – (-248.187,09 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Kor czo ka 59-d – (-243.983,14 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp. Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.

Okre so we prze glą dy prze wo dów ga zo wo -ko mi no wych
we wszyst kich za so bach GSM Lu iza w go dzi nach do -
stęp nych dla osób pra cu ją cych.
Gło�so�wa�ło: 29 za –�29,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Odp.�Har�mo�no�gram�w trak�cie�opra�co�wa�nia�i�do za�-
ak�cep�to�wa�nia�przez�Za�rząd�oraz�Ra�dę�Nad�zor�czą.�

Kom plek so wa mo der ni za cja bu dyn ku przy ul. Cze re -
śnio wej 6 wraz ze zmia ną sys te mu ogrze wa nia.
Gło�so�wa�ło: 22 za –�22,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Cze re śnio wa 6-a – (+15.339,11 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Kom�plek�so�wa�mo�der�ni�za�cja�wraz�z do�cie�ple�niem
i wy�mia�ną�sys�te�mu�ogrze�wa�nia�bę�dzie�moż�li�wa�po uzy�-
ska�niu�środ�ków�fi�nan�so�wych�z ban�ku�i WFO�ŚiGW,�je�-
że�li�Spół�dziel�nia�bę�dzie�po�sia�da�ła�od�po�wied�nie�środ�ki
na za�bez�pie�cze�nie�kre�dy�tu.�

W siód mej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 25.06.2010 r. w Ru dzie Śl. człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:

Re mont schod ków nie na da ją cych się do użyt ku oraz
ocie ple nie bu dyn ku w związ ku z ni ską temp. wnę trza
w okre sie zi mo wym. Dziel ni ca Wi rek. Blok 17-17a.
Gło�so�wa�ło: 59 za –�50,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�9
Pa de rew skie go 17-a – (+122.734,87 – stan

na dzień 31.07.2010 r.). 
Odp.�Na re�mont�scho�dów�te�re�no�wych�zo�sta�ło�wy�sta�-
wio�ne�zle�ce�nie.�Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�bę�dzie�moż�-
li�wa�po uzy�ska�niu�środ�ków�fi�nan�so�wych�z ban�ku�i WFO�-
ŚiGW,�je�że�li�Spół�dziel�nia�bę�dzie�po�sia�da�ła�od�po�wied�-
nie�środ�ki�na za�bez�pie�cze�nie�kre�dy�tu.�

Wy ja śnie nie spra wy ocie ple nia blo ku na ul. Mo drze -
wio wej – dla cze go spół dziel nia Skar bek wy ko na ła
usłu gę za 90 tyś. zł, GSM Lu iza za 350 tyś. zł. Proś ba
o wy ja śnie nie dla wszyst kich człon ków.
Gło�so�wa�ło: 59 za –�53,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�6
Odp.�Róż�ni�ca�w kosz�tach�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�-
ków�jest�spo�wo�do�wa�na�róż�nym�za�kre�sem�prze�pro�wa�dzo�-
nych�ro�bót�na ww. nie�ru�cho�mo�ściach�tj.�in�na�jest�gru�-
bość�do�cie�ple�nia,�wy�ko�na�no�no�we�wy�mien�ni�ki�kom�pak�-
to�we.�Wy�ko�na�no�rów�nież�no�wą�in�sta�la�cję�elek�trycz�na�wy�-

mien�ni�ków�c.�o.,�ocie�plo�no�stro�po�dach,�wy�ko�na�no�re�mont
bal�ko�nów,� wy�mie�nio�no� na�świe�tla� da�cho�we,� sto�lar�kę
okien�ną�w piw�ni�cach,�drzwi�wej�ścio�we.�Wy�ko�na�no�tyn�-
ki�mo�zai�ko�we�przy wej�ściach�i na co�ko�łach.

Wy mia na okien w klat ce scho do wej przy ul. Jan kow -
skie go 12 i 12 B. Wy mia na da chów nad wej ściem do kla -
tek scho do wych (ul. Jan kow skie go 12 i 12 B).
Gło�so�wa�ło: 59 za –�51,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�8
Jan kow skie go 12-a – (+179.016,80 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Sto�lar�ka� okien�na� na klat�kach� scho�do�wych
i dasz�ki�nad wej�ścia�mi�do kla�tek�scho�do�wych�zo�sta�ną�wy�-
mie�nio�ne�w trak�cie�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ku.�Ter�mo�-
mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�bę�dzie�moż�li�wa�po uzy�ska�niu�środ�-
ków�fi�nan�so�wych�z ban�ku�i WFO�ŚiGW,�je�że�li�Spół�dziel�-
nia�bę�dzie�po�sia�da�ła�od�po�wied�nie�środ�ki�na za�bez�pie�-
cze�nie�kre�dy�tu.�

Ul. Biel szo wic ka i Pier ni kar czy ka. Za mon to wać
na przy blo ko wych pla cach za baw ław ki dla osób opie -
ku ją cych się ba wią cy mi dzieć mi.

Za mon to wać ław ki i ko sze na śmie ci przy klat kach scho -
do wych blo ków przy ul. Biel szo wic kiej i Pier ni kar czy ka.

Wy re mon to wać la tar nie i uru cho mić oświe tle nie mię -
dzy blo ka mi 98-96 przy ul. Biel szo wic kiej oświe tla ją -
ce tak że plac za baw. Ogro dzić i za da szyć miej sca usta -
wia nia po jem ni ków na śmie ci przy blo kach na ul.
Pier ni kar czy ka i Biel szo wic kiej.

Zmie nić usy tu owa nie po jem ni ków na od pa dy wtór ne
(dzwo nów) sto ją cych na traw ni ku mię dzy blo ka mi 93-
95, prze sta wić w miej sce obok po jem ni ka na odzież uży -
wa ną (Czer wo ny Krzyż).

Wy re mon to wać chod ni ki do kla tek scho do wych.
Po prze pro wa dzo nych pra cach ka na li za cyj nych i ener -

ge tycz nych  - uzu peł nić rów nież znisz czo ne ży wo pło ty
(do ty czy blo ku nr 93 przy ul. Biel szo wic kiej).
Gło�so�wa�ło: 59 za –�51,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�8
Biel szo wic ka 93-d – (-1.190.181,51�– stan na dzień

31.07.2010 r.),
Biel szo wic ka 95-c – (+155.155,08�– stan na dzień

31.07.2010 r.),
Biel szo wic ka 96-d – (-275.228,58� – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Biel szo wic ka 98-d – (-201.234,15 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
Pier ni kar czy ka 2-c – (-211.240,27 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.�W spra�wie�zmia�ny�usy�tu�owa�-
nia�po�jem�ni�ków�na od�pa�dy�wtór�ne�(dzwo�nów)�sto�ją�cych
na traw�ni�ku�mię�dzy�blo�ka�mi 93-95,�Spół�dziel�nia�wy�sto�-
so�wa�ła�pi�smo�do UM�i PUK�Ru�da�Śl.�

Je że li od rzu co no wnio sek o wy ra że nie zgo dy na za cią -
ga nie kre dy tu na pro wa dze nie prac ocie ple nio wych bu -
dyn ków, to ile bę dzie wy no si ła kwo ta ocie ple nia po tym
od rzu ce niu – wy pi sać tą kwo tę w ga blot ce spół dziel ni.
Gło�so�wa�ło: 58 za –�52,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�6
Odp.�W związ�ku�z od�rzu�ce�niem�wnio�sku�o wy�ra�że�nie
zgo�dy� na za�cią�ga�nie� kre�dy�tu� na pro�wa�dze�nie� prac
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ocie�ple�nio�wych,�każ�da�nie�ru�cho�mość�bę�dzie�mu�sia�ła�po�-
sia�dać 100�%�war�to�ści�pla�no�wa�nej�in�we�sty�cji�na fun�-
du�szu� re�mon�to�wym� i zgo�dę� więk�szo�ści� miesz�kań�ców
na termin�roz�po�czę�cia�prac.�W prze�ciw�nym�ra�zie�ta�ka
in�we�sty�cja�nie�bę�dzie�moż�li�wa�do zre�ali�zo�wa�nia.�

W ósmej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re
od by ło się 28.06.2010 r. w Ru dzie Śl. człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:

Lo ka to rzy zam. przy ul. Chro bo ka 1 i 3 pro szą o wy -
mia nę drzwi wej ścio wych oraz wy mia nę okien na klat -
ce scho do wej, któ re ma ją 53 la ta, drzwi i okna są spróch -
nia łe i nie do my ka ją się.
Gło�so�wa�ło: 49 za –�35,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�14
Chro bo ka 1-3 – (- 5.081, 34– stan na dzień 31.07.2010 r.). 
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.

Lo ka to rzy przy ul. Chro bo ka 8, 41-711 Ru da Ślą ska.
Wy ma lo wa nie klat ki scho do wej.
Wy mia nę okien na klat ce scho do wej.
Na pra wę chod ni ka, któ ry za pa da się w cza sie desz czu.
Prze wie sze nie skrzyn ki na re kla my na ze wnątrz bu -

dyn ku.
Na pra wę za da sze nia przed drzwia mi wej ścio wy mi

przy ul. Chro bo ka 8.
Gło�so�wa�ło: 49 za –�33,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�16
Chro bo ka 8-10 – (- 39.776,30 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu�od�po�wied�nich�środ�ków�fi�nan�so�wych�na fun�-
du�szu�re�mon�to�wym.�Na�pra�wa�chod�ni�ka,�któ�ry�za�pa�da�się
w cza�sie�desz�czu�zo�sta�ła�zgło�szo�na�wy�ko�naw�cy.�

Miesz kań cy ul. Ks. Nie dzie li 37 a, b, c, d do ma ga ją
się od Pre ze sa i ad mi ni stra cji prze zna cze nia środ ków
z pła co ne go przez nich fun du szu re mon to we go na wy -
ko na nie na stę pu ją cych prac:

- ocie ple nie bu dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie li,
- wy mia nę drzwi wej ścio wych i sto lar ki okien nej

na klat kach scho do wych,
- pod łą cze nie bu dyn ku do sie ci cen tral ne go ogrze wa nia,
- utwo rze nie par kin gu i ge ne ral ny re mont osie dlo wej

dro gi.
Gło�so�wa�ło: 49 za –�30,�prze�ciw�–�1,�wstrzy�ma�ło�się�–�18
Ks. Nie dzie li 37-d – (+74.157,55 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.� Zgod�nie� z pi�smem� GSM/L/T/3191/10/KE
z dn. 22.07.10�r.�roz�wie�szo�nym�na ta�bli�cach�in�for�ma�cyj�-
nych�w klat�kach�scho�do�wych�na ww. nie�ru�cho�mo�ści�prze�-
wi�dy�wa�ny�ter�min�re�ali�za�cji 2011�r.�Ter�mo�mo�der�ni�za�cja
bu�dyn�ku�bę�dzie�moż�li�wa�po uzy�ska�niu�środ�ków�fi�nan�so�-
wych�z ban�ku�i WFO�ŚiGW,�je�że�li�Spół�dziel�nia�bę�dzie�po�-
sia�da�ła�od�po�wied�nie�środ�ki�na za�bez�pie�cze�nie�kre�dy�tu.�

Wy ko nać izo la cję ze wnętrz ną blo ku przy ul. Rów no -
le gła 7.
Gło�so�wa�ło: 49 za –�30,�prze�ciw�–�1,�wstrzy�ma�ło�się�–�10
Rów no le gła 7 – (-217.653,80 – stan na dzień

31.07.2010 r.).

Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.

Wy ja śnie nie róż nic po mia ro wych wy ko ny wa nych
przez fir mę in wen ta ry za cyj ną. Od po wie dzi udzie lił
Pre zes GSM „Lu iza”
do gło�so�wa�nia�nie�do�szło

W dzie wią tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ -
re od by ło się 29.06.2010 r. w Ru dzie Śl. człon ko wie
zgło si li na stę pu ją ce wnio ski:

Upo rząd ko wa nie ka na li za cji desz czo wej. Wy ko na nie
par kin gu przy ul. So li dar no ści 28-30.
Gło�so�wa�ło: 21 za –�21,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
So li dar no ści 28 – (-18.146,53 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
So li dar no ści 30 – (-15.191,77 – stan na dzień

31.07.2010 r.).
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.�

Po now ne wy ko na nie re mon tu da chu przy ul. Za men ho -
fa 2-2c i po pra wie nie do cie ple nia - prze cie ka. Na kryć przy -
kry wą że liw ną ga iger prze ciw desz czo wy ul. Za men ho fa 2c.
Gło�so�wa�ło: 21 za –�21,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Za men ho fa 2-c – (+67.179,47 – stan na dzień

31.07.2010 r.).
Odp.�Wy�sta�wio�no�zle�ce�nie�na po�ło�że�nie�wierzch�niej
war�stwy�pa�py�i uzu�peł�nie�nie�po�kryw�ga�ige�rów.�

Po pra wie nie i pra wi dło we osa dze nie drzwi wej ścio -
wych oraz li kwi da cja lub po pra wa luks fe rów - ul. Mio -
do wa 15.
Gło�so�wa�ło: 22 za –�11,�prze�ciw�–�4,�wstrzy�ma�ło�się�–�7
Mio do wa 15 – (- 523.897,92 – stan na dzień

31.07.2010 r.).
Odp.�Wy�ko�na�no.�

Wy ło żyć plac przed blo kiem 28 – 30 (ul. Solidarności)
kost ką bru ko wą. W bu dyn ku nr 30 wy mie nić za wór prze -
wo du wod ne go.
Gło�so�wa�ło: 21 za –�10,�prze�ciw�–�4,�wstrzy�ma�ło�się�–�7
So li dar no ści 28 – (-18.146,53 – stan na dzień

31.07.2010 r.),
So li dar no ści 30 – (-15.191,77 – stan na dzień

31.07.2010 r.).
Odp.� Przed�mio�to�we� pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
po uzbie�ra�niu� od�po�wied�nich� środ�ków� fi�nan�so�wych
na fun�du�szu�re�mon�to�wym.

Kon tro la blo ku przy ul Za men ho fa 4.
- prze cie ka ją cy dach,
- pio ny od pro wa dza ją ce wo dę z da chu,
- spraw dzić ko mi ny wen ty la cyj ne,
- nie ocie pla ne piw ni ce,
- od cho dzą cy sty ro pian ze ścia ny,
- za go spo da ro wa nie te re nu Za men ho fa 4 a – b.
Gło�so�wa�ło: 21 za –�21,�prze�ciw�–�0,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Za men ho fa 4-c – (+54.410,85 – stan na dzień

31.07.2010 r.).
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Odp.�Wy�sta�wio�no�zle�ce�nie�na po�ło�że�nie�wierzch�niej�war�-
stwy�pa�py.�Prze�wo�dy�wen�ty�la�cyj�ne�spraw�ne.�Kon�tro�la�prze�-
wo�dów� wen�ty�la�cyj�nych� od�by�wa� się� przy�naj�mniej� raz
w ro�ku.�Od�cho�dzą�cy�sty�ro�pian�ze�ścia�ny�na�pra�wio�no.�

Ul. Mię dzy blo ko wa 1. Wnio sek:
- o przy spie sze nie ocie ple nia bu dyn ku,
- re mont ko mi nów i da chu,
- oświe tle nie kla tek scho do wych na wy łącz ni ki cza -

so we,
- po pra wie nie dojść do kla tek scho do wych, któ re są

za le wa ne,
- wy zna cze nie osób, któ re bę dą zbie ra ły pod pi sy

na do cie ple nie bu dyn ku.
Gło�so�wa�ło: 21 za –�20,�prze�ciw�–�1,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Mię dzy blo ko wa 1-d – (+302.381,50 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�Bu�dy�nek�bę�dzie�do�cie�pla�ny�w pierw�szej�ko�lej�no�-
ści�po za�bez�pie�cze�niu�przez�Spół�dziel�nię�od�po�wied�nich
środ�ków�fi�nan�so�wych.�Wy�sta�wio�no�zle�ce�nie�na re�mont
da�chu,�ko�mi�nów�i doj�ścia�do kla�tek�scho�do�wych.�Wy�sta�-
wio�no�rów�nież�zle�ce�nie�na wy�ko�na�nie�wy�łącz�ni�ków�cza�-
so�wych�na klat�kach�scho�do�wych.�

Za men ho fa 4-4 c. Za bu do wać wy łącz ni ki cza so we
na klat kach scho do wych.
Gło�so�wa�ło: 21 za –�20,�prze�ciw�–�1,�wstrzy�ma�ło�się�–�0
Za men ho fa 4-c – (+54.410,85 – stan na dzień

31.07.2010 r.). 
Odp.�W trak�cie�re�ali�za�cji.

in ter ne to wa na szej Spół dziel ni. Jej
ad res in ter ne to wy to: 
www.gsm lu iza.com.pl 

Chcąc uła twić, zwłasz cza star -
szym miesz kań com na szej Spół -
dziel ni, ko rzy sta nie z za war tych
na niej in for ma cji po da je my krót ki
in struk taż ob słu gi stro ny. Naj pierw
na le ży uru cho mić prze glą dar kę in -
ter ne to wą i po wpi sa niu ad re su już
je ste śmy na na szej stro nie. Po pra -
wej stro nie znaj du je się za kład ka
z trze ma pod sta wo wy mi in for ma -
cja mi. Kli ka jąc „mysz ką” przy cisk
Kon�takt mo że my za po znać się ze
wszyst ki mi naj waż niej szy mi spół -
dziel czy mi ad re sa mi i te le fo na mi.
Kli ka jąc „mysz ką” naDo�ku�men�ty
mo że my bez wy cho dze nia z do mu
po brać wszyst kie po trzeb ne nam do -
ku men ty. Po dob nie po stę pu je my
chcąc zaj rzeć do spół dziel cze go
Sta�tu�tu, któ re go peł na wer sja znaj -
du je się na na szej stro nie. 

Ser decz nie za pra sza my wszyst -
kich spół dziel ców do ko rzy sta nia ze
stro ny in ter ne to wej GSM „Lu iza”.

www.gsmluiza.com.pl

Za pra sza my na stro nę
in ter ne to wą GSM „Lu iza”

W ra mach re ali za cji wnio sków
zgło szo nych w cza sie Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków GSM

„Lu iza” w czę ściach, któ re od by ły
się w czerw cu br. z dniem 1 sierp -
nia br. zo sta ła uru cho mio na stro na

„Przy ja cie le” Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Lu iza” nie da ją o so bie za po mnieć.

W ostat nich dniach sierp nia 2010 r. Ruch Spo łecz -
ny „Lu iza” wy stą pił do „sta rych Człon ków” Spół -
dziel ni z li stem otwar tym, opu bli ko wa nym w ga ze -
cie Za brza nie.pl nr 1/2010, w któ rym pod ad re sem
Za rzą du i Ra dy Nad zor czej wy su nię to sze reg za rzu -
tów o rze ko mych nie pra wi dło wo ściach ja kie do pu -
ści ły się po dob no te or ga ny w dzia łal no ści Spół dziel -
ni. 

Polemiki 
nie będzie

Wła dze GSM „Lu iza” wie lo krot nie już pre zen to -
wa ły swe sta no wi sko w naj waż niej szych dla spół -
dziel ców spra wach, cho ciaż by w ostat nim wy da niu
na szej ga ze ty (Biuletyn Informacyjny nr 4, li -
piec 2010 r.). 

Nie ste ty au to rzy li stu po słu gu jąc się nie praw dzi -
wy mi i zmy ślo ny mi in for ma cja mi po raz ko lej ny po -
zo sta ją głu si na rze czo we ar gu men ty, co jed no znacz -
nie świad czy o ich praw dzi wych in ten cjach. W tej
sy tu acji uzna li śmy, że je że li ko muś za le ży je dy nie
na „ta niej sen sa cji” to po le mi zo wać z nim nie war -
to.



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.
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Zna cze nie wy ra zów: 

Po zio mo: 1. za wi ja do por tu. 6.
jed no z osie dli w Za brzu. 9. Gór -
ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa z sie dzi bą przy uli cy Wol no -
ści 412. 10. za kręt rze ki. 11. jar, pa -
rów. 12. na skrzy żo wa niu Miel żyń -
skie go, Bru no z al. Kor fan te -
go. 15. woj sko. 18. bit ka w so -
sie. 21. świ nie z la su. 22. sło wi cze
śpie wy. 23. ulot ka pro pa gan do -
wa. 24. dźwi gnia noż na. 25. ele -
ment psiej tre su ry. 28. struś au stra -
lij ski. 32. szla chet ny, cięż ki, ko lo -
ro wy. 34. na sze mia sto. 35. ra fy
ko ra lo we. 36. ziem ny lub sto ło -
wy. 37. wy wo łu je ki cha nie. 40.
waśń. 43. klam ra bu dow la na. 46.
po Ślą sku: świę to. 47. dziel ni ca
Za brza od 1951 ro ku. 48. ro go ża
z ba gien. 49. kwit nie tyl ko raz. 50.
ostat ni po kos.

Pio no wo: 2.... No wy w Za brzu
przy Pla cu Te atral nym. 3. pa ski

do przy tra cza nia. 4. du cho wień -
stwo. 5. cię ża rek bu dow lań ca. 6.
drze wo Fi lo na. 7. „wi ta mi ny” dla
ro śli ny. 8. ta niec jak grzyb. 13.
Bor si ga lub Ja nek w Za brzu. 14.
ka wa łek grun tu. 15. du si aler gi -
ka. 16. po karm ose ska. 17. po cząt -
ku ją cy w za wo dzie. 19. ogło sze -
nie na słu pie. 20. po wo du je za -
płon. 26. za ję cie, ro bo ta. 27. ciast -
ko z kre mem. 29. li kier kmin ko -
wy. 30. po lu bow ne za ła twie nie
spra wy. 31. zdro wa ro śli na. 32.
gaz ko pal nia ny. 33. głos ope ro -
wy. 37. ga tu nek tka ni ny. 38. opo -
wia da na na do bra noc. 39. karcz,
pniak. 41. okrzyk ra do ści. 42.
lep sza od je dyn ki. 44. zę ba te ko -
lo ru nie bie skie go w her bie Za -
brza. 45. lek prze ciw bó lo wy.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 20�da�dzą�roz�wią�-
za�nie�krzy�żów�ki.

■

INFORMATOR GSM „LUIZA”

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 32-278-67-13;
32-278-23-65;  508 091-553

➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38, 
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:

wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 32 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46

(środa, piątek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556

ISTOTNE TELEFONY:

➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

32-271-19-13
➣ Policja: 997; 32-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 32-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;

32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

32-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

32-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 32-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-271-39-15

● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

32-248-60-57
➣ Policja: 997; 32-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 32-248-62-81

wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:

991; 32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

32-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

32-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 32-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 32 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-242-26-74


