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Przekształcanie mieszkań
w odrębną własność w 2010 r.

W ze szło rocz nym, gru dnio wym
wy da niu na sze go Biu le ty nu In for ma -
cyj ne go za mie ści li śmy ar ty kuł pt.
„W kie run ku ocze ki wań miesz kań -
ców…” oma wia ją cy prze bieg prac
nad no we li za cją usta wy o spół dziel -
niach miesz ka nio wych z czerw -
ca 2007 ro ku. Do jej no we li za cji zo -
bo wią za ło usta wo daw cę orze cze nie
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z grud -
nia 2008 ro ku, któ re za kwe stio no wa -
ło nie któ re za pi sy ww. usta wy.
W szcze gól no ści, w na szym przy pad -
ku, bar dzo zo sta li za wie dze ni i roz go -
ry cze ni na jem cy po wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 15.07.2009
r. stwier dza ją cym nie kon sty tu cyj -
ność Art. 48, ust. 3 usta wy o spół dziel -
niach miesz ka nio wych. W pro stych
sło wach mó wiąc, unie moż li wi ło to
na jem com miesz kań prze kształ ca nie
zaj mo wa nych lo ka li w od ręb ną wła -
sność. Lo ka le te przed prze ję ciem
przez Spół dziel nię, by ły miesz ka -
nia mi przed się biorstw pań stwo wych
(miesz ka nia za kła do we). 

No wa no we li za cja usta wy z grud -
nia 2000 ro ku sta ła się fak tem, gdy
Sejm RP 18 grud nia ub. ro ku przy -
jął sto sow ny akt praw ny w któ rym to
no we za sa dy prze kształ ceń miesz kań
moż na rzec są po dob ne do obo wią -
zu ją cych do grud nia 2009 ro ku w od -
nie sie niu do spół dzielczych lo ka tor -
skich oraz spół dziel czych wła sno -
ścio wych praw do lo ka lu miesz kal -
ne go. Jed nak co do na jem ców no we -
li za cja nie po chy li ła się nad tym za -
gad nie niem. W efek cie zostało utrzy -
mane w mo cy orze cze nie Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go, a tym sa mym

unie moż li wiono prze kształ ce nia ich
miesz kań w od ręb ną wła sność. 

Po tak zno we li zo wa nej usta wie,
Spół dziel nia do strze ga jąc nie spra wie -
dli wość z ja ką po trak to wa no na -
jem ców i ich za wie dze nie tak
brzmią cą no we li za cją, przy go to wa -
ła, po uzy ska niu opi nii nie za leż -
nych praw ni ków, moż li wość prze -
kształ ce nia miesz kań przez na jem -
ców na po dob nych za sa dach, któ re
obo wią zy wa ły w la tach 1998 – 2000.
Wów czas moż na by ło prze kształ cić
miesz ka nie z naj mu na spół dziel cze
wła sno ścio we pra wo po uzy ska niu
człon kow stwa i wpła cie 5% – 15%
war to ści miesz ka nia. 

Obecnie na jem ca po uzy ska niu
człon ko stwa w Spół dziel ni bę dzie
miał pra wo zmia ny ty tu łu praw ne go
do lo ka lu miesz kal ne go – z naj mu
na spół dziel cze lo ka tor skie pra wo.
Spół dziel nia usta no wi lo ka tor skie
pra wo do lo ka lu miesz kal ne go po do -
ko na niu, już przez człon ka Spół dziel -

ni, wpła ty wkła du miesz ka nio we go
o war to ści 5% ak tu al nej ryn ko wej
war to ści miesz ka nia. Kau cje miesz -
ka nio we wpła co ne przez na jem ców
zo sta ną za li czo ne na po czet wy ma -
ga ne go wkła du miesz ka nio we go. 

Po speł nie niu tych for mal no ści
i usta no wie niu przez Spół dziel nię
opi sa ne go pra wa (spół dziel cze lo ka -
tor skie pra wo do miesz ka nia) wła ści -
ciel te go pra wa ma pod sta wę do ubie -
ga nia się o prze nie sie nie na je go
rzecz wła sno ści od ręb nej te go lo ka -
lu miesz kal ne go bez do dat ko we go
uzu peł nia nia wkła du miesz ka nio -
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we go. W tym ce lu skła da do Spół -
dziel ni wnio sek na pod sta wie Art. 12,
ust. 1 i ust. 12 i po speł nie niu wa run -
ków okre ślo nych w ww. ar ty ku le, na -
stę pu je prze nie sie nie wła sno ści
w dro dze ak tu no ta rial ne go. Usta wo -
wy ter min re ali za cji ta kie go wnio sku
wy no si 6 mie się cy od dnia je go zło -
że nia przez oso bę upraw nio ną. Tak
wska za ny pro ces prze kształ ce nia
moż na roz po cząć od za raz.

Moż na rów nież po cze kać
do uchwa le nia no we go Sta tu tu GSM
„Lu iza”, któ re go pro jekt bę dzie przed -
sta wio ny do za twier dze nia na Wal nym
Zgro ma dze niu Człon ków. WZCz od -
bę dzie się w czerw cu bie żą ce go ro ku.
Pra ce nad pro jek tem zmie rza ją w kie -
run ku ob ni że nia udzia łów, któ re na -
jem ca mu si wpła cić, aby zo stać człon -
kiem Spół dziel ni. Po tak uzy ska nym
człon ko stwie, po stę pu jąc ana lo gicz -
nie jak zo sta ło opi sa ne, uprawniona
oso ba bę dzie mo gła prze kształ cić
miesz ka nie w od ręb ną wła sność. 

Oso by po sia da ją ce wła sno ścio we
lub lo ka tor skie pra wo do lo ka lu,
a zło ży ły wnio ski do 29 grud nia 2009
ro ku, prze no szą od ręb ną wła sność
zgod nie z Art. 4, ust. 1 w brzmie niu
cyt. „1. W przy pad ku wnio sków zło -
żo nych:

1) przed dniem 31 lip ca 2007 r.,
o któ rych mo wa w art. 111, art. 12,
art. 1714, art. 1715, art. 39, art. 48
i art. 481 usta wy, o któ rej mo wa
w art. 1, w brzmie niu obo wią zu ją cym
przed tym dniem, oraz

2) od dnia 31 lip ca 2007 r.
do dnia 29 grud nia 2009 r., o któ rych
mo wa w art. 12, art. 1714 i art. 1715

usta wy, o któ rej mo wa w art. 1
– spół dziel nia jest obo wią za na,

po speł nie niu wa run ków, o któ rych
mo wa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1
i art. 1715 usta wy, o któ rej mo wa
w art. 1 w brzmie niu do tych cza so -
wym, do za war cia umo wy prze nie sie -
nia wła sno ści lo ka lu w ter mi nie
do dnia 30 czerw ca 2010 r.”.

Oso by, któ re zło ży ły lub zło żą
wnio sek po 29 grud nia 2009 ro ku
prze no szą wła sność lo ka lu miesz kal -

ne go na pod sta wie zno we li zo wa nej
usta wy z dnia 18.12.2009 r. 

Z opi sa nych frag men tów zno we li -
zo wa nej usta wy wy ni ka dla za in te -
re so wa nych osób kil ka waż nych
wnio sków. Przy ta cza my je po ni żej
w zwię złej for mie. 

Oso ba, któ ra chce stać się wła ści -
cie lem miesz ka nia w któ rym za -
miesz ku je (lo ka tor skie go czy wła sno -
ścio we go) mu si zło żyć – tak jak do -
tych czas – sto sow ny wnio sek
do Spół dziel ni. Za rząd Spół dziel ni
ma sześć mie się cy, li cząc od da ty zło -
że nia wnio sku, na prze kształ ce nie
miesz ka nia lo ka tor skie go lub wła sno -
ścio we go w od ręb ną wła sność. 

Wnio ski, któ re zo sta ły zło żo ne
do 29.12.2009 r. Spół dziel nia ma
obo wią zek zre ali zo wać do 30 czerw -
ca br. – na pod sta wie prze pi sów obo -
wią zu ją cych do 30 grud nia 2009 r. 

Od re dak cji. Po wyż szy tekst zo stał
zre da go wa ny na pod sta wie: 

usta wy z dnia 18 grud nia o spół -
dziel niach miesz ka nio wych oraz
o zmia nie nie któ rych ustaw (Tekst
usta wy usta lo ny osta tecz nie po roz -
pa trze niu po pra wek Se na tu RP).

Pu bli ka cji w dzien ni ku „Rzecz po -
spo li ta” z dnia 29.12.2009 r. pt.
„W ja ki spo sób prze kształ cić lo kal
po No wym Ro ku” pió ra Re na ty Kru -
pa -Dą brow skiej.

Dokończenie ze str. 1

Przekształcanie mieszkań
w odrębną własność w 2010 r.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa -
niom miesz kań ców na szej Spół dziel -
ni, Rada Nadzorcza GSM „Lu iza” po -
wo łała Ko mi sję Sta tu to wą, któ ra pra -
cu je obec nie nad wpro wa dze niem
do Sta tu tu Spół dziel ni sze re gu zmian
ko rzyst nych zwłasz cza dla dłu go let -
nich na jem ców. Naj waż niej sze z nich
do ty czą m. in. ob ni że nia udzia łów, któ -
re mu szą pła cić wszy scy chęt ni pra -
gną cy zo stać człon kiem Spół dziel ni.
Prze wi du je się tak że umoż li wie nie wy -
ku pu zaj mo wa nych miesz kań na wła -
sność na po dob nych za sa dach ja kie
obo wią zy wa ły obec nych człon ków

Spół dziel ni. Wszyst kie te pro po zy cje
mu szą być oczy wi ście za twier dzo ne
na Wal nym Zgro ma dze niu Człon -
ków GSM „Lu iza”, któ re ob ra do wać
bę dzie w czerw cu te go ro ku. Gdy to
na stą pi Sta tut z przy ję ty mi przez
WZCz po praw ka mi zo sta nie prze -
sła ny do Są du ce lem je go za re je stro -
wa nia. Po tej re je stra cji no we, ko rzyst -
ne za sa dy bę dą mia ły za sto so wa nie nie
tylko w prze kształ ce niach wła sno -
ścio wych w GSM „Lu iza”. O spra -
wach tych pi sze my rów nież w ar ty ku -
le pt. „Prze kształ ca nie miesz kań w od -
ręb ną wła sność w 2010 ro ku”

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 032 278-67-13 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. 

Czy Spół dziel nia mo że sprze -
dać swo je bu dyn ki wraz z za -
miesz ku ją cy mi je lo ka to ra -
mi?

Od po wiedź na wy żej wy mie -
nio ne py ta nie wy ni ka z Art. 38,
pa ra graf 1, pkt. 5 usta wy
z dnia 30.09.1982 r. Pra wo Spół -
dziel cze oraz z Art. 84 pkt. 4 Sta -
tu tu Spół dziel ni.

Na pod sta wie ana li zy wy żej
wy mie nio nych prze pi sów na le -
ży stwier dzić, że Spół dziel nia nie
ma pod staw do sprze da ży bu dyn -
ków z za miesz ku ją cy mi je lo ka -
to ra mi. 

PRACUJE KOMISJA STATUTOWA

Ko rzyst ne zmia ny dla miesz kań ców
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Dlaczego wzrosły koszty
ciepła?

czy 2008-2009 nie od bie gał zna czą -
co od po przed nich. Tak więc na wy -
so kość ra chun ków naj więk szy
wpływ miał wzrost cen jed nost ko -
wych, tj. wzrost ce ny 1 GJ zu ży cia
cie pła i ce ny 1MW mo cy za mó wio -
nej. U wszyst kich na szych do staw -

ców cie pła (ZPEC, PEC Ru da Śl.,
Car bo -Ener gia) na stą pił wzrost
kosz tów ener gii. Kosz ty sta łe wzro -

Komunikat
W związ ku z kro czą cym (nie za leż nym od GSM „Lu iza”) wzro stem ener -

gii ciepl nej oraz w ce lu eli mi na cji du żych do płat na li cza nych w roz li cze -
niach za ko lej ny okres grzew czy – nie zbęd ne by ło pod nie sie nie staw ki
przed pła ty za cen tral ne ogrze wa nie. Staw ka ta od 1 lu te go 2010 ro ku wy -
no si 2,80 zł./m2 ogrze wa nej po wierzch ni.

Ana lo gicz nie, z po wo du wzro stu cen ener gii cie pła mu sia ła zo stać pod -
wyż szo na opła ta za pod grza nie 1 m. sześc. wo dy do kwo ty 15,64 zł. co w su -
mie z opła tą za do star czo ną wo dę zim ną wy no si 24,88 zł w Za brzu i 26,72 zł.
w Ru dzie Ślą skiej. W spra wie tych ww. re gu la cji ce no wych zo sta ła pod -
ję ta Uchwa ła Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza” z dnia 16.12.2009 r. obo wią -
zu ją ca od dnia 1.02.2010 r. 

JESZCZE RAZ O TYM...

W po przed nim wy da niu (z grud -
nia 2009 r.) Biu le ty nu In for ma cyj ne -
go na szej Spół dziel ni za mie ści li śmy
ob szer ny ar ty kuł na te mat roz li czeń
za zu ży te cie pło i wzro stu kosz tów te -
go cie pła w bu dyn kach ogrze wa nych
cie płem z da la czyn nym (c. o.). Wzrost
ten zo stał wy ka za ny na ra chun kach
za po przed ni okres grzew czy (tj.
okres 1.09.2008 r. – 31.08.2009 r.).
Wie lu z miesz kań ców miesz kań ogrze -
wa nych sys te mem cen tral ne go ogrze -
wa nia kwe stio no wa ło roz li cze nia
i zło ży li sto sow ne re kla ma cje. Na za -
koń cze nie ww. pu bli ka cji za po wie -
dzie li śmy, że cyt. „Do te go jak że
waż ne go te ma tu po wró ci my sze rzej
w na stęp nym wy da niu (…), po prze -
ana li zo wa niu wszyst kich da nych zwią -
za nych z roz li cze nia mi cen tral ne go
ogrze wa nia do star cza ne go do bu -
dyn ków na szej Spół dziel ni”.

Zło żo ne w GSM „Lu iza” re kla ma -
cje za roz li cze nie cen tral ne go ogrze -
wa nia zo sta ły skie ro wa ne do fir my
ISTA Pol ska – Ka to wi ce, któ ra pro -
wa dzi sto sow ne roz li cze nia. W nie -
daw no otrzy ma nej od po wie dzi, Spół -
dziel nia zo sta ła po in for mo wa na, że
szcze gó ło wo spraw dzo no po now nie
roz li cze nia i po za kil ko ma błę da mi
u nie któ rych lo ka to rów, stwier dzo no
po praw ność wy ko na nia roz li czeń. 

Nie za leż nie od ww. od po wie dzi,
Spół dziel nia prze ana li zo wa ła w pierw -
szej ko lej no ści ilość zu ży te go cie pła.
Z ana li zy tej wy ni ka, że se zon grzew -

sły od 8,19% – 16,84%, a kosz ty
zmien ne od 12,88% – 29,94%.

Pra gnie my zwró cić uwa gę, że
wzrost kosz tów za cie pło przy pa -
da ją cy na lo ka to rów w se zo nie
grzew czym jest zwią za ny z kro czą -
cym wzro stem cen u do staw ców,
któ re to ce ny są za twier dza ne
przez Urząd Re gu la cji Ener ge ty -
ki każ de mu do staw cy z osob na
i Spół dziel nia nie ma żad nych
moż li wo ści ich ne go cja cji.

War to pod kre ślić, że w mi nio nych
la tach, Spół dziel nia nie pod no si ła
wy so ko ści przed płat, a na wet je ob -
ni ża no i tak w 2003 ro ku przed pła -
ta wy no si ła 2,87zł/m2, w la tach 2004
-2006 - 2,60 zł/m2 a od 2007 ro ku
przed pła ta wy no si ła 2,40 zł/m2 – co
w związ ku z wy żej wy mie nio nym
wzro stem cen ener gii u do staw ców,
spo wo do wa ło nie tyl ko ob ni że nie
zwro tów ale i czę sto ko niecz ność do -
płat za zu ży tą przez da ne go miesz -
kań ca ener gię ciepl ną. Na po twier -
dze nie te go przed sta wia my wy kre sy
wzro stu cen ener gii ciepl nej w ostat -
nich la tach u na szych trzech do staw -
ców tj.: ZPEC Za brze, Car bo -Ener -
gia Ru da Ślą ska i PEC Ru da Ślą ska. 

KOSZTY ZMIENNE DO STAW CóW CIE PŁA 

KOSZTY STAŁE DO STAW CóW CIE PŁA 
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INFORMATOR GSM „LUIZA”

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  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.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 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
➣ W dni wolne od pracy dodatkowy

telefon awaryjny: 508 091-563

ISTOTNE TELEFONY:

➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-271-19-13
➣ Policja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 032-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;

032-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

032-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 032-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-271-39-15

● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-248-60-57
➣ Policja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:

991; 032-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

032-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 032-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 032 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-242-26-74

1. Do na szej Spół dziel ni do tar ły
in for ma cje, że na róż nych spo tka -
niach, miesz kań cy GSM „Lu iza” są
in for mo wa ni przez przed sta wi cie -
la Car bo -Ener gii ja ko by przy czy ny
wzro stu cen ener gii ciepl nej le ża ły
po stro nie GSM „Lu iza”. Dla te go
Spół dziel nia zwró ci ła się do fir my
Car bo -Ener gii na pi śmie o sto sow -
ne wy ja śnie nia w tej spra wie. W pi -
śmie tym czy ta my mię dzy in ny mi:
„…skła da my do Pań stwa za py ta nie
czy przed sta wi ciel Car bo -Ener gii
brał udział w spo tka niach z miesz -
kań ca mi Biel szo wic. Zgod nie z na -
szą wie dzą „Pań stwa przed sta wi -
ciel” (tak mó wią lo ka to rzy) in for -
mo wał na spo tka niu obec nych, że
Car bo -Ener gia od daw na nie pod -
no si ła cen za cen tral ne ogrze wa nie
i że jest to je dy nie wy mysł Spół dziel -
ni”. 

W od po wie dzi prze ka za nej nam
przez fir mę Car bo -Ener gia za prze -
czy ła ona aby kie dy kol wiek od de le -
go wy wa ła swe go przed sta wi cie la
na spo tka nia miesz kań ców GSM
„Lu iza”.

Po zo sta je nam tyl ko za ape lo -
wać do na szych miesz kań ców, aby
za się ga li in for ma cji u źró deł tj.
w Spół dziel ni (a nie u „wszyst ko
wie dzą cych”).

2. W po ło wie li sto pa dzie ubie głe -
go ro ku Za brzań skie Przed się bior -
stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp.
z o.o. za wia do mi ła Spół dziel nię, że
od 1 stycz nia 2010 ro ku bę dą obo -
wią zy wa ły no we ce ny cyt. „zgod nie
z za łą czo nym do ni niej sze go pi sma
wy cią giem z ta ry fy”. W ślad za tym
na sza Spół dziel nia ro ze sła ła
do miesz kań ców sto sow ne za wia do -
mie nie. Ku nie ma łe mu za sko cze niu,
ZPWiK przy sła ło 9 stycz nia br. ko -
lej ne pi smo w któ rym czy ta my, że
„ze wzglę dów for mal nych czas obo -
wią zy wa nia do tych cza so wych Ta ryf
dla zbio ro we go za opa trze nia w wo -
dę i zbio ro we go od pro wa dze nia
ście ków, obo wią zu ją cych w 2009 ro -
ku, zo stał prze dłu żo ny do od wo ła -
nia”. Dla te go też na sza Spół dziel nia
by ła zmu szo na do po now ne go roz -
kol por to wa nia w swo ich za so bach
miesz ka nio wych po ło żo nych na te -
re nie Za brza sto sow ne go za wia do -
mie nia in for mu ją ce go o zmia nie
de cy zji ZPWiK. War to pod kre -
ślić, że GSM „Lu iza” nie do li cza
do cen wo dy i od pro wa dza nych
ście ków swo jej mar ży po śred ni ka.
Za spo wo do wa ne za mie sza nie
GSM „Lu iza”, w imie niu ZPWiK
prze pra sza wszyst kich za in te re so -
wa nych.

W ce lu uła twie nia miesz kań com do -
ko na nia opłat, GSM „Lu iza” uru cho -
mi ła pod ko niec lu te go br. no wy (trze -
ci z ko lei) punkt ka so wy Agen cji
Ban ko wej „Mo ne tia”, tym ra zem
w Ru dzie Ślą skiej przy uli cy Biel szo -
wic kiej 98. Ka sa czyn na jest w czwart -
ki i piąt ki w go dzi nach 8.00 - 15.00. 

Jed no cze śnie in for mu je my, że
z po cząt kiem stycz nia br. zmie ni ły się
dni urzę do wa nia punk tów ka so wych
„Mo ne tii”, zlo ka li zo wa nych w po zo -
sta łych bu dyn kach Spół dziel ni. 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  mias t
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. 

Rów no cze śnie przy po mi na my, że
za czynsz, me dia i fun dusz re mon to -
wy opła ty uisz cza ne 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.

Kto dezinformuje mieszkańców?

W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI ,,MONETIA” URUCHOMIŁA

Ko lej ny punkt ka so wy


