
Z koń cem mar ca bie żą ce go ro ku tra fił
do skrzy nek pocz to wych miesz kań ców na -
szych za so bów Biu le tyn Sto wa rzy sze nia
Ruch Spo łecz ny „Lu iza”. Omó wio no
w nim wie le kwe stii praw nych i spo łecz -
nych, zwią za nych z pra wi dło wym funk -
cjo no wa niem spół dziel czo ści miesz ka -
nio wej. 

Wśród spół dziel czych spraw, szcze -
gól nie moc no za ak cen to wa no za gad nie nie
upraw nień przy słu gu ją cych człon kom
Spół dziel ni, zwłasz cza w kon tek ście Wal -
ne go Zgro ma dze nia Człon ków. Wie le
opi nii i uwag na te i in ne spół dziel cze te -
ma ty za war li w Biu le ty nie Sto wa rzy sze -
nia m. in. po seł na Sejm Grze gorz To bi -
szow ski, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Ru dzie Ślą skiej Ja ro sław Wie szo łek oraz
rad ny Ra dy Miej skiej w Za brzu Bo rys
Bud ka. W Biu le ty nie do mi nu je te za:
człon�ko�wie�Spół�dziel�ni�ma�ją�de�cy�du�ją�cy
wpływ�na jej�pra�wi�dło�we�funk�cjo�no�wa�nie
i po�pra�wę�swo�ich�wa�run�ków�za�miesz�ka�-
nia.

Świę ta praw da. Każ dy czło nek na szej
Spół dziel ni po wi nien wziąć udział w naj -
bliż szym czerw co wym Wal nym Zgro -
ma dze niu – po to, by wy słu chać rze czo -
wych ar gu men tów na te mat obec ne go
sta nu Spół dziel ni, jej kon dy cji fi nan so wej
i kie run ków roz wo ju. Te go wy ma ga wła -
ści wie po ję ta tro ska o gro ma dzo ny przez
la ta nasz spół dziel czy ma ją tek oraz re ali -
za cja ce lu nad rzęd ne go – do bro wszyst -
kich człon ków i miesz kań ców na szej
Spół dziel ni. 

Dla te go ser decz nie za pra sza my
wszyst kich człon ków na szej Spół dziel -
ni do udzia łu w Wal nym Zgro ma dze -
niu Człon ków. Uczest nic two w nim
po zwo li unik nąć te go cze go by li śmy
świad ka mi w ro ku ubie głym – prób na -
rzu ca nia prze bie gu Wal ne go Zgro ma -
dze nia Człon ków przez wą skie gro no
osób, aby prze for so wać swo je wi zje,
skłó cić człon ków, a w kon se kwen cji do -
pro wa dzić do roz bi cia na szej Spół -
dziel ni.

Nr 1 (52)

KWIECIEŃ

2011

ISSN 1640-114X

Dziś w numerze:

❐ Warunki montażu nowych
grzejników

czytaj str. 2

❐ Komunikaty
czytaj str. 2

❐ Protestować możemy, ale
płacić... musimy!
- odpowiedź władz Zabrza
na list otwarty Zarządu
GSM ,,Luiza”    

czytaj str. 3

❐ Tak krawiec kraje, jak
materii staje...
- Plan remontów
w GSM ,,Luiza”

czytaj str.  4

❐ Spółdzielcy pytają - radca
prawny odpowiada 

czytaj str. 5

❐ Dlaczego mam segregować
odpady?

czytaj str. 6

❐ Nim podpiszesz - sprawdź
❐ Domofony muszą być

sprawne...
czytaj str. 7

❐ Krzyżówka z hasłem
Informator GSM ,,Luiza”             

czytaj str. 8

Cel nadrzędny:

Dobro członków Spółdzielni

Wszystkim Członkom GSM „Luiza”,
Najemcom i ich Rodzinom

z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy radości, 
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oraz miłej rodzinnej atmosfery.

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy GSM „Luiza” 
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Wie lu miesz kań ców na szej Spół dziel ni
de cy du je się na wy mia nę w swo ich miesz -
ka niach sta rych grzej ni ków na no we – bar -
dziej es te tycz ne i le piej od da ją ce cie pło.
Jest to w peł ni zro zu mia łe i na sza Spół -
dziel nia nie ro bi w tym wzglę dzie żad nych
prze szkód. Jed nak że war to wie dzieć, że ta -
ka wy mia na – mon taż no wych grzej ni ków
wy ma ga for mal nej zgo dy Spół dziel ni.
Jest ona wy da wa na pod pew ny mi wa run -
ka mi, któ re przed sta wia my po ni żej: 
◆ Pra ce na le ży wy ko nać we wła snym za -

kre sie i na wła sny koszt.
◆ Pra ce na le ży wy ko nać po se zo nie

grzew czym.
◆ Za ewen tu al ne spusz cze nie i po now ne

na peł nie nie wo dy do pio nu c. o. na le -
ży wpła cić kwo tę, któ rą Spół dziel nia
jest zo bo wią za na prze ka zać do przed -
się bior stwa cie płow ni cze go. Na dzień
dzi siej szy jest to kwo ta 243 zł. 
Trze ba też do star czyć do Spół dziel ni na -

stę pu ją ce do ku men ty:

◆ Oświad cze nie, że za miesz ku ją cy da ny
lo kal nie bę dzie miał w przy szło ści pre -
ten sji co do sku tecz no ści ogrze wa nia.

◆ Oświad cze nie, że w przy pad ku awa rii in -
sta la cji grzew czej w lo ka lu miesz kal nym,
za miesz ku ją cy da ny lo kal po kry je wszyst -
kie szko dy z te go wy ni ka ją ce oraz usu -
nie awa rię we wła snym za kre sie.
Moc grzej ni ków (wg pro jek tu c.o.

z uwzględ nie niem strat na za wo rach ter mo -
sta tycz nych) mo że przy kła do wo wy no sić: 
◆ du ży po kój: 1500 W,
◆ ma ły po kój: 910 W,
◆ kuch nia: 980 W.

Dla każ de go lo ka lu miesz kal ne go moc
grzej ni ków po da je Spół dziel nia na pod sta -
wie po sia da nej do ku men ta cji tech nicz nej.

Da tę roz po czę cia prac mon ta żo wych
na le ży po dać do Spół dziel ni 5 dni wcze -
śniej, a po ich wy ko na niu te le fo nicz nie
zgło sić go to wość po now ne go na pusz cze -
nia wo dą in sta la cji i prze mon to wa nia
po dziel ni ków cie pła.

No we stawki opłat za czynsz i media
Przy po mnij my, że zgod nie z uchwa łą Ra dy Nad zor czej GSM „Lu iza”

z dnia 9.12.2010 r. w spra wie za twier dze nia no wych sta wek za czynsz
i me dia, ule ga ob ni że niu od 1.04.2011 r. staw ka kosz tów eks plo ata cji dla
człon ków Spół dziel ni o 0,05 zł/m2

Jed no cze śnie na mo cy ww. Uchwa ły Ra dy Nad zor czej zo sta ły za twier -
dzo ne (obo wią zu ją ce od 1.04.2011 r.) no we staw ki za:
● pod grza nie zim nej wo dy użyt ko wej – 16,64 zł/m3

● wy wóz nie czy sto ści – 6,78 zł/oso bę
Pod nie sio ny zo stał (od 1.04.2011 r.) po da tek od nie ru cho mo ści

w Za brzu o 0,09 zł/m2, a dla nie ru cho mo ści w Ru dzie Ślą skiej o 0,02
zł/m2

War to nad mie nić, że opła ty za pod grza nie zim nej wo dy użyt ko wej,
wy wóz śmie ci oraz po da tek od nie ru cho mo ści są opła ta mi nie za leż -
ny mi od na szej Spół dziel ni, bo wiem nie ma ona na nie żad ne go wpły -
wu. 

Komunikat
W związ ku z in for ma cją Za brzań skie go Przed -

się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji, od 1.04.2011
r. do dnia 31.03.2012 r. na te re nie Za brza bę dą obo -
wią zy wać no we opła ty za wo dę i od pro wa dza nie
ście ków.

Opła ta za zim ną wo dę wy no si: 4,98 zł/m3.
Opła ta za ście ki wy no si: 6,81 zł/m3.
Ra zem: 11,79 zł/m3.
Jed no cze śnie ule ga zmia nie opła ta za cie płą wo -

dę, któ ra jest dwu skład ni ko wa:
– opła ta za do star cze nie wo dy i od pro wa dze -

nie ście ków: 11,79 zł/m3,
– opła ta za pod grza nie do star czo nej wo -

dy: 16,64 zł/m3.
Ra zem: 28,43 zł/m3.

Komunikat
Przypominamy: od dnia 4 stycznia 2011 r. zmie ni ły się dni i go dzi ny otwar cia

kas Agen cji Ban ko wej MO NE TIA. 
Punkt ka so wy w Za brzu, miesz czą cy się w bu dyn ku ad mi ni stra cji przy ul.

Wol no ści 412 czyn ny jest w po nie dział ki w godz. 8.00 – 16.45, we wtor ki i śro dy
w godz. 7.30 – 15.15

W czwart ki i piąt ki ka sa jest nie czyn na.
Punkt ka so wy w Za brzu, miesz czą cy się w bu dyn ku ad mi ni stra cji przy ul.

Ja łow co wej 20 czyn ny jest w po nie dział ki w godz. 8.00 – 16.45 we wtor ki, śro dy,
czwart ki i piąt ki w godz. 8.00 – 15.00 

Punkt ka so wy w Ru dzie Ślą skiej przy ul. Biel szo wic kiej 98 czyn ny jest w po -
nie dział ki w godz. 8.00 – 17.00 we wtor ki, śro dy, czwart ki i piąt ki
w godz. 8.00 – 15.00 

Warunki montażu nowych
grzejników

Wy cho dząc 
na prze ciw 
po trze bom 

miesz kań ców…
Wy cho dząc na prze ciw po trze bom

miesz kań ców GSM „Lu iza” z te re nu
Ru dy Ślą skiej, po cząw szy od lu te go.
br., w ostat ni czwar tek każ de go mie -
sią ca w go dzi nach od 8.00 do 10.00
Pre zes Za rzą du przyj mu je stro ny
w sie dzi bie ad mi ni stra cji przy uli cy
Biel szo wic kiej 98. 

Przy po mi na my, że w wy żej wy mie -
nio nej ad mi ni stra cji, w każ dym dniu
ty go dnia, moż na tak że po zo sta wić
wszel ką, kie ro wa ną do na szej Spół -
dziel ni ko re spon den cję (nie trze ba
więc w tym ce lu je chać do sie dzi by
Spół dziel ni w Za brzu). 

Włamanie
do siedziby

GSM „Luiza”
W go dzi nach noc nych dnia 1 kwiet -

nia 2011 r. miał miej sce ban dyc ki na pad
na stró ża w sie dzi bie GSM „Lu iza”.

Po je go obez wład nie niu, na past ni cy
zde mo lo wa li biu ra Spół dziel ni. 

Śledz two w tej spra wie pro wa dzi Ko -
men da Miej ska Po li cji w Za brzu.
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WŁADZE ZABRZA ODPOWIEDZIAŁY NA LIST OTWARTY ZARZĄDU

Wod po wie dzi na nasz list otrzy -
ma li śmy z Urzę du Miej skie go
w Za brzu, bar dzo szyb ko bo

w nie ca łe dwa ty go dnie, pi smo w któ rym
czy ta my m. in.: 
„W od�po�wie�dzi� na list� otwar�ty

z dnia 02.12.2010�r.�za�wie�ra�ją�cy�pro�test
prze�ciw�ko�ak�tu�ali�zo�wa�niu�opłat�rocz�nych
z ty�tu�łu�użyt�ko�wa�nia�wie�czy�ste�go,�Pre�zy�-
dent�Mia�sta�Za�brze�in�for�mu�je,�iż�obo�wią�-
zek�ak�tu�ali�zo�wa�nia�opłat�rocz�nych�na�kła�-
da�usta�wa�z dnia 21�sierp�nia 1997�r.,�o go�-
spo�dar�ce�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�(tekst�jed�no�-
li�ty� Dz.� U.� z 2010� r.,� nr 102,� poz. 651
z późn.�zm.),�któ�rej�art. 77�sta�no�wi,�iż�„wy�-
so�kość�opła�ty�rocz�nej�z ty�tu�łu�użyt�ko�wa�-
nia�wie�czy�ste�go�nie�ru�cho�mo�ści�grun�to�wej
mo�że�być�ak�tu�ali�zo�wa�na�nie�czę�ściej�niż
raz�w ro�ku,�je�że�li�war�tość�tej�nie�ru�cho�mo�-
ści�ule�gnie�zmia�nie”.�Na obo�wią�zek�ak�tu�-
ali�za�cji� opłat� rocz�nych� zwró�ci�ły� uwa�gę
pod�czas�prze�pro�wa�dzo�nych�kon�tro�li�Re�gio�-
nal�na�Izba�Ob�ra�chun�ko�wa�oraz�Naj�wyż�-
sza�Izba�Kon�tro�li.�Za�nie�cha�nie�pro�wa�dze�-
nia�ak�tu�ali�za�cji�opłat�rocz�nych�spo�wo�do�-
wa�ło�by�na�ra�że�nie�na za�rzut�nie�go�spo�dar�-
no�ści�oraz�bra�ku�dba�ło�ści�o fi�nan�se�pu�-
blicz�ne.�Nie�jest�rów�nież�moż�li�wym�roz�ło�-
że�nie�ak�tu�ali�za�cji�opłat�rocz�nych�na okres
pię�ciu�lat,�jak�Pań�stwo�pro�po�nu�je�cie�w li�-
ście�otwar�tym,�z uwa�gi�na fakt,�iż�wy�po�-
wie�dze�nia� opłat� rocz�nych� są� two�rzo�ne
na pod�sta�wie� ope�ra�tów� sza�cun�ko�wych,
spo�rzą�dza�nych�przez�rze�czo�znaw�ców�ma�-
jąt�ko�wych,�któ�rych�waż�ność�usta�wa�o go�-
spo�dar�ce�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�art. 156�ust. 4
okre�śla�na okres 12�mie�się�cy”.�

Wszyst ko więc ja sne. Pro te sto wać mo -
że my, ale pła cić… mu si my!

Prze ko na li się o tym miesz kań cy bu -
dyn ku przy uli cy Ka wi ka 24 a -d, któ rzy
nie zga dza jąc się na dra stycz ną pod -
wyż kę opłat rocz nych z ty tu łu wie czy stej
dzier ża wy zło ży li pod ko niec li sto pa -
da 2010 r. wnio sek do Sa mo rzą do we go

Ko le gium Od wo ław cze go w Ka to wi -
cach prze ciw ko Gmi nie Za brze. We
wnio sku czy ta my mię dzy in ny mi: „My
miesz�kań�cy�Za�brza�nie�je�ste�śmy�zło�ty�mi
ku�ra�mi�na�pę�dza�ją�cy�mi�ka�sę�Urzę�du�Miej�-
skie�go� (więk�szość� miesz�kań�ców� jest
w wie�ku� eme�ry�tal�nym� i nie� stać� ich
na po�no�sze�nie� tak� wy�so�kich� kosz�tów
utrzy�ma�nia�miesz�ka�nia).�Nad�mie�nia�my,�że
wy�so�kość�opłat�zo�sta�ła�ogło�szo�na�za�raz
po no�wej�no�mi�na�cji�obec�nie�urzę�du�ją�cej
Pa�ni� Pre�zy�dent� i no�wych� władz� Ra�dy
Miej�skiej,�co�wy�raź�nie�wska�zu�je�na to,�iż
li�czo�no�się�z bra�kiem�po�par�cia�w gło�so�-
wa�niu�w przy�pad�ku�ogło�sze�nia�te�go�fak�-
tu�przed wy�bo�ra�mi”.�

Do pie ro na po cząt ku lu te go 2011 r. Sa -
mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze wy da -
ło orze cze nie od da la jąc zło żo ny wnio -
sek. W ob szer nym pi śmie Ko le gium wska -
za ło, że „ak�tu�al�ną� war�tość� grun�tu� (…)

usta�lił�rze�czo�znaw�ca�ma�jąt�ko�wy.�Na pod�-
sta�wie�tej�war�to�ści�zo�sta�ła�ob�li�czo�na�wy�-
so�kość�opła�ty�rocz�nej�przy za�sto�so�wa�niu
do�tych�cza�so�wej�staw�ki�pro�cen�to�wej”.

Pod czas roz mo wy z Ma ria nem Wi niar -
skim, któ ry re pre zen to wał na roz pra wie
gru pę miesz kań ców nie krył on swe go
obu rze nia na orze cze nie Ko le gium.
–�Po�trak�to�wa�li�nasz�wnio�sek�z ty�po�wą

urzęd�ni�czą�obo�jęt�no�ścią – za zna cza Ma -
rian Wi niar ski. Za�sło�ni�li�się�pa�ra�gra�fa�mi
i prze�pi�sa�mi�oraz�wy�ce�ną�rze�czo�znaw�cy
ma�jąt�ko�we�go.�Nie�uwzględ�nio�no�te�go,�że
uli�ca�Ka�wi�ka�to�obrze�ża�mia�sta�i do przy�-
stan�ku� tram�wa�jo�we�go� jest 2 km� dro�gi
a do au�to�bu�su�ok. 300�me�trów.�Dla�te�go
usta�le�nie�ce�ny�grun�tu�na któ�rym�stoi�nasz
bu�dy�nek�na po�nad 100�zł�za je�den�metr
kwa�dra�to�wy�jest�w mo�jej�oce�nie�nie�po�ro�-
zu�mie�niem.�Ma�jąc�wła�sne�miesz�ka�nia�de
fac�to�na cu�dzym�te�re�nie�bę�dzie�my�te�raz�za�-
wsze�się�oba�wiać�co�mia�sto�nam�jesz�cze
wy�szy�ku�je�w przy�szło�ści.�Ist�nie�je�rów�nież
moż�li�wość�wy�ku�pu�grun�tu�po ce�nie�okre�-
ślo�nej�przez�Gmi�nę�ale�pod wa�run�kiem,�że
wszy�scy�miesz�kań�cy�–�co�do jed�ne�go�–�po�-
dej�mą�ta�ką�de�cy�zję.�A po�nie�waż�w na�szym
bu�dyn�ku�za�miesz�ku�je 75�ro�dzin�jest�to�ma�-
ło� praw�do�po�dob�ne.� Prze�cież� my� te�go
miesz�ka�nia�nie�weź�mie�my�na ple�cy�i nie
prze�nie�sie�my� go� na tań�szy� te�ren.� Po�-
przed�nio�pła�ci�łem 7,03 zł.�Te�raz�za mo�je
miesz�ka�nie�o po�wierzch�ni 72�m2 mu�szę�za�-
pła�cić 47,19 zł�z ty�tu�łu�wie�czy�ste�go�użyt�-
ko�wa�nia.� To� jest� wzrost� opła�ty� o po�-
nad 600%.�

Oczy wi ście od orze cze nia Ko le gium
miesz kań cy mo gą się od wo łać do są du, co
jed nak dla nich wią że się z do dat ko wy mi
kosz ta mi. Otrzy mu jąc lek cję „oby wa tel -
skie go wy cho wa nia” w Ko le gium nie
wie rzą, że to coś zmie ni. 

Protestować możemy,
ale płacić... musimy! 

W gru dnio wym wy da niu Biu le ty nu In for ma cyj ne go (XII 2010 r.) za mie ści li śmy
ob szer ny ar ty kuł na te mat dra stycz nych pod wy żek opłat z ty tu łu użyt ko wa nia
wie czy ste go nie ru cho mo ści grun to wej, któ re wła dze Za brza „za fun do wa ły” miesz -
kań com na szej Spół dziel ni. Po wo łu jąc się na sto sow ne ak ty praw ne, w związ ku
ze zmia ną war to ści nie ru cho mo ści (sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa lub
Gmi ny Za brze) opła ty w nie któ rych przy pad kach wzra sta ją na wet kil ka ty się -
cy pro cent. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że tak dra stycz ny wzrost opłat w zna czą cy spo sób prze -
kła da się na kosz ty (nie za leż ne od Spół dziel ni) za miesz ki wa nia w za so bach GSM
„Lu iza”. W imie niu obu rzo nych tą sy tu acją miesz kań ców na szych za so bów, z po -
cząt kiem grud nia ubie głe go ro ku, Za rząd GSM „Lu iza” wy sto so wał do władz Za -
brza sta now czy pro test w for mie li stu otwar te go (za mie ści li śmy go we wspo mnia -
nym wy żej wy da niu Biu le ty nu) pro po nu jąc m. in. roz ło że nie pod wy żek na dłuż szy
okres cza su, np. 5 lat. 
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Jak wia do mo obo wiąz kiem Spół dziel ni jest dba łość o wła ści -
wy stan tech nicz ny na szych za so bów. Dla te go też każ de go ro -
ku wy ko ny wa ne są róż ne go ro dza ju pra ce re mon to we i in we -
sty cyj ne. Spół dziel nia chcia ła by tak że w tym ro ku wy ko nać jak
naj więk szy za kres tych ro bót. Na prze szko dzie stoi jed nak brak
do sta tecz nie du żych środ ków fi nan so wych. Wy ni ka to z fak tu,
że Ruch Spo łecz ny „Lu iza” dzia ła jąc świa do mie na szko dę Spół -
dziel ni, przy blo ko wał sprze daż nie ru cho mo ści ge ne ru ją cych stra -
ty. Tym sa mym dra stycz nie zo stał ogra ni czo ny do pływ
środ ków fi nan so wych z te go ty tu łu do na szej Spół dziel ni. Po -
mi mo te go w Spół dziel ni, bę dą re ali zo wa ne wszyst kie ro bo -
ty, któ rych nie wy ko na nie mo gło by w ja kim kol wiek stop niu
za gro zić zdro wiu lub ży ciu miesz kań ców. Są to ro bo ty awa -
ryj ne, na głe zgło sze nia, za le ce nia po prze glą do we, ro bo ty de kar -
skie, ro bo ty zduń skie, ro bo ty sto lar skie, ro bo ty in sta la cyj ne, usu -
wa nie awa rii na zmia nach po po łu dnio wych. 

Spół dziel nia, aby spro stać po trze bom miesz kań ców, po dej mu -
je wszel kie dzia ła nia do zwo lo ne pra wem, aby po zy skać bra ku -
ją ce środ ki fi nan so we i zre ali zo wać moż li wie sze ro ki za kres ro -
bót. W przy go to wa nym pla nie ro bót re mon to wych i in we sty cji
ter mo mo der ni za cyj nych na 2011 r. zna lazł się sze ro ki wa chlarz
prac. Je go re ali za cja jest jed nak uwa run ko wa na zgro ma dze -
niem od po wied nich środ ków fi nan so wych.

W od nie sie niu do in we sty cji ter mo mo der ni za cyj nych to
w trak cie re ali za cji jest już ter mo mo der ni za cja bu dyn ku przy uli -

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH, INWESTYCJI I TERMOMODERNIZACJI NA 2011 R., CZYLI...

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO, CZYLI...

Tak krawiec kraje jak materii staje…
cy He we liu sza 22-34 oraz bu dyn ku przy uli cy Biel szo wic kiej 91d.
Je śli uda się zgro ma dzić na kon cie Spół dziel ni od po wied nie
środ ki nie zbęd ne do za bez pie cze nia kre dy tu (udzie la ne go
przez bank) a tak że ze brać w od po wied niej wy so ko ści środ -
ki wła sne da nej nie ru cho mo ści – wów czas zo sta nie wy ko na -
na ter mo mo der ni za cja ko lej nych bu dyn ków po ło żo nych
w Za brzu i Ru dzie Ślą skiej. Są to bu dyn ki przy uli cy:

Kor czo ka 72e, Kor czo ka 74, Kor czo ka 87, Kor czo ka 89, Ba -
na chie wi cza 17, Ka li no wa 11e, Biel szo wic ka 95d, Mię dzy blo -
ko wa 1d, Mię dzy blo ko wa 3d, Jan kow skie go 12b, ks. Nie dzie -
li 37d.

Oprócz ter mo mo der ni za cji bu dyn ków za pla no wa no na bie -
żą cy rok sze reg ro bót re mon to wych (pod wa run kiem po zy -
ska nia na nie środ ków fi nan so wych) za rów no w nie ru cho mo -
ściach po ło żo nych w Za brzu jak i w Ru dzie Ślą skiej. 

W gru dnio wym wy da niu na sze go Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go opu bli ko wa li śmy
ar ty kuł przed sta wia ją cy pro ces prze kształ -
ceń wła sno ścio wych lo ka li miesz kal nych
w GSM „Lu iza”. Dziś ko lej na por cja in -
for ma cji z te go ob sza ru funk cjo no wa nia
na szej Spół dziel ni.

Jak po in for mo wał nas Dział człon kow -
sko -praw ny GSM „Lu iza” na dzień
31.12.2010 r. od ręb ną wła sność lo ka lu
usta no wio no łącz nie w od nie sie niu do 939
lo ka li, z cze go 265 miesz kań wy od ręb nio -

no w sa mym ro ku 2010 r. Pod pi sa no
z człon ka mi spół dziel ni 197 umów o usta -
no wie nie spół dziel cze go lo ka tor skie go
pra wa do lo ka lu. W 2010 r. w po czet człon -
ków Spół dziel ni przy ję tych zo sta ło 636
osób.

Rok 2011 za po wia da się rów nie pra co -
wi cie, po nie waż w I kwar ta le
(do 18.03.2011 r.) Za rząd na szej Spół dziel -
ni przy jął w po czet człon ków 98 osób.
Pod pi sa no 164 umo wy o usta no wie nie
spół dziel cze go lo ka tor skie go pra wo do lo -

ka lu. Sta tus od ręb nej wła sno ści lo ka lu uzy -
ska ło 120 miesz kań. 

Pod su mo wu jąc stan za so bów miesz ka -
nio wych w na szej Spół dziel ni
na dzień 18.03.2011r. przed sta wia się na -
stę pu ją co:

❖ 1151 lo ka li po sia da sta tus spół dziel cze -
go wła sno ścio we go pra wa.

❖ 361 lo ka li po sia da sta tus spół dziel cze -
go lo ka tor skie go pra wa.

❖ 1059 lo ka li po sia da sta tus od ręb nej
wła sno ści.

❖ Spół dziel nia zrze sza po nad 2000 człon -
ków.

Waż ne aby być na swo im

Ru�da�Ślą�ska,�ul.�Biel�szo�wic�ka 93.�Przy�go�to�wa�nia�do wy�ko�na�nia�no�-
wych�ta�ra�sów,�któ�re�za�stą�pią�sta�re�bal�ko�ny

Ru�da�Ślą�ska,�ul.�Ks.�Nie�dzie�li 51.�Re�ali�za�cja�no�wych�bal�ko�nów
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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.�

Co to są koszty 
eksploatacji

i co wchodzi w ich skład? 
Za cznij my od te go kto ma obo wią zek wno sze nia opłat z ty -

tu łu eks plo ata cji?
Kosz ty eks plo ata cji i utrzy ma nia czę ści wspól nej nie ru -

cho mo ści po no szą wszy scy miesz kań cy w od po wied niej pro -
por cji. Do kosz tów eks plo ata cji za li cza się wszyst kie kosz -
ty po nie sio ne w czę ści wspól nej da nej nie ru cho mo ści, cho -
ciaż by użyt kow ni cy lo ka li miesz kal nych bez po śred nio
z tych czę ści nie ko rzy sta li. W za kres kosz tów eks plo ata -
cji w GSM „Lu iza” wli cza się na stę pu ją ce kosz ty: 
❖ kon ser wa cja bu dyn ków, 
❖ usłu gi ko mi niar skie,
❖ po go to wie tech nicz ne,
❖ prze glą dy tech nicz ne bu dyn ków,
❖ prze glą dy in sta la cji ga zo wej i elek trycz nej,
❖ ubez pie cze nia bu dyn ków, 
❖ de zyn fek cja, de zyn sek cja i de ra ty za cja.

W za kres kosz tów eks plo ata cji na le ży rów nież za li czyć
kosz ty utrzy ma nia mie nia ogól ne go Spół dziel ni. Pod po -
ję ciem mie nia ogól ne go ro zu mie się wszyst kie nie ru cho mo -
ści, bu dow le i in ne urzą dze nia sta no wią ce wła sność Spół -
dziel ni, ale nie prze zna czo ne ze wzglę du na swój cha rak -
ter i funk cję do wy od ręb nie nia. W szcze gól no ści są to: nie -
ru cho mo ści nie za bu do wa ne, ma ła ar chi tek tu ra, te re ny zie -
lo ne. chod ni ki, cią gi pie szo -jezd ne, uli ce we wnętrz ne osie -
dli, par kin gi, za to ki po sto jo we, in fra struk tu ra tech nicz na słu -
żą ca do za bez pie cze nia do sta wy me diów do lo ka li i bu dyn -
ków.

Do kosz tów eks plo ata cji są za li cza ne rów nież kosz ty ad -
mi ni stra cji, róż ne go ro dza ju opła ty, np. pocz to we, ban ko -
we, są do we, skar bo we itp.

Pod sta wa praw na: 

art. 67 – 90 usta wy z 30.09.1982 r., Pra wo Spół dziel cze
Dz.U. 2003 Nr 188 p. 1848, 

art. 4 usta wy z 15.12.2000 r. o Spół dziel niach miesz ka -
nio wych Dz. U. 2003 Nr 125 p. 873.
„Re�gu�la�min�okre�śla�ją�cy�za�sa�dy�roz�li�cza�nia�przy�cho�dów

i kosz�tów� Spół�dziel�ni� w za�kre�sie� go�spo�dar�ki� za�so�bem
miesz�ka�nio�wym� oraz� za�sa�dy� usta�la�nia� opłat� za lo�ka�le
w Spół�dziel�ni”. Re gu la min za twier dzo ny uchwa łą Ra dy Nad -
zor czej z dnia 5.06.2008 r.

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH, INWESTYCJI I TERMOMODERNIZACJI NA 2011 R., CZYLI...

Tak krawiec kraje jak materii staje…

W od nie sie niu do Za brza w bu dyn kach przy uli cy: Raj -
skiej 7, Wę giel nej 11, Orze cho wej 19, Ty skiej 16 Men de go 25,
i Go ethe go 12a za pla no wa no re mon ty ka pi tal ne da chów. Na -
to miast ma lo wa nie kla tek scho do wych i piw nic za pla no wa -
no w bu dyn kach przy uli cy: Kor czo ka 54a, Kor czo ka 56a, Kor -
czo ka 58a, Dzia ła czy Ro dła 4, Dzia ła czy Ro dła 6, Dzia ła czy
Ro dła 8, Ja ni ka 17. W za kres re mon tów wcho dzą tak że ta kie
pra ce jak: ma lo wa nie i przy go to wa nie miesz kań na prze targ,
kon ser wa cja dźwi gu przy uli cy Ba na chie wi cza 17, mon taż
drzwi wej ścio wych do kla tek scho do wych, re mon ty na -
wierzch ni dróg i chod ni ków (wg zgło szeń), wy mia na okien (wg
zgło szeń).

W od nie sie niu do Ru dy Ślą skiej, w pla nach re mon to wych
nie ru cho mo ści prze wi dzia no wy ko na nie m. in. ta kich ro bót jak:
re mont in sta la cji c. o., c. w. u., po zio my i pio ny zim nej wo dy
w bu dyn ku przy uli cy ks. Nie dzie li 37d, re mont in sta la cji (po -
zio my zim nej wo dy) w bu dyn kach przy uli cy: Ener ge ty -
ków 10b, Za men ho fa 2c, Za men ho fa 4c, Za men ho fa 6c i So li -
dar no ści 30c. 

Jak już wcze śniej za zna czy li śmy, re ali za cja te go rocz nych
pla nów re mon to wych za leż na jest od zgro ma dze nia nie zbęd -
nych środ ków fi nan so wych.

Ru�da�Ślą�ska,�ul.�Ko�ko�ta 162.�Pra�ce�wy�koń�cze�nio�we�przy ter�mo�mo�-
der�ni�za�cji�bu�dyn�ku
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Je śli za dasz mi ta kie py ta nie – od po -
wiem prze wrot nie – a dla cze go nie?
Oczy wi ście zda ję so bie spra wę, że to nie
jest ża den ar gu ment prze ko nu ją cy
do dzia ła nia. Je śli do tej po ry nie se gre -
go wa łeś śmie ci, war to za sta no wić się dla -
cze go te go nie ro bisz? Pierw szą na su wa -
ją cą się od po wie dzią jest, że... „se gre ga -
cja od pa dów to bar dzo cza so chłon ne za -
ję cie”.

Je śli ni gdy te go nie ro bi łeś – spró buj. Je -
śli za czniesz se gre go wać od pa dy w do mu,
czy biu rze, szyb ko prze ko nasz się, że nie
po świę casz tej czyn no ści spe cjal ne go
cza su ani wy sił ku. Je dy ne o czym trze ba
pa mię tać, to aby od se pa ro wać po szcze gól -
ne przed mio ty od sie bie. 

No tak, ale za raz od po wiesz mi, że
o se gre ga cji trze ba pa mię tać, a... „ja
prze cież ty le mam na gło wie”

Se gre ga cja szyb ko wcho dzi w na wyk
i na wet je śli na po cząt ku ła piesz się
na tym, że wrzu casz bu tel kę PET lub ga -
ze tę do wspól ne go ko sza, to po ja kimś cza -
sie nie bę dziesz mógł so bie wy obra zić jak
mo głeś daw niej, wy no sić na śmiet nik tyl -
ko je den zbior czy wo rek z od pa da mi. Ale
ja nie mam w do mu miej sca na kil ka ko -
szy na śmie ci i na wet gdy bym chciał, nie
mam jak se gre go wać śmie ci. Ma ło miej -
sca w kuch ni, czy przed po ko ju nie sta no -
wi pro ble mu dla ko goś, kto chce se gre go -
wać od pa dy. Wy star czy mieć jed no kar to -
no we pu deł ko, do któ re go wrzu casz
wszyst kie su row ce wtór ne – szkło, pa pier,
me tal i pla stik. Kie dy pu deł ko ro bi się peł -
ne wy bie rasz z nie go i wkła dasz do wor -
ków – osob no pa pier, pla stik, me tal i szkło.
Za bie ra to nie wie le cza su i nie wy ma ga du -
żej po wierzch ni. Je śli masz moż li wość
wsta wie nia trzech kar to no wych pu de łek lub
spe cjal nych po jem ni ków do se gre ga cji
w swo im do mu lub biu rze, se gre ga cja bę -
dzie jesz cze prost sza. 

Po myśl tak że o tym jak wie le miej sca za -
bie ra skła do wa nie od pa dów na wy sy pi -
skach śmie ci, je śli co ro ku każ dy z nas pro -
du ku je oko ło 350 kg śmie ci. Od pa dy co -
dzien nie ra no zni ka ją ze śmiet ni ka ale nie
z po wierzch ni Zie mi. Wy rzu ca jąc je
do jed ne go ko sza po zby wasz się pro ble -
mu je dy nie z do mu, ale pro blem – w po -
sta ci „gór śmie ci” na ra sta w nie da le kiej
oko li cy Two je go do mu. 

Co tak war to ścio we go jest w śmie -
ciach, że by je se gre go wać – czy gra jest
war ta świecz ki? W Two ich śmie ciach
znaj du ją się cen ne su row ce wtór ne, któ -
re dzię ki po now ne mu wy ko rzy sta niu
oszczę dza ją ener gię i za so by na tu ral ne.
Przez to, że wrzu casz ma ku la tu rę do nie -
bie skie go po jem ni ka wy ci na się mniej
drzew, bo po zy ska ny w ten spo sób su ro -
wiec, słu ży do pro duk cji pa pie ro wych
przed mio tów co dzien ne go użyt ku – kar -
to nów, te czek, ko pert, kar tek, po jem ni ków
i wie lu in nych. Ku pu jąc na po je w bu tel -
kach zwrot nych lub wrzu ca jąc szkło ja sne
do bia łe go, ko lo ro we do zie lo ne go po jem -
ni ka, oszczę dzasz ener gię po trzeb ną
do wy do by cia, trans por tu, prze two rze nia
kwar cu i pro duk cji no wych bu te lek. Po -
dob nie jest z pla sti kiem i me ta lem, któ re
wrzu casz do żół te go po jem ni ka. Z bu te -
lek PET wy twa rza się gra nu lat, któ ry
póź niej wy ko rzy sty wa ny jest do pro duk -
cji prze róż nych rze czy – ele men tów pla -
sti ko wych w sa mo cho dach, do mach, po -
jem ni ków, ka ni strów, in nych bu te lek,
włók na po la ro we go, wy ko rzy sty wa ne go
do pro duk cji ubrań. Za sta nów się – po co
eks plo ato wać za so by na tu ral ne, sko ro
w obie gu jest ty le su row ców, któ re moż -
na wy ko rzy stać? 

Po myśl – wy twa rza ne przez Cie bie od -
pa dy w więk szo ści nie bu du ją „gór śmie -
ci” a są po now nie za go spo da ro wa ne i uży -
tecz ne. Chro nisz w ten spo sób śro do wi sko,
w któ rym ży jesz i któ re go je steś czę ścią. 

Ale ja ką mam pew ność, że po se gre go -
wa ne prze ze mnie od pa dy nie tra fią
na wy sy pi sko? Czę sto do cho dzą nas słu -

Czy warto?

chy al bo sa mi je ste śmy świad ka mi, że po -
se gre go wa ne od pa dy z ko lo ro wych po jem -
ni ków lą du ją w jed nym sa mo cho dzie.
Jest to sy tu acja dla nas bar dzo nie przy jem -
na, tym bar dziej, je śli se gre gu je my śmie -
ci z prze ko na niem, że ro bi my coś po ży -
tecz ne go tak że dla in nych. Za sta nów my
się, czy na praw dę ktoś nie do ce nia i ni we -
czy na sze sta ra nia? No wo cze sne śmie ciar -
ki po sia da ją spe cjal ne prze gro dy na po -
szcze gól ne su row ce, dzię ki cze mu je den
sa mo chód mo że za brać za war tość wszyst -
kich po jem ni ków, a na wet je śli pod jeż dża
zwy kły sa mo chód cię ża ro wy i za bie ra
wszyst ko ra zem, to i tak pa mię taj my – naj -
waż niej sze za da nie – od se pa ro wa nie su -
row ców od od pad ków or ga nicz nych i ta -
kich, któ rych nie da się po now nie wy ko -
rzy stać zo sta ło wy ko na ne. Za war tość sa -
mo cho du tra fi te raz do sor tow ni, gdzie na -
stę pu je dru ga fa za se gre ga cji od pa dów. Tu
spe cjal ne ma szy ny lub za trud nie ni do te -
go lu dzie jesz cze raz spraw dzą, czy
wszyst kie su row ce na da ją się do po wtór -
ne go prze two rze nia. To cięż ka pra ca, dla -
te go se gre ga cja u źró dła – czy li u nas w do -
mu jest ta ka waż na.

Ja kie ma zna cze nie, że ja se gre gu ję
od pa dy, sko ro tak du żo lu dzi wrzu ca
wszyst ko do jed ne go ko sza? Wie lu lu dzi
nie jest jesz cze świa do mych, że trze ba se -
gre go wać od pa dy, a na wet je śli są te go
świa do mi mo gą mieć ta kie oba wy, jak Ty.
Ma my du żo do nad ro bie nia w za kre sie se -
gre ga cji od pa dów – w Pol sce od zy sku je
się oko ło 5 proc. su row ców, pod czas gdy
u na szych są sia dów – Szwe dów, czy
Niem ców aż 90 proc. ale dzię ki te mu, że
i Ty włą czysz się w se gre ga cję od pa dów,
bę dzie nas – osób dba ją cych o śro do wi sko
na tu ral ne, chy ba w naj prost szy, z moż li -
wych spo so bów, co raz wię cej. 

Zo bacz jak ma ło bez war to ścio wych
rze czy jest w Two im ko szu i jak wie le
z nich da się po now nie prze two rzyć. Se -
gre guj śmie ci i na ma wiaj swo ją ro dzi -
nę, zna jo mych i są sia dów, że by tak że se -
gre go wa li, bo na praw dę war to. Nie jest
to tak trud ne, jak do tej po ry Ci się wy -
da wa ło.

Ja ni na Jó ze wicz

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.

DLACZEGO MAM SERGREGOWAĆ ODPADY?

Od re�dak�cji�BI�GSM�„Lu�iza”: W ubie�gło�rocz�nym�wy�da�niu�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�In�-
for�ma�cyj�ne�go�(BI�z …..)�za�mie�ści�li�śmy�ar�ty�kuł�na te�mat�se�gre�ga�cji�śmie�ci�i ko�rzy�ści
z te�go�wy�ni�ka�ją�cych�dla�wszyst�kich.�Nie�co�póź�niej�po�ja�wi�ły�się�w sie�dzi�bach�ad�mi�ni�-
stra�cji�na�szej�Spół�dziel�ni�spe�cjal�ne�pla�ka�ty�ob�ra�zu�ją�ce�w przy�stęp�ny�spo�sób�jak�se�-
gre�go�wać�śmie�ci.�Dziś�pu�bli�ku�je�my�ko�lej�ny�ar�ty�kuł�na ten�te�mat.�Idzie�wio�sna,�ro�bi�-
my�wo�kół�sie�bie�po�rząd�ki.�War�to�za�tem�po�my�śleć�tak�że�o tym,�aby�by�ło�ich�mniej�wo�-
kół�nas.�A te�mu�prze�cież�sprzy�ja�se�gre�ga�cja�śmie�ci…�
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Świąteczna krzyżówka
rodzinna 

W za so bach miesz ka nio wych na szej
Spół dziel ni, więk szość bu dyn ków po sia -
da do mo fo ny. By ły one w więk szo ści
przy pad ków mon to wa ne przed wie lu la -
ty z ini cja ty wy sa mych miesz kań ców
za ich wła sne pie nią dze. Utrzy my wa niem
do mo fo nów w na le ży tej spraw no ści tech -
nicz nej zaj mo wa ły się róż ne fir my, któ -
rych po ziom usług nie raz po zo sta wiał
wie le do ży cze nia. Jak wia do mo, nie -
spraw ny do mo fon, prze cią ga ją cy się
okres je go na pra wy, bar dzo utrud nia kon -
takt ro dzi ny lub zna jo mych z da nym do -
mow ni kiem.

Na sku tek wie lu sy gna łów od miesz -
kań ców, aby do mo fo na mi za ję ła się kom -
plek so wo Spół dziel nia, w 2001 ro ku
na Ze bra niu Przed sta wi cie li Człon ków
pod ję to uchwa łę w spra wie mon ta żu
i kon ser wa cji do mo fo nów. Na pod sta wie
tej uchwa ły zo sta ły wy ło nio ne w dro dze

prze tar gu fir my mon tu ją ce i kon ser wu ją -
ce wy żej wy mie nio ne urzą dze nia. 

Od wie lu lat w na szej Spół dziel ni do mo -
fo na mi zaj mu ją się dwie fir my tj. fir ma
RA WI MED oraz fir ma TEST. Za ich usłu -
gi kon ser wa tor skie opła ta wy no si ła 1,90 zł
mie sięcz nie od jed ne go miesz ka nia.

Pod czas ubie gło rocz ne go Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu iza”
w czę ściach wie lu miesz kań ców zwra ca -
ło uwa gę, że opła ca na staw ka jest za wy -
so ka. Dla te go Ra da Nad zor cza GSM
„Lu iza” pro wa dzi ła wie lo krot ne ne go cja -
cje z fir ma mi zaj mu ją cy mi się utrzy ma -
niem i kon ser wa cją do mo fo nów.
Przy jed no znacz nym sta no wi sku Ra dy,
uzy ska no ob ni że nie do tych czas pła co nej
staw ki z 1,9 zł do 1,55 zł + 8% po da tek
VAT – co wy no si w su mie 1,67 zł.

Staw ka ta bę dzie obo wią zy wać od
1 ma ja 2011 ro ku. 

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
tych 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 w 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 miesz kań ców tych zasobów, 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 jest on 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 za sła nia się
pod pi sa nym przez miesz kań ców zbior -
czym pro to ko łem 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. 

Nim 
pod pi szesz
– sprawdź

Do mo fo ny mu szą być spraw ne…



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: 3. Agen cja Ban ko wa w któ -
rej nie od płat nie przyj mo wa ne są opła ty
za czynsz, me dia i fun dusz re mon to wy
od mieszkańców GSM „Lu iza”. 6. świę -
co na w Nie dzie lę Pal mo wą. 9. pieśń
ope ro wa. 10. do dat ko wo jest czyn na w po -
nie dział ki od 15.00 do 16.45 w sie dzi bie
GSM „Lu iza”. 12. wy par ta przez so na -
tę. 14. krew ny po mie czu. 15. struś ame -
ry kań ski. 16. fil mo wy przy stoj niak. 19. be -
czuł ka do prze cho wy wa nia żyw no ści. 22.
atra ment w gwa rze ślą skiej. 25. go spo darz
do mu w któ rym miesz ka my. 26. po le le -
żą ce w za ko lu rze ki. 27. cia sto z orze chów
i mio du. 28. miej sce do po sto ju sa mo cho -
dów. 29. dro ga, go ści niec. 32. nóż do ko -
ro wa nia. 35. mo ne ta arab ska, po cząt ko -
wo wa żą ca 4,25 gra ma zło ta, bi ta w VII -
-XV wie ku. 38. mi ło sne za le can ki. 39.
tłuszcz ro ślin ny. 40. wi ta min ki dla ro ślin -
ki. 41. wzy wa do wal ki na rin gu. 42. „Gór -
nik” Za brze. 43. rzę si sty deszcz. 

Pio no wo: 1. Eu ro pej ska z Pol ską. 2.
ją dro z elek tro na mi. 4. bie lu teń ki re kwi -
zyt wiel ka noc ny. 5. ko lo ro we jaj ka
wiel ka noc ne z bia łym wzor kiem. 6.
Ki wi co but oży wi. 7. na sza Gór ni cza
Spół dziel nia Miesz ka nio wa. 8. ro ślin ny
mo tyw w sztu ce. 11. wiel ka noc ny wy -
piek. 13. re be lia. 17. cia sta wiel ka noc -
ne, roz rzut nie słod kie, na dzia ne wszyst -
kim co się da. 18. gry zoń z nor ni -
ków. 19. przed nia stro na bu dyn ku. 20.
po go da pod psem. 21. no wi cjusz w za -
wo dzie. 22. ta niec dla dwoj ga. 23. re wol -
wer bę ben ko wy. 24. me bel po pra bab -
ci. 30. ślad po cię ciu pi ły. 31. zmar twie -
nie. 33. la ny po nie dzia łek. 34. ele ment
ob ra biar ki. 35. śmi gus. 36. wen ty lo wa -
nie przez dmu cha nie. 37. woj sko we
po le ce nie. 

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 22�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


