
Już za kil ka mie się cy od bę dzie się
ko lej ne Wal ne Zgro ma dze nie
Człon ków na szej Spół dziel ni

w czę ściach. Jed nym z re zul ta tów
tych spo tkań są zgło szo ne, prze gło -
so wa ne i przy ję te wnio ski – do re ali -
za cji w na stęp nych kil ku na stu mie -
sią cach.

Pod czas ubie gło rocz ne go WZCz
GSM „Lu iza” w częściach, któ re od -
by ło się w dniach od 24 ma ja do 6
czerw ca br. zgło szo no kil ka dzie siąt
wnio sków. Przy po mnij my, że głów nie
do ty czy ły one pod nie sie nia stan dar du
za miesz ki wa nia, wy ko na nia róż ne go
ro dza ju prac re mon to wych i re no wa -

cyj nych, zmia ny spo so bu pra cy Ra dy
Nad zor czej, kwe stii fi nan so wo -eko no -
micz nych Spół dziel ni itp. 

Wśród zgło szo nych wnio sków zna -
la zły się i ta kie, któ rych osta tecz nym
ad re sa tem są wła dze mia sta Za brze
i mia sta Ru da Ślą ska. 

W po przed nich dwóch wy da niach
na sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne go
z wrze śnia 2012 r. i grud nia 2012 r.
opu bli ko wa li śmy peł ny wy kaz zgło -
szo nych wnio sków oraz ich re ali za cję
na dzień 30.11.2012 r. Obec nie pu bli -
ku je my dal szy ciąg re ali za cji wnio -
sków w okre sie od 1 grud nia 2012 roku
do 15 mar ca 2013 r. na str 3-5 i 8-9.
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KOMUNIKAT
W związ ku ze stwier dzo ny mi przy pad ka mi na gmin ne go wy rzu ca nia przez

miesz kań ców róż ne go ro dza ju śmie ci (w tym od pa dy wiel ko ga ba ry to we) do piw -
nic i na stry chy, in for mu je my, że śmie ci te i od pa dy bę dą usu wa ne na koszt da -
nej nie ru cho mo ści – co tym sa mym pod wyż szy kosz ty jej utrzy ma nia. 

W po przed nim wy da niu na sze go
Biu le ty nu In for ma cyj ne go po ru szy -
li śmy te mat od bio ru ja ko ści wy ko -
ny wa nych ro bót w za so bach na szej
Spół dziel ni. Jed nak po ja wi ły się
kon tro wer sje wśród czy tel ni -
ków – ko mu wła ści wie lo ka tor pod -
pi su je od bio ry wy ko na nych ro bót? 

Spra wa jest o ty le waż na, że każ de -
go ro ku w na szej Spół dziel ni wy ko nu -
je się sze ro ki za kres róż ne go ro dza ju
ro bót re mon to wych, in we sty cji, usu -
wa nia awa rii, uste rek itp. Ja kość wy -
ko na nych ro bót pod le ga we ry fi ka cji
nie tyl ko przez Dział Tech nicz ny
GSM „Lu iza” ale tak że przez miesz -
kań ców nie ru cho mo ści, w któ rych by -
ły te ro bo ty wy ko ny wa ne. 

W po przed niej pu bli ka cji in for mo wa -
li śmy, że: cyt. „ze wzglę du na wy móg
Spół dziel ni, wy ko naw ca jest zo bo wią -
za ny do ze bra nia pod pi sów od tych
miesz kań ców, w któ rych by ły wy ko ny -
wa ne pra ce”. Oka za ło się, że sfor mu -
ło wa nie to nie do koń ca by ło ści słe. 

Z in for ma cji uzy ska nych w Dzia le
Tech nicz nym GSM „Lu iza” jed no -

znacz nie wy ni ka, że pod pi sy lo ka to -
rzy skła da ją na li ście przed ło żo nej
przez in spek to ra nad zo ru z na szej
Spół dziel ni a nie wy ko naw cy ro bót.
Ten wy móg nie do ty czy ro bót awa -
ryj nych, któ rych wy ko na nie miesz -
kań cy po twier dza ją wy ko naw cy.

War to pod kre ślić, że pod pi sy lo ka to -
rów są o ty le waż ne, że sta no wią one
do dat ko wą pod sta wę do do ko na nia
płat no ści fak tur za zre ali zo wa ne ro bo -
ty. Po nad to tyl ko miesz ka niec mo że do -
strzec ewen tu al ne uster ki w to ku
pro wa dzo nych ro bót. In spek tor nad zo -
ru, dzia ła jąc w do brej wie rze - nie ste ty
ale nie jest w sta nie wy chwy cić wszyst -
kich ewen tu al nych uste rek mo gą cych
wy stą pić pod czas wy ko ny wa nych - nie -
raz przez wie le ty go dni - prac na zle ce -
nie na szej Spół dziel ni. 

Dla te go ape lu je my do każ de go
miesz kań ca: nim pod pi szesz pro to -
kół obio ru – sprawdź czy ro bo ty
zo sta ły wła ści wie wy ko na ne. 

Wszel kie uwa gi zgłoś in spek to ro -
wi nad zo ru. Pod pisz się czy tel -
nie – z imie nia i na zwi ska. 

Ko mu lo ka tor pod pi su je
od bio ry wy ko na nych ro bót? 

NIM PODPISZESZ - SPRAWDŹ

OD 1 CZERWCA 2013 R.

W związ ku z ujem nym sta nem środ -
ków na fun du szu re mon to wym, Za rząd
na szej Spół dziel ni zwró cił się do Ra dy
Nad zor czej z wnio skiem, aby do ko nać
zmia ny wy so ko ści opłat na fun dusz re -
mon to wy w na stę pu ją cych wy so ko -
ściach:

1,97 zł/m2 w nie ru cho mo ści w któ -
rej do ko na no ter mo mo der ni za cji.
2,10 zł/m2 w nie ru cho mo ści w któ -
rej do ko na no ter mo mo der ni za cji
wraz z re mon tem bal ko nów.
1,77 zł/ m2 w po zo sta łych nie ru cho -
mo ściach.
W od nie sie niu do osób zaj mu ją -

cych lo ka le miesz kal ne na pod sta wie

umo wy naj mu, wzro śnie od po wied -
nio staw ka czyn szo wa.

Ra da Nad zor cza na swym po sie dze -
niu w dniu 7 lu ty br. pod ję ła w tej spra -
wie sto sow ną uchwa łę przyj mu ją cą
ww. staw ki. Bę dą one obo wią zy wać
od 1 czerw ca br.

Pod wyż ka opła ty na fun dusz re mon to -
wy jest po dyk to wa na sta le po więk sza ją -
cym się ujem nym sta nem środ ków
fi nan so wych na fun du szu re mon to wym,
na co w głów nej mie rze ma wpływ re ali zo -
wa ny od wie lu lat pro gram ter mo mo der ni -
za cji. Na przy kład w la tach 2002-2008
na kła dy na ter mo mo der ni za cję bu dyn ków
GSM „Lu iza” wy nio sły po nad 30 mln zł.

War to pod kre ślić, że opła ta na fun -
dusz re mon to wy nie by ła pod no szo na
od 2009 r. Po mi mo te go, w la -
tach 2009-2012 wy ko na no ter mo mo -
der ni za cję 15 bu dyn ków. Wśród nich
są mię dzy in ny mi bu dyn ki o znacz nej
ku ba tu rze, zlo ka li zo wa ne przy: ul. Ko -
ko ta 162, ul. Biel szo wic kiej 91 i 93, ul.
Ka wi ka 24, 26 i 28, ul. He we liu sza 22-
34 oraz przy ul. Mię dzy blo ko wej 1 i 3. 

Łącz na kwo ta na kła dów fi nan so -
wych na ter mo mo der ni za cję w la -
tach 2009 - 2012 wy nio sła po nad 18
mln zł., co sta no wi ło po waż ne ob cią -
że nie fun du szu re mon to we go na szej
Spół dziel ni. 

Zmia na wy so ko ści opłat na fun dusz re mon to wy

Wyż sza za licz ka
na pod grza nie

wo dy
Na wnio sek Za rzą du GSM „Lu -

iza”, Ra da Nad zor cza na szej Spół dziel -
ni na po sie dze niu w dniu 14.03. br.
przy ję ła uchwa łę w spra wie pod wyż -
sze nia za licz ki na pod grza nie wo dy
z kwo ty 16,64 zł./m3 do kwo ty 18,64
zł./m3. Do ty czy ona wszyst kich nie ru -
cho mo ści Spół dziel ni wy po sa żo nych
w in sta la cję c. w. u. Wej dzie ona
w ży cie od 1 ma ja 2013 r. 

Pod wyż ka jest po dyk to wa na ujem -
nym sal dem środ ków pie nięż nych po -
mię dzy wpła ca ny mi za licz ka mi a rze -
czy wi ście po no szo ny mi kosz ta mi
za cie płą wo dę. Stra ta z te go ty tu łu
w 2012 r. wy nio sła 360,7 tys. zł. No -
wa staw ka za pod grza nie wo dy zo -
sta ła skal ku lo wa na na pod sta wie
fak tycz nych kosz tów wy ni ka ją cych
z fak tur wy sta wia nych w opar ciu
o od czy ty licz ni ków cie płej wo dy
oraz wy so ko ści opłat za licz ko wych.
No wa staw ka jest na dal jed ną z naj -
niż szych w na szym re gio nie.

Za rząd GSM „Lu iza” zwró cił się
do do staw ców ener gii ciepl nej o zmia -
nę mo cy za mó wio nej, we dług opra co -
wa ne go au dy tu ener ge tycz ne go – po -
cząw szy od se zo nu grzew cze -
go 2013/2014. Do dat ko wo zle cił mo ni -
to ring w wy bra nych nie ru cho mo ściach
po le ga ją cy na prze śle dze niu po bo rów
mo cy i ich roz kła dów pod czas do by. Sze -
rzej o tym za gad nie niu na pi sze my w ko -
lej nym wy da niu na sze go Biu le ty nu. 
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WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA”
W  CZĘŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.

Wykaz realizowanych wniosków w okresie 
od 1.12.2012 do 15.03.2013 r.

Dru ga CZĘść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa:

■ Wnio sek nr 3

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

Odp. W trak cie wi zji lo kal nej nie stwier dzo no od pa da ją -
cych ele men tów ele wa cji. Po nie waż na kon cie Fun du szu
Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści brak wy star cza ją cych
środ ków fi nan so wych – zo stał za bez pie czo ny i wy re mon to -
wa ny bu dy nek go spo dar czy.

■ Wnio sek nr 4
(Do ty czy nie ru cho mo ści przy ul. Ko by liń skie go 7).

3. Za go spo da ro wa nie (lo ka to rzy) pu sto sta nów
nr 2, 7, 8, 10 ze wzglę du na przy pad ki za miesz ki wa nia
bez dom nych itp.

Odp. W od nie sie niu do wy żej wy mie nio nych lo ka li
miesz kal nych nr 2 i nr 10 Dział Win dy ka cji na szej Spół -
dziel ni pro wa dzi po stę po wa nie eks mi syj ne. 

Lo kal miesz kal ny nr 8 zo stał wy sta wio ny na prze targ,
któ ry od był się 28 lu te go br. Nie zna lazł on jed nak na byw -
cy. Zo sta nie on po now nie wy sta wio ny na prze targ w mar -
cu br.  Tak że lo kal nr 7 zo sta nie wy sta wio ny na jed nym
z ko lej nych prze tar gów. 

■ Wnio sek nr 6

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

Odp. Spół dziel nia do ło ży wszel kich sta rań w ce lu wy eg -
ze kwo wa nia od fir my EM -BUD wy ko na nie po pra wek
w okre sie wio sen nym br.

Od redakcji: Poniżej publikujemy wykaz wniosków z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach realizowanych w okresie od grudnia 2012 r. do połowy marca 2013 r. W poprzednim wydaniu Biuletynu
Informacyjnego naszej Spółdzielni, który ukazał się w grudniu ubiegłego roku, zamieściliśmy pełny wykaz wniosków z
ubiegłorocznego WZCz w częściach i stan ich realizacji na dzień 30 listopad 2012 r.  

Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Ks. Niedzieli 59
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■ Wnio sek nr 7 

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

Odp. W związ ku ze zwięk sze niem się środ ków fi nan so -
wych na kon cie Fun du szu Re mon to wym, drzwi zo sta ną
za mon to wa ne w trak cie ma lo wa nia klat ki scho do wej.

■ Wnio sek nr 8 

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

Odp. Wi zja lo kal na po twier dzi ła, że pa ra pe ty nie zo sta -
ły po sze rzo ne. Oso ba, któ ra zgło si ła ww. wnio sek po twier -
dza, że na dal wy stę pu je ww. za le wa nie. 

■ Wnio sek nr 11

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

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

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

zo sta ło za koń czo ne przez fir mę, któ ra wy ko na ła do cie -
ple nie blo ku.

3. W miesz ka niu przy ul. Kor czo ka 83/12 oba pa ra -
pe ty są po ry so wa ne przez fir mę, któ ra wy ko ny wa ła
pra cę. 

4. Nie za bu do wa no okna przy wy mien ni kow ni w piw -
ni cach.

Odp. ad. pkt. 2, 3,4: Spół dziel nia do ło ży wszel kich sta -
rań w ce lu wy eg ze kwo wa nia od fir my EM -BUD wy ko na -
nia po pra wek w okre sie wio sen nym br.

TrZe CIa CZĘść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa:

■ Wnio sek nr 1

W spra wie usu nię cia sprzed ga ra żu śmiet ni ka przy ul.
Kor czo ka 59, 61.

Odp. Śmietnik został przeniesiony w nowe miejsce, obok
ściany szczytowej budynku  przy ul. Korczoka 61.

■ Wnio sek nr 2

2. O sku tecz ne dzia ła nie Spół dziel ni w spra wie uzy ska -
nia po zwo le nia na wy ko na nie śmiet ni ka przy ul. Kor czo -
ka 61 i udzie le nie człon kom in for ma cji.

Odp. Wy żej wy mie nio ny śmiet nik (ul. Kor czo ka 61) zo -
stał wy ko na ny na koszt MPGK Za brze.

CZWar Ta CZĘść
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa:

■ Wnio sek nr 2
(Do ty czy nie ru cho mo ści przy ul. Po rdzi ka 17/12).

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

Odp. Na sza Spół dziel nia do po ło wy kwiet nia br. zbi lan -
su je ile jest drzew do wy cię cia. W opar ciu o ta kie ze sta -
wie nie wy stą pi do Urzę du Miej skie go w Za brzu o zgo dę
na wy cin kę i wska za nie miejsc, ilo ści i ro dza ju no wych
na sa dzeń. 

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

Odp. Mia sto uzu peł ni na wierzch nię as fal to wą po wy ko -
na niu no wej ka na li za cji na osie dlu Za bo rze. Po zgro ma -
dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie
Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści, zo sta ną zre -
ali zo wa ne po zo sta łe pra ce wy mie nio ne we wnio sku. Nowy śmietnik przy ul. Korczoka 61 

WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA”  W  CZĘŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.
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■ Wnio sek nr 3

Ul. Lesz czy no wa 9/2 – wy stą pić do Urzę du Miej skie go
w Za brzu w spra wie ko niecz no ści usta wie nia zna ku za ka -
zu par ko wa nia po jed nej stro nie ul. Lesz czy no wej od ul.
Ka wi ka.

Odp. W tej spra wie na sza Spół dziel nia wy sła ła pi smo
do Urzę du Miej skie go w Za brzu. Pod ko niec grud -
nia 2012 roku GSM „Lu iza” otrzy ma ła z Miej skie go Za -
rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz nej pi smo
w któ rym czy ta my: „Miej ski Za rząd Dróg i In fra struk tu -
ry In for ma tycz nej w Za brzu uzna jąc wnio sek za za sad ny
in for mu je, że przed mio to we ozna ko wa nie zo sta nie usta -
wio ne do koń ca stycz nia 2013”.

Nie ste ty, do dnia 12.03.2013 r. ww. znak nie zo stał usta -
wio ny.

■ Wnio sek nr 4

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

Odp. W tej spra wie na sza Spół dziel nia otrzy ma ła pi smo
od Sto wa rzy sze nia FE NIX, w któ rym czy ta my m. in. cyt...
z przy kro ścią mu si my od mó wić by eme ry ci mo gli spo ty kać
się nie od płat nie na na szej Świe tli cy nie dla te go, że nie
chce my, lecz dla te go, że nas na to nie stać...” 

PIĄ Ta CZĘść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa:

■ Wnio sek nr 3 
(Do ty czy nie ru cho mo ści przy ul. So li dar no ści 28 i 30)

3. Re mont po de stów przy wej ściu do kla tek (wy ło żyć
ka fel ka mi mro zo od por ny mi)

Odp. W wy ni ku do ko na nej wi zji lo kal nej stwier dzo no,
że stan po de stów nie za gra ża bez pie czeń stwu. Po zgro -
ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie
Fun du szu Re mon to we go ww. nie ru cho mo ści, scho dy zo -
sta ną wy ło żo ne ka fel ka mi mro zo od por ny mi.

SZó STa CZĘść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa:

■ Wnio sek nr 5

Ul. He we liu sza 28 – skon tro lo wać okien ka wen ty la cyj -
ne po do cie ple niu bu dyn ku ul. He we liu sza 22-34 (wy -
dzio ba ły pta ki), uspraw nić do jazd do do mu ul.
He we liu sza 22-34 – wszyst kie sa mo cho dy do jeż dża ją
do przed szko la.

Odp. Po wi zji lo kal nej stwier dzo no ko niecz ność po now -
ne go za mo co wa nia kra tek wen ty la cyj nych w stro po da chu.
Zo sta ną one wy mie nio ne do połowy kwietnia br. aby unik -
nąć ro bót w okre sie lę go wym pta ków. Od no śnie do jaz -
du – na sza Spół dziel nia wy stą pi ła do Urzę du Miej skie go
w Za brzu o wy ko na nie dro gi do jaz do wej bez po śred nio z ul.
He we liu sza, z po mi nię ciem dro gi we wnętrz nej na le żą cej
do GSM „Lu iza”. W mar cu br. na sza Spół dziel nia po now -
nie wy sła ła pi smo w ww. spra wie do Urzę du Miej skie go.

WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA”  W  CZĘŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.

Schody ul. So li dar no ści 28 i 30. Dokończenie na str. 8

No we ba lu stra dy przy wej ściu do bu dyn ku przy ul. Biel szo wic -
kiej 91
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W chrze ści jań stwie wpraw dzie każ -
da nie dzie la jest pa miąt ką zmar -
twych wsta nia Chry stu sa, ale
Nie dzie la Zmar twych wsta nia jest
z nich naj bar dziej uro czy sta. Pod -
czas so bo ru ni cej skie go w 325 ro ku
usta lo no, że bę dzie się ją ob cho dzić
w pierw szą nie dzie lę po pierw -
szej wio sen nej peł ni Księ ży ca. Ta
skom pli ko wa na za sa da jest w isto cie
prze ło że niem (na so lar ny w swej na -
tu rze ka len darz ju liań ski) kon kret nej
da ty 14 ni san z re li gij ne go ka len da rza
he braj skie go, któ ry jest ka len da rzem
lu nar no -so lar nym. Da ta 14 ni san wy -
zna cza w ka len da rzu he braj skim po -
czą tek świę ta Pas chy, wo kół któ re go
dzia ły się wy da rze nia zbaw cze. 

Wiel ka noc jest więc świę tem ru cho -
mym: mo że wy paść naj wcze śniej 22
mar ca, zaś naj póź niej 25 kwiet nia.
Z da tą Wiel ka no cy po wią za ny jest
ter min więk szo ści ru cho mych świąt
ogól no chrze ści jań skich m.in.: Śro da

Po piel co wa, Wiel ki Post, Tri du um
Pas chal ne, Wnie bo wstą pie nie Pań -
skie, Ze sła nie Du cha Świę te go, Bo że
Cia ło i in ne. Po wpro wa dze niu ka len -
da rza gre go riań skie go znów po ja wi ły
się od mien no ści: w pra wo sła -
wiu Wiel ka noc ob cho dzi się bo wiem
zgod nie z ka len da rzem ju liań skim.

oB rZĘ Dy WIel Ka NoC Ne
I ZWy CZa Je

Pa lem ki
Wiel ki Ty dzień za czy na się Nie dzie -

lą Pal mo wą. Kie dyś na zy wa no ją
kwiet ną lub wierzb ną. Pa lem ki tj. ró -
zgi wierz bo we, ga łąz ki buksz pa nu,
ma lin, po rze czek ozda bia no kwiat ka -
mi, mchem, zio ła mi, ko lo ro wy mi piór -
ka mi. Po po świe ce niu pa lem ki „bi ło”
się nią lek ko do mow ni ków, by za pew -
nić im szczę ście na ca ły rok. Po łknię -
cie jed nej po świę co nej ba zi wró ży ło
zdro wie i bo gac two. Za tknię te za ob -

raz lub wło żo ne do wa zo nów pa lem ki
chro ni ły miesz ka nie przed nie szczę -
ściem i zło śli wo ścią są sia dów. 

świę con ka
Świę con ka to ko szyk z je dze niem,

któ ry na le ży po świę cić w Wiel ką So bo -
tę. W nie któ rych re gio nach Pol ski świę -
con ka wy stę pu je pod na zwą świę co ne.

Daw niej świę ce nie po traw w Wiel -
ką So bo tę od by wa ło się na dwo rach
szla chec kich, ze wzglę du na to, że
po świę co ne mu sia ło zo stać wszyst ko,
co mia ło zna leźć się na świą tecz nym
sto le. Po nie waż ta kie świę ce nie zaj -
mo wa ło pro bosz czom zbyt wie le cza -
su, wpro wa dzo no zwy czaj świę ce nia
w ko ścio łach. Dzi siaj po przy nie sie -
niu ko szy ka do ko ścio ła sta wia się go
w od po wied nim miejscu nad któ rym
ka płan od pra wia mo dli twę i świę ci
po ży wie nie. Zgod nie z tra dy cją w ko -
szy ku po win ny znaj do wać się:
◆ ba ra nek – sym bol Chry stu sa Zmar -

twych wsta łe go,
◆ ja ja w po sta ci ko lo ro wych pi sa nek,

kro szo nek – ja jo wy stę pu je ja ko
sym bol no we go ży cia,

◆ sól i pieprz – chro ni żyw ność
przed ze psu ciem,

◆ chleb,
◆ wę dli ny,
◆ chrzan,
◆ bab kę.

Ko szy czek przy stra ja ny jest róż -
ny mi ma kat ka mi i buksz pa nem.
Świę con kę spo ży wało się na stęp ne -
go dnia po re zu rek cji.

Wiel ka Nie dzie la – dzień ra do ści
W Wiel ką Nie dzie lę, po re zu rek cji

za sia da no do świą tecz ne go śnia da nia.
Naj pierw dzie lo no się jaj kiem. Na sto -
le nie mo gło za brak nąć ba by wiel ka -
noc nej i dzia da – czy li ma zur ka.

la ny po nie dzia łek
W la ny po nie dzia łek do mi nu je śmi -

gus -dyn gus, świę to lej ka – to za ba wa,
któ rą wszy scy do sko na łe zna my. Ob -
le wać moż na by ło wszyst kich i wszę -
dzie. Zmo czo ne te go dnia pan ny mia ły

Święta Wielkiej Nocy – to najważniejsze święto chrze ści jań skie
ob cho dzo ne ja ko pa miąt ka zmar twych wsta nia Je zu sa Chry stu sa. Po -

prze dza je Wiel ki Czwar tek, Wiel ki Pią tek i Wiel ka So bo ta zwa ne Tri -
du um Pas chal ne. 
Nie dzie la po prze dza ją ca Wiel ka noc to Nie dzie la Pal mo wa, któ ra ob -

cho dzo na jest tłum nie i uro czy ście. W tym dniu in sce ni zuje się trium fal -
ny wjazd Je zu sa do Je ro zo li my. Ob rzęd po le ga na pro ce sjo nal nym
ob cho dze niu ko ścio ła. Głów nym atry bu tem świę ta kiedyś były gałązki
palmowe, dzisiaj są to bu kie ty z ga łą zek wierz bo wych z ba zia mi („kot ka -

mi”), buksz pa nu i su szo nych kwia tów.

O hi sto rii  Świąt  Wiel ka noc nych…  i nie  tyl ko
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więk sze szan se na za mąż pój ście. A je -
śli któ raś się ob ra zi ła – to nie pręd ko
zna la zła mę ża. Od ob le wa nia moż na
by ło się wy ku pić pi san ką. Dla te go każ -
da pan na sta ra ła się, by jej kro szon ka
by ła naj pięk niej sza. Chło pak, wrę cza -
jąc te go dnia pan nie pi san kę, da wał jej
do zro zu mie nia, że mu się po do ba.

śWIĘ Ta WIel Ka NoC Ne
Na śWIe CIe...

ob cho dzo ne są w róż ny spo sób. Sta -
re po gań skie ob rzę dy sym bo li zu ją ce
wio sen ne od ro dze nie mie sza ją się
z chrze ści jań skim kul tem wia ry, śmier -
ci i zmar twych wsta nia. Za miast mi ste -
riów pas chal nych od by wa ją się tam
barw ne pa ra dy, kon cer ty i róż ne go ro -
dza ju wi do wi ska.

W Wiel kiej Bry ta nii wie le zwy cza -
jów wiel ka noc nych ma swój ro do wód
w śre dnio wie czu. Jed nym z nich jest
skła da nie przez kró lo wą Elż bie tę II,
pod czas uro czy ste go na bo żeń stwa,
bu kie tu kwia tów na oł ta rzu na pa miąt -
kę pomorów, któ re na wie dza ły śre -
dnio wiecz ny Lon dyn, a uli ca mi
prze cho dzi barw ny ko ro wód, za koń -
czo ny Wiel kim Fe sty nem Wiel ka noc -
nym. Od by wa ją sie wy stę py ze spo łów
mu zycz nych i wy sta wy kwia tów.

W Pa ry żu Wiel ka noc nie wie le róż -
ni sie od in nych wol nych od pra cy dni.

O hi sto rii  Świąt  Wiel ka noc nych…  i nie  tyl ko Coś smacz ne go na wiel ka noc ny stół

Bab�ka�Pol�ska�pysz�na�i ła�twa

Skład ni ki:
◗ 4 pła skie ły żecz ki prosz ku do pie -

cze nia,
◗ 500 gram mą ki, 
◗ 250 gram ma sła lub mar ga ry ny,
◗ 200 gram cu kru,
◗ szczyp ta so li,
◗ 5 ja jek,
◗ 3 łyż ki mle ka,
◗ 4 ły żecz ki cu kru wa ni lio we go,
◗ cu kier pu der.

For mę wy sma ro wać tłusz czem
i opró szyć mą ką. Ma sło lub mar ga -
ry nę utrzeć na jed no li tą ma sę do da -
jąc stop nio wo cu kier, cu kier wa ni lio -
wy, szczyp tę so li a po tem 5 jaj.
Do ma sy do dać wy mie sza ną mą kę
z prosz kiem do pie cze nia oraz 3 łyż -
ki mle ka. Ca łość bar dzo do kład nie
wy mie szać i prze ło żyć do for my. 

Piec w tem pe ra tu rze 170/180 stop -
ni C przez ok. go dzi nę. Po wy stu dze -
niu  opró szyć cu krem pu drem.

Bia�ła�kieł�ba�sa�świą�tecz�na

Skład ni ki:
◗ 1 kg bia łej kieł ba sy (su ro wa nie pa -

rzo na)
◗ 1 litr pi wa
◗ 100 ml wo dy
◗ 2 ce bu le śred nie
◗ łyż ka ma sła
◗ łyż ka mą ki
◗ sok z jed nej cy try ny
◗ cu kier, sól do sma ku

Pi wo wle wa my do garn ka do le wa -
my 100 ml wo dy. Wkła da my po kro -
jo ną w kost kę ce bu lę i za go to wu je -
my. Po za go to wa niu wkła da my kieł -
ba sę i go tu je my na wol nym ogniu
oko ło 30 min. Po ugo to wa niu wyj -
mu je my kieł ba sę a blen de rem mik -
su je my ce bul kę w so sie. Ro bi my za -
smaż kę, do da je my do so su i do pra -
wia my do sma ku i za go to wu je my.
Po da je my kieł ba sę po la ną so sem. 

Wy jąt kiem jest Wiel ki Pią tek, kie dy to
od by wa się pro ce sja Mę ki Pań skiej,
któ rej tra sa wie dzie od stóp Mont mar -
tru do ba zy li ki Sa cre -Co eur. W kuch ni
fran cu skiej nie ma po traw ści śle wią -
żą cych się z tra dy cją świąt wiel ka noc -
nych. Je dy nie w skle pach wi docz ne są
świą tecz ne ak cen ty: cze ko la do we
i mar ce pa no we za jącz ki, ja ja, kur -
czacz ki, czy też dzwo necz ki.

Jak że ina czej wy glą da ją świę ta
w Hisz pa nii, gdzie łą czą się ob rzę dy
re li gii ka to lic kiej, mu zuł mań skiej
oraz mi to lo gii rzym skiej i grec kiej.
Oby cza je wiel ka noc ne roz po czy na ją
się w Nie dzie lę Pal mo wą ko ro wo da -
mi, któ re przed sta wia ją wjazd Chry -
stu sa do Je ro zo li my. Pod czas pro ce sji
w Wiel ki Czwar tek i Pią tek od twa rza -
ne są sce ny bi blij ne m. in. ostat niej
wie cze rzy, mo dli twy w Ogrój cu i Mę -
ki Pań skiej. Kul mi na cją jest ra do sny
po chód z po są giem Chry stu sa Zmar -
twych wsta łe go, po któ rym na stę pu ją
śpie wy i tań ce.

W uru gwa ju Wiel ki Ty dzień nie
wią że się z re li gij ny mi prze ży cia mi.
Wte dy przy pa da tam Se me na Gau -
cho, czy li świę to pa ste rzy i ho dow -
ców. Od by wa ją się im pre zy na wzór
ro deo oraz wy sta wy pło dów rol nych
i sprze daż zwie rząt ho dow la nych.

Jak wi dzi my Wiel ka noc to róż ne
tra dy cje, ob rzę dy, jed nak ja kie róż ne
by one nie by ły, war to je pie lę gno wać,
by nie za gi nę ły, wy par te przez ko mer -
cję i wy go dę.

świę ta Wiel ka noc ne po prze dza
Wiel ki Post, czy li czter dzie sto dnio -
wy okres trwa ją cy od Śro dy Po piel -
co wej. W tych dniach ka to li cy
uczest ni czą w na bo żeń stwach Dro gi
Krzy żo wej oraz re ko lek cjach wiel ko -
post nych, któ rych ce lem jest osią -
gnię cie sku pie nia we wnętrz ne go
i od no wy mo ral nej. Dla ca łe go Ko -
ścio ła jest to czas oczysz cze nia. Na le -
ży sta rać się po pra wić wszyst ko to,
co w na szym ży ciu nie zgod ne jest
z na uka mi Chry stu sa. Po rząd ku jąc
na sze do my na świę ta, „wy mia ta my”
z nich wszel kie zło i cho ro by.

Od Re dak cji: pu bli ka cję przy goto -
wa no na pod sta wie ogól nie do stęp -
nych ma te ria łów.
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■ Wnio sek nr 9

Ul. Gen. de Gaul le’a – wy mie nić drzwi od po dwór ka
z sa mo za my ka czem, za koń czyć na pra wę scho dów wej -
ścio wych – Gen. de Gaul le’a 12-16.

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

SIóD ma CZĘść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa CZŁoN KóW:

■ Wnio sek nr 2
(Do ty czy nie ru cho mo ści przy ul. Biel szo wic kiej 93).

7. Upo rząd ko wać ka ble z te le wi zji i te le fo nów na klat -
ce scho do wej, nie po trzeb ne wy rzu cić.

Odp. W związ ku z ma lo wa niem kla tek scho do wych, są
po rząd ko wa ne za wie sia ka blo we. 

■ Wnio sek nr 5

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

Odp. Spół dziel nia po dej mie de cy zję w spra wie ter mo -
mo der ni za cji ww. nie ru cho mo ści po zgro ma dze niu od po -
wied nich środ ków fi nan so wych w ce lu za bez pie cze nia
kre dy tu ban ko we go. Okna na klat ce scho do wej zo sta ną
wła ści wie za mon to wa ne do koń ca II kwar ta łu br. Drzwi
wej ścio we zo sta ną wy mie nio ne w trak cie ter mo mo der ni -
za cji bu dyn ku. Ka ble zo sta ną upo rząd ko wa ne pod czas
ma lo wa nia ww. kla tek scho do wych – w ter mi nie zgod nym
z przy ję tym har mo no gra mem. 

óSma CZeść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa:

■ Wnio sek nr 1

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

nia kla tek scho do wych bu dyn ków zlo ka li zo wa nych
przy ul. Ka wi ka 24, 26, 28.

Odp. Ma lo wa nie kla tek scho do wych w ww. nie ru cho -
mo ści zo sta ło wy ko na ne.

■ Wnio sek nr 4
(Do ty czy nie ru cho mo ści przy ul. Ka wi ka 9).

2. Wy ko nać za mknię ty śmiet nik przy ul. Ja łow co wej 5,
wy ko nać pod jazd dla śmie cia rek i użyt kow ni ków.

Odp. Wy żej wy mie nio ny śmiet nik zo sta nie wy re mon to -
wa ny na koszt MPGK Za brze w I pół ro czu 2013 r. 

■ Wnio sek nr 5

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

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

WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA”  W  CZĘŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.

Wykaz realizowanych wniosków w okresie 
od 1.12.2012 do 15.03.2013 r.

Dokończenie ze str. 5

Porządkowanie różnego rodzaju kabli przed malowaniem
klatek schodowych w budynku przy ul. Bielszowickiej 93.
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WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSM ,,LUIZA”  W  CZĘŚCIACH W DNIACH 24.05-6.06.2012 R.

nia wy stą pi ła w lip cu 2012 r. z pi smem do Miej skie go Za -
rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz nej w Za brzu,
w któ rym czy ta my m. in. „Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa Lu iza” zwra ca się z uprzej mą proś bą o wy re mon -
to wa nie chod ni ka miesz czą ce go się przy ul. Pro chow ni,
bie gną ce go od ul. Raj skiej a koń czą cy się przy ul. Bar lic -
kie go oraz wy czysz cze nie stu dzie nek ka na li za cji desz czo -
wej. Stan ww. chod ni ka za gra ża je go użyt kow ni kom
i prze chod niom ze wzglę du na licz ne za ła ma nia, wy brzu -
sze nia oraz ubyt ki”. 

W od po wie dzi na sza Spół dziel nia otrzy ma ła pi smo
z Miej skie go Za rzą du Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz -
nej w Za brzu. W piśmie czy ta my m.in. „przed mio to wy
chod nik zo sta nie wy re mon to wa ny w ra mach po pra wy go -
spo dar ki wod no -ście ko wej, po wy bu do wa niu ka na li za cji
sa ni tar nej i desz czo wej. Pra ce te (…) roz pocz ną się
w IV kwar ta le br. (tj. w 2012 r. (-przyp. BI GSM „Lu iza”).
Na to miast od no śnie ka na li za cji desz czo wej in for mu ję, że
tut. Za rząd obec nie nie po sia da w utrzy ma niu ta kiej sie -
ci przy ul. Pro chow ni”.

■ Wnio sek nr 6
(Do ty czy nie ru cho mo ści przy ul. Po rzecz ko wa 1-5).

3. Prze ka zać in for ma cje o roz po czę ciu prze tar gu na ter -
mo mo der ni za cję bu dyn ku ul. Po rzecz ko wa 1-5 w ce lu

wy stą pie nia przed sta wi cie la miesz kań ców w udzia le
w prze tar gu.

Odp. Przed sta wi cie le miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści
w dniu 13.03. br. by li obec ni przy otwar ciu ofert do ty czą -
cych wy ko na nia jej ter mo mo der ni za cji. 

DZIe WIĄ Ta CZĘść 
Wal Ne go Zgro ma DZe NIa: 

Wnio sek nr 2

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

Odp. Spół dziel nia w ko lej no ści uza leż nio nej od wska -
zań pro to ko łów ko mi niar skich, mon tu je ocie plo ne na sa dy
ko mi no we. Mię dzy in ny mi ta kie ocie plo ne na sa dy zo sta -
ły za mon to wa ne w bu dyn ku przy ul. Rów no le głej 7.

■ Wnio sek nr 4

Ul. Jan kow skie go 12a – na pra wa drzwi wa ha dło wych
przy ul. Jan kow skie go 12a, przy cię cie drzew ro sną cych
za blo kiem, usu nię cie przy czyn cią głe go za le wa nia w cza -
sie desz czu pod piw ni czeń w klat ce 12a.

Odp. Ad. przy cięć drzew – przy bu dyn ku nie stwier dzo -
no drzew wy ma ga ją cych przy cię cia. 

Po nie waż Kom pa nia Wę glo wa SA nie wy ra zi ła zgo dy
na spi sa nie ugo dy przed są dem (do ty czą cej pio no wa nia
bu dyn ku), Spół dziel nia wnio sła spra wę do są du, do cho -
dząc ko niecz no ści pio no wa nia ww. bu dyn ku.

Po zre ali zo wa niu pio no wa nia bu dyn ku, zo sta ną wy ko -
na ne po zo sta łe pra ce wy mie nio ne we wnio sku.

■ Wnio sek nr 8

Ul. Rów no le gła 7a – ma lo wa nie klat ki scho do wej Rów -
no le gła 7a.

Odp. Ma lo wa nie klat ki scho do wej zo sta ło wy ko na ne.

■ Wnio sek nr 11

Ul. Jan kow skie go 12 – b – re mont blo ku przy ul. Jan -
kow skie go 12-b, po chy le nie bu dyn ku, brak ja kich kol wiek
re mon tów od 1977 r.

Odp. Budynek kilka lat temu był komplek so wo re mon to -
wa ny (po za jed nym lo ka lem miesz kal nym z po wo du nie -
obec no ści miesz kań ca) z fun du szu szkód gór ni czych.
Po nie waż Kom pa nia Wę glo wa SA nie wy ra zi ła zgo dy
na spi sa nie ugo dy przed są dem (do ty czą cej pio no wa nia
bu dyn ku), Spół dziel nia wnio sła spra wę do są du do cho -
dząc ko niecz no ści pio no wa nia ww. bu dyn ku.

Nowy śmietnik przy ul. Porzeczkowej 1-3-5.
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Coroczne badanie
sprawozdania finansowego

W GSM ,,LUIZA”

Zgod nie z wy mo ga mi usta wo wy mi, każ de go ro ku w GSM „Lu -
iza” prze pro wa dza ne jest przez nie za leż ne go bie głe go re wi den ta ba -
da nie spra woz da nia fi nan so we go. Na tej pod sta wie zo sta ło rów nież
prze pro wa dzo ne ba da nie spra woz da nia fi nan so we go za 2012 r. Ba -
da niu pod le ga ło: 

◆ wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go
◆ bi lans spo rzą dzo ny na dzień 31 grud nia 2012 r., któ ry po stro -

nie ak ty wów i pa sy wów wy ka zu je su mę 65.771.332,79 zł
◆ ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od 1 stycz nia 2012 r.

do 31 grud nia 2012 r., wy ka zu ją cy zysk net to w wy so ko ści
2.806.332,59 zł

◆ ze sta wie nie zmian w fun du szu wła snym za rok ob ro to wy od 1
stycz nia 2012 r. do 31 grud nia 2012 r. wy ka zu ją ce zmniej sze -
nie fun du szu wła sne go o kwo tę 2.902.363,78 zł.

◆ ra chu nek prze pły wów pie nięż nych za rok ob ro to wy od 1
stycz nia 2012 r. do 31 grud nia 2012 r. wy ka zu ją cy zwięk sze -
nie sta nu środ ków pie nięż nych o kwo tę 1.794.017,12 zł. 

◆ do dat ko we in for ma cje i ob ja śnie nia.

Za spo rzą dze nie zgod ne go z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi spra woz -
da nia fi nan so we go oraz spra woz da nia z dzia łal no ści od po wie -
dzial ny jest Za rząd Spół dziel ni. Za rząd Spół dziel ni oraz człon ko wie
Ra dy Nad zor czej są zo bo wią za ni do za pew nie nia, aby spra woz da -
nie fi nan so we oraz spra woz da nie z dzia łal no ści speł nia ły wy ma ga -
nia prze wi dzia ne w usta wie z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko -
wo ści (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwa nej da -
lej „usta wą o ra chun ko wo ści”.

Za da niem bie głe go re wi den ta by ło zba da nie i wy ra że nie opi nii
o zgod no ści z wy ma ga ją cy mi za sto so wa nia za sa da mi (po li ty ką) ra -
chun ko wo ści te go spra woz da nia fi nan so we go. Po nad to czy rze tel -
nie i ja sno przed sta wia ono – we wszyst kich istot nych aspek tach, sy -
tu ację ma jąt ko wą i fi nan so wą, jak też wy nik fi nan so wy jed nost ki oraz
zba da nie i wy ra że nie opi nii o pra wi dło wo ści ksiąg ra chun ko wych
sta no wią cych pod sta wę je go spo rzą dze nia.

W opi nii bie głe go nie za leż ne go re wi den ta, któ rą prze ka za no
do na szej Spół dziel ni w dniu 5 mar ca br. czy ta my m.in. „(…) zba -
da ne spra woz da nie fi nan so we, we wszyst kich istot nych aspek tach: 

❖ przed sta wia rze tel nie i ja sno in for ma cje istot ne dla oce ny sy -
tu acji ma jąt ko wej i fi nan so wej ba da nej jed nost ki na dzień 31 grud -
nia 2012 ro ku, jak też je go wy ni ku fi nan so we go za rok ob ro to wy od 1
stycz nia 2012 ro ku do 31 grud nia 2012 ro ku,

❖ zo sta ło spo rzą dzo ne zgod nie z wy ma ga ją cy mi za sto so wa nia za -
sa da mi (po li ty ką) ra chun ko wo ści oraz na pod sta wie pra wi dło wo pro -
wa dzo nych ksiąg ra chun ko wych,

❖ jest zgod ne z wpły wa ją cy mi na treść spra woz da nia fi nan so we -
go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi sta tu tu jed nost ki.

Spra woz da nie z dzia łal no ści jed nost ki jest kom plet ne w ro zu mie -
niu art. 49 ust. 2 usta wy o ra chun ko wo ści, a za war te w nim in for -
ma cje, po cho dzą ce ze zba da ne go spra woz da nia fi nan so we go, są z nim
zgod ne”.

Z przed sta wio nych po wy żej in for ma cji wy ni ka, że na szą Spół -
dziel nię wy róż nia do bra płyn ność fi nan so wa, zna czą ce fun du sze
wła sne, du że na kła dy na re mon ty oraz na ter mo mo der ni za cję swo -
ich za so bów miesz ka nio wych.

Ba da nie
sa tys fak cji

mieszkańców
W ra mach Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią

ISO 9001, któ ry funk cjo nu je w na szej Spół dziel -
ni od 2004 ro ku, prze pro wa dza my an kie to we ba -
da nie sa tys fak cji miesz kań ców.

An kie ta ta od zwier cie dla to jak miesz kań cy
oce nia ją pra cę na szych pra cow ni ków i dzia łów
w Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lu -
iza”.

Na nie du żej ulot ce – an kie cie, któ ra by ła wy -
ło żo na w sie dzi bie Spół dziel ni oraz  w re jo no -
wych ad mi ni stra cjach, umiesz czo no – po za
py ta niem o po wód wi zy ty w Spół dziel ni – tak -
że mi ni an kie tę. Po przez za zna cze nie znakiem
,,x” od po wied nie go po la, in te re san ci mo gli
oce nić w ska li „Bar dzo do bra” (5), „Do bra” (4),
„Do sta tecz na” (3),  „Nie do sta tecz na” (2), „Bar -
dzo zła” (1) ta kie kry te ria jak:
◗ ja kość ob słu gi,
◗ ter mi no wość usu wa nia awa rii/uste rek,
◗ sku tecz ność usu wa nia awa rii/uste rek,
◗ utrzy ma nie czy sto ści w bu dyn ku miesz kal nym,
◗ utrzy ma nie czy sto ści wo kół bu dyn ków miesz -

kal nych.
Po nad to umiesz czo no ru bry kę: in ne uwa gi,

spo strze że nia, opi nie.
O sko men to wa nie  wy ni ków ww. an kie ty po -

pro si li śmy Peł no moc ni ka ds. SZJ Be atę Pa stu -
szek -gład ki, z ze wnętrz nej fir my TP Con sul -
ting Sp. j. z Gli wic, któ ra zaj mu je się w na szej
Spół dziel ni Sys te mem Za rzą dza nia Ja ko ścią
ISO 9001: „W trak cie pół rocz ne go ba da nia sa -
tys fak cji na szych miesz kań ców spo tka li śmy się
z przy chyl ny mi opi nia mi na te mat pra cy na szych
pra cow ni ków i na szych dzia łów.

Otrzy ma li śmy ta kie śred nie wy ni ki (gdzie
naj wyż sza moż li wa no ta do uzy ska nia to 5,0).
◗ Ja kość ob słu gi: 4,7.
◗ Ter mi no wość usu wa nia awa rii: 4,9.
◗ Sku tecz ność usu wa nia awa rii: 4,5.
◗ Utrzy ma nie czy sto ści w bu dyn ku miesz kal -

nym: 4,6.
◗ Utrzy ma nie czy sto ści wo kół bu dyn ków miesz -

kal nych: 4,6.
Speł nia nie wy ma gań na szych miesz kań ców

sta je się dla nas spra wą prio ry te to wą. Dla te -
go też każ da opi nia jest dla nas cen ną in for ma -
cją, któ ra po zwa la nam do sko na lić ja kość
świad czo nych usług. Ba da nie sa tys fak cji na -
szych miesz kań ców jest pro ce sem cią głym,
za pra sza my więc do wy peł nie nia an kie ty i po -
zo sta wie nie jej u pra cow ni ka na szej Spół -
dziel ni.”   
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Nie taki diabeł straszny...

ZMIANA TELEWIZJI ANALOGOWEJ NA CYFROWĄ

Od dłuż sze go cza su ze wsząd
sły szy my o zmia nie tech no lo gii
nada wa nia sygnału te le wi zyj ne go
z ana lo go wej na cy fro wą. Po ko -
lej nych wo je wódz twach, przy -
szła po ra na woj. Ślą skie, w któ -
rym ka to wic ki na daj nik ana lo -
go wy zo sta nie wy łą czo ny w ma -
ju br. W ślad za tym for mal nie na -
stą pi zmia na te le wi zji ana lo go wej
na cy fro wą, również w za so bach
GSM „Lu iza”.

Dla miesz kań ców na szej Spół -
dziel ni sy gnał te le wi zyj ny do star -
cza dwóch ope ra to rów tj. VEC TRA
oraz UPC. Nie daw no obaj ww.
ope ra to rzy prze sła li do Za rzą du
GSM „Lu iza” sto sow ne pi sma. 

VEC TRA mię dzy in ny mi in for -
mu je, że „pod ję ła od po wied nie
dzia ła nia tech nicz no -or ga ni za -
cyj ne, aby pro blem ten roz wią zać
z mak sy mal ną ko rzy ścią dla miesz -
kań ców (…). W szcze gól no ści na -
sze dzia ła nia do ty czą pa kie tów
pro gra mo wych za stę pu ją cych
daw ne in sta la cje AZART, z któ rych
ko rzy sta ją oso by star sze, oso by
po sia da ją ce star sze go ty pu te le wi -
zo ry ana lo go we, oso by któ re nie
są za in te re so wa ne więk szą te le wi -
zyj ną ofer tą pro gra mo wą”. Dla -
te go VEC TRA przy go to wa ła dwie
ofer ty – jed ną dla miesz kań ców,
któ rzy nie za mie rza ją ko rzy stać
z pro gra mów nada wa nych cy fro -
wo i po sia da ją te le wi zo ry ana lo -
go we oraz dru gą dla miesz kań ców
za in te re so wa nych od bio rem cy fro -
wym. Od li sto pa da 2012 r. ana lo -
go wy pa kiet AZART za wie ra
dwa na ście ka na łów TV.

Dla miesz kań ców za in te re so -
wa nych od bio rem cy fro wym
VEC TRA za ofe ro wa ła tzw. pa kiet
Sta lo wy Cy fro wy za wie ra ją cy
na ziem nie nada wa ne pro gra my
cy fro we z wy ko rzy sta niem wy da -
wa nych i ser wi so wa nych przez
te go ope ra to ra de ko de rów cy -
fro wych STB. Pa kiet ten za wie -
ra 24 ka na ły te le wi zyj ne, w tym 4
w ja ko ści HD.

Bliż sze in for ma cje co do ofer -
ty ww. ope ra to ra moż na uzy skać
w je go Sa lo nie Fir mo wym w
Zabrzu, przy uli cy Wol no ści 253,
lub też dzwo niąc na nu mer In fo -
li nii 801 080 880; z te le fo nu ko -

mór ko we go pod nu mer
58 742 67 00.

W pi śmie prze sła nym przez
ope ra to ra UPC czy ta my m.in.
„usłu ga te le wi zji ana lo go wej
UPC bę dzie na dal do star cza na
za po śred nic twem nie za leż nych in -
sta la cji i urzą dzeń sie ci te le ko mu -
ni ka cyj nej UPC, na wet po wy łą -
cze niu sy gna łu ana lo go we go na -
ziem ne go. Dzię ki te mu klien ci
na szej fir my bę dą mo gli na dal ko -
rzy stać z usłu gi te le wi zji ana lo go -
wej, bez ko niecz no ści za ku pu
i mon ta żu do dat ko we go sprzę tu
lub te le wi zo ra. Abo nen ci UPC nie
za uwa żą żad nej zmia ny. Pa kiet
Mi ni mal ny UPC, ofe ro wa ny
miesz kań com za so bów Gór ni czej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „LU -
IZA” za wie ra wszyst kie pro gra my
wska za ne w art. 43 Usta wy o ra -
dio fo nii i te le wi zji. Świad cze nie
usłu gi te le wi zji ana lo go wej w za -
kre sie Pa kie tu Mi ni mal ne go,
po 19.05.2013 r., od by wać się bę -
dzie na do tych cza so wych wa run -
kach tech nicz nych i nie bę dzie wy -
ma ga ło od Abo nen tów wy mia ny
od bior ni ków te le wi zyj nych czy
też zmia ny ich pa ra me trów tech -
nicz nych”.

Bliż sze in for ma cje na te mat
ofer ty ope ra to ra UPC moż na uzy -
skać w Ogól no pol skim Biu rze
Ob słu gi Klien ta dzwo niąc z te le -
fo nu sta cjo nar ne go pod nr
801 94 95 96; 801 94 95 00; z te -
le fo nu ko mór ko we go pod nr
32 494 95 96;   32 494 95 00 lub
w Lo kal nym Biu rze Ob słu gi
Klien ta w Ka to wi cach, przy ul.
Gra nicz nej 54. 

Na za koń cze nie war to nad -
mie nić, że w związ ku z pro ce -
sem cy fry za cji miesz kań cy mo -
gą być na ra że ni na nie uczci we
prak ty ki róż nych osób lub firm,
wpro wa dza ją cych miesz kań -
ców w błąd. Dla te go za le ca my
za cho wa nie szcze gól nej ostroż -
no ści wo bec sprze daw ców no -
we go sprzę tu oraz róż ne go ro -
dza ju ofert, aby nie po no sić ry -
zy ka nie po trzeb nych wy dat -
ków – tym bar dziej, że jak wy -
ni ka z wy żej cy to wa nych pism,
nie ma po trze by zmia ny od -
bior ni ków TV.

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 32 278-67-12
wewn. 47, 48, 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. 

Zabudowa instalacji
gazowej

Je stem w trak cie re mon tu miesz ka nia i chcę
za bu do wać ist nie ją cą w nim in sta la cję ga zo wą.
Czy mu szę mieć zgo dę Spół dziel ni?

Zgod nie z art. 165 Roz po rzą dze nia Mi ni stra In -
fra struk tu ry w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja -
kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa -
nie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002
r. prze wo dy in sta la cji ga zo wych na kon dy gna cjach
nad ziem nych) do pusz cza się pro wa dze nie ich
w bruz dach osło nię tych nie uszczel nio ny mi ekra -
na mi lub wy peł nio nych – po uprzed nim wy ko na -
niu pró by szczel no ści in sta la cji – ła two usu wal ną
ma są tyn kar ską, nie po wo du ją cą ko ro zji prze wo -
dów. Wy peł nia nie bruzd, w któ rych są pro wa dzo -
ne prze wo dy z rur mie dzia nych, jest za bro nio ne.
Prze wo dy ga zo we z rur sta lo wych, po wy ko na niu
pró by szczel no ści, po win ny być za bez pie czo ne
przed ko ro zją. 

Wo bec ww. wy mo gów tech nicz nych, uzy ska -
nie zgo dy Spół dziel ni na za bu do wę in sta la cji ga -
zo wej jest nie zbęd ne, na to miast od bio ru szczel -
no ści in sta la cji po wi nien do ko nać za kład ga zow -
ni czy.

Palenie tytoniu
na klatce schodowej

W mo im blo ku miesz kal nym wie le osób pa li
pa pie ro sy pod czas prze by wa nia na klat ce
scho do wej i pa pie ro so wy dym wdzie ra się
przez drzwi do na szych miesz kań. Z te go co
wiem, ist nie je usta wo wy za kaz pa le nia pa pie -
ro sów w ww. miej scu. Pro szę o jed no znacz ne
wy ja śnie nie tej spra wy.

Za gad nie nie pa le nia ty to niu w czę ściach wspól -
nych bu dyn ków re gu lu je usta wa z dnia 08.04.2010
r. o ochro nie zdro wia przed na stęp stwa mi uży wa -
nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych (Dz. U. 2010
nr 81 poz. 529), któ ra we szła wży cie
z dniem 15.11.2010 r. 

usta wa ta trak tu je klat kę scho do wą w ro zu -
mie niu art. 5 punkt 11 ww. usta wy, ja ko
miej sce użyt ku pu blicz ne go. W związ ku z po -
wyż szym na klat kach scho do wych obo wią zu -
je za kaz pa le nia ty to niu.
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Zna cze nie wy ra zów: 

Po zio mo: 1. jest nim Za brze. 6.
dźwig w wie żow cu. 7. szkol ne lo -
kum. 10. uni wer sal ny roz pusz czal -
nik. 11. smacz ny ka wa łek. 12. Ba rack,
pre zy dent USA. 15. nie bal kon. 18.
imi tu je to war na wy sta wie. 21. nie -
zwłocz nie. 22. ptak lub grzyb. 23.
uczest nic two. 24. głos Wie sła wa
Ochma na. 25. mi łost ki. 28. trun ko wy
al ko hol. 32. za ję cze no gi. 34. la ny po -
nie dzia łek. 35. gry zoń z tro pi ku, po -
dob ny do za ją ca. 36. Ma rian Kie rycz
z Te atru No we go. 37. me bel urzęd ni -
czy. 40. lu to wa so le ni zant ka. 43. spis
lo ka to rów. 46. By tom ka lub Kłod ni -
ca. 47. ele gant. 48. wa ga to wa ru bez
opa ko wa nia. 49. zie lo na na łą ce. 50.
wy pry ski na skó rze. 

Pio no wo: 2. ro dzaj za mszu. 3.
do wy pi cia lub prze bie gnię cia. 4. po -

wy żej pa ra pe tu. 5. wiel ka noc ny wy -
piek. 6. wol na po sa da. 7. wnę ka
w mu rze. 8. spi na pęk nię te mu ry. 13.
re kwi zyt wiel ka noc ny z czer wo ną
cho rą giew ką. 14. cia sto wiel ka noc ne,
roz rzut nie słod kie. 15. sta ła opła ta
urzę do wa. 16. ko li sty plac z uli ca -
mi. 17. suk nia w gwa rze ślą skiej. 19.
wit ka. 20. prze pi sy nor mu ją ce ży -
cie. 26. przo dek sło nia. 27. me bel
z pół ka mi. 29. po trój na ko ro na. 30.
kształ ce nie się. 31. na sza Spół dziel nia
Miesz ka nio wa. 32. kar mią mło de
mle kiem. 33. ośmiu mu zy ków. 37. ce -
cha cwa nia ka. 38. sto pień szkol ny. 39.
tka ni na ubra nio wa. 41. sym bol pań -
stwa. 42. ta niec jak wiecz ko od sło -
ika. 44. mu si mieć dziur ki. 45. ogar -
nia fu ria ta.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 14 da dzą roz wią za nie
krzy żów ki.

INFormaTor gSm „luIZa”

górnicza Spółdzielnia mieszkaniowa
„luiza”

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

Dział czyn szów: czyn ny w go dzi nach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach od 15.00 do 17.00.
administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
ruda śląska ul. Bielszowicka 98
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
w siedzibie Spółdzielni Zabrze, ul. Wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
ruda śląska, ul. Bielszowicka 98, ponie-
działek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
ru da ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, piąt ki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Dział techniczny o/Zabrze 32 271 18 94
Dział techniczny o/Ruda Śląska 32 240 11 97
Księgowość 42, 43

Telefon awaryjny: 508 091 556

ISToTNe TeleFoNy:

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

adres strony internetowej gSm
,,luiza”:

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


