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Walne Zebranie Członków 
GSM ,,Luiza” 2020 r. w częściach

bie�głe�go�re�wi�den�ta�z prze�pro�wa�dzo�ne�-
go�ba�da�nia�i spo�so�bu�po�dzia�łu�nad�wyż�-
ki�bi�lan�so�wej)�uzy�sku�ją�oni�peł�ną�in�-
for�ma�cję�o kon�dy�cji�fi�nan�so�wo�-eko�no�-
micz�nej�Spół�dziel�ni.�Wszel�kie�py�ta�nia,
wąt�pli�wo�ści�moż�na�zgło�sić�i wy�ja�śnić
w trak�cie�swo�bod�nej�dys�ku�sji�nad ww.
do�ku�men�ta�mi.�

Przy�ję�te�w pol�skiej�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej�roz�wią�za�nia�praw�ne�i or�-
ga�ni�za�cyj�ne�gwa�ran�tu�ją�każ�de�mu�człon�ko�wi�Spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wej,
w tym�i człon�kom�GSM�„Lu�iza”�re�al�ny�wpływ�na jej�spo�sób�funk�cjo�no�wa�-
nia.�Te�mu�ce�lo�wi�słu�ży�mię�dzy�in�ny�mi�do�rocz�ne�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�-
ków�w czę�ściach,�któ�re�w tym�ro�ku�było�zaplanowane�w dniach 22, 23�i 24
kwiet�nia.�
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Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy GSM „Luiza”

Pod�czas�WZCz� są� przed�sta�wia�ne
m.in.:� spra�woz�da�nia� z dzia�łal�no�ści:
Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”,�Za�-
rzą�du�GSM�„Lu�iza”�oraz�spra�woz�da�-

nie�fi�nan�so�we�GSM�„Lu�iza”�za po�-
przed�ni�rok.�
Za�po�zna�jąc� uczest�ni�ków� WZCz
z ww.�spra�woz�da�nia�mi�(wraz�z opi�nią

Świę�ta�Wiel�ka�noc�ne�są�oka�zją�do spę�dze�nia�ra�do�snych
chwil�w gro�nie�naj�bliż�szych.�
Wszyst�kim�Człon�kom�GSM��Lu�iza”,��
Wła�ści�cie�lom,�Na�jem�com�
i ich�Ro�dzi�nom�
ży�czy�my�aby�ta�ro�dzin�na
at�mos�fe�ra�
trwa�ła�ca�ły�rok�.

DRODZY MIESZKAŃCY - ZOSTAŃMY WSZYSCY W DOMU
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Waż�ną�czę�ścią�WZCz�jest�zgła�sza�nie
przez�ze�bra�nych,�róż�ne�go�ro�dza�ju�wnio�-
sków.�Dys�ku�sja�i przy�ję�te�do re�ali�za�cji
wnio�ski�ma�ją�na ce�lu�sta�łe�pod�no�sze�-
nie�kom�for�tu�za�miesz�ki�wa�nia�w za�so�-
bach�GSM�„Lu�iza”�oraz�spraw�ne�i efek�-
tyw�ne� funk�cjo�no�wa�nie� po�szcze�gól�-
nych�służb�na�szej�Spół�dziel�ni.
Na str.�3�i�kolejnych�pu�bli�ku�je�my�peł�-
ny�wy�kaz�re�ali�za�cji�(stan�na 31.03.2020
rok)�zgło�szo�nych�wnio�sków�pod�czas
WZCz�w czę�ściach�w 2019�r.�Wśród
zre�ali�zo�wa�nych� wnio�sków� z WZCz

z po�przed�nich�lat,�jest�ucie�pło�wie�nie
bu�dyn�ku�przy ul. 1�Ma�ja 26-32�w Za�-
brzu.�Pi�sa�li�śmy�o tym�ob�szer�nie�w po�-
przed�nim�wy�da�niu�na�sze�go�Biu�le�ty�nu
in�for�ma�cyj�ne�go,� któ�ry� uka�zał� się
w grud�niu 2019�r.�
Na ta�kie�ucie�pło�wie�nie�na�dal�cze�ka�-
ją�in�ne�bu�dyn�ki,�po�ło�żo�ne�w cen�trum
Za�brza�(przy uli�cach:�Gen.�de�Gaul�-
le’a 3�Ma�ja,�Kra�siń�skie�go,�Go�ethe�go,
Bu�chen�wald�czy�ków).�Po�stęp�w tym�za�-
kre�sie�(ze�wzglę�du�na wy�so�kie�kosz�ty
ta�kich�przed�się�wzięć)�nie�za�le�ży�tyl�ko
od Za�rzą�du� na�szej� Spół�dziel�ni,� ale
głów�nie�od sys�te�mo�wych� roz�wią�zań

pro�eko�lo�gicz�nych�(wal�ki�ze�smo�giem).
Są�one�de�kla�ro�wa�ne�czę�sto�przez�wła�-
dze�róż�ne�go�szcze�bla.�Na�ra�sta�ją�ca�pre�-
sja�spo�łecz�na�oraz�stop�nio�we�zwięk�sza�-
nie�środ�ków�fi�nan�so�wych�przez�róż�ne
in�sty�tu�cje�pań�stwo�we�i sa�mo�rzą�do�we
na sku�tecz�niej�szą�wal�kę�ze�smo�giem,
mo�że�wresz�cie�przy�nieść�ja�kiś�prze�łom
w tym�za�kre�sie.
Na za�koń�cze�nie�war�to�od�no�to�wać
pod�pi�sa�nie�pod ko�niec�ub.�ro�ku�Po�-
ro�zu�mie�nia�po�mię�dzy�GSM�„Lu�iza”
i WĘ�GLO�KOK�SEM SA�na mo�cy
któ�re�go,�każ�de�go�ro�ku�(po�cząw�szy
od 2020� r.)� bę�dzie� ucie�płow�nio�-
ny�–�za zgo�dą�je�go�miesz�kań�ców�–�je�-
den� bu�dy�nek� przy ul.� Chro�bo�ka
w Ru�dzie�Ślą�skiej.�

Dokończenie ze str. 1

Walne Zebranie Członków 

Do końca kwietnia opłaty za śmieci bez zmian
Go�spo�da�ro�wa�nie� od�pa�da�mi� ko�mu�-
nal�nymi,�sys�tem�ich�se�lek�cji�oraz�po�no�-
szo�ne�opła�ty�z te�go�ty�tu�łu�to�te�ma�ty,�któ�-
re�wciąż�bu�dzą�ży�we�za�in�te�re�so�wa�nie
miesz�kań�ców�za�so�bów�GSM�„Lu�iza”.
Dla�te�go�na str. 7�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�pre�-
zen�tu�je�my�skró�co�ną�in�for�ma�cję�do�ty�czą�-
cą�se�lek�tyw�nej�zbiór�ki�od�pa�dów�ko�mu�-
nal�nych.�Po�nie�waż�sys�tem�ten�jest�na�-
der�skom�pli�ko�wa�ny,�war�to�tę�in�for�ma�-
cję�za�cho�wać�w swo�im�do�mo�wym�ar�-
chi�wum.�Wie�le� kon�tro�wer�sji� do�ty�czy
wy�so�ko�ści�opłat�po�no�szo�nych�za ich�wy�-
wóz�i za�go�spo�da�ro�wa�nie.
Urząd� Miej�ski� w Za�brzu� za�mie�-
ścił 17�mar�ca�br.�na swo�jej�stro�nie�in�-
ter�ne�to�wej� in�for�ma�cję,� że�wy�so�kość
ak�tu�al�nych�sta�wek�(w przy�pad�ku�nie�-
ru�cho�mo�ści�za�miesz�ka�łych)�wy�no�szą
za od�pa�dy�se�gre�go�wa�ne�od oso�by 12 zł
mie�sięcz�nie 20 zł�mie�sięcz�nie�za nie�-
se�gre�go�wa�ne� od oso�by. Od�no�śnie
do zmia�ny�staw�ki�opła�ty�za go�spo�-
da�ro�wa�nie�od�pa�da�mi�ko�mu�nal�ny�mi
Urząd�Miej�ski�w Za�brzu�po�in�for�mo�-
wał,�że�na�dal�obo�wią�zu�ją�do�tych�cza�-
so�we�staw�ki.
Na mo�cy� uchwa�ły� pod�ję�tej� przez
za�brzań�skich�rad�nych�w dniu 16�mar�-
ca�br.,�opła�ty�za go�spo�da�ro�wa�nie�od�pa�-
da�mi�ma�ją� zna�czą�co�wzro�snąć.� Je�śli
uchwa�ła�nie�zo�sta�nie�za�kwe�stio�no�wa�-
na, to�przez�trzy�mie�sią�ce,�od 1�ma�-
ja�do koń�ca�lip�ca�br.,�miesz�kań�cy�Za�-
brza�bę�dą�pła�cić 27,70 zł�mie�sięcz�nie

od oso�by� za se�gre�go�wa�ne� od�pa�dy
i 55,40 zł�za nie�se�gre�go�wa�ne.
Uchwa�ły� Rad� Gmin,� z wy�jąt�kiem
szcze�gól�nych�przy�pad�ków,�nie�mo�gą
wcho�dzić�w ży�cie�z dniem�pod�ję�cia,
a na�wet�z dniem�ogło�sze�nia�w Wo�je�-
wódz�kim�Dzien�ni�ku�Urzę�do�wym�(ta�-
kie� ogło�sze�nie� jest� obo�wiąz�ko�we).
Wcho�dzą�one�w ży�cie�po upły�wie 14
dni�od dnia�ogło�sze�nia�we�wspo�mnia�-
nym� Dzien�ni�ku� –� je�śli� nie� zo�sta�ną
wsz�czę�te�pro�ce�du�ry�zmie�rza�ją�ce�do ich
uchy�le�nia.�Za�kwe�stio�no�wać�uchwa�-
łę�mo�gą�or�ga�ny�nad�zo�ru�–�Wo�je�wo�-
da�oraz�Re�gio�nal�na�Izba�Ob�ra�chun�-
ko�wa (Gmi�na�mu�si�im�ją�przed�ło�żyć).
Uchwa�ła�za�brzań�skich�rad�nych�zo�-
sta�ła�prze�sła�na�do pu�bli�ka�cji 19�mar�-
ca,�wWo�je�wódz�kim�Dzien�ni�ku�Urzę�-
do�wym�i�bę�dzie�opu�bli�ko�wa�na�w cią�-
gu 7�dni.�Wo�je�wo�da�i izba�Ob�ra�chun�-
ko�wa� mo�gą� ją� pod�wa�żyć� i uchy�lić
w cią�gu 30�dni�od da�ty�otrzy�ma�nia.

Kie�dy�już�uchwa�ła�wej�dzie�w ży�cie,�to
każ�dy�mo�że�ją�za�skar�żyć�w Są�dzie�ad�-
mi�ni�stra�cyj�nym.
Opła�ty�uchwa�lo�ne�przez�Ra�dę�Mia�-
sta�Za�brze�są�efek�tem�ne�go�cja�cji�z od�-
bior�cą� od�pa�dów� z te�re�nu� na�sze�go
mia�sta�–�fir�mą�FCC.�Obec�na�Umo�wa
z ww.�fir�mą�obo�wią�zu�je�do 31�mar�ca
br.�Do cza�su�roz�strzy�gnię�cia�na�stęp�ne�-
go�prze�tar�gu,�Gmi�na�Za�brze�po�sta�no�-
wi�ła�po�wie�rzyć�firmie�FCC�wy�wóz�od�-
pa�dów�za do�tych�czas�wy�ne�go�cjo�wa�-
ne�wy�na�gro�dze�nie.
Od 1�sierp�nia�br.�wy�so�kość�po�no�szo�-
nych�przez�miesz�kań�ców�opłat�za go�-
spo�da�ro�wa�nie�od�pa�da�mi�ko�mu�nal�ny�-
mi�mo�że�się�zmie�nić.
Po upra�wo�moc�nie�niu� zmian� opłat
za śmie�ci�sto�sow�ne�in�for�ma�cje�zo�sta�-
ną�wy�wie�szo�ne�na klat�kach�scho�do�-
wych,� a zmia�na� opłat� czyn�szo�wych
w for�mie�pi�sem�nej�zo�sta�nie�do�star�czo�-
na�do skrzy�nek�pocz�to�wych.�

KO MU NI KAt
Gór�ni�cza Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Lu�iza”�za�wia�da�mia,�że iii Ko�mi�-
sa�riat�Po�li�cji�w Za�brzu�w okre�sie do 3�czerw�ca�bie�żą�ce�go�ro�ku bę�dzie�pro�-
wa�dził�dzia�ła�nia�prio�ry�te�to�we�w re�jo�nie�Za�bo�rza�Po�łu�dnie�tj.�ul.�Lom�py,�Bro�-
la,� Św.� Jac�ka� oraz� ulic� przy�le�głych� do�ty�czą�ce� po�peł�nia�nia�wy�kro�czeń
po�le�ga�ją�cych�na nie�za�cho�wa�niu�na�le�ży�tej�ostroż�no�ści�przy trzy�ma�niu�zwie�-
rząt�(psów).�
Po�li�cja�pro�si�o współ�pra�cę�oraz�zgła�sza�nie�ww.�przy�pad�ków�pod bez�płat�-
ne�nu�me�ry�te�le�fo�nów: 997, 986.

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU INFORMUJE
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Pod�czas� ubie�gło�rocz�ne�go�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków
na�szej�Spół�dziel�ni�w czę�ściach,

któ�re�od�by�ło�się�w dniach 14, 15�i 16
ma�ja 2019� roku,� zgło�szo�no� w su�-
mie 31�wnio�sków.�Zo�sta�ły�one�opu�-
bli�ko�wa�ne�w na�szym�Biu�le�ty�nie� in�-
for�ma�cyj�nym,� któ�ry� uka�zał� się

w czerw�cu 2019�r.�Głów�nie�do�ty�czą
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.
Wśród�zgło�szo�nych�wnio�sków�są

rów�nież�ta�kie,�któ�rych�re�ali�za�cja�jest
w ge�stii�władz�mia�sta�Za�brze�i mia�sta
Ru�da�Ślą�ska.�Dla�te�go�Za�rząd�na�szej

Spół�dziel�ni� zwró�cił� się� pi�sem�nie
do władz�ww.�miast� z proś�ba� o ich
roz�pa�trze�nie.�O spo�so�bie�ich�re�ali�za�-
cji� suk�ce�syw�nie� in�for�mu�je�my�na ła�-
mach� na�sze�go�Biu�le�ty�nu.�Na ko�lej�-
nych�stro�nach�pu�bli�ku�je�my�re�ali�za�cję
zgło�szo�nych�wnio�sków�we�dług� sta�-
nu�na dzień 31.03.2020�r.�

Realizacja wnio sków zgło szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”

w częściach w 2019 r.

PIERW�SZA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 2B.
1. Pro szę o zba da nie bal ko nu na I pię trze, bo ja mam

bal kon na par te rze, któ ry w cza sie desz czu jest cią gle
za le wa ny. Su fit bal ko nu na I p. ma mo kre pla my. To sa -
mo jest nad mo im oknem na ca łej dłu go ści. Jest mo kro
i czar no, a jak nie pa da to po zo sta ją pla my i sy pie się
tynk.

2. Pro szę o wy mia nę drzwi wej ścio wych do klat ki
scho do wej. Od kil ku lat ma my pro blem z za my ka niem.
Drzwi ma ją dol ny za wias urwa ny choć był dwa ra zy spa -
wa ny a drzwi są opad nię te i jest szpa ra od klam ki aż
do do łu.

3. Pro szę o re mont scho dów wej ścio wych do bu dyn ku,
każ dy scho dek jest po pę ka ny i wy szczer bio ny. Pro szę
o ge ne ral ny re mont al bo o no we scho dy.
Odp.: ad.�pkt 1.�Prace�zostały�wykonane.
ad.�pkt. 2.�Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu
re�mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�-
nie�kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go�na wy�mia�nę�drzwi�wej�ścio�-
wych� do bu�dyn�ku.� W naj�bliż�szym� cza�sie� zo�sta�nie
prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie
wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�-
mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�nie�prac�zwią�za�nych
z wy�mia�ną�drzwi.�
ad.�pkt. 3.�Wy�ko�na�no�re�mont�ge�ne�ral�ny�scho�dów.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kor�czo�ka 59E.
Ni niej szym wnio sku ję o: 
– po ma lo wa nie klat ki scho do wej,
– przy ci na nie ży wo pło tu do wy so ko ści 1,20 m (nie ni -

żej). Ostat nia, zbyt ni ska przy cin ka ży wo pło tu spo wo do -
wa ła, że by li śmy bar dziej na ra że ni na spa li ny i ha łas
z bar dzo ru chli wej uli cy Kor czo ka,

– usu nię cie za nie czysz czeń (glo nów -grzy bów) na ele -
wa cji ww. bu dyn ku, któ re w szyb kim tem pie się roz prze -
strze nia ją.
Odp.:Ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej�zo�sta�nie�uję�te�w pla�-
nie�do�pie�ro�po wy�ko�na�niu� instalacji�cie�płej�wo�dy�oraz
prze�nie�sie�niu�rur�ga�zo�wych�i ga�zo�mie�rzy�na klat�ki�scho�do�-
we.�Przy�ci�na�nie�ży�wo�pło�tu�jest�wy�ko�ny�wa�ne�na wy�so�kość
~100 cm.��Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu�re�-
mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�nie
kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go�na po�ma�lo�wa�nie�ele�wa�cji�bu�dyn�ku.
W naj�bliż�szym�cza�sie� zo�sta�nie� prze�pro�wa�dzo�na�wśród
miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�-
wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej
wy�ko�na�nie�prac�zwią�za�nych�z ma�lo�wa�niem�ele�wa�cji�bu�-
dyn�ku.�

Wnio�sek�nr 3
człon�ka� za�miesz�ka�łe�go� przy ul.� Kor�czo�ka 70
(miesz�kań�cy IV pię�tra)�–�w związ�ku�z pro�ble�mem
bra�ku�prze�pu�sto�wo�ści�ryn�ny�przy ul.�Kor�czo�ka 70.

Od wie lu lat bo ry ka my się z pro ble mem, któ ry wpły wa
bez po śred nio na ja kość ży cia w lo ka lach na szej Spół dziel -
ni. Pro blem ten trwa już dzie się cio le cia. W po przed nich
la tach ryn na za ma rza ła w zi mę i nie speł nia ła swej ro li.
W ra mach na praw, ryn na zo sta ła prze nie sio na do we -
wnątrz bu dyn ku i jest umiej sco wio na na klat ce scho do -
wej, co mia ło za po biec za ma rza niu. Nie ste ty ryn na nie
speł nia swo je go za da nia. W ob rę bie dwóch od pły wów
z da chu po ja wia ją się prze cie ki. Z na puch nię te go wo dą
su fi tu ka pie wo da, od pa da tynk i po ja wia się pleśń. Od -
pły wy są umiej sco wio ne w bez po śred nim są siedz twie
miesz kań, co przy każ do ra zo wym po ja wia niu się opa dów
at mos fe rycz nych gro zi za la niem lo ka li. Klat ka scho do wa
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za le wa na jest nie mal nie ustan nie. Na ko ry ta rzu pod sta -
wio ne są wia der ka, do któ rych ka pie wo da i są sys te ma -
tycz nie wy le wa ne grzecz no ścio wo przez miesz kań ców, co
za po bie ga za le wa niu ca łej klat ki scho do wej. Pro blem jest
na wra ca ją cy, za wsze zgła sza ny do Ad mi ni stra cji przy ul.
Ja łow co wej 20. Nie ste ty z przy kro ścią mu si my nad mie -
nić, że nie są po dej mo wa ne w związ ku ze zgło sze nia mi
żad ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu wy eli mi no wa nie pro ble -
mu. Nie po zo sta je nam nic in ne go jak zwró ce nie się
z uprzej mą proś bą bez po śred nio do Pa na Pre ze sa o in -
ter wen cję i pod ję cie nie zbęd nych dzia łań ma ją cych na ce -
lu wy eli mi no wa nie ww. pro ble mu.
Odp.:�W związ�ku�z na�pra�wa�mi�prze�cie�ka�ją�ce�go�da�chu,
któ�re�nie�przy�no�szą�za�mie�rzo�nych�efek�tów�oraz�dal�szym
za�le�wa�niem�su�fi�tu�klat�ki�scho�do�wej�przy dwóch�od�pły�-
wach,�za�cho�dzi�ko�niecz�ność�wy�ko�na�nia�wy�mia�ny�ca�łe�go
po�kry�cia�da�chu�pa�po�we�go.�Dla�te�go�zgod�nie�z wnio�skiem
WZCz�o usu�nię�cie�przy�czyn�za�le�wa�nia�z da�chu�oraz�bra�-
kiem�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�na nie�ru�cho�mo�ści,�spół�dziel�-
nia� uprzej�mie� in�for�mu�je,� że� zle�ci�li�śmy� wy�ko�na�nie
kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go�na po�kry�cie�ca�łe�go�da�chu�bu�dyn�ku.
Zo�sta�nie�rów�nież�prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców

an�kie�ta� w spra�wie� wy�ra�że�nia� zgo�dy� na pod�wyż�sze�nie
kwo�ty�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�wy�ni�ka�ją�cej�z kosz�to�ry�su.

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kor�czo�ka 59D.
Pro szę o na pra wę scho dów wej ścio wych do klat ki

scho do wej, przy ul. Kor czo ka 59D.
Odp.:�Re�mont�scho�dów�wy�ko�na�no.

Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Mi�ko�łow�skiej 4.
Wnio sek o ocie ple nie bu dyn ku przy ul. Mi ko łow skiej 4 i 6

oraz o pod łą cze nie cen tral ne go ogrze wa nia w ww. bu dyn ku.
Odp.: Za�brzań�skie�Przed�się�bior�stwo�ener�ge�ty�ki�Ciepl�-
nej�w Za�brzu�na chwi�lę�obec�ną�nie�ma�moż�li�wo�ści�pod�-
łą�cze�nia�ww.�bu�dyn�ku�do sie�ci�cie�płow�ni�czej�(brak�sie�ci
cie�płow�ni�czej�w po�bli�skim�te�re�nie).

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul. 3-go�Ma�ja 37.
Pro szę o wy rów na nie nie rów no ści na po dwó rzu w bu -

dyn ku od nr. 35 do 37a oraz do jaz du na po dwó rze. 

REALIZACJA WNIOSKóW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WZCz GSM ,,LUIZA” W 2019 ROKU

Do bie ga koń ca ter mo mo der ni za cja wraz z ucie płow nie -
niem nie ru cho mo ści przy ul. 1 Ma ja 26-32 w Za brzu.
Jed nak że na sku tek sprze ci wu jed ne go z wła ści cie li lo ka -
lu miesz kal ne go w klat ce scho do wej nr 26, nie mo że być
wy ko na na wy mia na pio nów zim nej wo dy, ka na li za cji oraz
do pro wa dze nia instalacji cie płej wo dy wraz z cyr ku la cją.

Re mont da chu bu dyn ku GSM „Lu iza” przy ul. Mo drze -
wio wej 4 w Za brzu.
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Odp.: Z wzglę�du�na brak�środków�na�fun�du�szu�re�mon�-
to�wym�nieruchomości,�zle�ci�li�śmy�wy�ko�na�nie�kosz�to�ry�su
na utwar�dze�nie�ww.�po�dwór�ka.�Prze�pro�wa�dzo�na�zo�sta�nie
rów�nież�an�kie�ta�wśród�miesz�kań�ców�w spra�wie�wy�ra�że�nia
zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�-
na�podstawie�kosztorysu.�

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Ja�łow�co�wej 22.
Pro szę o utwar dze nie te re nu przed bu dyn kiem i na -

pra wę oraz wy po zio mo wa nie scho dów przed bu dyn -
kiem.
Odp.:�Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu�re�-
mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�nie
kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go.�W naj�bliż�szym�cza�sie�zo�sta�nie
prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie
wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�-
mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�nie�prac.�

Wnio�sek�nr 8
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kor�czo�ka 57B.
Pro szę o wy rów na nie lub wy re mon to wa nie par kin gu

mię dzy bu dyn ka mi nr 57 i nr 59.
Odp.:�Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�-
to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�nie�kosz�-
to�ry�su� ofer�to�we�go� na utwar�dze�nie� ww.� po�dwór�ka.
W naj�bliż�szym�cza�sie�zo�sta�nie�prze�pro�wa�dzo�na�wśród
miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�-
wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej
wy�ko�na�nie�prac.

Wnio�sek�nr 9
człon�ków�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 25-29.
Pro si my o wy sto so wa nie pi sma do władz mia sta w spra -

wie zwięk sze nia czę sto tli wo ści wy wo zu od pa dów wiel ko -
ga ba ry to wych przy naj mniej 2 ra zy w mie sią cu.
Odp.:Dnia 01.08.2019�r.�wy�sto�so�wa�no�pi�smo�do Urzę�-
du�Miej�skie�go�w Za�brzu.�
W chwi�li�obec�nej�nie�prze�wi�du�je�się�zmia�ny�umo�wy
na w/w,�gdyż�umo�wa�jest�za�war�ta�do 31.03.2020�r.�Po�stu�-
la�ty�o zwięk�sze�nie�czę�sto�tli�wo�ści�wy�wo�zu�ga�ba�ry�tów�zo�-
sta�ły�zgło�szo�ne.

Wnio�sek�nr 10
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4A.
1. Po ro zu mieć się z Urzę dem Mia sta Za brze o zro bie -

nie dro gi do jaz do wej do bu dyn ku przy ul. Mi kul czyc -
kiej 4 i 4a,

2. Po zo sta wić wej ście do piw ni cy z dru giej stro ny bu -
dyn ku przy uli cy Mi kul czyc kiej 4a.
Odp.:�ad.�pkt. 1.�Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�wy�sto�so�wał
w tej�spra�wie�od�po�wied�nie�pi�smo�do Urzę�du�Miej�skie�go
w Za�brzu.� Uzy�ska�no� od�po�wiedź,� że� dział�ka� nie� le�ży
w kom�pe�ten�cji�Urzę�du�Mia�sta�lecz�ZBM�TBS.�Na�to�miast
ZBM�TBS�na pi�smo�Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”�od�po�wie�-
dział,�że�nie�przy�chy�la�się�do wnio�sku.�Uza�sad�nia�to�tym,

że�nie�mo�że�wy�dat�ko�wać�środ�ków�fi�nan�so�wych�na po�-
trze�by�in�nych�pod�mio�tów.
ad.�pkt. 2.�Wej�ście�do piw�nic�od stro�ny�po�dwór�ka,
zgod�nie�z ww.�wnio�skiem,�zo�sta�ło�po�zo�sta�wio�ne.

Wnio�sek�nr 11
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�3-go�Ma�ja 37A.�
Pro szę o:
1. Wy mia nę drzwi wyj ścio wych na po dwór ko i doj ście

do śmiet ni ka, 
2. Re mont scho dów w tym sa mym miej scu oraz wy ko -

na nie dasz ku, 
3. Od ma lo wa nie i re mont klat ki scho do wej.
Odp.:�Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu�re�-
mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�nie
kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go.�W naj�bliż�szym�cza�sie�zo�sta�nie
prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie
wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�-
mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�nie�prac.�
ad.�pkt. 3.�Ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej�by�ło�w 2010
roku�i bę�dzie�uję�te�w naj�bliż�szym�pla�no�wym�har�mo�no�-
gra�mie.

Wnio�sek�nr 12
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 2B.
Pro szę o wy ko na nie scho dów – doj ście z ul. Lesz czy -

no wej do par kin gu na ul. Mo drze wio wej.
Odp.: Te�ren,� na któ�rym� jest� posadowiony� par�king
przy ul.�Mo�drze�wio�wej�nie�na�le�ży�do GSM�,,Lu�iza”.�Te�-
ren�pry�wat�ny.

Wnio�sek�nr 13
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Szy�ma�now�skie�go 4.
1. Wy ko nać wia tę śmiet ni ko wą przy ul. Szy ma now skie -

go 4 i 4a oraz przy ul. 1 Ma ja 24-30.
2. Wy rów nać te ren po dwór ka oraz dro gę do jaz do wą

do śmiet ni ka.
3. Po dać har mo no gram prac zwią za nych z re ali za cją

sie ci C. O. i ter mo mo der ni za cją, tak aby moż na by ło za -
pla no wać re mon ty miesz kań z tym zwią za ne. Je że li bu -
dy nek przy ul. Szy ma now skie go 4 i 4a nie jest ob ję ty
ter mo mo der ni za cją, to pro szę nas o tym po wia do mić. 
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Dokończenie na str. 8
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– Gdy la tem ubie głe go ro ku za pro po -
no wa no prze ję cie pla ców ki FE NIX
i nada nie jej no we go ży cia nie wa ha li -
śmy się ani chwi li –�mó�wi�Woj�ciech�Le�-
wiń�ski.�Od wie lu lat je ste śmy bo wiem

zwią za ni z tym osie dlem. Wie my ile po -
ży tecz ne go w prze szło ści ta pla ców ka
zro bi ła dla miesz kań ców na szej dziel ni -
cy. Na szym za my słem by ło za tem kon -
ty nu owa nie te go co do bre. W peł nie niu
no wych funk cji przy da je nam się tak że
do świad cze nie wy nie sio ne z ak tyw no ści
w struk tu rach na sze go Związ ku Eme ry -
tów, Ren ci stów i In wa li dów. Wspól nie
z ze spo łem za an ga żo wa nych w pra cy
spo łecz nej osób, wzię li śmy się ener gicz -
nie do roz wią zy wa nia pro ble mów. Uzna -
li śmy mię dzy in ny mi, że pla ców ka ta mo -
że w więk szym stop niu niż do tych czas,
słu żyć oso bom w star szym wie ku, co ab -
so lut nie nie wy klu cza (de�men�tu�je�my�po�-

gło�ski!) dzia łań na rzecz dzie ci i mło -
dzie ży. Ma my na osie dlu bar dzo wie lu
miesz kań ców, któ rzy do nie daw na nie
mie li się gdzie spo tkać, po roz ma wiać
i spę dzić przy jem nie wol ny czas. To miej -
sce bę dzie na dal łą czy ło po ko le nia
a nie je dzie li ło, po nie waż bę dzie coś dla
dziad ka, bab ci, wnu ka i wnucz ki oraz ich
ro dzi ców. Obec nie w każ dy wto rek

o godz. 16.00 w gru pach po kil ka dzie -
siąt osób od by wa ją się spo tka nia na sze -
go Ko ła Eme ry tów, na któ re za pra sza -
my cie ka wych go ści. Po ru sza ją oni in -
te re su ją ce te ma ty i udzie la ją po rad

z róż nych dzie -
dzin ży cia. Do -
dat ko wo, je ste -
śmy na eta pie po -
sze rza nia ofer ty
dla dzie ci i mło -
dzie ży, zgod nie
z po trze ba mi na -
sze go osie dla.
Wswo�jej�dzia�-
łal�no�ści� Sto�wa�-
rzy�sze�nie� kon�-
cen�tru�je�się�na za�-

ofe�ro�wa�niu� lo�kal�nej� spo�łecz�no�ści� róż�-
nych,�cie�ka�wych�form�spę�dza�nia�wol�ne�-
go�cza�su.�W po�rze�let�niej�dzie�ci�i mło�-
dzież�na�dal�bę�dą�mieć�do dys�po�zy�cji�czy�-
sty�i bez�piecz�ny�plac�za�baw�oraz�bo�isko
do siat�ków�ki�pla�żo�wej.�Są�też�i no�wo�ści

np.� tre�nin�gi�Tai�CHi� (to� sta�ro�chiń�ska
sztu�ka�re�lak�su�i me�dy�ta�cji)�pro�wa�dzo�ne
przez�pro�fe�sjo�nal�ne�go�tre�ne�ra.
–�Za ję cia te są cy klicz ne, od by wa ją się

w każ dą śro dę o godz. 16.00 w sie dzi -
bie na szej pla ców ki – wy�ja�śnia�Woj�ciech
Le�wiń�ski.�Jed no ra zo wo ćwi czy ok. 30
osób w róż nym wie ku. Cie szą się one co -
raz więk szym za in te re so wa niem. W okre -
sie wio sen no -let nim za ję cia te na pew -
no zo sta ną prze nie sio ne na wol ne po -
wie trze do na sze go ogro du. Na to miast
w każ dy po nie dzia łek o godz. 15.00 wi -

MIę DZY PO KO LE NIO WA PLACóWKA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORóW ZA PRA SZA 

Nowe oblicze FENIxA
Pla�ców�ka�Sto�wa�rzy�sze�nia�Fe�Nix�zlo�ka�li�zo�wa�na�w sa�mym�cen�trum�osie�dla�w Za�-
brzu�–�Za�bo�rzu�od po�nad 6�mie�się�cy�dzia�ła�pod no�wym�Za�rzą�dem,�w któ�rym�funk�-
cję�Pre�ze�sa�Sto�wa�rzy�sze�nia�ob�jął�Woj�ciech�Le�wiń�ski,�Za�stęp�cą�Pre�ze�sa jest Elż�-
bie�ta�Haj�duk�a Se�kre�ta�rzem�Za�rzą�du�jest�Piotr�Pie�choc�ki.�Funk�cję�Dy�rek�to�ra
Za�rzą�dza�ją�ce�go�w Sto�wa�rzy�sze�niu�peł�ni�by�ły�rad�ny�Mia�sta�Za�brze�–�An�to�ni�Strzo�-
da.�Od wie�lu�lat�ww.�oso�by�dzia�ła�ją�w lo�kal�nym�Ko�le�eme�ry�tów�nr 3�w Za�brzu
i w in�nych�struk�tu�rach�Pol�skie�go�Związ�ku�eme�ry�tów,�Ren�ci�stów�i in�wa�li�dów.�Są
rów�nież�człon�ka�mi�Ra�dy�Dziel�ni�cy�Za�brze�–�Za�bo�rze.�Oso�by�te�w spo�sób�szcze�-
gól�ny�ce�chu�je�umie�jęt�ność�wspól�ne�go�dzia�ła�nia�na wie�lu�płasz�czy�znach�–�łą�-
cze�nia�to�co�nie�kie�dy�wy�da�je�się�trud�ne�do po�łą�cze�nia.

ta my się z mi ło śni ka mi Li te ra tu ry i Te -
atru, za głę bia jąc się w sztu ce. War to
jesz cze wspo mnieć o za ję ciach z rę ko -
dzie ła, któ re ma ją miej sce w czwart ki
o godz. 16.00. Uczest ni czą cy w tych za -
ję ciach ro bią z róż nych ma te ria łów
pięk ne na szyj ni ki, wi sio ry i ozdo by de -
ko ra cyj ne. Moż na wte dy po dzi wiać ja -
kie ta len ty drze mią wśród na szych
miesz kań ców. Nie za po mnie li śmy też
o dzie ciach. Ostat nią cie ka wost ką by ły
za ję cia z Sen�so�pla�sty�ki dla dwóch róż -
nych grup wie ko wych. Pierw sza gru pa
to ma lu chy do lat 4. Dru ga nie co star -
sza – do ok. 10 ro ku ży cia. W skró cie wy -
ja śnię, czym jest sen so pla sty ka. Jest to
po zna wa nie świa ta wszyst ki mi zmy sła -
mi, roz wój me ry to ry ki, po zna wa nie fak -
tur ma te ria łów i ko lo rów.
O ak�tyw�no�ści�Sto�wa�rzy�sze�nia�świad�-
czy� też� ilość�or�ga�ni�zo�wa�nych� im�prez
oko�licz�no�ścio�wych.�Pod tym�wzglę�dem
świet�nie�spraw�dza�się�funk�cjo�nu�ją�ca�tu
ka�wia�ren�ka,�któ�rą�pro�wa�dzi�Jo�lan�ta�Le�-
wiń�ska –�mał�żon�ka�Woj�cie�cha�Le�wiń�-
skie�go.�By�ły�tu�ta�kie�im�pre�zy�jak:�an�-
drzej�ki,�Śledź,�Za�ba�wa�Syl�we�stro�wa�itp.
–�Sta ra my się słu chać lu dzi – bo to

Oni za de cy du ją jak ma wy glą dać to
miej sce – mó�wi� Woj�ciech� Le�wiń�-
ski. I za czy na to się krę cić, przy spie szać
jak by sa mo z sie bie. Dla te go je stem pe -
łen opty mi zmu. Wspie ra mnie w tym gro -
no peł nych za pa łu i ener gii lu dzi – oko -
licz nych miesz kań ców. Ol brzy mie
wspar cie ma my w oso bie An to nie go
Strzo dy, któ ry jest ini cja to rem i ko or dy -
na to rem wie lu roz po czę tych pro gra -

mów do ty czą cych ak ty wi za cji se nio -
rów w dziel ni cy Za brze -Za bo rze. Od czu -
wa my rów nież ogrom ne wspar cie ze
stro ny władz mia sta Za brze, za któ re ser -
decz nie dzię ku je my – pod�su�mo�wał�Pre�-
zes� Za�rzą�du� Sto�wa�rzy�sze�nia� Fe�Nix
Woj�ciech�Le�wiń�ski.
Wy�pa�da�za�tem�na za�koń�cze�nie�ży�-
czyć�GRU�PIE�AK�TYW�NYCH�z FE�-
NI�XA�i oso�bi�ście�Pre�ze�so�wi�Woj�cie�-
cho�wi�Le�wiń�skie�mu�po�myśl�no�ści�oraz
sze�ro�kich�ho�ry�zon�tów�w dzia�łal�no�ści
Sto�wa�rzy�sze�nia.�

Pobudzamy środowisko lokalne do działań na rzecz kultury. 
Tworzymy miejsce, które sprzyja budowaniu relacji międzypokoleniowych 

Woj�ciech�Le�wiń�ski

Pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia FE NIX w Za brzu



BiULeTYN�iNFORMaCYJNY�GSM�,,LUiZa”�● NR�1�(89)�2020 7

W ar�to�wie�dzieć,�że�za złą�se�gre�-
ga�cję� od�pa�dów� mo�gą� nas

spo�tkać� znacz�ne� ka�ry� pie�nięż�ne
dzia�ła�ją�ce� na za�sa�dzie� od�po�wie�-
dzial�no�ści�zbio�ro�wej.�Dla�te�go�war�-
to�się�z jej�re�gu�ła�mi�za�po�znać� i je
sto�so�wać.�
Obo�wią�zu�ją�cy�nas�sys�tem�se�gre�ga�-
cji� od�pa�dów� ko�mu�nal�nych�wy�ma�ga
do�kład�ne�go�prze�czy�ta�nia�i przy�swo�je�-

nia�so�bie�swo�iste�go�in�struk�ta�żu�–�jak
po�stę�po�wać�i cze�go�nie�na�le�ży�ro�bić
ze�śmie�cia�mi.�Cza�sem�ma�my�błęd�ne
prze�świad�cze�nie,� że� do�brze�wie�my
co,�jak�i gdzie�wy�rzu�cać.�
Po�ni�żej�za�miesz�cza�my�skró�co�ną�in�-
for�ma�cję�jak�se�gre�go�wać�od�pa�dy.�
Znaj�du�je� się� ona� tak�że� na na�szej
stro�nie�www.gsm�lu�iza.com.pl�w za�-
kład�kach:�Ak�tu�al�no�ści iE�-kar�to�te�ka.

Wię�cej�in�for�ma�cji�na te�mat�ww.�se�-
gre�ga�cji� moż�na zna�leźć� rów�nież
na stro�nach� in�ter�ne�to�wych�Urzę�du
Miej�skie�go�w Za�brzu:�https://www.
um. za brze. pl/miesz kan cy/od pa dy -ko -
mu nal ne oraz� Urzę�du� Miej�skie�go
w Ru�dzie�Ślą�skiej:�http://www.ru da -
sla ska.pl/no we -za sa dy -od bie ra nia -
-od pa dow -ko mu nal nych.

■

Sprawdź czy robisz to prawidłowo!

SEGREGUJESZ ODPADY?

PA PIER

WRZU CAJ:
• opa ko wa nia z pa pie ru, kar ton, tek tu rę (tak że fa li stą),
• ka ta lo gi, ulot ki, pro spek ty,
• ga ze ty i cza so pi sma, pa pier szkol ny i biu ro wy, za dru ko wa ne

kart ki,
• ze szy ty i książ ki,
• pa pier pa ko wy,
• tor by i wor ki pa pie ro we.

NIE WRZU CAJ:
• ręcz ni ków pa pie ro wych i zu ży tych chu s te czek hi gie nicz nych,
• pa pie ru la kie ro wa ne go i po wle czo ne go fo lią,
• pa pie ru za tłusz czo ne go lub moc no za bru dzo ne go,
• pa pie ro wych wor ków po na wo zach, ce men cie i in ych ma te -

ria łach bu dow la nych,
• ta pet,
• pie luch jed no ra zo wych i pod pa sek,
• za tłusz czo nych jed no ra zo wych opa ko wań z pa pie ru i na czyń

jed no ra zo wych,
• ubrań.

OD PA DY ULE GA JĄ CE BIO DE GRA DA CJI (BIO)

WRZU CAJ:
• od pad ki wa rzyw ne i owo co we (w tym obier ki itp.),
• ga łę zie drzew i krze wów, sko szo ną tra wę, li ście, kwia ty,
• tro ci ny i ko rę drzew, reszt ki je dze nia.

NIE WRZU CAJ:
• ko ści zwie rząt,
• od cho dów zwie rząt,
• po pio łu,
• le ków,
• drew na im pre gno wa ne go, płyt wiór ko wych i MDF,
• zie mi i ka mie ni,
• in nych od pa dów ko mu nal nych (w tym nie bez piecz nych).

ME TA LE I TWO RZY WA SZTUCZ NE

WRZU CAJ:
• od krę co ne i zgnie cio ne pla sti ko we bu tel ki po na po jach, na -

kręt ki,
• pla sti ko we opa ko wa nia po pro duk tach spo żyw czych,
• opa ko wa nia wie lo ma te ria ło we (np. kar to ny po mle ku),
• opa ko wa nia po środ kach czy sto ści (np. prosz kach do pra nia),

ko sme ty kach (np. szam po nach, pa ście do zę bów) itp.,
• pla sti ko we tor by, wor ki, re kla mów ki, in ne fo lie,
• alu mi nio we pusz ki po na po jach i so kach,
• pusz ki po kon ser wach,
• fo lię alu mi nio wą,
• me ta le ko lo ro we,
• kap sle, za kręt ki od sło ików.

NIE WRZU CAJ:
• bu te lek i po jem ni ków z za war to ścią,
• opa ko wań po le kach i zu ży tych ar ty ku łów me dycz nych,
• opa ko wań po ole jach sil ni ko wych,
• czę ści sa mo cho do wych,
• zu ży tych bate rii i aku mu la to rów,
• pu szek i po jem ni ków po far bach i la kie rach,
• zu ży te go sprzę tu RTV i AGD.

SZKŁO

WRZU CAJ:
• bu tel ki i sło iki po na po jach i żyw no ści (w tym bu tel ki po na po -

jach al ko ho lo wych i ole jach ro ślin nych),
• szkla ne opa ko wa nia po ko sme ty kach (o ile nie są wy ko na ne

z trwa le po łą czo nych kil ku su row ców).

NIE WRZU CAJ:
• ce ra mi ki, do nicz ek, por ce la ny, fa jan su, krysz ta łów,
• szkła oku la ro we go, szkła ża ro od por ne go,
• zniczy z za war to ścią wo sku,
• ża ró wek i świe tló wek, re flek to rów,
• opa ko wań po le kach,
• opakowań szklanych po roz pusz czal ni kach, ole jach sil ni ko wych,
• lu ster, szyb okien nych i zbro jo nych,
• mo ni to rów i lamp te le wi zyj nych, ter mo me trów.

KONTENER

ZIELONY KONTENER

BRĄZOWY

KONTENER

ŻÓŁTY

KONTENER

NIEBIESKI

Od�pa�dy�wy�mie�nio�ne�w punk�tach:�„NIE�WRZU�CAJ”�wrzu�caj�do po�jem�ni�ka�CZAR�NE�GO�na od�pa�dy�ZMIE�SZA�NE.
Od�pa�dy�z po�zy�cji�pod�kre�ślo�nych�na�le�ży�prze�ka�zać�do spe�cja�li�stycz�nych�punk�tów�od�bio�ru.

UWA�GA!�NIE�STO�SO�WA�NIE�SIĘ�DO�PO�WYŻ�SZYCH�ZA�SAD�SE�GRE�GA�CJI�SPO�WO�DU�JE,�
ŻE�ZA�PŁA�CI�MY�ZA�TO�WSZY�SCY
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Odp.:�Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu�re�-
mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�nie
kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go.�W naj�bliż�szym�cza�sie�zo�sta�nie
prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie
wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�-
mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�nie�prac.�
ad.�pkt. 3.�Bu�dy�nek�przy ul. 1�Ma�ja 26-32�zo�stał�pod�-
da�ny� ter�mo�mo�der�ni�za�cji� oraz� wy�ko�na�no� w bu�dyn�ku
cen�tral�ne� ogrze�wa�nie,� in�sta�la�cję� cie�płej� wo�dy� wraz
z cyr�ku�la�cją.�Wy�mie�nio�no�in�sta�la�cję�zim�nej�wo�dy�i ka�-
na�li�za�cję�(lo�ka�to�rzy�zgo�dzi�li�się�na za�cią�gnię�cie�kre�dy�-
tu� oraz� na pod�wyż�sze�nie� z te�go� ty�tu�łu� fun�du�szu
re�mon�to�we�go).�Bu�dy�nek�przy ul.�Szy�ma�now�skie�go 4-4a
w tym�ro�ku�nie�jest�uję�ty�do ter�mo�mo�der�ni�za�cji,�gdyż
na obec�ną�chwi�lę�jest�brak�pro�gra�mu�wspie�ra�ją�ce�go�ter�-
mo�mo�der�ni�za�cję�w Spół�dziel�niach.

DRU�GA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Ka�li�no�wej 13.
Do ko nać za mknię cia za to ki śmiet ni ko wej (drzwi

na klucz i za da sze nie) przy ul. Ka li no wej 11 i ul. Ka li no -
wej 13 – na wzór za to ki śmiet ni ko wej zlo ka li zo wa nej
przy ul. Ka li no wej 15.
Odp.: Za�to�ki�śmiet�ni�ko�we�przy ul.�Ka�li�no�wej 11�i 13
nie�są�usy�tu�owa�ne�na na�szym�te�re�nie.Wnio�sko�wa�ne�za�-
mknię�cie�za�to�ki�śmiet�ni�ko�wej�bę�dzie�moż�li�we�po uzy�-
ska�niu�zgo�dy�od jej�wła�ści�cie�la�oraz�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�nie�ru�cho�mo�ści.�

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Ka�li�no�wej 11.
1. Wy mie nić na wierzch nię chod ni ka na ca łej dłu go ści

bu dyn ku przy ul. Ka li no wej 11,

2. Spo wo do wać na pra wę dro gi we wnętrz nej i chod ni -
ka na od cin ku od bu dyn ku przy ul. Ka li no wej 11
do skrzy żo wa nia z ul. Kor czo ka.
Odp.:� ad.� pkt. 1.� Ze� wzglę�du� na brak� środ�ków
na fun�du�szu�re�mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�-
mie�wy�ko�na�nie�kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go.�W naj�bliż�szym
cza�sie�zo�sta�nie�prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców
an�kie�ta�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie
kwo�ty�fun�du�szu�re�mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�-
nie�prac.��
ad.�pkt. 2.�Dnia 01.08.2019�r.�wy�sto�so�wa�no�pi�smo
do Miej�skie�go�Za�rzą�du�Dróg�i in�fra�struk�tu�ry�in�for�ma�-
tycz�nej�w Za�brzu.�W od�po�wie�dzi�otrzy�ma�li�śmy�in�for�-
ma�cję,�że�zo�sta�nie�wy�ko�na�na�na�pra�wa�ubyt�ków.�Dnia
28.02.2020�r.�wy�sto�so�wa�no�po�now�nie�pi�smo�do MZDiii
o na�pra�wę�dro�gi�we�wnętrz�nej�oraz�chod�ni�ka�na od�cin�ku
od ul.�Ka�li�no�wej 11�do ul.�Kor�czo�ka.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kra�siń�skie�go 26.
Zwra cam się z wnio skiem o:
1. Prze bu do wę ist nie ją cych śmiet ni ków, za da sze nie ich

i moż li wość ich za my ka nia. Ist nie ją ca za bu do wa śmiet -
ni ków za chę ca lu dzi z in nych bu dyn ków na przy wo że nie
i wy rzu ca nie śmie ci a przede wszyst kim jest ogrom ny
pro blem z oso ba mi, któ rzy za ła twia ją tam po trze by fi -
zjo lo gicz ne,

2. Pod łą cze nie na sze go bu dyn ku do sie ci cen tral ne go
ogrze wa nia i wy ko na nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku,

3. Wy mia nę rur wod nych w piw ni cy.
Odp.:� ad.� pkt.� 1. Ze� wzglę�du� na brak� środ�ków
na fun�du�szu�re�mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�-
mie�wy�ko�na�nie�kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go.�W naj�bliż�szym
cza�sie�zo�sta�nie�prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców
an�kie�ta�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie
kwo�ty�fun�du�szu�re�mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�-
nie�prac.�
ad.�pkt. 2.�W prze�pro�wa�dzo�nej�an�kie�cie�miesz�kań�cy
nie�wy�ra�zi�li�zgo�dy�na ucie�pło�wie�nie�i do�cie�ple�nie�bu�-
dyn�ku.
ad.�pkt. 3.�Wy�mia�nę�rur�wod�nych�w piw�ni�cy�wy�ko�na�no.

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Ko�by�liń�skie�go 2.
1. Pro szę o wy mia nę rur wod nych i ka na li za cyj nych

w ca łym pio nie w klat kach scho do wych nr 2-10.
2. Pro szę o wy mia nę drzwi piw nicz nych (od stro ny po -

dwór ka) w klat kach scho do wych nr2 -10.
Odp.:�ad.�pkt. 1�i 2�Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�bę�-
dzie�moż�na�wy�ko�nać� po uzy�ska�niu� zgo�dy�więk�szo�ści

Realizacja wnio sków zgło szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”

w częściach w 2019 r.

Dokończenie ze str. 5



miesz�kań�ców�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�W naj�bliż�szym�cza�sie
zo�sta�nie�w tej� spra�wie�prze�pro�wa�dzo�na�an�kie�ta�wśród
miesz�kań�ców.�

Wnio�sek�nr 5�
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Ka�wi�ka 24.
Pro szę o po sta wie nie ko szy na od pa dy po psie wraz

z ta blicz ka mi o po sprzą ta niu po swo im psie.
Odp.:�Spra�wa�za�ku�pu�oraz�ob�słu�gi�ko�szów�na od�cho�dy
po psach�jest�w kon�sul�ta�cji�z Ra�dą�Dziel�ni�cy.

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Po�rzecz�ko�wej 1.
Pro szę o na pra wę wła zu da cho we go, któ ry jest li chy.
Odp.:�Na�pra�wę�wła�zu�da�cho�we�go�wy�ko�na�no.

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kor�czo�ka 81A.
Pro szę o wy ty cze nie dro gi do jaz do wej do bu dyn ku

przy ul. Kor czo ka 81a i 81 w kie run ku ul. Wol no ści
(obok te re nu skle pu Al di) aby za pew nić bez piecz ny do -
jazd dla miesz kań ców. Wy po wia dam się w imie niu
wszyst kich miesz kań ców ko rzy sta ją cych z do jaz du. Waż -
ne jest też bez piecz ny do jazd ka ret ki Po go to wia Ra tun -
ko we go i bez pro ble mo wy wy wóz śmie ci.
Odp.:�Prze�pro�wa�dzo�na�wi�zja�lo�kal�na�wy�ka�za�ła,�że�nie
ma� po�trze�by� wy�ty�cza�nia� dro�gi� do�jaz�do�wej� z uwa�gi
na fakt,� że� nie� wy�stę�pu�ją� utrud�nie�nia� fak�tycz�ne� ani
praw�ne.

Wnio�sek�nr 8
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Ka�wi�ka 9.
1. Po now nie zgła szam wnio sek o za bu do wa nie ko szy

na śmie ci w ce lu po pra wie nia czy sto ści przy bu dyn kach
na le żą cych do GSM „Lu iza”. Pro po nu ję tę spra wę sfi -
nan so wać z nad wyż ki fi nan so wej Spół dziel ni.

2. Zgła szam wnio sek o suk ce syw ne re mon to wa nie
chod ni ków przy bu dyn kach na le żą cych do GSM „Lu iza”
z nad wyż ki fi nan so wej.
Odp.:�ad.�pkt. 1. Spra�wa�za�ku�pu�oraz�ob�słu�gi�ko�szów
na śmie�ci�jest�w kon�sul�ta�cji�z Ra�dą�Dziel�ni�cy.�

ad.� pkt 2.� Re�mon�ty� chod�ni�ków� moż�na wy�ko�nać:
1.�w przy�pad�ku�gdy�stan�chod�ni�ków�za�gra�ża�zdro�wiu�lub
ży�ciu� użyt�kow�ni�ków.� Re�mont� ta�ki� jest� fi�nan�so�wa�ny
z ogól�nej�pu�li�wszystkich�nie�ru�cho�mo�ści�–�do roz�li�cze�-
nia. 2.�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�da�nej�nie�ru�cho�-
mo�ści. 3. Po uzy�ska�niu�zgo�dy�więk�szo�ści�miesz�kań�ców
ww.�nie�ru�cho�mo�ści�na zwięk�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�-
mon�to�we�go.

Wnio�sek�nr 9
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kra�siń�skie�go 30.
Za mie ścić in for ma cję (ogło sze nie) na klat ce scho do wej:
1. Ja kie obo wiąz ki ma do zor czy ni (oso ba sprzą ta ją ca),
2. Kie dy, tzn. ile ra zy w mie sią cu ma być sprzą ta na

klat ka scho do wa,
3. Pro szę o za in te re so wa nie się miesz ka niem nr 1 – lo -

ka tor ka zmar ła pół ro ku te mu. Miesz ka w nim jej brat,
chy ba nie pła ci za czynsz. Co kil ka dni są tam „ba lan gi”
za kłó ca ją ce spo kój miesz kań ców.
Odp.:�ad.�pkt. 1�i 2. Wy�wie�szo�no�na ta�bli�cy�za�kres
obo�wiąz�ków�pra�cy�do�zor�czy�ni.�Po�nad�to�na stro�nie�in�ter�-
ne�to�wej�na�szej�Spół�dziel�ni�jest�za�miesz�czo�ny�ww.�za�-
kres.
ad.� pkt. 3.� Prze�pro�wa�dzo�na� zo�sta�ła� eks�mi�sja.�Ww.
miesz�ka�nie�w lu�tym�br.�wy�sta�wio�no�na prze�targ�i w tym
sa�mym�mie�sią�cu�zo�sta�ło�za�sie�dlo�ne�przez�no�we�go�na�-
jem�cę.

Wnio�sek�nr 10
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Kor�czo�ka 81A.
Pro szę o wy ko na nie dasz ków nad bal ko na mi na 4 pię -

trze. Jest to je dy ny bu dy nek po ter mo mo der ni za cji, któ -
ry nie po sia da ta kich za da szeń – przez co nisz czy się
ele wa cja oraz bal ko ny.
Odp.:�Ze�wzglę�du�na brak�środ�ków�na fun�du�szu�re�-
mon�to�wym�nie�ru�cho�mo�ści�zle�ci�li�śmy�fir�mie�wy�ko�na�nie
kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go.�W naj�bliż�szym�cza�sie�zo�sta�nie
prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�ców�an�kie�ta�w spra�wie
wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�wyż�sze�nie�kwo�ty�fun�du�szu�re�-
mon�to�we�go,�po�kry�wa�ją�cej�wy�ko�na�nie�prac.�
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Wy ko na ny no wy pod jazd wraz ze za to ką śmiet ni ko wą w nie ru cho mo ści przy ul. Wol no ści 426 w Za brzu.



Wnio�sek�nr 11
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Dzia�ła�czy�Ro�dła 2.
Pro szę o uzu peł nie nie na wierzch ni par kin gu wzdłuż

ul. Po rdzi ka po przez wy sy pa nie tłucz nia. Po przed ni zo -
stał wy płu ka ny przez spły wa ją cą wo dę desz czo wą. 
Odp.:�Te�ren�nie�na�le�ży�doGSM�,,Lu�iza”.�Dnia 01.08.2019
r.�oraz�dnia 28.02.2020�r.�wy�sto�so�wa�no�pi�sma�do MZDiii
o utwar�dze�nie�przy�naj�mniej�tłucz�niem�na�wierzch�ni�par�kin�-
gu�przy ul.�Po�rdzi�ka.

TRZE�CIA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Mio�do�wej 15.
Pro szę o pi sem ne wy ja śnie nie (mo że być w na szym

Biu le ty nie In for ma cyj nym), za pi su do ty czą ce go ele men -
tu skła do we go czyn szu, któ ry pła ci my do GSM „Lu iza”.
Cho dzi o po zy cję: „utrzy ma nie nie ru cho mo ści”. Co
wcho dzi w skład tej po zy cji? Pro szę o roz bi cie tej po zy -
cji na po szcze gól ne czę ści skła do we – w roz bi ciu ile zło -
tych za m2.
Odp.:�Kosz�ty�ad�mi�ni�stra�cyj�ne,�po�dat�ki,�ubez�pie�cze�-
nie� bu�dyn�ków,� usłu�gi� sanitarne: 1,14� zł/m2.� Kosz�ty
utrzy�ma�nia�te�re�nów�zie�lo�nych,�dojść�do bu�dyn�ków: 0,56
zł/m2.� Kosz�ty prze�glą�dów� bu�dow�la�nych,� eks�per�tyz,
kosz�to�ry�sów:�0,21�zł/m2.�in�ne�kosz�ty�(w tym�usłu�gi�ban�-
ko�we,�ob�słu�ga�praw�na,�biu�le�tyn,�ksią�żecz�ki�opłat,�usłu�-
gi� pocz�to�we,� te�le�ko�mu�ni�ka�cyj�ne,� ba�da�nie� bi�lan�su
itp).: 0,17�zł/m2.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej 98.
1. Pro szę roz wią zać pro blem z cią gły mi do pła ta mi

za zu ży ty gaz ziem ny w miesz ka niach klat ki scho do wej
nr 98c. Pro szę za in sta lo wać licz ni ki ga zu osob no dla

każ de go miesz ka nia. Dwa la ta pod rząd by ła pe ty cja
miesz kań ców do Spół dziel ni i nie ma kon kret ne go roz -
wią za nia,

2. Do pro wa dzić do po rząd ku doj ście do kla tek scho do -
wych, wy rów nać upa dłość płyt i kra węż ni ków,

3. Wy rów nać te ren mię dzy bu dyn ka mi nr 98d i nr 100
oraz bu dyn kiem przy ul. Pier ni kar czy ka 2. Wy stę pu ją
tam dziu ry, upa dło ści i nie rów no ści. Na le ży za bro nić
na tym miej scu par ko wa nia sa mo cho dów do staw czych.
Uwzględ nić w zna kach dro go wych, że za kaz par ko wa -
nia do ty czy tak że miesz kań ców.
Odp.:�ad.�pkt. 1. GSM�„Lu�iza”�zle�ci�ła�wy�ko�na�nie�do�-
ku�men�ta�cji�tech�nicz�nej�i kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go�na mo�-
der�ni�za�cję� in�sta�la�cji� ga�zo�wej� wraz� z mon�ta�żem
in�dy�wi�du�al�nych�licz�ni�ków�w ca�łym�bu�dyn�ku.�W naj�bliż�-
szym�cza�sie�zo�sta�nie�prze�pro�wa�dzo�na�wśród�miesz�kań�-
ców�an�kie�ta�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na pod�nie�sie�nie
opłat�na fun�dusz�re�mon�to�wy�w ce�lu�sfi�nan�so�wa�nia�wy�-
ko�na�nia�wy�żej�wy�mie�nio�nych�prac.
ad.�pkt. 2.�Na�pra�wę�doj�ścia�do kla�tek�scho�do�wych
oraz�chod�ni�ka�bę�dzie�moż�na�wy�ko�nać�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�oraz�po uzy�ska�niu�zgo�dy�więk�szo�ści
miesz�kań�ców.
ad.�pkt. 3.�Te�ren�zo�stał�wy�rów�na�ny�a zna�ki�zo�sta�ną
po�sta�wio�ne�do 07.04.2020�r.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.�Spor�tow�ców 14.
Pro si my o za bu do wa nie w bu dyn ku przy ul. Spor tow -

ców 14 po rę czy z par te ru do piw nic w po miesz cze niu piw -
nicz nym. Z po miesz cze nia te go ko rzy sta ją prze waż nie
lo ka to rzy star si do przy no sze nia opa łu z piw nic do miesz -
kań, co po wo du je czę ste po tknię cia i upad ki. Pro si my
o uwzględ nie nie na szej proś by, ko rzy sta jąc z fak tu od by -
wa ją ce go się te raz w tym bu dyn ku re mon tu.
Odp.:�Po�ręcz�wy�ko�na�no.
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Remont kominów  w nieruchomości przy ul. Zielonej 9 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
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Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.
Chro�bo�ka 10.

Wy ko nać do cie ple nie bu dyn ku
oraz in sta la cję cen tral ne go ogrze -
wa nia w bu dyn ku przy ul. Chro bo -
ka 8 i 10.
Odp.: Pod ko�niec�ub.�ro�ku�zo�sta�ło
pod�pi�sa�ne� po�ro�zu�mie�nie� po�mię�dzy
GSM� „Lu�iza”� i WĘ�GLO�KOK�-
SeM Sa�na mo�cy�któ�re�go,�każ�de�go
ro�ku�(po�cząw�szy�od 2020�r.)�bę�dzie
wy�ko�na�na�ter�mo�mo�der�ni�za�cja�wraz
z ucie�płow�nie�niem�jed�ne�go�bu�dyn�ku
przy ul.� Chro�bo�ka� w Ru�dzie� Ślą�-
skiej�–�za zgo�dą�je�go�miesz�kań�ców.
O ko�lej�no�ści�ww.�prac�w po�szcze�gól�-
nych� nie�ru�cho�mo�ściach,� de�cy�du�je
wy�so�kość�pro�cen�to�wa�zgód�wy�ra�żo�-
nych�w prze�pro�wa�dzo�nych�an�kie�tach.�

Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.
Ener�ge�ty�ków 21.

Pro szę o re mont śmiet ni ka tak, aby
moż na by ło go za my kać z po wo du
wie lo krot nych pod pa leń.
Odp.:�Wy�mie�nio�ne� we� wnio�sku
pra�ce� bę�dzie� moż�na� wy�ko�nać
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�oraz�po uzy�ska�niu�zgo�-
dy�więk�szo�ści�miesz�kań�ców.

Wnio�sek�nr 6
człon�ka� za�miesz�ka�łe�go� przy ul.
Ks.�Nie�dzie�li 59-59F.

Pro szę o za bu do wa nie do mo fo nów
elek tro nicz nych w bu dyn ku, przy ul.
Ks. Nie dzie li 59-59f oraz za bu do wa -
nie w nim bal ko nów.
Odp.:�W prze�pro�wa�dzo�nej� dwu�-
krot�nie�an�kie�cie�do�ty�czą�cej�mon�ta�żu
no�wych� do�mo�fo�nów� więk�szo�ścią
gło�sów�wy�ra�żono�zgo�dę�na pod�nie�-

sie�nie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go,�a co
za tym� idzie� zgodę� na�mon�taż� do�-
mo�fo�nów.�GSM�,,Lu�iza”�wy�sta�wi�ła
zle�ce�nie�fir�mie�wy�ko�naw�czej.
W spra�wie� za�bu�do�wy� bal�ko�nów
zle�ci�li�śmy� wy�ko�na�nie� kosz�to�ry�su
ofer�to�we�go�wraz�z kosz�ta�mi�wy�ni�ka�-
ją�cy�mi�z�przy�go�to�wa�nia�ca�łej�in�we�-
sty�cji�(pro�jekt,�po�zwo�le�nie�na bu�do�-
wę).� Orien�ta�cyj�ny� koszt� zo�sta�nie
przed�sta�wio�ny� w an�kie�cie,� ce�lem
wy�ra�że�nia�zgo�dy�na za�cią�gnię�cie�kre�-
dy�tu�i�pod�nie�sie�nie�fun�du�szu�re�mon�-
to�we�go.

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy ul.
Biel�szo�wic�kiej 98.

1. Wnio sku ję o na pra wie nie pod -
jaz du do wóz ków,

2. Wy mia nę ryn ny nad za da sze -
niem do wej ścia do klat ki scho do -
wej. Przed wej ściem do niej w dni
desz czo we stoi wo da.
Odp.:�Pra�ce�wy�mie�nio�ne�we�wnio�-
sku�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.

REALIZACJA WNIOSKóW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WZCz Wy ni ki ba da nia
spra woz da nia
fi nan so we go
GSM „Lu iza”

za rok 2019
Nie�daw�no�za�koń�czy�ło�się�ba�-
da�nie�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�-
go� GSM� „Lu�iza”� za 2019� r.,
któ�re� prze�pro�wa�dził� nie�za�leż�-
ny�bie�gły�re�wi�dent�ze�Ślą�skiej
Fir�my�Au�di�tin�gu� i Do�radz�twa
„AU�DIT”�Spół�ka�z o.o.�w Ka�to�-
wi�cach

Na ww.�Spra�woz�da�nie�fi�nan�-
so�we�skła�da�się:

❖ bi�lans�spo�rzą�dzo�ny�na dzień 31
grud�nia 2019�r.,�któ�ry�po stro�-
nie�ak�ty�wów�i pa�sy�wów�wy�ka�-
zu�je�su�mę: 85 800 025,75 zł;

❖ ra�chu�nek�zy�sków�i strat�za rok
ob�ro�to�wy�od 1�stycz�nia 2019�r.
do 31�grud�nia 2019�r.,�wy�ka�zu�-
ją�cy� zysk� net�to� w wy�so�ko�-
ści: 2 739 795,00 zł;

❖ ze�sta�wie�nie�zmian�w ka�pi�ta�le
wła�snym�za rok�ob�ro�to�wy�od
1�stycz�nia 2019�r.�do 31�grud�-
nia 2019�r.�wy�ka�zu�ją�ce�zwięk�-
sze�nie� ka�pi�ta�łu� wła�sne�go
o kwo�tę: 12 037 915,78 zł;

❖ ra�chu�nek�prze�pły�wów�pie�nięż�-
nych� za rok� ob�ro�to�wy� od
1�stycz�nia 2019�r.�do 31�grud�-
nia 2019�r.�wy�ka�zu�ją�cy�zmniej�-
sze�nie�sta�nu�środ�ków�pie�nięż�-
nych�o kwo�tę: 1 640 552,13 zł.

in�for�ma�cja�do�dat�ko�wa�za�wie�ra�-
ją�ca�wpro�wa�dze�nie�do spra�woz�da�-
nia�fi�nan�so�we�go�oraz�do�dat�ko�we
in�for�ma�cje�i ob�ja�śnie�nia.
Z in�for�ma�cji� za�war�tych
w Spra�woz�da�niu� fi�nan�so�wym
GSM�„Lu�iza”�za 2019�r.�wy�ni�-
ka,�że�sy�tu�acja�fi�nan�so�wo�-eko�-
no�micz�na na�szej� Spół�dziel�ni
jest�pra�wi�dło�wa.

Na pra wio no pod jazd dla wóz ków
do klat ki scho do wej w bu dyn ku
przy ul. Biel szo wic kiej 98 w Ru dzie
Ślą skiej.



Wy�daw�ca: Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Lu�iza”,�41-800�Za�brze,
ul.�Wol�no�ści�412,�e-mail:�gsmluiza@gsmluiza.pl���www.gsmluiza.com.pl
Re�da�gu�je: Ze�spół. Na�kład�5700�egz.

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 3.� na�jem�ca� lo�ka�lu. 6.
część�wa�gi. 9.�myśl�prze�wod�nia. 10.
czar�ny� na�pój. 12.� na�sza� Gór�ni�cza
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa. 14.�obok
Sej�mu. 15.�stan�znisz�cze�nia. 16.�po�-
stać. 19.�tech�nicz�na�dla�kre�śla�rza. 22.
sztucz�ne�je�zio�ro. 25.�czap�ka�no�szo�na
do suk�ma�ny. 26.� twarz� dziec�ka. 27.
przy�czy�na. 28.�obok�kra�sza�nek. 29.�klę�-
pa,� sa�mi�ca� ło�sia. 32.� sze�reg� strza�-
łów. 35.�owoc�tar�ni�ny. 38.�wąż�oku�lar�-
nik. 39.�By�tom�ka�w Za�brzu. 40.�ma�-
ma�ma�my. 41.�za Ura�lem. 42.�zi�mo�wy
mie�siąc. 43.�wierz�bo�we�ba�zie.
Pio�no�wo: 1.�bia�ły�kruk. 2.�spo�sób,
me�to�da. 4.�wzno�szo�ny�od fun�da�men�-

tów. 5.�pod par�te�rem. 6.�skok�akro�ba�-
tycz�ny. 7.�kar�tecz�ka�od li�sto�no�sza. 8.
pły�wa� obok� ska�la�ra. 11.� dwie�war�-
gi. 13.�bi�ją�o brzeg. 17.�Zo�sia�z wier�-
sza�Ju�lia�na�Tu�wi�ma. 18.�bie�lu�teń�ki�re�-
kwi�zyt� wiel�ka�noc�ny. 19.� po�jem�nik
na śmie�ci. 20.�po�chleb�ca. 21.�wie�cze�-
rza�chrze�ści�jan. 22.�le�gat. 23.�pod�no�-
śnik. 24.�kij�w wo�dzie. 30.�ko�ja�rzy�się
z ko�łem. 31.�na�sze�mia�sto. 33.�do�bre
re�zul�ta�ty. 34.�syn�De�da�la. 35.�sprosz�-
ko�wa�ny�ty�toń. 36.�pra�ca. 37.�dzię�gła�-
wa.�

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 15�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

Sekretariat�wew.�35
Czynsze�wew.�31,�32
Dział�wodny�wew.�38
Dział�windykacji�wew.�46
Dział�członkowski�wew.�47,�48
Księgowość�42,�43

Godziny�pracy:
poniedziałek�w go�dzi�nach�od 7.00�do 17.00
wtorek-piątek�w go�dzi�nach�od 7.00�do 15.00.

Te�le�fon�awa�ryj�ny: 508 091 556
czyn�ny�po�nie�dzia�łek�–�pią�tek�
w godz. 15.00-22.00,�

w so�bo�ty,�nie�dzie�le�i świę�ta�czyn�ny
w godz. 7.00-22.00.

Administracje:�
Zabrze�ul.�Jałowcowa�20,�
tel.�32�271�18�94

Ruda�Śląska�ul.�Bielszowicka�98,�
tel.�32�240�11�97

Punkty�kasowe:
Zabrze,� ul.� Jałowcowa� 20,� poniedziałek:
8.00-16.45,�wtorek-piątek:�8.00-15.00.
Ruda�Śląska,�ul.�Floriana�9/4,
poniedziałek-piątek:�10.00-16.00�
Ruda�Śląska,�ul.�Kokota�140,
poniedziałek-piątek:�9.00-16.30
Ru�da�Ślą�ska�–�Ha�lem�ba,�ul.�So�li�dar�no�ści 22
po�nie�działe�k:�7.45-16.30,�
wtore�k-czwarte�k: 7.45-15.30,
piąt�ki:�7.00-15.00.

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

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM


