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Lauerat konkursu z roku 2016 w ka te go rii bal ko ny, ul. Agre sto wa 5

Wczerw�cu� ubie�głe�go� ro�ku�Ra�da
Nad�zor�cza� na�szej� Spół�dziel�ni

po raz� pierw�szy� ogło�si�ła� kon�kurs
na naj�pięk�niej�sze� bal�ko�ny� i ogród�ki
przy�do�mo�we�w za�so�bach�GSM�„Lu�-

Ru�sza�ko�lej�na�edy�cja
iza”.�Ce�lem�kon�kur�su�jest�uzy�ska�nie
ich�es�te�tycz�ne�go�wy�glą�du,�pro�mo�cja
wśród�miesz�kań�ców�osie�dli�dba�ło�ści
o es�te�ty�kę� naj�bliż�sze�go� oto�cze�-
nia�–�zwłasz�cza�bal�ko�nów�i ogród�ków
przy�do�mo�wych.� Po�nie�waż� kon�kurs
ten�spo�tkał�się�z du�żym�za�in�te�re�so�wa�-
niem�miesz�kań�ców�na�szych�za�so�bów
(pi�sa�li�śmy�o nim�sze�ro�ko�w wy�da�niu
na�sze�go�Biu�le�ty�nu� In�for�ma�cyj�ne�go
z wrze�śnia 2016�r.)�za�pa�dła�de�cy�zja,
aby�tę�po�mysł�kon�ty�nu�ować�w la�tach
na�stęp�nych.�Dla�te�go�na str.�9-10�za�-
miesz�cza�my� Re�gu�la�min� kon�kur�su
i wzór�zgło�sze�nia�uczest�nic�twa�w kon�-
kur�sie�(do wy�cię�cia).�
Za�chę�ca�my�za�tem�wszyst�kich�tych,

któ�rzy�po�sia�da�ją�bal�ko�ny�lub�opie�ku�-
ją� się� przy�do�mo�wy�mi� „grząd�ka�mi
i ra�ba�ta�mi”�do wzię�cia�w nim�udzia�-
łu.�Na zwy�cięz�ców�cze�ka�ją�na�gro�dy
i oko�licz�no�ścio�we�dy�plo�my.�
Wy�ni�ki� kon�kur�su� ogło�si�my� we

wrze�śniu�br.�na ła�mach�na�sze�go�Biu�-
le�ty�nu�In�for�ma�cyj�ne�go�–�wraz�z ob�-
szer�nym�ser�wi�sem�zdję�cio�wym.�

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�ków
na�szej�Spół�dziel�ni,�któ�re�od�by�-

ło� się� w dniach 25, 26� i 27� kwiet�-
nia 2017�r. prze�bie�gło�w at�mos�fe�rze�rze�-
czo�wej�dys�ku�sji�o tym�co�zo�sta�ło�wy�-
ko�na�ne�wmi�nio�nym�ro�ku�oraz�ja�kie�za�-
da�nia�przed na�mi�w ko�lej�nych�mie�sią�-
cach.� Dys�ku�sja� na po�szcze�gól�nych
czę�ściach� WZCz� kon�cen�tro�wa�ła� się
wo�kół�spraw�do�ty�czą�cych�moż�li�wo�ści
dal�szej�po�pra�wy�wa�run�ków�za�miesz�-
ki�wa�nia.�De�cy�du�ją�cy�wpływ�na to�ma

nie� tyl�ko� wy�so�kość� gro�ma�dzo�nych
środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�po�-
szcze�gól�nych�nie�ru�cho�mo�ści�ale�i do�-
bra�współ�pra�ca�z wła�dza�mi�miast�Za�-
brze�i Ru�da�Ślą�ska.�
Jak� po�ka�za�ły� mi�nio�ne� la�ta,� waż�ne

zna�cze�nie�ma�ją�rów�nież�pro�gra�my�pro�-
eko�lo�gicz�ne�uru�cha�mia�ne�przez�Wo�je�-
wódz�ki�Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska
i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach.�

Dokończenie na str. 2

Ru�sza�ko�lej�na�edy�cja
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Na sza Spół dziel nia, ja ko jed -
na z nie wie lu w na szym re gio nie, po -
tra fi bar dzo efek tyw nie wy ko rzy sty -
wać moż li wo ści ofe ro wa ne przez
pro gra my fir mo wa ne przez WFO -
ŚiGW. Po twier dze niem te go są

na przy kład efek ty kil ku let nie go
Pro gra mu „KAW KA”.
W te�go�rocz�nych� trzech� czę�ściach

WZCz� wzię�ło� w su�mie� udział 163
człon�ków.�Na str. 2�i 3�na�sze�go�Biu�le�-
ty�nu�za�miesz�cza�my�frag�men�ty�Pro�to�-
ko�łu�ob�rad�te�go�rocz�ne�go�WZCz,�po�-
rzą�dek�ob�rad�we�dług�któ�re�go�prze�bie�-
ga�ły�po�szcze�gól�ne�ze�bra�nia�oraz�har�-
mo�no�gram�ze�brań�WZCz�w czę�ściach.
Człon�ko�wie�po�-

zy�tyw�nie�od�nie�śli
się� za�rów�no
do spra�woz�da�nia
Ra�dy�Nad�zor�czej
jak� i Za�rzą�du
S p ó ł �d z i e l �n i
za 2016�r.�Nie�bu�-
dzi�ło� za�strze�żeń
spra�woz�da�nie� fi�-
nan�so�we�szcze�gó�-
ło�wo�przed�sta�wia�-
ją�ce�sy�tu�ację�eko�-
no�micz�ną� GSM
„Lu�iza”� w 2016
rok.�Zo�sta�ło�ono�przed�sta�wio�ne�wraz
z opi�nią�bie�głe�go�re�wi�den�ta�z prze�pro�-
wa�dzo�ne�go�ba�da�nia�bi�lan�su.
Z prze�sta�wio�nych�na trzech�ze�bra�-

niach�WZCz 2017�r.�spra�woz�dań�i in�-
for�ma�cji�wy�ni�ka,� że�w na�szej�Spół�-

dziel�ni� pro�wa�dzo�na go�spo�dar�ka� fi�-
nan�so�wo�-eko�no�micz�na oraz� spo�sób
za�rzą�dza�nia� Spół�dziel�nią� nie� bu�dzi
za�strze�żeń.�GSM�„Lu�iza”�ma�sta bil -
ne fun da men ty fi nan so wo -eko no -
micz ne po zwa la ją ce jej funk cjo no -
wać bez pro ble mów w la tach na stęp -
nych. Nie�by�ło�za�tem�żad�nym�za�sko�-

cze�niem,�że�zde�-
cy�do�wa�na więk�-
szość� człon�-
ków� –� uczest�ni�-
ków�WZCz 2017
r.� opo�wie�dzia�ła
się�za udzie�le�niem
ab�so�lu�to�rium�Za�-
rzą�do�wi� na�szej
Spół�dziel�ni.�
Pod�czas� te�go�-

rocz�ne�go� WZCz
zgło�szo�no� w su�-
mie 40�wnio�sków.

Zde�cy�do�wa�na więk�szość�z nich�do�ty�-
czy�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.
Ad�re�sa�tem�kil�ku�zgło�szo�nych�wnio�-
sków�są�wła�dze�mia�sta�Za�brze�i mia�-
sta�Ru�da�Ślą�ska.�W spra�wie�re�ali�za�cji
ta�kich�wnio�sków,�Za�rząd�na�szej�Spół�-
dziel�ni�zwró�cił�się�pi�sem�nie�do władz
ww.�miast.�

Na stro�nach�4,�5,�8,�9�pu�bli�ku�je�my
wy�kaz�zgło�szo�nych�wnio�sków.�O ich
re ali za cji po in for mu je my w ko lej -
nym wy da niu na sze go Biu le ty nu
In for ma cyj ne go, któ re uka że się
jesienią br.

Podsumowanie minionego roku
i określenie nowych zadań

Dokończenie ze str. 1

I. Część Walnego Zebrania
Członków. 25.04.2017 r. –�Ha�la
Spor�to�wa�MOSiR�w Za�brzu�przy ul.
Wol�no�ści 402,� godz. 17:00� –� dla
człon�ków� za�miesz�ku�ją�cych
przy ul. 1-go� Ma�ja, 3-go� Ma�ja,
Agre�sto�wej,�Ba�na�chie�wi�cza,�Boh.
War�szaw�skich,�Bu�chen�wald�czy�ków,
Cze�re�śnio�wej,�Gen.�de�Gaul�le'a,�Go�-
ethe�go,�He�we�liu�sza,� Ja�łow�co�wej,
Ko�wal�ska,� Kor�czo�ka� od nr 54
do nr 71,�Lesz�czy�no�wej,�Mi�kul�czyc�-
ka,�Moch�nac�kie�go,�Ol�cho�wej,� Pa�-
de�rew�skie�go,�Po�rdzi�ka,�Ra�ta�ja,�Ro�-
ose�vel�ta,�Rost�ka,�Szy�ma�now�skie�go,
Śc.�Gór�ni�cza,�Trę�bac�ka,�W.�Wa�lew�-
skie�go,�Żnień�skiej�oraz�człon�ko�wie
za�ło�ży�cie�le – okrę gi wy bor -
cze I, IV, VIII.

II. Część Walnego Zebrania
Członków. 26.04.2017 r. –�Ha�la
Spor�to�wa�MOSiR�w Za�brzu�przy ul.
Wol�no�ści 402,� godz. 17:00� – dla
człon�ków�za�miesz�ku�ją�cych�przy ul.
Bar�lic�kie�go,�Bro�la,�Dz.�Ro�dła,�Ja�ni�-
ka,�Ka�li�no�wej,�Ka�wi�ka,�Kno�sa�ły,
Ko�by�liń�skie�go,�Kor�czo�ka�od nr 72
do nr 91,�Kos�sa�ka,�Kra�siń�skie�go,
Lom�py,�Mał�go�rza�ty,�Mi�ko�łow�skiej,
Mo�drze�wio�wej,�P.�Skar�gi,�Orze�cho�-
wej,�Po�rzecz�ko�wej,�Przy Pro�chow�-
ni,�Raj�skiej,�Sie�ra�kow�skie�go,�Si�kor�-
skie�go,�Wę�giel�nej,� Zjed�no�cze�nia,
Ty�skiej,�Wol�no�ści�–�okrę gi wy bor -
cze III, V, VII.

III. Część Wal ne go Ze bra nia
Człon ków. 27.04.2017 r. –�Ha�la
Spor�to�wa� „Zgo�da”�w Biel�szo�wi�-
cach� przy ul.� Spor�tow�ców 10,
godz. 17:00� –� dla� człon�ków� za�-
miesz�ku�ją�cych� przy ul.� –� Be�ma,
Biel�szo�wic�kiej,�Chro�bo�ka,�Ener�ge�-
ty�ków,�Fiń�ska,�Jan�kow�skie�go,�Jed�-
no�ści,�Kin�gi,�Ko�ko�ta,�Ks.�Nie�dzie�-
li,�Mie�ro�sław�skie�go,�Mię�dzy�blo�ko-
wej,�Mio�do�wej,�Na Pia�ski,� Pa�de�-
rew�skie�go,�Pier�ni�kar�czy�ka,�Pio�nie�-
rów,� Rów�no�le�gła,� So�li�dar�no�ści,
Spor�tow�ców,� Za�men�ho�fa,� Zie�lo�-
nej�–�okrę gi wy bor cze II, VI, IX.

harmonogram
zebrań 
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Po rzą dek ob rad
1.�Otwar�cie�Ze�bra�nia�przez�człon�ka

Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”.
2.�Wy�bór� Pre�zy�dium� Ze�bra�nia

w skła�dzie:�Prze�wod�ni�czą�cy,�Se�-
kre�tarz�i dwóch�Ase�so�rów.

3.�Przy�ję�cie�po�rząd�ku�ob�rad�Wal�-
ne�go� Zgro�ma�dze�nia� Człon�ków
w czę�ściach.�

4.�Stwier�dze�nie� pra�wi�dło�wo�ści
zwo�ła�nia�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�-
nia�Człon�ków�w czę�ściach�oraz
je�go�zdol�no�ści�do po�dej�mo�wa�nia
uchwał.

5.�Wy�bór� Ko�mi�sji� Skru�ta�cyj�nej
i Wnio�sko�wej.

6.�Spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�zor�czej
z dzia�łal�no�ści�za rok 2016.

7.�Spra�woz�da�nie� Za�rzą�du� z dzia�-
łal�no�ści�GSM� „Lu�iza”� za rok
2016.

8.�Spra�woz�da�nie� fi�nan�so�we�GSM
„Lu�iza”� za rok 2016� wraz
z przed�sta�wie�niem�opi�nii�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.

9.�Dys�ku�sja� nad spra�woz�da�nia�mi.
10.�Pod�ję�cie�uchwał� (Uchwa�ły� zgło�-

szo�ne�przez�Za�rząd�GSM�„Lu�iza”):
❖ w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�-

woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Ra�dy
Nad�zor�czej�za rok 2016,

❖ w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�-
woz�da�nia� z dzia�łal�no�ści� Za�-
rzą�du�za rok 2016,

❖ w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�-
woz�da�nia� fi�nan�so�we�go� za
rok 2016,

❖ w spra�wie�po�dzia�łu�nad�wyż�ki
bi�lan�so�wej�za rok 2016,

❖ w spra�wie�udzie�le�nia�ab�so�lu�-
to�rium�Za�rzą�do�wi,

❖ w spra�wie�okre�śle�nia�naj�wyż�-
szej�su�my�zo�bo�wią�zań,

❖ w spra�wie�wy�ra�że�nia� zgo�dy
na zby�cie� nie�ru�cho�mo�ści� lo�-
ka�lo�wej� w try�bie� za�mia�ny;
dot.�ul.�Ja�łow�co�wa 20.

❖ w spra�wie�wy�ra�że�nia� zgo�dy
na zby�cie� nie�ru�cho�mo�ści� lo�-
ka�lo�wej� w try�bie� za�mia�ny;
dot.�ul.�P.�Skar�gi 4.

11.�Wol�ne�wnio�ski,�za�py�ta�nia�–�dys�-
ku�sje.

12.�Za�mknię�cie�ob�rad.

Zgod�nie� z art. 39� § 1� usta�wy
z dnia 16.09.1982�r.�Pra�wo�Spół�dziel�cze,
w związ�ku� z art. 8ˆ3� pkt 1� usta�wy
z dnia 14.06.2007� r.� o zmia�nie� usta�wy
o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych� oraz
zmia�nie� nie�któ�rych� in�nych� ustaw
–�w dniach 25, 26, 27.04.2017�r.�od�by�ło
się�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�ków�Gór�-
ni�czej� Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej� „Lu�-
iza”�w Za�brzu�w czę�ściach.

Na ob�ra�dy�WZCz�w czę�ściach�przy�by�-
ło�upraw�nio�nych 163�człon�ków,�zdol�nych
do ob�ra�do�wa�nia�i po�dej�mo�wa�nia�uchwał
oraz� do zgła�sza�nia�wnio�sków.�W ob�ra�-
dach�uczest�ni�czy�li�rów�nież�zwo�łu�ją�cy�ob�-
ra�dy�WZCz�–�człon�ko�wie�Za�rzą�du:

Pre�zes� Za�rzą�du�mgr� inż.�Wal de mar
Chwist oraz V�-ce� Pre�zes� Za�rzą�du�mgr
Sa bi na Mick.

Ob�ra�dy� pierw szej czę�ści� Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”
otwo�rzył�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Nad�zor�-
czej�Eu ge niusz Jar czyk.

Ob�ra�dy�dru giej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”�otwo�-
rzył�czło�nek�Ra�dy�Nad�zor�czej�Edward
Foj cik.

Ob�ra�dy�trze ciej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”�otwo�-
rzył�czło�nek�Ra�dy�Nad�zor�czej�Ka zi mierz
Gon sior.

Każ�da�z czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia
wy�bra�ła�Pre�zy�dium�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�-
nia.

Od re dak cji. W pra cach Pre zy dium po -

szcze gól nych cze ści WZCz uczest ni czy -

ło 12 człon ków na szej Spół dziel ni. 

Przy�ję�cie� Po�rząd�ku� Ob�rad:� Ogó�łem
gło�so�wa�ło 157 upraw�nio�nych,� w tym
za: 146,�prze�ciw: 2 wstrzy�ma�ło�się: 9.

Każ�da�z czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia
wy�bra�ła�Ko�mi�sję�Skru�ta�cyj�no�-Wnio�sko�-
wą�oraz�Wy�bor�czą.

Od re dak cji. W su mie w pra cach ww.

Ko mi sji po szcze gól nych czę ści WZCz

uczest ni czy ło 9 człon ków na szej Spół -

dziel ni.

W ob�ra�dach�Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia
udział�wzię�ło 163 upraw�nio�nych�do gło�-
so�wa�nia� na ogól�ną� licz�bę 2034 upraw�-
nio�nych�człon�ków�GSM�„Lu�iza”.

Na po�szcze�gól�nych�czę�ściach�Wal�ne�-
go�Zgro�ma�dze�nia�przed�sta�wio�ne�zo�sta�-
ły:� spra�woz�da�nie� z dzia�łal�no�ści� Ra�dy
Nad�zor�czej�i Za�rzą�du�za rok 2016,�spra�-
woz�da�nie�fi�nan�so�we�za rok 2016�wraz
z opi�nią�bie�głe�go�re�wi�den�ta�z prze�pro�-
wa�dzo�ne�go�ba�da�nia�bi�lan�su�za 2016� r.
Nad spra�woz�da�nia�mi�od�by�ły�się�dys�ku�-
sje.

Prze�wod�ni�czą�cy� Pre�zy�dium� po�szcze�-
gól�nych� czę�ści�Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia
wy�stą�pi�li�z wnio�skiem�o pod�ję�cie�uchwał
w na�stę�pu�ją�cych�spra�wach:

■ Uchwa ła Nr 1/2017 w spra�wie�za�-
twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści
Ra�dy�Nad�zor�czej�za rok 2016.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 154,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło
się: 9. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 2/2017 w spra�wie�za�-
twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści
Za�rzą�du�za rok 2016.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 156,�prze�ciw: 1,�wstrzy�ma�ło
się: 6. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 3/2017 w spra�wie�za�-
twier�dze�nia� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go
za rok 2016.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 158,�prze�ciw: 1,�wstrzy�ma�ło
się: 4 Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 4/2017 w spra�wie�po�-
dzia�łu�nad�wyż�ki�bi�lan�so�wej�za rok 2016.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 159,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło
się: 4. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 5/2017 w spra�wie
udzie�le�nia� ab�so�lu�to�rium� Pre�ze�so�wi� Za�-
rzą�du� mgr� inż.� Wal�de�ma�ro�wi� Chwist
za dzia�łal�ność�w ro�ku 2016.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 156,�prze�ciw: 3,�wstrzy�ma�ło
się: 4. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 6/2017 w spra�wie
udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium V�-ce�Pre�zes�Za�-
rzą�du�mgr�Sa�bi�nie�Mick� za dzia�łal�ność
w ro�ku 2016.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 154,�prze�ciw: 2,�wstrzy�ma�ło
się: 7. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 7/2017w�spra�wie�okre�-
śle�nia�naj�wyż�szej�su�my�zo�bo�wią�zań�ja�ką
spół�dziel�nia�mo�że�za�cią�gnąć.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 147,�prze�ciw: 9,�wstrzy�ma�ło
się: 7. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 8/2017 w spra�wie�wy�-
ra�że�nia�zgo�dy�na zby�cie�nie�ru�cho�mo�ści
lo�ka�lo�wej�w try�bie�za�mia�ny�–�dot.�ul.�Ja�-
łow�co�wa 20.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 157,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło
się: 6. Uchwa�łę�przy ję to.

■ Uchwa ła Nr 9/2017 w spra�wie�wy�ra�-
że�nia�zgo�dy�na zby�cie�nie�ru�cho�mo�ści�lo�ka�-
lo�wej�w try�bie�za�mia�ny�–�dot.�ul.�P.�Skar�gi 4.

Ogó�łem�gło�so�wa�ło 163 upraw�nio�nych,
w tym�za: 150,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło
się: 13. Uchwa�łę�przy ję to.

Pro to kół z ob rad (frag men ty)
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Wnio ski zgło szo ne pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”
w częściach w dniach 25, 26 i 27 kwiecień 2017 r.

PIErW SZA CZęŚć WAl NE GO ZGrO MA DZE NIA:

Wnio sek nr 1 
ul. Mi kul czyc ka 4a/3 – 1)�pro�szę�pod�łą�czyć�blok�miesz�-

kal�ny�przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4-4a�do nit�ki�cie�płow�ni�czej,
któ�ra�znaj�du�je�się 5�me�trów�od bu�dyn�ku.�Po�ro�zu�mieć�się
z ZPEC. 2)�wy�ko�nać�dro�gę�do�jaz�do�wą�do blo�ku�przy ul.�Mi�-
kul�czyc�kiej 4-4a�–�po�ro�zu�mieć�się�z UM�Za�brze.

Wnio sek nr 2 
ul. lesz czy no wa 2b/3 – 1)�pro�szę�o wy�mia�nę�drzwi�wej�-

ścio�wych�do klat�ki�blo�ku�po�nie�waż�jest:�ze�rwa�ny�za�wias
dol�ny�u drzwi.�Tym�cza�so�wo�jest�umo�co�wa�ny�na jed�nej�śru�-
bie�dla�te�go�źle�się�za�my�ka�ją�i jest�szpa�ra�od klam�ki�aż�do do�-
łu. 2)�pro�szę�o wy�mia�nę�drzwi�wej�ścio�wych�do piw�ni�cy
są�uszko�dzo�ne�i trud�no�za�mknąć�na klucz,�każ�dy�wcho�dzi
kto�chce. 3)�pro�szę�o spraw�dze�nie�co�jest�przy�czy�ną,�że�wo�-
da�w dni�desz�czo�we�i po zi�mie�spły�wa�po ścia�nie�z pierw�-
sze�go�pię�tra�na par�ter�i mam�su�fit�bal�ko�nu�mo�kry,�od�pry�-
sku�je�far�ba�i tynk,�choć�ma�lu�ję�co�ro�ku. 4)�pro�szę,�że�by
na na�stęp�nym�ze�bra�niu�by�ło�na�gło�śnie�nie.

Wnio sek nr 3
ul. Gen. de Gaul le’a 28/2; 30a/7 Ni�niej�szym�wno�si�my

o: 1)�wy�ko�na�nie�re�no�wa�cji�śmiet�ni�ka�na za�ple�czu�bu�dyn�ku
nr 30�i 30a,�upo�rząd�ko�wać�po�jem�ni�ki�na se�gre�ga�cję�śmie�-
ci,�wy�ko�nać�chod�nik�w ce�lu�doj�ścia�do śmiet�ni�ków�j.�w z pu�-
zli�za�miast�as�fal�to�wej,�utwar�dzić�oto�cze�nie�śmiet�ni�ka�jw. 2)
zo�bo�wią�zać� Za�rząd� i Ra�dę� Nad�zor�czą� GSM� „Lu�iza”
do pod�ję�cia�roz�mów�(pil�ne)�z wła�dza�mi�mia�sta�Za�brze�w ce�-
lu�pod�łą�cze�nia C.O.�do bu�dyn�ków�przy ul.�Gen.�de�Gaul�-
le’a 24-30a,�ul.�Szy�ma�now�skie�go,�ul.�Go�ethe�go,�ul. 3-Ma�-
ja�i ul.�Kra�siń�skie�go�(co�da�lej�z pro�gra�mem�„KAW�KA”�dla
ww.�nie�ru�cho�mo�ści). 3)�Za�żą�dać�od władz�mia�sta�ana�li�zy
uciąż�li�wo�ści�eko�lo�gicz�nej�(ha�łas,�spa�li�ny�itp.)�no�wo�wy�bu�-
do�wa�ne�go�par�kin�gu�w ob�rę�bie�ulic:�Gen.�de�Gaul�le’a,�Szy�-
ma�now�skie�go�i Na�ru�to�wi�cza.�Ww.�par�king�bez�po�śred�nio
przy�le�ga�do nie�ru�cho�mo�ści�GSM�„Lu�iza”�przy ul.�Gen.�de
Gaul�le’a 24-30a�i po�gar�sza�wa�run�ki�za�miesz�ki�wa�nia�kil�ku�-
dzie�się�ciu�człon�ków�GSM�„Lu�iza”,�ich�dzie�ci�oraz�ro�dzin.
Po�nad�to�Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�po�wi�nien�pod�jąć�roz�mo�wy
z wła�ści�cie�lem�ww.�par�kin�gu�w ce�lu�udo�stęp�nie�nia�pew�nej
ilo�ści�miejsc�par�kin�go�wych�dla�miesz�kań�ców�za�so�bów�GSM
„Lu�iza”�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 24-30a.�Udo�stęp�nie�nie�po�-
win�no�być�nie�od�płat�ne�po�nie�waż�ww.�par�king�za�brał�kil�ka
miejsc�par�kin�go�wych�na�szym�miesz�kań�com�oraz�ga�ra�że.

Wnio sek nr 4
ul. Ba na chie wi cza 17 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�-

du�GSM�„Lu�iza”�o po�sa�dze�nie�ży�wo�pło�tu�wo�kół�na�szej�po�-
se�sji.�Za po�zy�tyw�ne�za�ła�twie�nie�na�szej�proś�by�dzię�ku�je�my.

Wnio sek nr 5
ul. Go ethe go 16/6 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o: 1)�pod�łą�cze�nie�do sie�ci�miej�skiej�cen�tral�-
ne�go�ogrze�wa�nia�i cie�płej�wo�dy. 2)�ocie�ple�nie�bu�dyn�ku�i wy�-
ko�na�nie�dre�na�żu�przed no�to�rycz�nym�za�le�wa�niem�piw�nic. 3)
re�mont�dro�gi�do�jaz�do�wej�i wy�ko�na�nie�blo�ka�dy�na wjeź�dzie
do po�se�sji,�aby�par�king�był�wy�ko�rzy�sta�ny�tyl�ko�przez�miesz�-
kań�ców�tej�po�se�sji.

Wnio sek nr 6
ul. lesz czy no wa 4b/15 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�-

rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o: 1)�po�sta�wie�nie�w miej�sce�spa�lo�ne�-
go,� zde�wa�sto�wa�ne�go� śmiet�ni�ka� no�we�go,� za�da�szo�ne�go
przy ul.�Lesz�czy�no�wej. 2)�od�bu�do�wa�nie�ła�wek�przed klat�-
ka�mi�i przy pia�skow�ni�cy�ul.�Lesz�czy�no�wa 4,4a, 4b. 3)�roz�-
dzie�le�nie�wspól�ne�go�za�bez�pie�cze�nia�oświe�tle�nia�klat�ki�scho�-
do�wej�i do�mo�fo�nu�na od�dziel�ne,�nie�za�leż�ne�od sie�bie. 4)
wy�ko�na�nie�scho�dów�na zej�ście�spod�blo�ku�przy ul.�Lesz�-
czy�no�wej 4�do par�kin�gu�przy ul.�Mo�drze�wio�wej.

Wnio sek nr 7
ul. Kor czo ka 70/12 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o po�ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej,�wy�mia�nę
do�mo�fo�nu,�uzu�peł�nie�nie�ży�wo�pło�tu�wo�kół�bu�dyn�ku,�wy�rów�-
na�nie�dro�gi�wjaz�do�wej�na po�dwór�ko�(dot.�wjaz�du�odOl�cho�-
wej),�prze�gląd�(na�pra�wa)�in�sta�la�cji�elek�trycz�nej�na klat�ce�scho�-
do�wej�(co�jest�po�wo�dem�czę�ste�go�prze�pa�la�nia�się�ża�ró�wek?).

Wnio sek nr 8
ul. Gen. de Gaul le’a 30/4 Zwra�cam�się�do Za�rzą�du�GSM

„Lu�iza”�zwnio�skiem�owy�mia�nę�drzwi�wej�ścio�wych�ww.�klat�-
ki�od uli�cy�i od pla�cu.�Wnio�sek�skła�dam�w imie�niu�wszyst�-
kich�miesz�kań�ców�ww.�klat�ki.�Pro�szę�o in�for�ma�cję�na ja�kim
eta�pie�znaj�du�ją�się�pra�ce�zwią�za�ne�z pod�łą�cze�niem�na�szych�kla�-
tek�(de�Gaul�le’a 24�do 30a)�do sie�ci�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia.

Wnio sek nr 9
ul. lesz czy no wa 7/7 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o re�mont�śmiet�ni�ka�oraz�upo�rząd�ko�wa�nie�te�-
re�nu�wo�kół�śmiet�ni�ka�przy blo�ku�Lesz�czy�no�wa 7.�Za�zie�le�-
nie�nie�te�re�nu�wy�ko�na�nie�utwar�dzeń�–�chod�ni�ków�–�i od�wod�-
nień,�dzię�ki�któ�rym�w cza�sie�desz�czu�zie�mia�nie�bę�dzie�spłu�-
ki�wa�na�na uli�cę�Lesz�czy�no�wą�i do ka�na�li�za�cji.�Wpro�wa�dzić
za�kaz�i in�for�ma�cję�o za�ka�zie�do�kar�mia�nia�pta�ków�(go�łę�bi).

Wnio sek nr 10
ul. lesz czy no wa 7/7 Ze�wzglę�du�na kry�tycz�ną�sy�tu�ację

par�ko�wa�nia�sa�mo�cho�dów�w re�jo�nie�uli�cy�Lesz�czy�no�wej,
stwo�rzyć�no�we�miej�sca�par�ko�wa�nia�sa�mo�cho�dów�wy�ko�-
rzy�stu�jąc�miej�sca�u zbie�gu�ulic:�Ka�wi�ka,�Kar�czew�skie�go,
Po�rdzi�ka,�Lesz�czy�no�wa.
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Wnio sek nr 11
ul. Gen. de Gaul le’a 26a/6: Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�-

rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o na�pra�wę�scho�dów�przed klat�ką�scho�-
do�wą�od stro�ny�po�dwó�rza�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le;�a 26a,
wsta�wie�nie�drzwi�do piw�ni�cy�we�wnątrz�bu�dyn�ku�(zo�sta�ły
skra�dzio�ne)�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 26a,�wy�mia�nę�drzwi
wej�ścio�wych�od stro�ny�uli�cy�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 26a,
po�pra�wie�nie�po�ma�lo�wa�nych�ścian�przy drzwiach�wej�ścio�-
wych�od stro�ny�uli�cy�i po�dwó�rza�przy ul.�Gen.�de�Gaul�-
le’a 26a�(pod wpły�wem�wil�go�ci�far�ba�wraz�z gła�dzią�pę�ka
i two�rzą�się�tzw.�pę�che�rze,�wszyst�ko�od�pa�da�ze�ścian).

Wnio sek nr 12
Wnio sek nie pod pi sa ny. Nie�pu�bli�ku�je�my�wnio�sków

ano�ni�mo�wych.

Wnio sek nr 13
ul. Ja łow co wa 18/3 Zo�bo�wią�zać� Ra�dę� Nad�zor�czą

do omó�wie�nia�w za�kre�sie�ich�wy�ko�na�nia�wnio�sków�wnie�-
sio�nych�rok�wcze�śniej�naWal�nym�Zgro�ma�dze�niu�–�wnio -

sek wy łą czo ny spod gło so wa nia ja ko bez za sad ny: stan re -

ali za cji po szcze gól nych wnio sków jest na bie żą co pu bli -

ko wa ny w Biu le ty nie In for ma cyj nym Spół dziel ni.

Wnio sek nr 14
ul. Ja łow co wa 18/3 Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�ma�zo�bo�wią�zać

Za�rząd�i Ra�dę�Nad�zor�czą�do wska�zy�wa�nia�do�kład�niej�pod�-
sta�wy�praw�nej�w każ�dym�pi�śmie�wy�cho�dzą�cym�zGSM�„Lu�-
iza”�–�wnio sek wy łą czo ny spod gło so wa nia ja ko bez za sad -

ny: nie ma moż li wo ści za sto so wa nia w każ dej spra wie.

Wnio sek nr 15
ul. Ja łow co wa 18/3 – wno�szę�o zo�bo�wią�za�nie�Za�rzą�du

do od�po�wia�da�nia�na każ�de�pi�smo,�któ�re�wpły�nie�do GSM
„Lu�iza”� w cią�gu 14� dni� od da�ty� wpły�nię�cia,� nad�zór
nad tym�ma�spra�wo�wać�Ra�da�Nad�zor�cza�a na Wal�nym
Zgro�ma�dze�niu�ma�obo�wią�zek�przed�sta�wić�spra�woz�da�nie
z tej�ak�tyw�no�ści�- wnio sek wy łą czo ny spod gło so wa nia ja -

ko nie zgod ny z prze pi sa mi.

Wnio sek nr 16
ul. 3-go Ma ja 37a/6 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�doZa�rzą�du�GSM

„Lu�iza”�o uszczel�nie�nie�da�chu�przy po�se�sji 37a 3-go�Ma�ja.
Na wnio ski nr od 1 do 11 oraz 16 pierw sza część WZCz

gło so wa ła w na stę pu ją cy spo sób:
Gło so wa ło: 57 upraw nio nych, za: 52 prze ciw: 0,

wstrzy ma ło się: 5

DrU GA CZęŚć WAl NE GO ZGrO MA DZE NIA:

Wnio sek nr 1
ul. Ka wi ka 26/9 Do�ty�czy�zmia�ny�or�ga�ni�za�cji�ru�chu�ko�-

ło�we�go� na skrzy�żo�wa�niu� ul.� Mo�drze�wio�wej�-Ka�wi�ka.
W związ�ku�z za�bu�do�wa�niem�śmiet�ni�ka�przy ul.�Ka�wi�ka 26
wno�szę�by�Za�rząd�Spół�dziel�ni�pi�smem�doUrzę�du�Miej�skie�-
go�w Za�brzu�za�pro�po�no�wał�zmia�nę�or�ga�ni�za�cji�ru�chu�w na�-

stę�pu�ją�cy�spo�sób:�od ww.�skrzy�żo�wa�nia�wzdłuż�blo�ku�Ka�-
wi�ka 26�w kie�run�ku�do ul.�Po�rzecz�ko�wej�wpro�wa�dzić�ruch
jed�no�kie�run�ko�wy.�Mo�ty�wu�je�to�tym,�że: 1)�lo�ka�to�rzy�mu�-
szą�prze�cho�dzić�mię�dzy�sa�mo�cho�da�mi�do śmiet�ni�ka�–�nie�-
bez�piecz�ne, 2)�miesz�kań�cy�blo�ków�nr 28, 30, 32�prze�cho�-
dząc�przez�jezd�nię�ma�ją�ogra�ni�czo�ną�wi�docz�ność�–�nie�bez�-
piecz�ne, 3)�sa�mo�cho�dy�wjeż�dża�ją�ce�na skrzy�żo�wa�nie,�mi�-
mo�pierw�szeń�stwa�prze�jaz�du,�nie�są�w sta�nie�wje�chać�(brak
wjaz�du�i sto�ją�na skrzy�żo�wa�niu�–�nie�bez�piecz�ne).

Wnio sek nr 2
ul. Ka wi ka 24/8 Wzwiąz�ku�z czę�sty�mi�za�tru�cia�mi�i wy�-

bu�cha�mi�ga�zu�pro�po�nu�ję�za�kup�z fun�du�szu�re�mon�to�we�go
i za�in�sta�lo�wa�nie�w miesz�ka�niach�czuj�ni�ków�stę�że�nia�ga�zu.

Wnio sek nr 3
ul. Kra siń skie go 28/4 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�-

du�GSM�„Lu�iza”�o: 1)�wnio�sku�je�(po�now�nie)�o wy�mia�nę
drzwi�wej�ścio�wych�do klat�ki�scho�do�wej�nr 28�przy ul.�Kra�-
siń�skie�go�w Za�brzu.�Obec�nie�użyt�ko�wa�ne�drzwi�nie�na�da�-
ją�się�już�do użyt�ku, 2)�plac�na po�dwó�rzu�przy ul.�Kra�siń�-
skie�go 22-30�po�now�nie�wy�ma�ga�wy�rów�na�nia.�Na�wierzch�-
nia�jest�dziu�ra�wa�–�po desz�czu�two�rzy�się�mnó�stwo�ka�łuż
i bło�to.�Ogra�ni�czo�ne�jest�doj�ście�do śmiet�ni�ków.

Wnio sek nr 4
ul. Dz. ro dła 2/17 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o: 1)�uzu�peł�nić�pły�ty�be�to�no�we�śmiet�ni�ka
przy ul.�Dz.�Ro�dła 2-8, 2)�pod�jąć�czyn�no�ści�ma�ją�ce�na ce�-
lu�li�kwi�da�cję�wy�płu�ka�nych�przez�deszcz�ko�ryt�–�wzdłuż�par�-
kin�gu�przy ul.�Po�rdzi�ka 9-11�do ul.�Dz.�Ro�dła 2.

Wnio sek nr 5
ul. Kra siń skie go 22/4 Do�ty�czy�ogrze�wa�nia�cen�tral�ne�-

go�ul.�Kra�siń�skie�go 22�i Ko�by�liń�skie�go 2-10.�Kie�dy�na�stą�-
pi�zmia�na�ogrze�wa�nia�na CO.

Wnio sek nr 6
ul. Kor czo ka 83/8 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o: 1)�po raz�ko�lej�ny�pro�szę�o usy�tu�owa�nie
oko�ło 20�przy�rzą�dów�–�si�łow�ni�po�dwór�ko�wej�mię�dzy�blo�-
ka�mi�na Kor�czo�ka 83/ 81-81a.�Słu�żyć�to�bę�dzie�dzie�ciom,
mło�dzie�ży�oraz�do�ro�słym.�A jed�nak�do tej�po�ry�jest�wy�cho�-
dek�dla�psów.�Pro�szę�za�bu�do�wać�tam�ta�blicz�ki�o za�ka�zie
za�ła�twia�nia�się�psów�cz�też�pod�po�rząd�ko�wać�wła�ści�cie�li
za po�mo�cą�tych�ta�bli�czek�by�po swo�ich�pu�pi�lach�po�sprzą�-
ta�li. 2)�wy�bru�ko�wać,�stwo�rzyć�miej�sca�par�kin�go�we�dla�blo�-
ku�przy ul.�Kor�czo�ka 83�w miej�scu�przy blo�ku�nr 85.

Wnio sek nr 7
ul. Kor czo ka 87/16 – po�więk�szyć�ilość�miejsc�par�kin�go�wych

w re�jo�nie�blo�ków�przy ul.�Kor�czo�ka 85, 87, 89, 91�kosz�tem
dwóch�ma�łych�traw�ni�ków�je�den�o wy�mia�rach 8 x 6m,�dru�gi
o wy�mia�rach 15 x 6 m�(w za�łą�cze�niu�ry�su�nek�po�glą�do�wy).

Dokończenie na str. 8
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KO MI SA rIAt PO lI CJI I
Za brze, ul. 3 Ma ja 53, tel.: 32 370 35 10

❖ re jon nr 1 – mł. asp. An drzej Cie śla
tel.�służb. 32 370 35 16,�kom. 727 032 447,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.3go�ma�ja1@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce: 3�Ma�ja 1-31,�Ban�ko�wa,�Bo�ha�te�rów�War�-
szaw�skich,�Bu�chen�wald�czy�ków,�Kli�ma�sa,�Ro�ose�vel�ta,�Pa�-
dlew�skie�go,�Ko�by�liń�skie�go,�Kra�siń�skie�go.
❖ re jon nr 2 – st. sierż. to masz to bor
tel.�służb. 32 370 35 16,�kom. 727 032 440,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.3go�ma�ja2@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce: 1�Ma�ja,�Bo�ha�te�rów�War�szaw�skich,�Wal�lek�-
-Wa�lew�skie�go,�Gen.�de’Gaul�lea,�Szy�ma�now�skie�go.
❖ re jon nr 4 – sierż. szt. ro man My na rek
tel.�służb. 32 370 35 18,�kom. 727 032 442,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.3go�ma�ja4@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Grot�t�ge�ra,�Ro�ose�vel�ta.
❖ re jon nr 5 – sierż. sztab. Da wid Ko ło dziej
tel.�służb. 32 370 35,�kom. 727 032 443,�e�-ma�il:dziel�ni�co�-
wy.3go�ma�ja5@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce: 3�Ma�ja 24-80�(nr�pa�rzy�ste), 3�Ma�ja�(nr�nie�-
pa�rzy�ste),�Sien�kie�wi�cza.
❖ re jon nr 7 – st. asp. Grze gorz Oczkie wicz
tel.�służb. 32 370 35 17,�kom. 727 032 445,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.3go�ma�ja7@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Ro�ose�vel�ta,�Dzier�żo�na.
❖ re jon nr 9 – sierż. szt. to masz Mar czew ski
tel.�służb. 32 370 35 17,�kom. 727 032 446,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.3go�ma�ja9@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ca:�Pa�de�rew�skie�go.

KO MI SA rIAt PO lI CJI II
Za brze, ul. tro ce ra 36, tel.: 32 370 36 10

❖ re jon nr 13 – st. sierż. Piotr Dę bic ki
tel.�służb. 32 370 36 18,�kom. 727 032 479,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.tro�ce�ra�13@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�cy:�Żniń�skiej.
❖ re jon nr 14 – st. sierż. Ja kub Ma ty siak
tel.�służb. 32 370 36 18,�kom. 727 032 454,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.tro�ce�ra�14@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Gen.�de’Gaul�lea,�Ko�wal�ska,�Wol�no�ści.
❖ re jon nr 15 – mł. asp. Mar cin Ba je ro wicz
tel.�służb. 32 370 36 20,�kom. 727 032 450,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.tro�ce�ra�15@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Mi�kul�czyc�ka,�Wol�no�ści 282-312�(nr�pa�rzy�-
ste),�Wol�no�ści 285-311�(nr�nie�pa�rzy�ste).
❖ re jon nr 18 – st. sierż. Łu kasz Ma sta lerz
tel.�służb. 32 370 36 19,�kom. 727 032 475,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.tro�ce�ra�18@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Trę�bac�ka,�Kos�sa�ka.

❖ re jon nr 19 – asp. szt. ro bert Pią tek
tel.�służb. 32 370 36 19,�kom. 727 032 455,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.tro�ce�ra�19@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�cy:�Kos�sa�ka�(nr�nie�pa�rzy�ste).

KO MI SA rIAt PO lI CJI III
Za brze, ul. Wol no ści 438, tel: 32 370 37 10

❖ re jon nr 22 – mł. asp. Piotr Ma je wicz
tel.�służb. 32 370 37 36,�kom. 727 032 458,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.wol�no�sci�22@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Orzesz�ko�wej,�Sien�kie�wi�cza,�Ry�me�ra,�Ra�ta�ja,
Moch�nac�kie�go,�Wol�no�ści 402-440�(nr�pa�rzy�ste).
❖ re jon nr 23 – sierż. sztab. ra do sław ru sek
tel.�służb. 32 370 37 39,�kom. 727 032 459,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.wol�no�sci�23@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Bro�la,�Lom�py,�Sie�ra�kow�skie�go,�Skar�gi,�Mi�-
ko�łow�ska,�Bar�lic�kie�go,�Pa�de�rew�skie�go,�Przy Pro�chow�ni,
Ra�cła�wic�ka,�Raj�ska,�Ścież�ka�Gór�ni�cza,�Św.�Mał�go�rza�ty,
We�so�ła,�Wę�giel�na,�Zjed�no�cze�nia.
❖ re jon nr 24 – asp. szt. Grze gorz Szew czyk
tel.�służb. 32 370 37 18,�kom. 727 032 460,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.wol�no�sci�24@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Si�kor�skie�go,�Gło�gow�ska,�Men�de�go,�Ty�ska.
❖ re jon nr 25 – st. sierż. Mi chał Po liw ka
tel.�służb. 32 370 37 36,�kom. 727 032 477,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.wol�no�sci�25@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Ka�wi�ka,�Po�rdzi�ka,�Dzia�ła�czy�Ro�dła,�Kor�czo�-
ka,�Po�rzecz�ko�wa.
❖ re jon nr 26 – sierż. sztab. Mi chał Ho le czek
tel.�służb. 32 370 37 39,�kom. 727 032 461,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.wol�no�sci�26@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Agre�sto�wa,�Cze�re�śnio�wa,�Ja�łow�co�wa,�Kor�-
czo�ka 70,�Kor�czo�ka 55-77,�Lesz�czy�no�wa,�Mo�drze�wio�wa,
Ol�cho�wa,�Orze�cho�wa.
❖ re jon nr 27 – asp. Grze gorz No wak
tel.�służb. 32 370 37 38,��kom. 727 032 462,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.wol�no�sci�27@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�Kor�czo�ka 72-92,�Kor�czo�ka 79-91.

KO MI SA rIAt PO lI CJI IV
Za brze, ul. tar no pol ska 73, tel.: 32 370 38 10

❖ re jon nr 30 – sierż. sztab. Pa weł ra chlak
tel.�służb. 32 370 38 16,�kom. 727 032 464,�e�-ma�il:dziel�-
ni�co�wy.tar�no�pol�ska�30@za�brze.ka.po�li�cja.gov.pl
Re�jon�uli�ce:�He�we�liu�sza,�Ba�na�chie�wi�cza.

KO MI SA rIAt PO lI CJI V
ru da Ślą ska, ul. So li dar no ści 2, tel.: 32 244 59 10

❖ re jon – aspi rant Da riusz Po toc ki, ul.�Jan�kow�skie�go.
❖ re jon – sier żant Adam Sko lik, ul.�Be�ma,�Biel�szo�wic�-
ka,�Chro�bo�ka,�Kin�gi,�Ko�ko�ta,�Nie�dzie�li,�Pier�ni�kar�czy�ka,
Pio�nie�rów,�Rów�no�le�gła,�Spor�tow�ców,�Zie�lo�na.
❖ re jon – st. sier żant Ar tur Wach, ul.�Za�men�ho�fa,�So�-
li�dar�no�ści,�Mio�do�wa,�Ener�ge�ty�ków.

„Nasi”
dzielnicowi
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REGULAMIN PLACU ZABAW

GSM�„Lu�iza”�na te�re�nie�swo�ich�nie�ru�cho�mo�ści�po�sia�-
da�kil�ka,�mniej�szych�i więk�szych�pla�ców�za�baw.�Wie�lo�krot�-
nie�by�ły�one�i są�(co�ja�kiś�czas)�od�na�wia�ne�i mo�der�ni�zo�-
wa�ne.�Pra�ce�te�wy�ko�nu�je�się�spo�rym�na�kła�dem�środ�ków
fi�nan�so�wych�po�cho�dzą�cych�z na�szych�wspól�nych�spół�dziel�-
czych�fun�du�szy.�
Pla�ce�za�baw�są�na�szym�wspól�nym�do�brem,�o któ�re�na�-

le�ży�dbać.�Nie�za�wsze�jed�nak�tak�się�dzie�je.�Huś�taw�ki,�ław�-
ki,�ka�ru�ze�le�itp.�są�cza�sa�mi�bez�myśl�nie�nisz�czo�ne�przez�osie�-
dlo�wych�wan�da�li.�Pia�skow�ni�ce�czę�sto�sta�ją�się�„wy�chod�-

kiem”�dla�psów,�bo�opie�ku�no�wie�uwa�ża�ją,�że�ich�pu�pil�mu�-
si�się�wy�bie�gać�gdzie�chce.�Po�ni�żej�pu�bli�ku�je�my�Re�gu�la�-
min�pla�cu�za�baw,�w któ�rym�za�war�te�są�pod�sta�wo�we�za�sa�-
dy�za�cho�wa�nia�się�na ta�kim�obiek�cie.�

Ape lu je my: prze strze gaj my tych re guł, po nie waż le -
ży to w na szym wspól nym in te re sie. Nie bój my się rów -
nież zwró cić uwa gę tym, któ rzy my ślą, że plac za baw
jest ni czyj. W ra zie ko niecz no ści na le ży za dzwo nić
na któ ryś z te le fo nów alar mo wych po da nych w ww. re -
gu la mi nie. 

Place zabaw naszym wspólnym dobrem
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Wnio sek nr 8
ul. Kor czo ka 87/16 – wpro�wa�dzić� do Re�gu�la�mi�nu

Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�Spół�dziel�ni�pa�ra�graf,
któ�ry�jed�no�znacz�nie�okre�śla�spra�wę�na�gry�wa�nia�ze�bra�nia
przez�uczest�ni�ków�ze�bra�nia.

Wnio sek nr 9
ul. Wol no ści 359/6 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o: 1)�zmniej�sze�nie�liczby�człon�ków�do Ra�dy
Nad�zor�czej�od naj�bliż�szych�wy�bo�rach�z 9�do 5�człon�ków 2)
zmniej�sze�nie�okrę�gów�z 9�do 3�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�-
ków�–�wnio sku nie pod da no gło so wa niu z uwa gi na wa dy

for mal ne – nie wła ści wy tryb wpro wa dza nia ww. zmian.

Wnio sek nr 10
ul. Orze cho wa 2/16 Pro�szę�o po�ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�-

do�wej�w bu�dyn�ku�przy ul.�Orze�cho�wej 2.�Lo�ka�to�rzy�zga�dza�-
ją�się�na po�kry�cie�kosz�tów�z fun�du�szu�re�mon�to�we�go.

Wnio sek nr 11
ul. Mo drze wio wa 10/11 Pro�szę za�bu�do�wać�na bu�dyn�-

ku�nr 10�czuj�ni�ki�ru�chu�do oświe�tle�nia�doj�ścia�do bu�dyn�-
ku�w ce�lach�bez�pie�czeń�stwa.

Wnio sek nr 12
ul. Ka li no wa 15a/3 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�-

du�GSM�„Lu�iza”�o: 1)�na�pra�wę�chod�ni�ka�przy ul.�Ka�li�no�-
wej 15� (as�falt� jest� dziu�ra�wy),� 2)� wy�ko�na�nie� po�rę�czy
przy scho�dach�(6�sztuk�stop�ni)�na uli�cy�Cze�re�śnio�wej.

Wnio sek nr 13
ul. Ka li no wa 13e/9 Pro�szę�o na�pra�wę�chod�ni�ka�przed bu�-

dyn�kiem�(wej�ście�do kla�tek�od ul.�Ka�li�no�wej 13�e).

Wnio sek nr 14
ul. Wol no ści 377/5 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o: re�mont�klat�ki�scho�do�wej,�na�pra�wę�tyn�ków,
od�no�wie�nie�po�włok�ma�lar�skich,�wy�mia�nę�zu�ży�tej�sto�lar�ki
okien�nej�w bu�dyn�ku�miesz�czą�cym�się�przy ul.�Wol�no�ści 377.

Wnio sek nr 15
ul. P. Skar gi 10/1 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�du

GSM�„Lu�iza”�o wy�ko�na�nie�prac�re�mon�to�wych�w bu�dyn�-
kach�prze�ję�tych�od KWK�„Biel�szo�wi�ce”.�Są�to�bu�dyn�ki
przy uli�cach:�P.�Skar�gi,�Wę�giel�na,�Zjed�no�cze�nia,�Raj�ska,
Bar�lic�kie�go.�Pra�ce�ta�kie�po�win�ny�obej�mo�wać:�wy�mia�nę�po�-
szy�cia�da�chów�wraz�z od�bu�do�wą�ko�mi�nów,�od�no�wie�nie�ele�-
wa�cji�wraz�z wy�ko�na�niem�izo�la�cji,�ocie�ple�nie�bu�dyn�ku.
Skła�dam�wnio�sek�do uwzględ�nie�nia�w bu�dże�cie�re�mon�to�-
wym�wy�ko�na�nie�prac�jw.�tak�jak�z ul.�P.�Skar�gi 10�(Ter�mo�-
mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�w ra�mach�ta�nich�kre�dy�tów).�Pro�-
szę�o przed�sta�wie�nie�kal�ku�la�cji�wy�ko�na�nia�ww.�re�mon�tów.

Na wnio ski nr od 1 do 8 oraz 10-15 dru ga część WZCz
gło so wa ła w na stę pu ją cy spo sób:

Gło so wa ło: 62 upraw nio nych, za: 50 prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 12.

trZE CIA CZęŚć WAl NE GO ZGrO MA DZE NIA:

Wnio sek nr 1
ul. Biel szo wic ka 96d/9 My�miesz�kań�cy�blo�ku�przy ul.

Biel�szo�wic�kiej 96d�i 96c,�zwra�ca�my�się�z proś�bą�o wy�rów�-
na�nie�te�re�nu�przed na�szym�blo�kiem.�Jest�to�nie�wiel�ki�te�-
ren�ale�za to�z du�ży�mi�dziu�ra�mi�–�po desz�czu�nie�do przej�-
ścia.�Aby�być�wia�ry�god�nym�do�łą�cza�my�kil�ka�zdjęć.�Pro�-
si�my�o po�moc.�

Wnio sek nr 2
ul. Ks. Nie dzie li 59e/2 Po�now�nie�zgła�sza�my�wnio�sek�dot.

miesz�kań�ców�z Ru�dy�Śl.�Przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li�nr 59, 59a,
59b, 59c, 59d, 59e, 59f�o za�mon�to�wa�nie�no�wych�bal�ko�nów
ta�kich�jak�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej�łącz�nie�z par�te�rem.�Nad�-
mie�niam,�iż�miesz�ka�ją�tu�in�wa�li�dzi,�lu�dzie�star�si,�któ�rzy�ma�-
ja�pro�ble�my�z cho�dze�niem�a bal�ko�ny�to�ich�okno�na świat.�Bu�-
dy�nek�był�ocie�plo�ny 13�lat�te�mu�za co�za�pła�ci�li�śmy.�To�już
naj�wyż�szy�czas�zro�bić�bal�ko�ny.�Ła�zien�ki�są�bez�okien,�su�szar�-
ni�nie�ma,�jak�dłu�go�bę�dzie�my�za�grzy�biać�miesz�ka�nia.�

Wnio sek nr 3
ul. Ks. Nie dzie li 59a/15 Pro�szę wy�ko�nać� za�bu�do�wy

śmiet�ni�ków�w Ru�dzie�Ślą�skiej�–�Biel�szo�wi�cach�przy ul.�Ks.
Nie�dzie�li 59-6.

Wnio sek nr 4
ul. Ks. Nie dzie li 59f/9 Wnio�sku�ję�o wy�mia�nę�sta�rych�do�-

mo�fo�nów�na do�mo�fo�ny�no�we�- cy�fro�we.�Pro�szę�za�bu�do�wać
śmiet�ni�ki�w ta�ki�spo�sób,�by�śmie�ci�nie�fru�wa�ły�po osie�dlu.�Spra�-
wa�śmiet�ni�ków�już�po�ru�sza�na�by�ła�kil�ka�ra�zy�i do tej�po�ry�nikt
nic�w tej�spra�wie�nie�zro�bił.�Pro�szę�do�bu�do�wać�bal�ko�ny�tak
jak�to�zro�bio�no�na ul.�Biel�szo�wic�kiej�w Ru�dzie�Ślą�skiej.

Wnio sek nr 5
ul. Mio do wa 15/3 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�doZa�rzą�du�GSM

„Lu�iza”�o: 1)�od�cię�cie�pra�we�go�po�chy�łe�go�ko�na�ra�wierz�by,
gdyż�gro�zi�on�odła�ma�niem�i spad�nię�ciem�na chod�nik�dla�pie�-
szych,�pro�szę�przy�ciąć�ko�ro�nę�tej�że�wierz�by�po�pra�wia�jąc�przez
to� jej� sta�bil�ność. 2)� wy�mie�nie�nie� uszko�dzo�nych� pły�tek
na scho�dach�przed klat�ką. 3)�na�pra�wie�nie�zam�ka�w drzwiach
wej�ścio�wych�do klat�ki�(wy�mie�nić�klam�kę). 4)�wy�mie�nie�nie
sta�rych�ka�fli�na kost�ki�bru�ko�we�na chod�ni�ku�przed blo�kiem.

Wnio sek nr 6
ul. Ks. Nie dzie li 57a/1 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�-

rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o wy�ko�na�nie�bal�ko�nów�przy ul.�Ks.
Nie�dzie�li 57-57a�ta�kich�jak�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej.

Wnio sek nr 7
ul. Chro bo ka 10/8 Pro�szę do�cie�plić�bu�dy�nek�oraz�wy�-

ko�nać�in�sta�la�cję C.O.�w bu�dyn�ku�przy ul.�Chro�bo�ka 8�i 10.
Wszy�scy�lo�ka�to�rzy�wy�ra�zi�li�zgo�dę�na C.�O.

Dokończenie ze str. 5

WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WZCz W CZę śCIACh W DNIACh 25, 26 I 27.04.2017 R.
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I.  CE lE KON KUr SU

1.�Uzy�ska�nie� es�te�tycz�ne�go� wy�glą�du� bal�ko�nów� oraz
ogród�ków�przy�do�mo�wych�w nie�ru�cho�mo�ściach�znaj�-
du�ją�cych�się�w za�so�bach�Gór�ni�czej�Spół�dziel�ni�Miesz�-
ka�nio�wej�„Lu�iza”�w Za�brzu.

2.�Pro�mo�cja�wśród�miesz�kań�ców�osie�dla,�dba�ło�ści�o es�te�-
ty�kę� naj�bliż�sze�go� oto�cze�nia,� zwłasz�cza� bal�ko�nów,
ogród�ków�przy�do�mo�wych.

II. Or GA NI ZA tOr KON KUr SU

1.�Ra�da�Nad�zor�cza�Gór�ni�czej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej
„Lu�iza”�w Za�brzu.

2.�Kon�kurs�obej�mu�je�dwie�ka�te�go�rie:
a)�naj�ład�niej�szy�bal�kon,�
b)�naj�ład�niej�szy�ogró�dek�–�po�dwór�ko.

III. UCZESt NI CY I tEr MIN 
PrZE PrO WA DZE NIA KON KUr SU

1.�Do kon�kur�su�mo�gą�przy�stą�pić�wszy�scy�chęt�ni�za�miesz�-
ku�ją�cy�w za�so�bach�Gór�ni�czej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�-
wej�„Lu�iza”.

2.�Kon�kurs�roz�strzy�gnię�ty�zo�sta�nie�do dnia� 30�września
2017�r.�Po�wo�ła�na�Ko�mi�sja�Kon�kur�so�wa�prze�pro�wa�dzi
oce�nę�zgło�szo�nych�bal�ko�nów�i ogród�ków�przy�do�mo�-
wych.

IV. trYB ZGŁO SZE NIA BAl KO NU
lUB OGrÓD KA PrZY DO MO WE GO 

1.�Wa�run�kiem�udzia�łu�w kon�kur�sie�jest�do�ko�na�nie�pi�sem�-
ne�go� zgło�sze�nia� bal�ko�nu� lub� ogród�ka� w ter�mi�nie
do dnia 28.07.2017�r.

2.�Zgło�sze�nia�moż�na�skła�dać�w Spół�dziel�ni,�Ad�mi�ni�stra�-
cji�Osie�dla�w go�dzi�nach�jej�pra�cy.

3.�Zgło�sze�nie�do kon�kur�su�jest�rów�no�znacz�ne�ze�zgo�dą
na obej�rze�nie�bal�ko�nu,�ogród�ka,�zro�bie�nie�do�ku�men�ta�-
cji� fo�to�gra�ficz�nej,� a tak�że� pre�zen�ta�cję� zgło�szo�ne�go
obiek�tu�oraz�przed�sta�wie�nie�da�nych�uczest�ni�ka�kon�kur�-
su�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�Spół�dziel�ni�oraz�w�pra�sie�lo�-
kal�nej.

4.�W kon�kur�sie�nie�mo�gą�brać�udział�pra�cow�ni�cy�or�ga�ni�-
za�to�ra�kon�kur�su,�ani�człon�ko�wie�ko�mi�sji�kon�kur�so�wej.

5.�De�cy�zja�ko�mi�sji�kon�kur�so�wej�jest�osta�tecz�na�i nie�pod�-
le�ga�od�wo�ła�niu.

V.  WA rUN KI 
PrZE PrO WA DZE NIA KON KUr SU

1.�Or�ga�ni�za�tor�kon�kur�su�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�do od�stą�-
pie�nia�od prze�pro�wa�dze�nia�kon�kur�su,�je�że�li�nie�wpły�-
ną�zgło�sze�nia�co�naj�mniej 6�uczest�ni�ków�kon�kur�su.

VI. rOZ StrZY GNIę CIE KON KUr SU
I NA GrO DY

1.�Trzy�naj�wy�żej�oce�nio�ne�bal�ko�ny�i trzy�ogród�ki�przy�-
do�mo�we�zo�sta�ną�na�gro�dzo�ne.

2.�Wy�ni�ki�kon�kur�su�zo�sta�ną�ogło�szo�ne�na stro�nie�in�ter�ne�-
to�wej�Spół�dziel�ni�oraz�w Biu�le�ty�nie�In�for�ma�cyj�nym
GSM�„Lu�iza”.

3.�Zwy�cięz�cy�kon�kur�su�o ter�mi�nie�i miej�scu�wrę�cze�nia
na�gród�rze�czo�wych�oraz�dy�plo�mów�zo�sta�ną�po�wia�do�-
mie�ni�te�le�fo�nicz�nie�lub�pi�sem�nie.

4.�Re�gu�la�min�uchwa�lo�ny�zo�stał�i obo�wią�zu�je�na czas�or�-
ga�ni�zo�wa�ne�go�kon�kur�su.�Re�gu�la�min�zo�stał�za�twier�dzo�-
ny� Uchwa�łą� Ra�dy� Nad�zor�czej� GSM� „Lu�iza”,
Nr 45/VII/2016�r.�z dnia 2.06.2016�r.

Regulamin konkursu na „Najładniejszy
balkon lub ogródek przydomowy”

✁
✁

Wnio sek nr 8
ul. Za men ho fa 2c/47 Zwra�ca�my�się�z proś�bą�do Za�rzą�-

du�GSM�„Lu�iza”�o: 1)�wy�mia�nę�do�mo�fo�nu�na ko�do�wy,
2)� za�in�sta�lo�wa�nie� czuj�ni�ka� za�pa�la�nia� świa�tła� na pię�-
trach, 3)�wsta�wie�nie�drzwi�do piw�ni�cy�na klucz, 3)�prze�-
gląd�in�sta�la�cji�grzew�czej, 4)�wy�mia�nę�klam�ki�we�wnętrz�-
nej�klat�ki�na ta�ką�bez�moż�li�wo�ści�blo�ko�wa�nia�drzwi.

Wnio sek nr 9
ul. Mię dzy blo ko wa 1d/66 Pro�szę�roz�wią�zać�pro�blem

par�kin�gu�od stro�ny�za�chod�niej�za blo�kiem�przy ul.�Mię�-
dzy�blo�ko�wej 1)�te�ren�ten�na�le�ży�czę�ścio�wo�do mia�sta�Ru�-
da�Ślą�ska�a czę�ścio�wo�do na�szej�Spół�dziel�ni.�Pro�si�my�o za�-

an�ga�żo�wa�nie�się�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�w ne�go�cja�-
cje�po�mię�dzy�UM�w Ru�dzie�Ślą�skiej�a Spół�dziel�nią.�Rów�-
no�cze�śnie�pro�si�my�o po�sa�dze�nie�pa�sa�ży�wo�pło�tu�przed sta�-
wia�ny�mi�au�ta�mi. 2)�pro�szę�roz�wią�zać�pro�blem�kon�te�ne�-
rów�na śmie�ci�–�sto�ją�z dwóch�stron�blo�ku.�Ko�rzy�sta�ją
z nich�miesz�kań�cy�in�nych�blo�ków,�co�jest�po�wo�dem�nie�-
ustan�ne�go�za�śmie�ca�nia�te�re�nu. 3)�wpi�sać�(po raz�trze�ci)
na�zwi�ska�przy do�mo�fo�nach.�Ak�tu�al�ne�wy�bla�kły�i są�nie�-
czy�tel�ne.

Na wnio ski nr od 1 do 9 trze cia część WZCz gło so wa -
ła w na stę pu ją cy spo sób:

Gło so wa ło: 44 upraw nio nych, za: 44 prze ciw: 0,
wstrzy ma ło się: 0

WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS WZCz W CZę śCIACh W DNIACh 25, 26 I 27.04.2017 R.



10 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 2 (78) 2017

Karta zgłoszenia do konkursu na „Najładniejszy
balkon lub ogródek przydomowy”

Imię ……………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko ……………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres�zamieszkania ………………………………………………………......………………………………………………………......……………………………………………………………………

Adres�zgłoszonego�balkonu* ……………………………………………………………………........………………………………......……………………………………………………………

Adres��ogródka�przydomowego* ………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………

Tel.�kontaktowy …………………………………………………………………

*�niepotrzebne�skreślić

Ni niej szym zgła szam swój udział w kon kur sie na „Naj ład niej szy bal kon lub ogró dek przy do mo wy”. 

Oświad czam, że za po zna łem się z tre ścią re gu la mi nu i ak cep tu ję je go po sta no wie nia.

Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych dla po trzeb kon kur su, zgod nie z usta wą

z dnia 29.08.1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych tekst jedn. (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póź niej szy mi zmia -

na mi).

…………………...................................................................................…………

Podpis�uczestnika

✁

✁

Za�rząd�GSM�„Lu�iza”�przy�po�mi�na,�że�na klat�kach�scho�-
do�wych� zo�stał� roz�wie�szo�ny� har�mo�no�gram� in�for�mu�ją�cy
o da�tach�wy�wo�zu�od�pa�dów�wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych�z po�szcze�-
gól�nych�po�se�sji.�Wy żej wy mie nio ne od pa dy na le ży wy sta -
wiać nie wcze śniej niż na 48 godzin przed po da nym ter -
mi nem. 

Wcze�śniej�sze�wy�sta�wia�nie�ww.�od�pa�dów,�po�wo�du�je�in�ter�-
wen�cje� Stra�ży�Miej�skiej�w na�szej� Spół�dziel�ni.�Mo�gą� one
skut�ko�wać�na�ło�że�niem�man�da�tów�pie�nięż�nych.�Bę�dą�one�po�-
kry�wa�ne�z fun�du�szy�re�mon�to�wych�tych�po�se�sji,�do któ�rych
przy�na�leż�na jest�za�to�ka�śmiet�ni�ko�wa.�Po�nad�to�Spół�dziel�nia
bę�dzie�zo�bo�wią�za�na do usu�nię�cia�ga�ba�ry�tów�zbyt�wcze�śnie
wy�sta�wio�nych�na koszt�(do�dat�ko�wy)�po�se�sji,�z któ�rych�zo�sta�-
ną�one�wy�wie�zio�ne.

Na na�szych�osie�dlach�jest�mnó�stwo�obiek�tów,�któ�re�sta�no�wią�do�bro�wspól�ne�–�za�rów�no�spół�-
dziel�cze�jak�i miej�skie.�Są�one�wy�sta�wio�ne�nie�kie�dy�na trud�ną�pró�bę�prze�trwa�nia�w sta�nie�nie�na�-
ru�szo�nym.�Nie�spo�sób�ich�wszyst�kich�upil�no�wać�–�ła�wek�na skwe�rach,�huś�ta�wek�na pla�cach�za�-
baw,� punk�tów� oświe�tle�nio�wych� przy osie�dlo�wych� alej�kach,�mło�dych� drze�wek,� po�jem�ni�ków
na se�gre�ga�cję�śmie�ci�itp.

Wszyst�kie�te�obiek�ty�sta�no�wią�ła�twy�„łup”�dla�róż�nej�ma�ści�psot�ni�ków,�roz�ra�bia�ków�czy�zwy�kłych
wan�da�li.�Na trzeź�wo�czy�po pija�ne�mu�nisz�czą�oni�bez�za�sta�no�wie�nia�co�im�pod rę�kę�wej�dzie.�Szcze�-
gól�nie�groź�ne�są�pod�pa�le�nia�pla�sti�ko�wych�po�jem�ni�ków�na śmie�ci�i od�pa�dy�se�gre�go�wa�ne.�Przy oka�-
zji�są�de�wa�sto�wa�ne�tzw.�za�to�ki�śmiet�ni�ko�we,�któ�rych�spo�ro�wy�bu�do�wa�ła�na�sza�Spół�dziel�nia.�

Dla�te�go�ape�lu�je�my�do miesz�kań�ców:
◆ NIE PO ZO StA WAJ CIE OBO Jęt NI NA tE AK tY WAN DA lI ZMU.
◆ NIE ZWŁOCZ NIE PO WIA DOM CIE O tA KIM FAK CIE StrAŻ MIEJ SKĄ lUB PO lI CJę.
◆ SPrAW CY NIE MO GĄ PO ZO StAć BEZ KAr NI. tE GO WY MA GA OD NAS ElE -

MEN tAr NE PO CZU CIE SPrA WIE DlI WO ŚCI.

KOMUNIKAtY
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Kon ty nu uje my na szą ru bry kę
pt. „Rad ca praw ny od po wia da”.

Przy po mi na my, że za miesz cza -
my w niej od po wie dzi na py ta nia
za da wa ne tyl ko przez człon ków
Spół dziel ni i na jem ców lo ka li
miesz kal nych GSM „Lu iza”. Od -
po wie dzi są udzie la ne na py ta nia
do ty czą ce kwe stii praw nych, zwią -
za nych wy łącz nie ze spra wa mi
na szej Spół dziel ni.

Py ta nia moż na za da wać te le fo -
nicz nie dzwo niąc na nu mer te le fo -
nu 32 278-67-12 wewn. 47 i 48
w każ dy pią tek w godz. 10.00-12.00.

Wypłata
udziałów
byłego
członka

Spółdzielni

Kie dy i na ja kich za sa dach na -

stę pu je wy pła ta udzia łów by łe go

człon ka Spół dziel ni?

Zgod�nie� z art. 26� § 1� usta�wy
z 16.09.1982� r.� Pra�wo�Spół�dziel�-
cze,�udzia�ły�by�łe�go�człon�ka�wy�pła�-
ca�się�na pod�sta�wie�za�twier�dzo�ne�go
spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok
w któ�rym�czło�nek�prze�stał�na�le�żeć
do Spół�dziel�ni.� Spo�sób� i ter�mi�ny
wy�pła�ty� okre�śla� prze�pis� za�war�ty
w § 20�pkt. 4�Sta�tu�tu�GSM�„Lu�iza”
w Za�brzu.�Zgod�nie�z nim�wy�pła�ta
udzia�łów�na�stę�pu�je�nie�póź�niej�niż
w cią�gu 3�mie�się�cy�od za�twier�dze�-
nia� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go
za rok�w któ�rym�oso�ba�upraw�nio�na
wnio�sła�o zwrot�udzia�łów�–�podwa�-
run�kiem,� że� udzia�ły� nie� zo�sta�ły,
na mo�cy�uchwa�ły�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�Człon�ków,�prze�zna�czo�ne
na po�kry�cie�strat�Spół�dziel�ni.

Cy fry za cja
pu ka do na szych drzwi

Jed�nym�z wy�znacz�ni�ków�to�wa�rzy�szą�ce�go�nam�na co�dzień�po�stę�pu,�jest�stop�-
nio�wa�cy�fry�za�cja�róż�nych�sfer�na�sze�go�ży�cia.�Jej�głów�nym�ce�lem�jest�uprosz�-
cze�nie�pro�ce�dur,�uła�twie�nie�do�stę�pu�do in�for�ma�cji�oraz�zmniej�sze�nie�na�kła�du
cza�su�i pra�cy�na za�ła�twia�nie�róż�nych�co�dzien�nych�spraw.

Aby�sku�tecz�nie�po�dą�żać
za tym�tren�dem,�nie�daw�no
na�sza� Spół�dziel�nia� ro�ze�-
sła�ła�do swo�ich�miesz�kań�-
ców� pi�sma� in�for�mu�ją�ce
o tym,�że�zo�sta�ła�wpro�wa�-
dzo�na� na okres� prób�ny
usłu�ga� e�-kar�to�te�ka.� Po�-
szcze�gól�ni� miesz�kań�cy
otrzy�ma�li� przy�pi�sa�ny
do nich�od�po�wied�ni�Lo�gin

i Ha�sło.�Do e�-kar�to�te�ki�lo�gu�je�my�się�wpi�su�jąc�w prze�glą�dar�ce�in�ter�ne�to�wej:
e�-kar�to�te�ka.pl�
Na ra�zie�(stan�na 18.05.�br.)�moż�na�uzy�skać�in�for�ma�cje�w okien�kach:�ROZ�-

RA�CHUN�KI�i WY�KAZ�OPŁAT�MIE�SIĘCZ�NYCH.
Je�że�li�ta�for�ma�do�stę�pu�do in�for�ma�cji�spo�tka�się�z od�po�wied�nio�du�żym�za�-

in�te�re�so�wa�niem�miesz�kań�ców�na�szych�za�so�bów�–�zo�sta�nie�ona�wpro�wa�dzo�-
na�na sta�łe.

W GSM „LU IZA” 

Na�si�miesz�kań�cy� sy�gna�li�zu�ją� nam,
że�w za�so�bach�GSM�„Lu�iza”�po�ja�wia�-
ją� się� (np.�na drzwiach�wej�ścio�wych
lub�na ta�bli�cach�ogło�szeń)�ogło�sze�nia
re�kla�mu�ją�ce�wy�ko�ny�wa�nie�róż�ne�go�ro�-
dza�ju� usług� na przy�kład:� wy�mia�nę
drzwi�wej�ścio�wych�do miesz�kań,�wy�-
mia�nę� okien� lub�mon�taż� ro�let,� prze�-
glą�dy�tech�nicz�ne�pie�cy�ków�ga�zo�wych,
na�pra�wy�pie�cy�ka�flo�wych�itp.�Czę�sto
su�ge�ru�ją� one,�wy�ko�naw�stwo� ta�kich
usług�przez�na�szą�Spół�dziel�nię.�Ofer�-
ty� te� za�chę�ca�ją� atrak�cyj�ny�mi� ce�na�mi
lub�for�ma�mi�za�pła�ty�w ra�tach�na ko�-
rzyst�nych�wa�run�kach.�Wogło�sze�niach
zwy�kle�po�da�ne�są�wy�łącz�nie�nu�me�ry
te�le�fo�nów�pod któ�re�na�le�ży�dzwo�nić,
aby� za�mó�wić� pro�po�no�wa�ne� usłu�gi.
Zda�rza�ją�się�też�do�mo�krąż�cy�wma�wia�-

ją�cy�miesz�kań�com�róż�ne�„su�per�oka�-
zje”.�Dla�te�go�za�chę�ca�my�da�le�ko�idą�cą
ostroż�ność� w da�wa�niu� wia�ry� ww.
„ofer�tom”�i „su�per�oka�zjom”.�

Za rząd GSM „lu iza” in for mu je,
że te go ty pu ogło sze nia są roz wie -
sza ne bez praw nie (bez wie dzy i zgo -
dy Spół dziel ni). Na sza Spół dziel nia
nie ma nic wspól ne go z ich tre ścią.

Przy po mi na my, że ogło sze nia fir -
mo wa ne i roz wie sza ne przez GSM
„lu iza” po sia da ją od po wied nie
ozna cze nia iden ty fi ka cyj ne m. in. lo -
go GSM „lu iza”, pie cząt kę fir mo wą
oraz fak sy mi le pod pi su Pre ze sa Za -
rzą du GSM „lu iza” – Wal de ma ra
Chwi sta. W ra zie wąt pli wo ści pro si -
my zwra cać się z za py ta nia mi
do tech ni ków re jo nu.

Ostroż nie z ofer ta mi
na świad cze nie róż nych

usług



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.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1.�ce�ni�pięk�no. 4.�pa�pie�ro�-
wa� gil�za. 7.� Gór�ni�cza� Spół�dziel�nia
Miesz�ka�nio�wa�w Za�brzu. 8.�By�tom�ka
w na�szym�mie�ście. 9.�ob�raz�cer�kiew�-
ny. 12.�ogła�sza�ny�sy�re�ną. 15.�czar�ny
na jezd�ni. 18.� sza�ta� mszal�na� księ�-
dza. 19.� pod�kład� pod pod�ło�gą. 20.
upra�wia�ro�lę. 21.�połamane�cegły. 22.
ba�zie� na wierz�bie. 25.� do�bry� du�-
szek. 29.�ma�drżą�ce�li�ście. 31.�wy�mia�-
na� zdań. 32.� za�sło�na. 33.� uchwyt
stolarski. 34.�na�sze�mia�sto. 37.�ogło�sze�-
nie�pra�so�we. 40.�go�be�lin�wa�wel�ski. 43.
roz�dzie�la�pię�tra. 44.�na gło�wie�kró�la. 45.
woj�sko. 46.�sto�pień�wy�żej. 47.�ło�mot.�

Pio no wo: 1.� kon�kurs� eko�lo�gicz�ny
or�ga�ni�zo�wa�ny�przez�Wo�je�wódz�ki�Fun�-

dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�-
ki�Wod�nej� z sie�dzi�bą� w Ka�to�wi�cach
wktó�rym�GSM�„Lu�iza”�zdo�by�ła�wy�róż�-
nie�nie. 2.�glo�ny. 3.�Ro�ma�w Za�brzu. 4.
mo�że�być�wi�do�ko�wy. 5.�zde�ner�wo�wa�-
nie�przedwy�stę�pem. 6.�an�tycz�ny�mo�tyw
de�ko�ra�cyj�ny. 10.�w nim�wy�gry�wa�naj�-
lep�szy. 11.�ką�piel�na sto�ją�co. 13.�gwa�-
ra�miej�ska. 14.�chłop�ska�zie�mia. 16.�ska�-
za. 17.�obok�lwa. 23.�olej�z oli�wek. 24.
bar�wa. 26.�ja�gla�na z pro�sa. 27.�na ob�-
rącz�ki. 28.� hip�no�za. 29.� part�ner� kla�-
czy. 30.�kraj�Ody�sa. 34.�Sa�mo�sia�zwier�-
sza�Tu�wi�ma. 35.�ko�lor. 36.�re�zer�wa. 38.
na�gle. 39.� szlam� rzecz�ny. 41.� Rzym
po wło�sku. 42.�ślą�ska�gra�w kar�ty.�

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

wa nych od 1 do 12 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

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.

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. 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
Księgowość�42,�43

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.

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


