
Człon ko wie do brze oce ni li
dzia łal ność Spół dziel ni

WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZłON KÓW 
GSM „Lu IZA” W CZĘ śCIACH

NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK PRZYDOMOWY
W ZASOBACH GSM „Lu IZA” 

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�ków
na�szej�Spół�dziel�ni�od�by�ło� się

w dniach 14, 15�i 16�ma�ja�2019�r.�Jak
co� ro�ku�by�ła� to� do�bra� spo�sob�ność
do prze�glą�du�spół�dziel�czych�spraw
i oce�ny�pra�cy�jej�sta�tu�to�wych�or�ga�-
nów�w mi�nio�nym� ro�ku. W trzech
czę�ściach�WZCz� wzię�ło� w su�mie
udział 128�człon�ków.�
Na str. 2� na�sze�go�Biu�le�ty�nu� za

miesz�cza�my� po�rzą�dek� ob�rad�we�-
dług�któ�re�go�prze�bie�ga�ły�po�szcze�-
gól�ne�ze�bra�nia.

Człon ko wie uczest ni czą cy w te go -
rocz nych ze bra niach WZCz, za po zna -
li się i za ak cep to wa li prawie

Dziś�w nu�me�rze:

❐ Porządek Obrad WZCz 2019 r.

❐ Protokół z obrad WZCz
GSM „Lu iza” w czę ściach
w dniach 14, 15, 16.05.2019 r.

czy taj str. 2

❐ Wykaz wnio sków zgłoszonych
podczas WZCz 2019 r.

czy taj str. 5

❐ Sze ro ka ofer ta po ży tecz ne go
spę dze nia wol ne go cza su

czy taj str. 7

❐ Przed nami kolejna edycja
konkursu

czy taj str. 9-10

❐ Krzy żów ka z ha słem
czy taj str. 12

Ubie�gło�rocz�ny� lau�re�at� kon�kur�su� na naj�pięk�niej�szy� ogró�dek� przy�do�mo�-

wy�–�ogród�po�ło�żo�ny�przy ul.�Cze�re�śnio�wej 6�w Za�brzu.�
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jednomyślnie, za rów no spra woz da -
nie Ra dy Nad zor czej jak i Za rzą du
Spół dziel ni. Z akceptacją spotkało się
Spra woz da nie fi nan so we GSM „Lu -
iza” za rok 2018 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.
Uczest ni cy ze brań WZCz za po zna li
się tak że ze Spra woz da niem z prze -
pro wa dzo nej lu stra cji. 

Wy ni ki przed ło żo nych do ku men -
tów kon tro l nych po twier dza ją, że
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.
Człon kowie – uczest ni cy WZCz
udzielili 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 31 wnio sków. Do ty czą
one po pra wy wa run ków za miesz ki -
wa nia, wy ko na nia róż ne go ro dza ju
prac re mon to wych. Wśród zgło szo -
nych wnio sków są i ta kie, któ rych ad -
re sa tem są wła dze mia sta Za brze lub
mia sta Ru da Ślą ska. W ce lu re ali za cji
ta kich wnio sków, Za rząd na szej Spół -
dziel ni zwró cił się już pi sem nie
do władz ww. miast. O ich spo so bie
re ali za cji bę dzie my suk ce syw nie in -
for mo wać na ła mach na sze go Biu le -
ty nu.

Na stro nach 5, 8, 11 pu bli ku je my
peł ny wy kaz zgło szo nych wnio sków.
Stan ich re ali za cji przed sta wi 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
je sie nią br. 

■



2 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 2 (86) 2019

Wal ne  Zgro ma dze nie Człon ków GSM „Lu iza”
w czę ściach 

w dniach 14, 15 i 16 ma ja 2019 r.

Pro to kół z ob rad (Frag men ty)

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 2018.
7. Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści GSM „Lu iza”

za rok 2018.
8. Spra woz da nie fi nan so we GSM „Lu iza” za rok 2018

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. Spra woz da nie z prze pro wa dzo nej lu stra cji.
10. Dys ku sja nad spra woz da nia mi.
11. 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 2018,
◆ w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no -

ści Za rzą du za rok 2018,
◆ w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -

go za rok 2018,
◆ w spra wie po dzia łu nad wyż ki bi lan so wej

za rok 2018,
◆ w spra wie za twier dze nia wnio sków z prze pro wa -

dzo nej lu stra cji,
◆ w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za rzą do wi.

12. Wol ne wnio ski, za py ta nia – dys ku sje.
13. Za mknię cie ob rad. 

■

I. 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 14, 15�i 16 ma�ja�2019�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 -

Po rzą dek Ob rad
Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu iza”
w czę ściach w dniach 14, 15 i 16 maja 2019 r.
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nych 128 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  czło nek Ra dy Nad zor -
czej Jó�zef�Mier�nik.

Ob ra dy dru�giej 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 Krzysz�tof�Po�sta�wa.

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
Wal�de�mar�Ostrow�ski.

II. Otwie ra ją cy Ze bra nie człon ko wie Ra dy Nad zor czej
od czy ta li ze bra nym li stę peł no moc nictw.

III. Na każ dej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia wy brano
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 w sumie 12 człon ków na szej
Spół dziel ni. 

IV. Przy ję cie Po rząd ku Ob rad: Ogó łem gło so wa ło 125
upraw nio nych, w tym za: 116, prze ciw: 0.

V.�Na każ dej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia wy brano
łą czo ną Ko mi sję Skru ta cyj no -Wnio sko wą .

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.

VI. W ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze nia udział wzię -
ło 128�członków upraw nio nych do gło so wa nia na ogól ną
licz bę 2788 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 2018, spra woz da nie fi nan so -
we za rok 2018 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 2018 r. oraz pro to kół
z lu stra cji. Nad spra woz da nia mi od by ły się dys ku sje.

VII. 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 1/2019w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia z dzia łal no ści Ra dy Nad zor czej za rok 2018.

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 122,
prze ciw: 2. Uchwa łę przy�ję�to.

◗ Uchwa ła Nr 2/2019w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia z dzia łal no ści Za rzą du za rok 2018. 

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 123,
prze ciw: 2.�Uchwa łę przy�ję�to.

◗ Uchwa ła Nr 3/2019w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia fi nan so we go za rok 2018. 

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 125,
prze ciw: 1. Uchwa łę przy�ję�to.

◗ Uchwa ła Nr 4/2019 w spra wie po dzia łu zy sku
za rok 2018. 

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 124,
prze ciw: 2. Uchwa łę przy�ję�to.

◗ Uchwa ła Nr 5/2018 w spra wie za twier dze nia wnio -
sków z prze pro wa dzo nej lu stra cji. 

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 125,
prze ciw: 3. Uchwa łę przy�ję�to.

◗ Uchwa ła Nr 6/2019�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 Chwi sto -
wi za dzia łal ność w ro ku 2018.

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 125,
prze ciw: 2. Uchwa łę przy�ję�to.

◗ Uchwa ła Nr 7/2019 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 2018. 

Ogó łem gło so wa ło 128�upraw nio nych, w tym za: 124,
prze ciw: 2. Uchwa łę przy�ję�to.
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uzgodniony z ZPEC Zabrze wykaz budynków 
do „uciepłownienia” – zgodnie z wynikami ankiety,

przeprowadzonej wśród mieszkańców 
zasobów GSM „Luiza”

PODSuMOWaNIe�DeCyZJI�MIeSZKańCóW�
W�SPRaWIe�PRZyStąPIeNIa�DO�W/W�PROgRaMu�-�PODDZIałaNIe�1.7.1

Budynki�gdzie�większość�mieszkańców�wyraziła zgodę na�przystąpienie�do�programu.
Budynki�gdzie�większość�mieszkańców�nie wyraziła zgody na�przystąpienie�do�programu.

Lp. Adres nieruchomości Ilość lokali Razem (Nie) Zgoda (Tak)
Udział % -
P.u. [m2]

1 1-go Maja 26, 28, 30, 32 30 11 19 66,20%

2 Szymanowskiego 4-4a 12 4 8 66,72%

3 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a38 38 19 19 50,67%

4a Boh. Warszawskich 7a, 9, 9a
54 40 14 26,36%

4b W. Walewskiego 20, 22, 22a

5 Buchenwalczyków 20a 10 5 5 52,28%

6a Gen. de Gaullea 2-10
67 40 27 41,23%

6b Wolności 231, 233, 235

7 Gen. de Gaullea 12, 14, 16 26 13 13 49,32%

8 Gen. de Gaullea 24, 26, 26a, 28, 28a, 30, 30a 58 29 29 52,18%

9 Goethego 12a 7 0 7 100,00%

10 Goethego 14, 14a, 14b, 16, 16a 40 8 32 79,92%

11 Kowalska 1, 3, 5 27 10 17 64,34%

12 Janika 21-21a 12 6 6 47,76%

13a Kobylińskiego 1-7
47 23 24 53,28%

13b Krasińskiego 20

14a Kobylińskiego 2-10
108 56 52 49,37%

14b Krasińskiego 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

15 Mikulczycka 4 - 4a 16 4 12 79,06%

16 Wolności 357 7 2 5 68,98%

17 Wolności 359, 361 16 14 2 14,29%

18 Wolności 367 18 12 6 32,45%

19 Wolności 394 4 4 0 0,00%

20 Wolności 396 4 2 2 62,82%

Razem 601 302 299

A
Budynki gdzie większość mieszkańców wyraziła
zgodę na przystąpienie do programu

296 117 179

B
Budynki gdzie większość mieszkańców nie
wyraziła  zgody na przystąpienie do programu

305 185 120

A+B Razem budynki 601 302 299

Od re dak cji: Informujemy, że dla miasta Ruda Śląska jest aktualnie przeprowadzana wśród mieszkanców ankieta
dotycząca ,,uciepłownienia” budynków przy ul. Kokota i ul. Chroboka.
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Od Re dak cji: W tre ści nie któ rych wnio sków do ko na no
nie zbęd nych ko rekt re dak cyj nych i sty li stycz nych – bez
zmia ny ich me ry to rycz ne go sen su.

Człon ko wie na po szcze gól nych czę ściach WZCz zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.�

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.

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.

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.

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

w częściach w dniach 14, 15 i 16 maja 2019 r.

Dokończenie�na�str.�8
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GSM „Lu iza” in for mu je, że w bu -
dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie li 61A
w Ru dzie Ślą skiej po sia da dwa lo ka -
le miesz kal ne z bez�po�śred�nim�wej�-
ściem�z ze�wnątrz. Za in te re so wa nych
miesz kań ców za so bów na szej Spół -
dziel ni (ze stop niem nie peł no spraw -
no ści ru cho wej uzna wa nej przez Pań -
stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych – PFRON) in for -
mu je my, że ist nie je moż li wość za�mia�-
ny do tych czas zaj mo wa ne go miesz ka -
nia na jed no z wy żej wy mie nio nych. 

Za rząd GSM „Lu iza” de kla ru je po -
moc w uzy ska niu do fi nan so wa nia
z PFRON, np. na re mont/ada pta cję
miesz ka nia. Po je go otrzy ma niu, Spół -
dziel nia wy re mon tu je za mie nio ne
miesz ka nie, zgod nie z po trze ba mi
przy szłe go lo ka to ra. Jed no cze śnie in -
for mu je my, że nie ma moż li wo ści wy -
ku pu w przy szło ści po zy ska ne go
w ten spo sób lo ka lu miesz kal ne go.

W spra wie omó wie nia szcze gó łów
za mia ny jw., pro si my o kon takt
z Dzia łem Człon kow skim GSM „Lu -
iza”, Za brze, ul. Wol no ści 412;
tel. 32-278-67-12/13 wewn.: 47, 48.

KO Mu NI KAt

Malowanie�klatek
schodowych
w budynku
przy ul.
Pordzika 13,�15�i�17
w Zabrzu.

Re�mont�da�chu
bu�dyn�ku�przy ul.

Lesz�czy�no�wa 6-6b
w Za�brzu.

Wykonane
utwardzenie
terenu�wraz
z wjazdem
do nieruchomości
przy
ul.�Wol�no�ści 370
w Za�brzu.�
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Dzię ki kon kret ne mu wspar ciu kil ku
spon so rów i za rad no ści Pre ze sa Sto wa -
rzy sze nia FE NIX – Mie�czy�sła�wa�Ra�-
bi�ja, wciąż roz sze rza się za kres dzia -
ła nia tej pla ców ki. W swo jej pod sta wo -
wej 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. Na przy kład

dzie ci i mło dzież ma do dys po zy cji
czy sty i bez piecz ny plac za baw oraz bo -
isko do siat ków ki pla żo wej. W każ dą
po god ną so bo tę jest or ga ni zo wa ne
ogni sko z pie cze niem kieł ba sek. Dzię -
ki te mu, że pla ców ka po sia da pro jek -
tor mul ti me dial ny, du ży ekran oraz do -
brą apa ra tu rę na gła śnia ją cą czę sto uru -
cha mia ne jest „wła sne ki no” z atrak cyj -
ny mi se an sa mi fil mo wy mi dla dzie ci,
mło dzie ży oraz se nio rów. W tym jak -
że cen nym dzia ła niu, Sto wa rzy sze nie
jest wspie ra ne przez nie za wod nych
spon so rów. Jest to przede wszyst kim
fir ma AM PER oraz Gór ni cza Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, któ rej
za so by miesz ka nio we ota cza ją pla -
ców kę FE NI XA.
–�Na�szą�dzia�łal�ność�roz�po�czę�li�śmy

w mar�cu 2012�ro�ku,�któ�ra�–�ogól�nie

mó�wiąc�–�po�le�ga�ła�w tam�tym�okre�sie

na pra�cy�z dzieć�mi�w wie�ku�od ok. 6

do 18�lat.�Dzie�ci�pod fa�cho�wym�okiem

opie�ku�nów�mo�gły�tu�nie�tyl�ko�od�ro�bić

szkol�ne�za�da�nia�ale�przede�wszyst�kim

roz�wi�jać�swo�je�za�in�te�re�so�wa�nia.�Po�-

nad�to� spę�dza�li� tu� mi�ło� wol�ny� czas

na roz�ryw�ce� i za�ba�wie.� Wśród� na�-

szych�by�wal�ców�by�ło�tak�że�bar�dzo�du�-

żo�dzie�ci�miesz�kań�ców�za�so�bów�GSM

„Lu�iza”,�któ�re�w Za�bo�rzu�prze�wa�ża�-

ją�–�mó wi Mie czy sław Ra bij. Po�nie�waż
od kil�ku�lat�je�ste�śmy�po�zba�wie�ni�do�ta�-

cji� z bu�dże�tu

mia�sta,�mu�sie�li�-

śmy�nie�co�zmie�-

nić�pro�fil�na�sze�-

go� dzia�ła�nia.

Aby� się� utrzy�-

mać,�sta�ra�my�się

za�ra�biać� sa�mi

na swo�ją� dzia�-

łal�ność.�W mie�-

sią�cach� let�nich,

na ze�wnątrz�uru�-

cho�mi�li�śmy� ka�-

wia�ren�kę�let�nią.�Nie�daw�no�zde�cy�do�wa�-

li�śmy� się� otwo�rzyć� coś� ca�ło�rocz�ne�-

go�–�bez�al�ko�ho�lo�wą�ka�wiar�nię�mię�dzy�-

po�ko�le�nio�wą.�Jej�głów�ną�spe�cjal�no�ścią

są� pysz�ne� na�le�śni�ki� i piz�za� we�dług

ory�gi�nal�nej� wło�skiej� re�cep�tu�ry.� Na�-

szą� ka�wiar�nia�ną� ofer�tę� uzu�peł�nia�ją

lo�dy�zna�nej�fir�my�„BRA�CIA�KO�RAL”

w róż�nych�sma�kach�oraz�pysz�na�mar�-

ko�wa�wło�ska�ka�wa.�To�wszyst�ko�spo�wo�-

do�wa�ło,� że� zmie�ni�li�śmy� nie�co� swój

pro�fil�dzia�łal�no�ści�ze�świe�tli�cy�śro�do�-

wi�sko�wej�na …

KA�FY�JA�Z BY�-

FY�JA.� Jest� to

jed�nak� na�dal

miej�sce�spo�tkań

i za�ba�wy�za�rów�-

no�dla�dzie�ci�jak

i dla� do�ro�-

słych� –� dla� ca�-

łych�ro�dzin.

Sa la ka wiar -
nia na pla ców ki

Sto wa rzy sze nia FE NIX (w któ rej po -
mie ści się ok. 30 osób) mo że też być od -
płat nie wy naj mo wa na na róż ne oko licz -
no ścio we spo tka nia, np. we se la, chrzci -
ny, ko mu nie św., rocz ni ce uro dzin,
od czy ty, pre lek cje, za ba wy kar na wa ło -
we itp. Ka wiar nia dys po nu je bo wiem
peł nym za ple czem ga stro no micz nym.
Za ro bio ne w ten spo sób pie nią dze są
w ca ło ści kie ro wa ne na ce le sta tu to we
Sto wa rzy sze nia FE NIX.
Gwa�ran�tu�je�my� kon�ku�ren�cyj�ne,� ni�-

skie�ce�ny�i atrak�cyj�ne�me�nu�uzgod�nio�-

ne�z wy�naj�mu�ją�cym�sa�lę�– stwier dza
Mie czy sław Ra bij. Do�dat�ko�wym�na�-
szym�atu�tem�jest�bli�ski�par�king�dla�wie�-

lu�sa�mo�cho�dów.�Za�pra�sza�my�oko�licz�-

nych� miesz�kań�ców,� dzie�ci,� mło�dzież

oraz�ca�łe�ro�dzi�ny�do sko�rzy�sta�nia�z na�-

szej�ofer�ty.

Ma jąc na uwa dze do bro dzie ci, mło -
dzie ży i ca łej lo kal nej spo łecz no ści Za -
bo rza – Sto wa rzy sze nie FE NIX ape lu -
je o po moc fi nan so wą z prze zna cze -
niem mię dzy in ny mi na dal sze wy po -
sa że nie ist nie ją ce go pla cu za baw o ko -
lej ne huś taw ki, ka ru ze le, tram po li ny itp.

KA WIAR NIA MIĘ DZY PO KO LE NIO WA StO WA RZY SZE NIA FE NIX ZA PRA SZA 

Sze ro ka ofer ta 
po ży tecz ne go spę dze nia wol ne go cza su

Pla�ców�ka�Sto�wa�rzy�sze�nia�Fe�NIX�już�na trwa�łe�za�do�mo�wi�ła�się�w cen�trum
osie�dla�wZa�brzu�–�Za�bo�rzu.�Wmar�cu�br.�mi�nę�ło�wła�śnie 7�lat,�gdy�otwo�-

rzy�ła�ona�swo�je�po�dwo�je�nie�tyl�ko�dla�młod�szej�i star�szej�mło�dzie�ży�ale�tak�-
że�eme�ry�tów�i se�nio�rów,�któ�rych�w tej�dziel�ni�cy�jest�bar�dzo�du�żo.�
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Zbli ża się ko lej na – czwar ta
już – edy cja kon kur su na naj pięk niej -
szy bal kon i ogró dek przy do mo wy
w za so bach GSM „Lu iza”. Przy po -
mnij my, że 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. Na str. 9 za -
miesz cza my Re gu la min kon kur su
i na jej od wro cie wzór zgło sze nia
uczest nic twa w kon kur sie (do wy cię -
cia). 

Za chę ca my więc wszyst kich tych,
któ rzy po sia da ją ukwie co ne bal ko ny lub
są twór ca mi i opie ku ją się przy do mo -
wy mi „grząd ka mi i ra ba ta mi” do wzię -
cia udzia łu w nim. 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 je sie -
nią 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. 

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 26
lip ca 2019 r. Zgło sze nia moż na skła dać
w sie dzi bie na szej Spół dziel ni, w Za brzu
przy ul. Wol no ści 412, w Ad mi ni stra -
cji w Za brzu, przy ul. Ja łow co wej 20 lub
w Ad mi ni stra cji w Ru dzie Slą skiej,
przy ul. Biel szo wic kiej 98 – w go dzi -
nach ich pra cy.

Zgło sze nie do kon kur su jest rów no -
znacz ne ze zgo dą na obej rze nie bal ko -
nu, ogród ka i zro bie nie do ku men ta cji
fo to gra ficz nej. Uczest nik kon kur su
wy ra ża tak że zgo dę na 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.

KOLEJNA EDYCJA
KONKuRSu NA...

Najładniejszy
balkon

i przydomowy
ogródek 

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.

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.

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.

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.�

Za przy ję ciem zgło szo nych wnio sków
pierw�sza�część WZCz gło so wa ła:

za: 40, prze ciw: 0.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

WYKAZ WNIOSKÓW ZGłOSZONYCH PODCZAS WZCz

Dokończenie�ze�str.�5

Dokończenie�na�str.�11
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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
2019 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 26.07.2019 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”

✁
✁

Wy�mia�na�in�sta�la�cji�elek�trycz�nej�i ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych�w bu�dyn�ku�przy ul.�Spor�tow�ców 12�–�14�wRu�dzie�Śl.�–�Biel�-
szo�wi�cach.
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Karta zgłoszenia do konkursu 
na „Najładniejszy balkon lub ogródek przydomowy”

Ko mu ni kat – Przy po mnie nie

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

✁

✁

● GSM ,,Lu iza” za�bra�nia pro wa dze nia ka bli an te no -
wych we wnątrz prze wo dów ko mi no wych. Jest to
nie zgod ne z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Wszyst kie
ka ble na le ży usu nąć. W prze ciw nym ra zie zo sta ną one
wy cię te przez Spół dziel nię.

● Nie do zwo lo ne jest uży wa nie bu tli ga zo wych na pro -
pan –bu tan w bu dyn kach wy po sa żo nych w in sta la cję
ga zu ziem ne go.

● GSM „Lu iza” za�bra�nia�skła do wa nia w po miesz cze -
niach wspól nych ta kich jak: stry chy, pral nie, su szar nie,
ko ry ta rze piw nicz ne, klat ki scho do we sta rych lub zbęd -

nych rze czy ta kich jak: me ble, lo dów ki, pral ki, sprzęt
RTV, odzie ż, ma ku la tu ra itp. 

● Wy sta wia nie tzw. ga ba ry tów przy za to kach śmiet ni ko -
wych jest do zwo lo ne tyl�ko�na 48�go�dzin�przed ich
pla�no�wym�wy�wo�zem�oraz�do godz. 6.00�ra�no�w dniu
wy�wóz�ki. W prze ciw nym ra zie GSM „Lu iza” jest zo -
bo wią za na do wy wie zie nia ww. ga ba ry tów we
wła snym za kre sie. Kosz tem wy wo zu zo sta nie ob cią -
żo ny fun du szu re mon to wy nie ru cho mo ści z któ rej
do ko na no wy wo zu. 

■
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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.

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.

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.

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.

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.�

Za przy ję ciem zgło szo nych wnio sków dru�ga� część
WZCz gło so wa ła:

za: 36, prze ciw: 0.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Za przy ję ciem zgło szo nych wnio sków trze�cia� część
WZCz gło so wa ła:

za: 27, prze ciw: 0.

WYKAZ WNIOSKÓW ZGłOSZONYCH PODCZAS WAL NEGO ZGRO MA DZE NIA CZłON KÓW
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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: 1. ku li sty mo del Zie mi. 6.
naj wyż szy or gan Gór ni czej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej „Lu iza”. 9. mia ro -
wość ru chów. 10. szklan ka w sa -
dzie. 11. czwo ro na kor cie. 12. po ru sza
żu chwę. 15. pa smo gór skie. 18. mia ra
grun tu. 21. kar tecz ka od li sto no -
sza. 22. na by ta skłon ność. 23. mar ka
opon. 24. kry mi nal ny pier wia stek. 25.
fa za wy ści gu. 28. ma ła Iwo na. 32. no -
gi za ją ca. 34. na sze mia sto. 35. nad -
rzecz na gle ba. 36. ma ga zyn. 37. bek -
sa. 40. peł zak. 43. ro dzaj włócz ni. 46.
łą ka w za krę tach wi ją cej się rze ki. 47.
przy no so we ja my. 48. pa ka. 49. an -
tycz ny mo tyw de ko ra cyj ny. 50. ma te -
riał wy bu cho wy. 

Pio�no�wo: 2. na sza Gór ni cza Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa. 3. Hill, po pu -

lar ny ko mik te le wi zyj ny. 4. prak ty ka
adep ta. 5. ry ba mię kław ka. 6. lej ce. 7.
daw na ha zar do wa gra w kar ty. 8. za -
mek bły ska wicz ny. 13. pro po zy cja
do prze gło so wa nia na Wal nym. 14.
i w ko pal ni i wzdłuż uli cy. 15. stro na
ujem na. 16. cór ka pusz czy ka. 19. ra -
chu nek ban ko wy. 20. naj star sza era
w dzie jach Zie mi. 26. te raz, zie lo na
na łą ce. 27. rzad ki so kół. 29. kur su je
w blo ku. 30. sprzęt w er ce. 31. jasz -
czur ka z kol ca mi. 32. cykl po sie -
dzeń. 33. lecz ni czy kom pres. 37. pan -
na na ślub nym ko bier cu. 38.
jed no myśl ność. 39. no wy w za wo -
dzie. 41. pod ziem ny po ciąg. 42. śmiet -
ni ko we na na szych osie dlach. 44. Ślą -
ska ko ło Za brza. 45. z tle nem w pa rze.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 17 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.

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.

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


