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Ju za kil ka dni, po czw szy od 16 czerw ca br. roz -
po czy na si cykl dzie wi ciu spo tka czon ków GSM
„Lu iza”, któ rych na dzie 31.05.2010 r. by o 1705. 

Dla te go pro si my Was o przy by cie i wzi cie udzia -

u w tak wa nych dla nas wszyst kich spo tka niach.

W tym ro ku w Wal nym Zgro ma dze niu Czon ków

we mie udzia gru pa no wych czon ków w ilo ci

ok. 200 osób. Cz tej gru py nie wia do ma jest ja -

kie s gów ne prio ry te ty dzia al no ci Spó dziel ni

i wie rzy obiet ni com ska da nym przez Ruch Spo ecz -

ny, któ ry pro wa dzo ny jest przez lu dzi z ze wntrz

pod ha sem Sto wa rzy sze nia „Lu iza” – obie cu jc ni -

skie czyn sze i miesz ka nia za dar mo, oraz usu ni cie

wszyst kich osób, któ re pra cu j na rzecz Spó dziel -

ni. W ten spo sób zdo by wa j elek to rat wie dzc, e nic
tak nie dzia a na lu dzi jak pie ni dze. Mo na do mnie -
my wa, e skut kiem ich dzia a b dzie roz trwo nie nie

ma jt ku Spó dziel ni, któ ry by gro ma dzo ny przez 15
lat, bo jak in ter pre to wa obiet ni ce ob ni e nia czyn szu
znacz nie po ni ej po no szo nych kosz tów. Zgod nie
z art. 6 ust. 1 Usta wy o spó dziel niach miesz ka nio wych
z 2000 r. (z pó. zm.) „Ró ni ca mi dzy kosz ta mi eks -
plo ata cji i utrzy ma nia da nej nie ru cho mo ci, za rz dza -
nej przez spó dziel ni (....) zwik sza od po wied nio
przy cho dy lub kosz ty eks plo ata cji i utrzy ma nia nie ru -
cho mo ci w ro ku na stp nym”, a wic nie uza sad nio ne
ob ni e nie czyn szu w jed nym ro ku b dzie skut ko wa -
o ko niecz no ci pod wy ki w ro ku na stp nym.

Uzy ska ne wy ni ki fi nan so we za rok 2009 po zwo l

na dal sze ob ni a nie czyn szu w cz ci do ty cz cej czon -

ków spó dziel ni zgod nie z art. 5 ust. 2 usm ale nie do te -

go stop nia aby za chwia o to pyn no ci fi nan so w.

Przed nami Walne Zgromadzenie Czonków w czciach GSM „Luiza”

Debata o naszych wanych
sprawach

Rodzinny Festyn GSM „Luiza”

Festyn w obiektywie reportera... czytaj str. 8-11 oraz 20. 

Dokoczenie na str. 2

Wspó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas de ba ty o na szych wspól nych, wa nych

spra wach. To wa nie tu – pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków w cz ciach w na szej Spó dziel -

ni pod su mo wu je si efek ty mi nio ne go ro ku. Dys ku tu je my o tym co uda o si ju zro bi, a co na dal wzbu -

dza kry tycz ne ko men ta rze. 
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Spra woz da nie fi nan so we co ro ku ba da ne jest przez bie -
gych re wi den tów w tym ro ku tak e lu stra to ra i w ad -
nym z pro to kó ów nie stwier dzo no uchy bie. 

Obiet ni ce miesz ka nia za „zo tów k” to rów nie

czcze so wa, gdy wy rok Try bu na u Kon sty tu cyj ne -

go nie do pre cy zo wa mo li wo ci prze no sze nia w od -

rb n wa sno miesz ka za ka do wych, a po po wtór -

nej skar dze do Try bu na u Kon sty tu cyj ne go wstrzy -

ma no spra wy s do we do cza su roz strzy gni cia

przez TK. Po wy ro ku TK b dzie my kon ty nu owa prze -
kszta ce nia zgod nie z sen ten cj wy ro ku. Dla osób po -
sia da j cych miesz ka nia za ka do we z ty tu em umo wy
naj mu i chc cych ju dzi uzy ska od rb n wa sno,
za nim TK wy da wy rok ist nie je mo li wo uzy ska nia
lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu za 5% war to ci ryn ko -

wej, a na stp nie zgod nie z art. 12 usta wy o spó dziel -
niach miesz ka nio wych, prze nie w od rb n wa -
sno.

Dla te go ape lu je my do wszyst kich osób b d cych

czon ka mi Spó dziel ni o czyn ne uczest nic two w Wal -

nym Zgro ma dze niu Czon ków, aby m drze za go -

so wa na oso by, któ re b d za rz dza Wa szym ma -

jt kiem. Czon ko wie Spó dziel ni na le  cy do Sto wa -
rzy sze nia d  do wpro wa dze nia zmian w sta tu cie Spó -
dziel ni, któ re b d skut ko wa nie mo li wo ci wa ci -
we go za rz dza nia Spó dziel ni oraz roz trwo nie niem jej
ma jt ku. Przy ka dem jest pro jekt uchwa y zgo szo -

nej przez czon ków na szej Spó dziel ni na le  cych

do Sto wa rzy sze nia, któ rzy chc Za rzdu bez wy -

kszta ce nia, bez przy go to wa nia za wo do we go, od po -

wied nich li cen cji i na do da tek nie b d cy czon ka -

mi Spó dziel ni (w za  cze niu obok pro jekt wspo mnia -
nej uchwa y). Za rz do wi nie cho dzi o sto ki, ale
utrzy ma nie ta kie go kie run ku roz wo ju Spó dziel ni,
któ ry by za gwa ran to wa ka dr za rz dza j c o od po -
wied nich kwa li fi ka cjach i do wiad cze niu. To Za rz -

do wi Spó dziel ni po wie rza j Pa stwo Wasz pry wat -

ny ma j tek. Zgod nie z art. 3 Usta wy o spó dziel niach
miesz ka nio wych z 2000 ro ku, z pó niej szy mi zmia na -
mi, Spó dziel nia jest wa sno ci jej czon ków. Dlatego

powinni wszyscy czonkowie by obecni na Walnym

Zgromadzeniu. Tylko w ten sposób zagwarantuj

sobie realny wpyw  na obec ny i przy szy ksztat

Spó dziel ni. Nic o Nas bez Nas! Nie obec ni nie ma -

j ra cji. 

Na na stp nych stro nach pu bli ku je my, Po rz dek ob rad
WZCz GSM „Lu iza”, Har mo no gram WZCz w cz ciach
oraz obo wi zu j cy Re gu la min Ob rad WZCz w cz ciach
oraz wy kaz re ali za cji wnio sków zgo szo nych pod czas
ze szo rocz ne go WZCz w cz ciach. 

Uchwa a nr...

Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków

Gór ni czej Spó dziel ni Miesz ka nio wej ,,Lu iza”
z dnia...

w spra wie: zmia ny po sta no wie sta tu tu Gór ni czej

Spó dziel ni Miesz ka nio wej ,,Lu iza”

§ 1

Przy j na st pu j ce zmia ny do po sta no wie sta tu -
tu Gór ni czej Spó dziel ni Miesz ka nio wej Lu iza:
1. § 11 pkt 2 zda nie ostat nie: „War to jed ne go udzia -
u wy no si 1000 z” po przez nada nie temu zda niu tre -
ci: „War to jed ne go udzia u wy no si 100 zo tych”;

2. § 85 pkt 1 zda nie dru gie po przez nada nie mu no wej
tre ci: „Po nad to na  da nie Ra dy lub przy naj -
mniej 1/10 czon ków, wy ra o ne w pod pi sa nym przez
nich wnio sku”;

3. § 95 pkt 1 po przez wy kre le nie sów: „spo ród czon -
ków spó dziel ni”, oraz pkt 3 po przez wy kre le nie
sów: „po wi nien le gi ty mo wa si wy szym wy -
kszta ce niem i co naj mniej pi cio let nim okre sem pra -
cy na sta no wi sku kie row ni czym oraz po wi nien mie
li cen cj za rzd cy, o któ rej mo wa w usta wie o go -
spo dar ce nie ru cho mo cia mi”.

§ 2

Wy ko na nie uchwa y po wie rzy za rz do wi.

§ 3

Uchwa a wcho dzi w y cie z dniem od by cia ostat niej
cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków. 

Debata o naszych 
wanych sprawach

Dokoczenie ze str. 1
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GSM „LU IZA” WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZON KÓW W CZ CIACH 

ZA PRO SZE NIE
W tre ci za pro sze do wzi cia udzia u w Wal nym Zgro ma dze niu Czon ków w cz ciach ro ze sa nych do czon -

ków na szej Spó dziel ni, wkrad si bd kom pu te ro wy z po wo du ko rzy sta nia z dwóch pro gra mów – za co ser -
decz nie prze pra sza my.

Po ni ej po da je my jesz cze raz brzmie nie za pro sze nia na WZCz w cz ciach.

Po rz dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków

GSM „Lu iza” w cz ciach, w dniach 16-30.06.2010 r.:

1. Otwar cie Ze bra nia przez czon ka Ra dy Nad zor czej
GSM „Lu iza”.

2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia w ska dzie: Prze wod ni cz -
cy, Se kre tarz i dwóch Ase so rów. 

3. Przy j cie po rzd ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia
Czon ków w cz ciach. 

4. Stwier dze nie pra wi do wo ci zwo a nia Wal ne go Zgro -
ma dze nia Czon ków w cz ciach oraz je go zdol no ci
do po dej mo wa nia uchwa.

5. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej i Wnio sko wej.
6. Pod j cie uchwa do ty cz cych nie ru cho mo ci przy

ulicach:
 Lesz czy no wej 4,
 Kor czo ka 57.

7. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia al no ci
za rok 2009.

8. Spra woz da nie Za rz du z dzia al no ci GSM „Lu iza”
za rok 2009.

9. Spra woz da nie fi nan so we GSM „Lu iza” za rok 2009,
wraz z przed sta wie niem opi nii bie ge go re wi den ta
z prze pro wa dzo ne go ba da nia.

10. Spra woz da nie z prze pro wa dzo nej lu stra cji.
11. Dys ku sja nad spra woz da nia mi.
12. Pod j cie uchwa:
 w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia al no -
ci Ra dy Nad zor czej za rok 2009,

 w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia al no -
ci Za rz du za rok 2009,

 w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -
go za rok 2009,

 w spra wie przy j cia wnio sku z prze pro wa dzo nej lu -
stra cji,

 w spra wie po dzia u zy sku za rok 2009,
 w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za rz do wi,
 w spra wie za twier dze nia zmian w sta tu cie,
 w spra wie ozna cze nia naj wy szej su my zo bo wi za,

ja k Spó dziel nia mo e za ci gn,
 uchwa y za pro po no wa ne przez czon ków Spó -

dziel ni.
13. Wol ne wnio ski, za py ta nia – dys ku sja.
14. Za mkni cie ob rad.

Jed no cze nie in for mu je my, e od dnia 01.06.2010 r. w go -
dzi nach pra cy GSM „Lu iza” – po nie dzia ek od godz. 7:00
do godz. 17:00, wto rek – pi tek od godz. 7:00
do godz. 15:00, w sie dzi bie Za rz du Spó dziel ni przy ul.
Wol no ci 412 w Za brzu, w Dzia le Czon kow sko – Praw -
nym (p. 115) s wy o o ne spra woz da nia i pro jek ty uchwa
b d ce przed mio tem ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Czon -
ków w cz ciach. Ka dy czo nek GSM „Lu iza” ma pra -
wo do za po zna nia si z ty mi do ku men ta mi. 

Uprzej mie wy ja nia my, e w ob ra dach Wal ne go

Zgro ma dze nia Czon ków mo g uczest ni czy tyl ko

czon ko wie GSM „Lu iza” oso bi cie, za oka za niem ak -

tu al ne go do wo du to sa mo ci. Uczest ni cz cy w Wal nym

Zgro ma dze niu czon ko wie pro sze ni s o pod pi sa nie

przed wej ciem na sa l ob rad li sty obec no ci. Wy da nie

man da tu na st pi po jej pod pi sa niu. W ce lu spraw ne -

go prze pro wa dze nia ze bra nia pro si my czon ków, któ -

rzy wy ra  ch wzi cia udzia u w Wal nym Zgro ma -

dze niu Czon ków o za po zna nie si z przy go to wa ny mi

pro jek ta mi uchwa.

Na pod sta wie Usta wy z dnia 14.6.2007 r. o zmia nie Usta -
wy o Spó dziel niach miesz ka nio wych, GSM „Lu iza” prze -
pro wa dzi Wal ne Zgro ma dze nie Czon ków w cz ciach
w dniach 16-30 czerw ca 2010 r.

Gru pa I – 16.6.2010 r. – Ha la Spor to wa „Po go” w Za -
brzu przy ul. Wol no ci 402, godz. 17:00 – dla czon ków
za miesz ku j cych przy ul. 1-go Ma ja, Boh. War szaw -
skich, Bu chen wald czy ków, Ja ni ka, Ko by li skie go, Kra si -
skie go, Kor czo ka od nr 72-91, Ma go rza ty, Mi ko ow skiej,
Raj skiej, W. Wa lew skie go, – ja ko pierw szy okrg wy bor -
czy.

Gru pa II – 17.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Po go” w Za -
brzu przy ul. Wol no ci 402, godz. 17:00 – dla czon ków
za miesz ku j cych przy ul. Agre sto wej, Ka li no wej, Ol cho -
wej, Orze cho wej, Przy Pro chow ni, W giel nej, P. Skar gi,
Si kor skie go, Zjed no cze nia, Rost ka, Bar lic kie go – ja ko dru -
gi okrg wy bor czy.

Gru pa III – 18.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Po go”
w Za brzu przy ul. Wol no ci 402, godz. 17:00 – dla czon -
ków za miesz ku j cych przy ul. Ba na chie wi cza, 3-go Ma -
ja, Gen. de Gaul le’a, Go ethe go, He we liu sza, Ko wal skiej,
Mi kul czyc kiej, Pa de rew skie go, Ra ta ja, Szy ma now skie go,
cie ki Gór ni czej, Tr bac kiej, Wol no ci, nie skiej – ja -
ko trze ci okrg wy bor czy.

Dokoczenie na str. 4
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Gru pa IV – 21.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Po go”
w Za brzu przy ul. Wol no ci 402, godz. 17:00 – dla czon -
ków za miesz ku j cych przy ul. Lesz czy no wej, Po rdzi ka – ja -
ko czwar ty okrg wy bor czy.

Gru pa V – 22.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Po go” w Za -
brzu przy ul. Wol no ci 402, godz. 17:00 – dla czon ków
za miesz ku j cych przy ul. Dzia a czy Ro da, Ka wi ka, Mo -
drze wio wej – ja ko pi ty okrg wy bor czy.

Gru pa VI – 24.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Po go”
w Za brzu przy ul. Wol no ci 402, godz. 17:00 – dla czon -
ków za miesz ku j cych przy ul. Cze re nio wej, Ja ow co wej,
Kor czo ka od nr 54-71, Po rzecz ko wej – ja ko szó sty okrg
wy bor czy.

Gru pa VII – 25.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da”
w Biel szo wi cach przy ul. Spor tow ców 10,
godz. 17:00 – dla czon ków za miesz ku j cych przy ul.
Biel szo wic kiej, Chro bo ka, Jan kow skie go, Pa de rew -
skie go, Pier ni kar czy ka – ja ko siód my okrg wy bor czy.

Gru pa VIII – 28.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da”
w Biel szo wi cach przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17:00 – dla
czon ków za miesz ku j cych przy ul. Spor tow ców, Ko ko -
ta, Ks. Nie dzie li, Rów no le gej – ja ko ósmy okrg wy bor -
czy.

Gru pa IX – 29.06.2010 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da”
w Biel szo wi cach przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17:00 – dla
czon ków za miesz ku j cych przy ul. Ener ge ty ków, Mi dzy -
blo ko wej, Mio do wej, So li dar no ci, Za men ho fa – ja ko dzie -
wi ty okrg wy bor czy.

W dniu 30.06.2010 r. w sie dzi bie Spó dziel ni spo ty ka -
j si prze wod ni cz cy oraz se kre ta rze pro wa dz cy ze bra -
nie Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków w cz ciach
w dniach od 16.06.2010 r. do 29.06.2010 r.

Ni niej sze za wia do mie nie jest pi smem spe nia j cym wy -
mo gi § 86 ust. 1 sta tu tu GSM „Lu iza” o za wia do mie niu
wszyst kich czon ków GSM „Lu iza” na pi mie o cza sie, miej -
scu i po rzd ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków
GSM „Lu iza” w cz ciach.

ZA PRO SZE NIE
Dokoczenie ze str. 3

W dniach od 06.05.2010 r. do 28.05.2010 r. – na pod -

sta wie umo wy za war tej 19.04.2010 ro ku po mi dzy

Spó dziel czym Re gio nal nym Zwiz kiem Re wi zyj nym

w Ryb ni ku, a Gór ni cz Spó dziel ni Miesz ka nio w

„Lu iza” w Za brzu – prze pro wa dzo na zo sta a lu stra -

cja usta wo wa obej mu j ca dzia al no Spó dziel ni

w okre sie od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r. Lu stra cja

obej mo wa a na st pu j ce za gad nie nia:

l. Za gad nie nia or ga ni za cyj ne Spó dziel ni
2. Stan praw ny grun tów b d cych we wa da niu Spó dziel ni
3. Spra wy czon kow skie i dys po zy cje lo ka la mi
4. Dzia al no in we sty cyj na
5. Za gad nie nia go spo dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi
6. Go spo dar ka re mon to wa w za so bach miesz ka nio wych

Z prze pro wa dzo nej lu stra cji zo sta spo rz dzo ny pro to -
kó, przed sta wio ny Za rz do wi w dniu 27.05.2010 r.
i przy j ty bez za strze e. Czy ta my w nim m. in.: 
 Ak tu al ny sta tut Spó dziel ni uwzgld nia zmia ny

w usta wie o spó dziel niach miesz ka nio wych wpro wa dzo -
ne usta w z dnia 09.06.2005 r. oraz usta w
z dnia 14.06.2007 r. o zmia nie usta wy o spó dziel niach
miesz ka nio wych oraz o zmia nie nie któ rych in nych
ustaw. Do ko ny wa ne zmia ny w sta tu cie, zgod nie z wy mo -
ga mi pra wa by y ak tu ali zo wa ne i re je stro wa ne w Kra jo -
wym Re je strze S do wym. Tre sta tu tu od po wia da obo -
wi zu j cym prze pi som Pra wa Spó dziel cze go z 1982 r.
oraz usta wie o spó dziel niach miesz ka nio wych z 2000 r.
z pó niej szy mi zmia na mi. W zwiz ku z orze cze niem Try -
bu na u Kon sty tu cyj ne go z dnia 15.07.2009 r. na le y uak -
tu al ni za pi sy sta tu tu.

 We wntrz ny sys tem nor ma tyw ny w po sta ci re gu -
la mi nów, in struk cji i za sad funk cjo nu j cych Spó -
dziel ni po sia da nie zbd ny za kres unor mo wa i jest po -
praw ny me ry to rycz nie. Nie stwier dzo no nie zgod no ci
ure gu lo wa we wntrz nych ze sta tu tem i in ny mi obo -
wi zu j cy mi prze pi sa mi, za wy jt kiem drob nych uchy -
bie. 
Ana li za do ku men ta cji ob rad Ze bra nia Przed sta wi -

cie li Czon ków i Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków wy -
ka za a ich zgod no z zo bo wi zu j cym pra wem w za -
kre sie ter mi nów zwo y wa nia, or ga ni za cji i spo so bów po -
dej mo wa nia uchwa, a tak e spo rz dze nia do ku men ta -
cji w tym za kre sie. W okre sie ba da nym zgod nie ze sta -
tu tem, Ra da Nad zor cza ska da a si z 9 czon ków wy -
bra nych w 2005 ro ku na okres 4 lat. W 2009 r. wy bra -
no no w Ra d Nad zor cz w 9 oso bo wym ska dzie na 3
let ni ka den cj. Zba da na do ku men ta cja dzia al no ci Ra -
dy Nad zor czej wy ka za a pe n zgod no z re gu la cja mi
sta tu to wy mi i we wntrz ny mi ak ta mi nor ma tyw ny mi, za -
rów no przez ple num Ra dy jak i funk cjo nu j cy mi w jej
ra mach ko mi sja mi. Dzia al no Za rz du w okre sie ba -
da nym nie wy ka za a me ry to rycz nych uchy bie. Czon -
ko wie Za rz du co rocz nie uzy ski wa li w pe nym ska dzie
ab so lu to rium, udzie la ne przez Ze bra nie Przed sta wi cie li
Czon ków.
 Go spo dar ka za so ba mi miesz ka nio wy mi jak wy ni ka

z zba da nej do ku men ta cji oraz prze pro wa dzo nej przez lu -
stra cj kon tro li sta nu tech nicz ne go i es te tycz no -po rzd -
ko we go za so bów, pro wa dzo na jest w spo sób ra cjo nal ny,
go spo dar ny i wy ka zu je sta  po pra w. 

Lustracja w GSM „Luiza”

GSM „LU IZA” WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZON KÓW W CZ CIACH 
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15 le cie naszej Spódzielni jest
do brym pre tek stem, aby spoj rze
za sie bie i zo ba czy to wszyst ko, co
si wy da rzy o, do ce ni suk ce sy i po -
pra wi b dy. Aby do ko na ana li zy
i obra dro g, któ r pój dzie my da lej
do przo du.

O prze by tej dro dze w mi nio -
nych 15 la tach pi sze my ob szer nie
na stro nach ju bi le uszo wej mo no -
gra fii, któ ra uka e si w tych dniach.
B dzie ona nie od pat nie roz pro wa -
dza na wród czon ków na szej Spó -
dziel ni. Na to miast na a mach na sze -
go Biu le ty nu In for ma cyj ne go pre zen -
tu je my w skró to wej for mie omó wie -
nie te go co uda o si do tej po ry

wspól nie zro bi, aby pod nie kom -
fort za miesz ki wa nia oraz ob ni y
kosz ty z tym zwi za ne.

Za da je my dzi py ta nie czy od po -

czt ku Na sza Spó dziel nia dzia a -

a pr nie? Dzia al no Za rz du

przede wszyst kim sku pi a si na go -

spo dar ce miesz ka nio wej i po pra -

wie niu wy ni ku fi nan so we go. Pro -

ces przej mo wa nia miesz ka od ko -

pal ni po sta wi przed GSM,, Lu iza”

no we za da nia. W sfe rze or ga ni za -

cyj nej i fi nan so wo -ksi go wej, ewi -

den cji w sze ro kim za kre sie za cz -

to sto so wa tech ni k kom pu te ro w,

co ob ni y o pra co chon no  wie lu

czyn no ci biu ro wych zwi za nych

z ad mi ni stro wa niem za so ba mi

miesz ka nio wy mi KWK,, Biel szo wi -

ce”, a tak e ua twi o pro ce sy za rz -

dza nia za so ba mi, któ re ju sta y si

wa sno ci Spó dziel ni. W po rów -

na niu do lat po przed nich usta bi li -

zo wa a si sy tu acja fi nan so -

wo – eko no micz na Spó dziel ni.

Dzia a jc wspól nie z KWK „Biel -
szo wi ce”, w 1998 ro ku uda o si
prze ka za do Za brza skie go Przed -
si bior stwa Wo do ci gów i Ka na li za -
cji cz sie ci po o o nych w Za brzu,
na Osie dlu Za bo rze, przy ul. Ka li no -
wej. Tak e w na stp nych la tach ta
sfe ra funk cjo no wa nia in fra struk tu ry
tech nicz nej w za so bach miesz ka -
nio wych GSM „Lu iza” zlo ka li zo wa -
nych nie tyl ko na Osie dlu Za bo rze ale
rów nie na sta rym Osie dlu w Za brzu,

przy ul. P. Skar gi by a trak to wa na
prio ry te to wo.

Nie ste ty Spó dziel nia na sza nie

mo ga jesz cze wte dy w pe ni „roz -

wi n skrzy de”   Ja ko ad mi ni stra -

tor Spó dziel nia, mo ga wy ko ny -

wa tyl ko te pra ce, któ re za ak cep -

to wa i fi nan so wa wa ci ciel, któ -

rym na dal by a  Rudz ka Spó ka

W glo wa S.A. War to przy po mnie,

e do cza su prze j cia sub stan cji

miesz ka nio wej, bu dyn ki wraz in -

fra struk tu r tech nicz n przy no si -

y znacz ne stra ty, prze kra cza j ce 2

mln no wych zo tych rocz nie. 

Wy ni ka o to z ogrom nych strat
na sie ciach (wo da i cie po) oraz

z mi ni mal nych na ka dów na re mon -
ty i od twa rza nie sub stan cji miesz ka -
nio wej, o któ rych na dal de cy do wa
wa ci ciel, czy li R. L. S. W. SA.

Po prze j ciu znacz nej cz ci sub -
stan cji miesz ka nio wej od KWK
„Biel szo wi ce” Za rzd  na rzu ci so -
bie ostry re im fi nan so wy, co do pro -
wa dzi o do wy go spo da ro wa nia od -
po wied nich rod ków fi nan so wych
i prze zna cze nie ich na prze pro wa dze -
nie pil nych prac ma j cych za po biec
dal sze mu ge ne ro wa niu strat.

Dzi ki te mu Spó dziel nia nie

mia a ju wkrót ce  ad nych prze -

ter mi no wa nych zo bo wi za, du -

gów, kre dy tów czy te opó nio nych

pat no ci. Tak jest do dzi, gdy by

nie zmie nio ne uwa run ko wa nia

usta wo we efek ty mo gy by by

o wie le wik sze. 

Dzia a jc wspól nie z KWK „Biel -
szo wi ce”, w 1999 ro ku uda o si
prze ka za do ZPWiK w Za brzu ca -
o w znacz nym stop niu zu y tej sie -
ci wod no – ka na li za cyj nej po o o nej
na Osie dlu Za bo rze w Za brzu. W po -
o wie ro ku na stp ne go tj. 2000, zo -
sta a za ko czo na mo der ni za cja sie -
ci na tzw. sta rym Za bo rzu, w re jo nie
ul. P. Skar gi. Od te go cza su, sie

wod no – ka na li za cyj na prze sta a

w Spó dziel ni ge ne ro wa stra ty. 

Rów no le gle z roz wi zy wa niem
pro ble mów zwi za nych z mo der ni -
za cj sie ci wod no-ka na li za cyj nej,
Za rzd pod j zde cy do wa ne kro ki,

aby za po biec dal szej de gra da cji

sub stan cji miesz ka nio wej, kon cen -

tru jc cz rod ków fi nan so wych

na za bez pie cza niu tych ele men -

tów bu dyn ków, któ re mia y naj -

wik szy wpyw na ten pro ces. Cho -

dzi o przede wszyst kim o re mon ty

da chów i uszczel nia nie spo in mi -

dzy py ta mi w bu dow nic twie wiel -

ko py to wym. Od no wio no te znacz -

n ilo kla tek scho do wych, nie ma -

lo wa nych od kil ku na stu lat. 

Za rzd Spó dziel ni po za bez pie -

cze niu naj pil niej szych po trzeb

w 1999 ro ku, móg wpro wa dzi

do pla nów na 2000 rok po raz

pierw szy zwik szo n ilo ma lo wa -

nych kla tek scho do wych. Po ma lo -

wa no 150 kla tek scho do wych, od -

no wie niu ule gy rów nie ele wa cje

bu dyn ków.

Dla pod nie sie nia es te ty ki osie dli

wy ko na no ko lej ne obu do wy miet -

ni ków z ele men tów be to no wych.

Wy cho dzc na prze ciw ocze ki wa -

niom naj mod szych miesz ka ców

osie dli u pro gu let nich wa ka -

cji 2000 r. GSM „Lu iza” zre ali zo -

wa a i prze ka za a cz nie sie dem

pla ców za baw dla dzie ci.

Za rzd przy go to wa rów nie dzia -
a nia do ty cz ce  ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków spó dziel czych, tj. ter mo -
re no wa cji cen tral ne go ogrze wa nia
i cie pej wo dy uyt ko wej oraz do cie -
ple nia bu dyn ków. Za pla no wa no, e
wszy scy miesz ka cy po sia da j cy
cen tral ne ogrze wa nie b d po sia da
ter mo za wo ry oraz po dziel ni ki kosz -
tów. Dzi ki te mu ra chun ki za c. o. i c.
w. u. ule gy ra dy kal ne mu ob ni e niu.

Od lip ca 2000 r. w za so bach GSM
„Lu iza” roz po cz si pro ces wy mia -
ny sta rych za wo rów na za wo ry ter -
mo sta tycz ne fir my DAN FOSS. We -
dug do ko na nych ob li cze ob ni y o
to kosz ty c. o. min 15%.

W 2001 ro ku, ma jc na wzgl dzie
po trze b ra cjo na li zo wa nia wy so ko -
ci kosz tów za miesz ki wa nia w za so -
bach GSM „Lu iza”, za ko czo no
pra ce zwi za ne z mon ta em ter mo -

15 LAT GSM „LU IZA” 

Do ce my to, co wspól nie osi gn li my

Dokoczenie na str. 7



6 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA”  NR 3 (48) 2010

Pod sta wa praw na: 

– Usta wa z dnia 16.09.1982 r. Pra wo spó dziel cze    (Dz.
U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z pón. zm).

– Usta wa z dn. 15.12.2000 r. o spó dziel niach miesz ka -
nio wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z pón. zm).

– Usta wa z dnia 14.06.2007 r. o zmia nie usta wy o spó -
dziel niach miesz ka nio wych oraz nie któ rych in nych ustaw
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873).

– Sta tut GSM „Lu iza”.

§ 1

1. Wal ne Zgro ma dze nie jest naj wy szym or ga nem
Spó dziel ni.

2. Za kres kom pe ten cji Wal ne go Zgro ma dze nia re gu lu -
je § 84 Sta tu tu.

§ 2

1. Wal ne Zgro ma dze nie mo e by po dzie lo ne na cz -
ci, je e li licz ba czon ków prze kro czy 500 osób, we dug
za sad okre lo nych prze pi sa mi Sta tu tu.

2. Ra da Nad zor cza usta la za sa dy za li cza nia czon ków
do po szcze gól nych cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia z tym,
e nie mo na za li czy czon ków upraw nio nych do lo ka li
znaj du j cych si w ob r bie jed nej nie ru cho mo ci do ró -
nych cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia.

§ 3

1. W Wal nym Zgro ma dze niu ma j pra wo uczest ni czy
czon ko wie Spó dziel ni tyl ko oso bi cie.

2. Ka de mu czon ko wi obec ne mu na Wal nym Zgro ma -
dze niu przy su gu je je den gos. 

3. Czon ko wie Ra dy Nad zor czej, Za rz du oraz za pro -
sze ni go cie, uczest ni cz w Wal nym Zgro ma dze niu
z go sem do rad czym.

4. Czo nek ma pra wo ko rzy sta nia na wa sny koszt z po -
mo cy praw nej lub po mo cy eks per ta. Oso by z po mo cy,
któ rych ko rzy sta czo nek nie s upraw nio ne do za bie -
ra nia go su.

§ 4

Zgod nie z po sta no wie nia mi § 88 Sta tu tu Spó dziel ni,
Wal ne Zgro ma dze nie Czon ków lub je go cz ci s zdol -
ne do po dej mo wa nia uchwa przy ka dej ilo ci czon ków
upraw nio nych do go so wa nia.

§ 5

1. Wal ne Zgro ma dze nie zwo u je Za rzd przy naj mniej
raz w ro ku, w ter mi nie do dnia 30 czerw ca. Po nad to na  -
da nie Ra dy Nad zor czej lub przy naj mniej 1/3 czon ków,
wy ra o ne w pod pi sa nym przez nich wnio sku. Za rzd zo -
bo wi za ny jest zwo a Wal ne Zgro ma dze nie w ta kim ter -
mi nie, aby mo go si od by w ci gu czte rech ty go dni
od dnia wnie sie nia  da nia. Je e li to nie na st pi, zwo u -

je je Ra da Nad zor cza lub Kra jo wa Ra da Spó dziel cza,
na koszt Spó dziel ni.

2. Upraw nie ni do  da nia zwo a nia Wal ne go Zgro ma -
dze nia w myl po sta no wie ust. 1 mo g rów nie  da
za miesz cze nia ozna czo nych spraw w po rzd ku ob rad Wal -
ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci.  da nie ta kie po win -
no by zgo szo ne co naj mniej na 15 dni przed ter mi nem
Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go pierw szej cz ci.

§ 6

1. O cza sie, miej scu i po rzd ku ob rad Wal ne go Zgro -
ma dze nia lub je go wszyst kich cz ci za wia da mia si
wszyst kich czon ków na pi mie co naj mniej 21 dni
przed ter mi nem po sie dze nia Wal ne go Zgro ma dze nia lub
je go pierw szej cz ci. Za wia do mie nie po win no za wie -
ra czas, miej sce, po rz dek ob rad oraz in for ma cj
o miej scu wy o e nia wszyst kich spra woz da i pro jek -
tów uchwa, któ re b d przed mio tem ob rad oraz in for -
ma cj o pra wie czon ka do za po zna nia si z ty mi do ku -
men ta mi.

2. W przy pad ku wnie sie nia do po rzd ku ob rad Wal ne -
go Zgro ma dze nia do dat ko wych spraw, uzu pe nio ny po -
rz dek ob rad po wi nien by po da ny do wia do mo ci
czon ków Spó dziel ni na 14 dni przed ter mi nem Wal ne -
go Zgro ma dze nia, w spo sób okre lo ny w ust. 1.

3. Pro jek ty uchwa i  da nia za miesz cze nia ozna czo nych
spraw w po rzd ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia lub je -
go wszyst kich cz ci ma j pra wo zga sza: Za rzd, Ra -
da Nad zor cza i czon ko wie. Pro jek ty uchwa, w tym
uchwa przy go to wa nych w wy ni ku tych  da, po win ny
by wy ka da ne co naj mniej na 14 dni przed ter mi nem Wal -
ne go Zgro ma dze nia lub je go pierw szej cz ci.

4. Czon ko wie ma j pra wo zga sza pro jek ty uchwa i  -
da nia, o któ rych mo wa w ust. 3, w ter mi nie do 15 dni
przed po sie dze niem Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go
pierw szej cz ci. Pro jekt uchwa y zga sza nej przez czon -
ków Spó dziel ni mu si by po par ty przez co naj mniej 10
czon ków.

5. Czo nek ma pra wo zga sza nia po pra wek do pro jek -
tów uchwa nie pó niej ni na 3 dni przed po sie dze niem
Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go pierw szej cz ci.

6. Za rzd jest zo bo wi za ny do przy go to wa nia
pod wzgl dem for mal nym i przed o e nia pod go so wa -
nie na Wal nym Zgro ma dze niu lub je go cz ciach pro -
jek tów uchwa  i po pra wek zgo szo nych przez czon ków
Spó dziel ni.

§ 7

1. Wal ne Zgro ma dze nie, wzgld nie je go cz, otwie -
ra Prze wod ni cz cy Ra dy Nad zor czej lub in ny upo wa nio -
ny czo nek Ra dy.

2. Otwie ra j cy ob ra dy za rz dza wy bór Pre zy dium
Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci w ska dzie:
Prze wod ni cz cy, Se kre tarz i dwóch Ase so rów.

Re gu la min Ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków
w cz ciach GSM „Lu iza” w Zabrzu

Dokoczenie na str. 15
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sta tów i po dziel ni ków kosz tów w bu -
dyn kach na szej Spó dziel ni oraz
w bu dyn kach ad mi ni stro wa nych.

W 2003 ro ku do pro wa dzo no do li -
kwi da cji ko tow ni przy ul. Ks. Nie -
dzie li 59 oraz prze pro wa dzo no pe -
n mo der ni za cj c. o i c. w. u. w jej
re jo nie. Wy ko na no ocie ple nie 80 %
stro po da chów  w bu dyn kach ogrze -
wa nych ze ró da z da la czyn ne go
oraz wy ko na no wie tli ki no wej ge -
ne ra cji. Przy go to wa no tak e li kwi -
da cj ko tow ni przy ul. ks. Nie dzie -
li 51 mo der ni za cj c. o. i c. w. u. oraz
mon ta wy mien ni ko wi kom pak to wej
przy ul. Ko ko ta 162. W tym sa mym
ro ku, Za rzd ne go cjo wa po zy ska nie
rod ków z nie ru cho mo ci  po o o -
nych w la dzie DT.

Efek tem tych ne go cja cji, trwa j -

cych pra wie rok, by o pod pi sa nie

pro to ko u z dnia 3.12.2003 r. o zby -

ciu na bar dzo ko rzyst nych dla

GSM „Lu iza” wa run kach ww.

nie ru cho mo ci. 

W tym wa nie cza sie uda o si wy -
re mon to wa da chy bu dyn ków w kil -
ku dzie si ciu nie ru cho mo ciach oraz
wy mie nio no in sta la cj cie pej wo dy
uyt ko wej i cyr ku la cj. Za ku pio no
i wy mie nio no pom py przy uli cy
Biel szo wic kiej 91 i 93, a tak e wpro -
wa dzo no ogrze wa nie ga zo we w ko -
tow niach przy uli cy Wol no ci 380
i 391.

Od 2000 ro ku GSM,, Lu iza” ja ko
wik szo cio wy wa ci ciel mia mo -
li wo ci sa mo dziel ne go de cy do wa nia
o za rz dza niu nie ru cho mo cia mi. Ta
istot na zmia na nie mal z miej sca za -
owo co wa a po  da ny mi efek ta mi
w po li ty ce re mon to wo -in we sty cyj nej.

Za rzd po sta wi so bie za da nie,

aby czon kom Spó dziel ni miesz ka -

o si nie tyl ko le piej, ale rów nie

ta niej.

Jed nym z naj wa niej szych spo so -
bów ra cjo na li za cji kosz tów sta o si
ob ni e nie opat za cen tral ne ogrze -
wa nie. Dro g za pro wa dz c do te -
go ce lu by a suk ce syw na ter mo mo -
der ni za cja, na któ r ska da a si
mo der ni za cja sys te mów ogrze wa nia

oraz ocie ple nie bu dyn ków. Dru gim
co do wiel ko ci skad ni kiem kosz -
tów za miesz ki wa nia jest opa ta
za zim n wo d. Ju w 2005 ro ku
ka dy bu dy nek roz li cza ny by z in -
dy wi du al ne go licz ni ka. Wszyst kie
za sie ci zo sta y prze ka za ne przed -
si bior stwom wo do ci go wym w Za -
brzu i Ru dzie l skiej – po za wy re -
mon to wa n sie ci w re jo nie ul. P.
Skar gi, któ ra jest na dal na sta nie
Spó dziel ni. W wy ni ku tych dzia a
stra ty na wo dzie zma la y do mi ni -
mum. Prze wi du je si, e roz li cza nie
za wo d przej m w przy szo ci fir -
my wo do ci go we, co jesz cze bar -
dziej ob ni y kosz ty win dy ka cji
i stra ty w opa tach za wo d.

Za le d wie w ci gu czte rech lat uda -
o si w sze ro kim za kre sie po pra wi
stan tech nicz ny i in fra struk tu r prze -
j tych od Rudz kiej Spó ki W glo -
wej SA nie ru cho mo ci. Kon se kwent -
nie zre ali zo wa no przy j te prio ry te -
ty mo der ni za cyj ne bu dyn ków ta kie
jak: do cie ple nia bu dyn ków i ich ele -
men tów (stro po da chy), mo der ni za -
cja sie ci c. o. i c. w. u., sie ci wo do -
ci go wej,  re no wa cje po kry da -
cho wych, po pra wa es te ty ki osie dli
(chod ni ki, pla ce za baw). Wszyst ko
to spra wi o, e wa run ki i kosz ty za -
miesz ki wa nia w za so bach na szej
Spó dziel ni ule gy wy ra nej po pra -
wie. 

W la tach 2000-2009  wy ko na no
pra ce pro jek to we, au dy ty ener ge tycz -
ne, pro jek ty in sta la cji na pod sta wie
któ rych zre ali zo wa no mi:

Do cie ple nie bu dyn ków w Za brzu
i Ru dzie l skiej w tym: ocie plo no
w 5 bu dyn kach  jed n cia n, w 3 bu -
dyn kach po trzy cia ny oraz wy ko -
na no  kom plet n ter mo mo der ni za -
cj 41 bu dyn ków.

Wy ko na no re mont bal ko nów i lo -
gii,  uszczel nie nie pyt ele wa cyj nych,
do cie ple nie stro po da chów i stro pów
nad ostat ni kon dy gna cj we wszyst -
kich bu dyn kach ogrze wa nych zda la -
czyn nie oraz za bu do wa no no we wy -
mien ni kow nie cie pa, w wik szo ci
wraz z mo der ni za cj c. o.

Wy mie nio no wszyst kie  na wie tla
da cho we. Po nad to wy ko na no sze reg

re mon tów da chów:  prze o o no da -
chów k lub po kry to da chy no w
pa p. Wy mie nio no wie le drzwi ze -
wntrz nych w bu dyn kach oraz cz
sto lar ki okien nej. Wy ko na no rów nie
sze reg  mo der ni za cji  in sta la cji elek -
trycz nych i ka na li za cyj nych, wy ko -
na no no we przy  cza ka na li za cji.
Wy ko na no re mon ty wej do bu dyn -
ków – dasz ki, wia tro a py, ba lu stra -
dy, ta ra sy. Wy ko na no re mon ty scho -
dów, a w zwiz ku ze szko da mi gór -
ni czy mi wy ko na no ko niecz ne  ko -
twie nie bu dyn ków. Wy ko na no rów -
nie sze reg prac  ma lar skich, wy mie -
nio no rów nie w 95% skrzyn ki pocz -
to we na eu ro skrzyn ki. Stwo rzo no
ko lej ne no we pla ce za baw dla dzie -
ci oraz upo rzd ko wa no te ren wo kó
bu dyn ków. Rów nie w la tach 2010-
2012 pla nu je si wy ko na du y plan
ter mo mo der ni za cji w zwiz ku z mo -
li wo ci po zy ska nia du ych do ta cji
za rów no z W FO jak rów nie z
NFO co po pra wi rów nie es te ty k
osie dli czy spó dziel czych te re nów
zie lo nych.

W wy ni ku po wy szych dzia a
zna cz co wzro sa ryn ko wa war to
miesz ka. Z ana liz pro wa dzo nych
przez Za rzd na szej Spó dziel ni wy -
ni ka, e czyn sze te od wie lu lat
kszta tu j si na re la tyw nie ni skim
po zio mie, ni szym ni w in nych
Spó dziel niach miesz ka nio wych na -
sze go re gio nu.

Dzi ki lo ka tor skie mu pra wu do lo -
ka lu sta o si mo li we usta no wie nie
do god niej szych wa run ków uzy ska -
nia miesz ka nia. W tej kwe stii zo sta
przy j ty 12 lu te go 2009 r. przez Ra -
d Nad zor cz GSM „Lu iza” Re gu -
la min prze tar gu na lo ka tor skie pra -
wo do lo ka lu w bu dyn kach na szej
Spó dziel ni. Stwa rza on do god niej -
sze wa run ki fi nan so we i for mal -
no – praw ne uzy ska nia miesz ka nia.
Pierw szy prze targ na lo ka tor skie
pra wo do lo ka lu od by
si 31.03. 2009 r. In for ma cja o prze -
tar gu jest oga sza na w pra sie co naj -
mniej na dzie si dni przed ter mi nem
prze tar gu. 

15 LAT GSM „LU IZA” 

Do ce my to, co wspól nie osi gn li my
Dokoczenie ze str. 5

Dokoczenie na str. 8
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RODZINNY FESTYN GSM „LU IZA”  

Tak uda nej im pre zy ple ne ro -

wej, jak ta któ ra od by a si 5

czerw ca br. z oka zji Dnia

Dziec ka i 15 le cia Gór ni czej Spó -

dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza”

na te re nie MKS Za bo rze w Za brzu,

daw no ju nie by o. Do pi sa a so -

necz na au ra, co w cza sie te go rocz -

nej desz czo wej i „po wo dzio wej”

wio sny na le a o do rzad ko ci. Nic

te dziw ne go, e by o we so o, gwar -

no i tum nie.

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre z
ob j li: Pre zy dent Mia sta Za -
brza – Ma go rza ta Ma ka -Szu lik

i Pre zy dent mia sta Ru dy l -
skiej – An drzej Sta nia, któ ry z przy -
czyn zdro wot nych nie móg w niej
uczest ni czy.

Or ga ni za to rzy fe sty nu po my le li
o wszyst kich uczest ni kach za ba -
wy – za rów no o naj mod szych jak
i naj star szych miesz ka cach za so bów
Spó dziel ni. Pod tym te k tem, zo -
sta po dzie lo ny pro gram fe sty nu
na dwie cz ci tj. od go dzi ny 10.00
do 14.30 ba wi li si na si „mi lu si scy”,
a pó niej ich ro dzi ce i dziad ko wie.

Dla tych pierw szych or ga ni za to rzy
wy ka za li si po my so wo ci or ga ni -
zu jc bar dzo du  ga m za baw, kon -
kur sów i za wo dów spor to wych, nie
za po mi na jc o sto iskach z wa t cu kro -
w, pra o n ku ku ry dz, lo da mi czy
te ba lo ni ka mi i in ny mi za baw ka mi.

Fe styn roz po cz si raj dem ro we -
ro wym. Uczest ni cy star to wa li z Ru -
dy l skiej (uli ca Biel szo wic ka) i Za -
brza (spod Urz du Miej skie go), by
po prze je cha niu uli ca mi miast do trze
na miej sce fe sty nu.

Uczest ni cy raj du zo sta li god nie po -
wi ta ni przez Wi ce pre zy den ta Mia sta
Za brze – Krzysz to fa Le wan dow skie -

go, któ ry w do wód uzna nia za trud
i sze rze nie spor tu wr cza zo te me -
da le, dy plo my i upo min ki.

Uro czy ste otwar cie fe sty nu za in au -
gu ro wa wy strza z pik nej ar mat ki
tzw. „wi wa tów ki” b d cej du m
Brac twa Kur ko we go z Ru dy l -
skiej.

Ju od tej po ry naj mod si uczest ni -
cy im pre zy prze ci ga li si w bra niu
udzia u w roz licz nych kon kur sach:
ma lo wa nia kre d po as fal cie, farb ka -
mi na ko szul kach spe cjal nie do te go
ce lu prze zna czo nych, jak rów nie
ro bó tek rcz nych, two rzc nie po -

Po rocz nej prze rwie zwi za nej ze
zmia n Usta wy o Spó dziel niach
Miesz ka nio wych, GSM „Lu iza”
w 2009 ro ku opra co wa a no we za sa -
dy re ali za cji i fi nan so wa nia ro bót ter -
mo mo der ni za cyj nych.

War to pod kre li, e ter mo mo -

der ni za cja nie skut ku je wzro stem

staw ki czyn szu. Jed nak e w ce lu

szyb szej spa ty kre dy tu ist nie je

mo li wo zmniej sze nia za licz ki

za cen tral ne ogrze wa nie (co b dzie

wy ni ka o z oszczd no ci) i zwik -

sze nia o ta k sa m kwo t staw ki

fun du szu re mon to we go.

No wa no we li za cja usta wy z grud -
nia 2000 ro ku sta a si fak tem, gdy
Sejm RP 18 grud nia 2009 ro ku przy -
j sto sow ny akt praw ny. Po tak zno -

we li zo wa nej usta wie, Za rzd GSM

„Lu iza” do strze ga jc nie spra wie dli -

wo z ja k po trak to wa no na jem -

ców i ich za wie dze nie tak brzmi -

c no we li za cj, przy go to wa, po uzy -

ska niu opi nii nie za le nych praw ni -

ków, mo li wo prze kszta ce nia

miesz ka przez na jem ców na po -

dob nych za sa dach, któ re obo wi zy -

wa y w la tach 1998 – 2000. Wów czas

mo na by o prze kszta ci miesz -

ka nie z naj mu na spó dziel cze wa -

sno cio we pra wo po uzy ska niu

czon kow stwa i wpa cie 5% – 15%

war to ci miesz ka nia.

Tak wic od 2010 ro ku na jem ca
po uzy ska niu czon ko stwa w Spó -
dziel ni  ma mo li wo zmia ny ty tu -
u praw ne go do lo ka lu miesz kal ne -
go – z naj mu na spó dziel cze lo ka -
tor skie pra wo. Spó dziel nia usta na -
wia lo ka tor skie pra wo do lo ka lu
miesz kal ne go po do ko na niu, ju
przez czon ka Spó dziel ni, wpa ty
wka du miesz ka nio we go o war to -
ci 5% ak tu al nej ryn ko wej war to ci
miesz ka nia. Do ty czy to wy cz nie
miesz ka ców, któ rzy po sia da li pra -
wo do lo ka lu w mo men cie prze j -
cia go przez Spó dziel ni. Kau cje
miesz ka nio we wpa co ne przez na -
jem ców zo sta j za li czo ne na po czet
wy ma ga ne go wka du miesz ka nio -
we go. 

Po spe nie niu tych for mal no ci

i usta no wie niu przez Spó dziel ni

opi sa ne go pra wa (spó dziel cze lo -

ka tor skie pra wo do miesz ka nia)

wa ci ciel te go pra wa ma pod sta -

w do ubie ga nia si o prze nie sie nie

na je go rzecz wa sno ci od rb nej

te go lo ka lu miesz kal ne go bez do -

dat ko we go uzu pe nia nia wka du

miesz ka nio we go.

Mo e nie wszyst kie za o e nia

pro gra mo we zdo a li my zre ali zo -

wa i nie wszyst kie tak, jak by my

so bie te go y czy li, ma my jed nak

na dzie j e za uwa a j Pa stwo

na sze sta ra nia oraz za cho dz ce

na na szych osie dlach  zmiany.

15 LAT GSM „LU IZA” 

Dokoczenie ze str. 7

Do ce my to...
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wta rzal ne: pik ne na szyj ni ki, bran so -
let ki i brosz ki z eg zo tycz nych pa cior -
ków i ko ra li ków (swo je uda ne pra ce
dzie ci za bra y do do mu). W tych
kon kur sach dzie ci wy ka za y si swo -
imi umie jt no cia mi i ogrom nym za -
pa em. 

Roz strzy gni to rów nie, ogo szo ny
wcze niej w szko ach przez „Lu iz”
kon kurs pla stycz ny, a na gro dy dla lau -
re atów te go kon kur su wr czy a oso -
bi cie prze wod ni cz ca ju ry Pre zy dent
Za brza – Ma go rza ta Ma ka-Szu lik.

Na le y w tym miej scu pod kre li, e
naj wik sze uzna nie zdo by y pra ce wy -
ko na ne przez uczniów SP nr 18 w Za -
brzu.

Du  atrak cj dla mi lu si skich by -
a lo te ria fan to wa (w któ rej ka dy los
wy gry wa), dmu cha na zje dal nia,
bung gee dum ping i prze jad ka brycz -
k w to wa rzy stwie Wo da rza mia sta
Za brza.

Jak wi da atrak cji by o co nie mia -
ra. Lecz na tym nie ko niec. Dla nie -
co star szych dzie ci by o te co cie -
ka we go. Du ym za in te re so wa niem
cie szy y si po ka zy spraw no ci
i sprz tu za wo do wej stra y po ar nej
z Za brza oraz po kaz udzie la nia pierw -
szej po mo cy (po kaz na ma ne ki nie wy -
ko ny wa ny przez har ce rzy).

Na po zo sta ych uczest ni ków fe sty -
nu cze ka a nie la da atrak cja tj. dar -
mo wa gro chów ka „pal ce li za” wy -
da wa na w to wa rzy stwie Pre ze sa
i przed sta wi cie la Ra dy Nad zor czej.
Po nad to dla czon ków Spó dziel ni
przy go to wa no bez pat ne bo ny
upraw nia j ce do otrzy ma nia prze k -

ski lub pi wa. Bo ny te mo na by o
ode bra w sie dzi bie Spó dziel ni
i ad mi ni stra cjach osie dlo wych, a ci
któ rzy te go nie uczy ni li mie li oka -
zj to zro bi w cza sie trwa nia im pre -
zy. Z bo nów upraw nia j cych do bez -
pat ne go otrzy ma nia kie ba ski lub
krup nio ka z gril la, jak rów nie ku -
fla „ja sne go” sko rzy sta li rów nie in -
ni uczest ni cy fe sty nu, za rów no
czon ko wie Spó dziel ni, lo ka to rzy
a na wet czon ko wie Sto wa rzy sze nia
Ru chu Spo ecz ne go „Lu iza”, któ rzy

bra li ak tyw ny udzia
w kon kur sach i za ba -
wach or ga ni zo wa nych
w trak cie.

Po nad to nad wszyst ki -
mi uczest ni ka mi przez
czas fe sty nu, czu wa a
su ba zdro wia, któ ra
bez pat nie udzie la a po -
rad me dycz nych, z mo -
li wo ci zmie rze nia ci -
nie nia i udzie le nia
pierw szej po mo cy me -
dycz nej (na szcz cie to
ostat nie nie by o ko niecz -
ne). Mo na by o rów -

nie za po zna si z wn trzem ka ret ki.
Tra fio nym przed si wzi ciem oka -

za si rów nie sto lik, przy któ rym
mo na by o za si gn po rad praw -
nych.

To wszyst ko uwiet nia y wy st py
Or kiestr Gór ni czych KWK „Ha lem -
ba” i KWK „Biel szo wi ce” oraz pro -
gram ar ty stycz ny l skiej Ka pe li
Bie siad nej Je rze go Ha ber stro cha
oraz ze spó SI LVER, któ re ba wi y
do ez uczest ni ków ske cza mi i ka wa -
a mi.

Jed nym so wem hu mo ry wszyst kim
do pi sy wa y i by o na praw d „faj nie”.

Pa tro nat me dial ny nad im pre z
spra wo wa a SFE RA TV. Gów ny mi
or ga ni za to ra mi fe sty nu by li GSM
„Luiza” oraz Brac two Kur ko we
z Ru dy l skiej, a wspó or ga ni za to -
ra mi m. in. fir ma „Re vi ta med”, Pa -
stwo wa Stra Po ar na z Za brza, Ko -
men dy Miej skie Po li cji i Stra e
Miej skie z Za brza i Ru dy l skiej.

Na le y rów nie w tym miej scu do -
da, e dzi ki uprzej mo ci Po li cji im -
pre z uwiet ni a ma skot ka po li cyj na:
pies „Sznu pek”, któ ry cie szy si
ogrom nym po wo dze niem, roz da jc
naj mod szym smacz ne li za ki. By a
rów nie mo li wo zro bie nia so bie
na pa mit k tak wiet nej im pre zy „se -
sji zdj cio wej” ze „Sznup kiem”,
z któ rej skwa pli wie sko rzy sta li licz -
ni uczest ni cy im pre zy. Po nad to
na skar pie mie li my mo li wo
uczest ni cze nia w po ka zie tre su ry
psów po li cyj nych. 

Do da na le y, e or ga ni za to rzy
chcc umo li wi miesz ka com za so -
bów po o o nych w Ru dzie l skiej
uczest ni cze nie ww. im pre zie, za pew -
ni li dar mo wy prze wóz w obie stro ny.
Tak wic po my la no o wszyst kich
i wszyst kim.

Spon so rzy ufun do wa li po nad 1000
na gród, w tym ro wer gór ski i ogrom -
n mysz k Mi ki.

Nic wic dziw ne go, e przy tak bo -
ga tym pro gra mie wszy scy ba wi li si
wy bor nie, a wspo mnie nia po tak uda -
nej im pre zie po zo sta n miesz ka com
za so bów Gór ni czej Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej „Lu iza” du go w pa mi ci.
Mo g tyl ko a o wa ci, któ rzy nie
sko rzy sta li z za pro sze nia na fe styn.

Do zo ba cze nia na na stp nej im pre -

zie!!!

RODZINNY FESTYN GSM „LU IZA”  

Bawiono si do wieczora

Oto, co po wie dzie li nam na „go r co” na te mat fe sty nu.
Pre zy dent Za brza – Ma go rza ta Ma ka-Szu lik: – To na praw d bar dzo

do brze zor ga ni zo wa na im pre za i wa dze GSM „Lu iza” spi sa y si na me dal.
Cen ne s ta kie ini cja ty wy, kie dy lu dzie wiet nie si ba wi, tym bar dziej, e fe -
styn ma cha rak ter wie lo po ko le nio wy. Or ga ni za to rzy za pew ni li atrak cyj ny pro -
gram ad re so wa ny do wszyst kich grup wie ko wych. „Za mó wi li” na wet po go -
d. W re zul ta cie pa nu je tu taj bar dzo mi y, wrcz ro dzin ny na strój i hu mo ry wszyst -
kim do pi su j.

Wi ce pre zy dent Za brza – Krzysz tof Le wan dow ski: – Fe styn jest bar dzo
do brze zor ga ni zo wa ny i wi da, e wszy scy je go uczest ni cy do brze si ba wi.
Bar dzo si cie sz, e Spó dziel nia „Lu iza” w czy a si w dzia a nia re kre acyj -
ne na te re nie orod ka, któ rym kie dy zaj mo wa a si ko pal nia, a te raz mia sto.

Szczliwe dzieciaki na przejadce bryczk z  Prezydent
miasta Zabrze Magorzat Mak-Szulik
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Rodzinny Festyn  GSM  „Luiza”

Kon cert Or kie stry D tej KWK „Biel szo wi ce” Start raj du ro we ro we go w Biel szo wi cach

Wi ce pre zy dent mia sta Za brze Krzysz tof Le wan dow ski z uczest ni ka -
mi raj du ro we ro we go przed Urz dem Miej skim w Za brzu

Szcz li wi uczest ni cy raj du ro we ro we go do je da j do me ty

Wi ce pre zy dent mia sta Za brze Krzysz tof Le wan dow ski wi ta uczest -
ni ków raj du na me cie, prze ci na wst g

Wi ce pre zy dent mia sta Za brze Krzysz tof Le wan dow ski wr cza  zo -
te me da le uczest ni kom raj du ro we ro we go

Spraw dza nie cel ne go oka w strze la niu z u ku Sto lik z lo te ri fan to w oraz stolik po rad praw nych



BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA”  NR 3 (48) 2010 11

Rodzinny Festyn  GSM  „Luiza”

Am bit ne pra ce dzieci wy ko ny wa ne pod opie k wy cho waw ców Kon cert Or kie stry D tej KWK „Ha lem ba”

Kolejka przed kotem z darmow grochówk ,,palce liza” Kon kurs spraw no cio wy w spo y wa niu ja bek zor ga ni zo wa ny przez
har ce rzy

Dzie ci w ta cu z Pre ze sem Za rz du GSM „Lu iza” Pokazy reanimacji akcji serca w wykonaniu harcerzy

Ka ret ka ra tun ko wa i wspa nia a eki pa z fir my Re vita med by li go to -
wi do wszel kiej po mo cy me dycz nej

Bezpatne pomiary cinienia tt nicz ne go wy ko na wa ne przez wspó -
or ga ni za to ra fe sty nu – firm Revitamed
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WYKAZ WNIOSKÓW
zgoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Czonków GSM ,,Luiza” w czciach w dniach 15-30.06.2009 r.

I ICH REALIZACJA 

W pierw szej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re

od by o si 15.06.2009 r. w Ru dzie l skiej czon ko -

wie zgo si li na st pu j ce wnio ski:

1. Pra wo pier wo ku pu dzia ki nr 417/20 na ul. Biel szo -
wic kiej, na rzecz wa ci cie li ga ra y po o o nych przy tej
dzia ce. 

odp. Dnia 17 li sto pa da 2009 r. zo sta roz strzy gni ty
prze targ na sprze da nie ru cho mo ci dro go wej
o w/w nu me rze, któ rej na byw c zo sta Ko mi tet Przed -
sta wi cie li Wa ci cie li Ga ra y ul. Biel szo wic ka w Ru dzie
l. W zwiz ku z re zy gna cj w/w Ko mi te tu z usug Kan -
ce la rii No ta rial nej przy ul. Urba na 2/2 w Za brzu Akt
No ta rial ny zo sta nie pod pi sa ny w wy bra nej przez Ko mi -
tet Kan ce la rii No ta rial nej Bor gu lat – Szo stak pl. J.
Paw a II 3/4 w Ru dzie l. w dniach 16, 19 i 20. bm.

2. Wy mie ni drzwi wej cio we do kla tek scho do wych
w bu dyn ku przy ul. Jan kow skie go 12 a -b.

odp. Wniosek zrealizowany.

3. Za o e nie sia tek na otwo ry wen ty la cyj ne w bu dyn -
ku przy ul. Jan kow skie go 12 – po okre sie l go wym pta -
ków.

odp. Wniosek zrealizowany.

4. Re mont pla cu za baw i usta wie nie a wek przy bu -
dyn ku na ul. Jan kow skie go 12.

odp. Ww. plac za baw nie na le y do GSM „Lu iza”.

5. Usu ni cie skut ków za la nia piw nic w blo ku przy ul.
Chro bo ka 20 – od mar ca brak in ter wen cji. 

odp. Wniosek zrealizowany.

6. Po pra wa sta nu dro gi tech no lo gicz nej z pó noc nej
stro ny blo ku przy ul. Biel szo wic kiej 98, su  cej ja ko
doj cie do te go bu dyn ku.

odp. Wniosek zrealizowany.

7. Po ma lo wa klat ki scho do we po do cie ple niu bu dyn -
ku przy ul. Biel szo wic kiej 98.

odp. W zwiz ku z wy ko na n ter mo mo der ni za cj
bu dyn ku, w/w nie ru cho mo w chwi li obec nej nie po -
sia da od po wied nich rod ków fi nan so wych na wy ko na -
nie kon ser wa cji po wok ma lar skich. W zwiz ku z po -
wy szym przed mio to we pra ce zo sta n wy ko na ne
do pie ro po zgro ma dze niu od po wied nich rod ków fi -
nan so wych. 

8. Za in ter we nio wa w Urz dzie Mia sta w spra wie
doj cia do par kin gu przez kie row ców z blo -
ku 93 – obec nie mo na doj tyl ko przez traw nik.

odp. Wniosek zrealizowany.
9. Wy mie ni okno w piw ni cy blo ku 93b przy ul. Biel -

szo wic kiej.
odp. Wniosek zrealizowany.

  

W dru giej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re

od by o si 16.06.2009 r. w Ru dzie l skiej czon ko -

wie zgo si li na st pu j ce wnio ski:

10. Usta le nie pier wo ku pu dla wa ci cie li ga ra y dro -
gi do jaz do wej do ga ra y przy ul. Biel szo wic kiej 91 nr
dzia ki 417/20.

odp. Wniosek zrealizowany.

11. Ul. Ks. Nie dzie li 59 – za in sta lo wa ma ty an ty po -
li zgo we na scho dach wej cio wych 

odp. Wniosek zrealizowany.

12. W blo kach na uli cy Chro bo ka wpro wa dzi cen -
tral ne ogrze wa nie.

odp. W zwiz ku z ko niecz no ci wy ko na nia izo la cji
pio no wej wraz z dre na em opa sko wym przy ul. Chro bo -
ka 8-10, 20-22 oraz wy ko na niem re mon tu po kry cia po -
a ci da cho wej przy ul. Chro bo ka 1-3 w/w nie ru cho mo -
ci w chwi li obec nej nie po sia da j od po wied nich
rod ków fi nan so wych na wy ko na nie przed mio to wej in -
sta la cji. W naj bli szym okre sie cza su prze wi du je si tyl -
ko mo der ni za cj ist nie j cej in sta la cji c. o. przy ul.
Chro bo ka 5-7.

13. Ul. Ksi dza Nie dzie li 59f uszczel nie nie cian
mi dzy bu dyn kiem, a ko tow ni oraz wy rów na nie za -
pa dli ska w ob r bie bu dyn ku.

odp. Wniosek zrealizowany.

14. Ul. Ko ko ta 145 – wy cin ka drzew.
odp. Wniosek zrealizowany.
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WYKAZ WNIOSKÓW
zgoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Czonków GSM ,,Luiza” w czciach w dniach 15-30.06.2009 r.

I ICH REALIZACJA 
15. Ul. Rów no le ga 7 – wy rów na nie te re nu po re -

mon cie i wy bu rze nie ko tow ni, przy wró ce nie cie ki
dla pie szych. Wy cin ka drzew w ob r bie par kin gu.

odp. Wniosek zrealizowany.

16. Ul. Ks. Nie dzie li 55 – na pra wa scho dów do klat -
ki scho do wej.

odp. Wniosek zrealizowany.

17. Ul. Ko ko ta 145 – wy mia na spo so bu obie gu za si -
la nia cen tral ne go ogrze wa nia w a zien kach.

odp. Pra ce w trak cie re ali za cji.

18. Za mon to wa sa mo za my ka cze do drzwi wej cio -
wych do kla tek scho do wych ul. Ko ko ta 162.

odp. W zwiz ku, e bu dy nek jest w pla nie do ter mo -
mo der ni za cji w 2010 r., w trak cie wy ko na nia przed mio -
to wych prac, zo sta n wy mie nio ne drzwi ze wntrz ne,
któ re b d mia y fa brycz nie za mon to wa ne sa mo za my -
ka cze.

19. Ul. Rów no le ga 7, 7a, ul. Ko ko ta 145 – za mon to -
wa ma ty an ty po li zgo we przy scho dach do kla tek wej -
cio wych.

odp. Wniosek zrealizowany.

20. Ul. Ko ko ta 118 – spraw dze nie szczel no ci prze -
wo dów ko mi no wych.

odp. Wniosek zrealizowany.

21. Utwar dze nie na wierzch ni w ob r bie bu dyn ku
przy ul. Ko ko ta 118 – 116. 

odp. Ze wzgl du na ujem ny stan fun du szu re mon to we -
go, spra wa zo sta je bez bie gu do cza su zgro ma dze nia
przez w/w nie ru cho mo od po wied nich rod ków fi nan -
so wych. W try bie awa ryj nym zo sta n na pra wio ne stu -
dzien ki na w/w po se sji.

22. Ul. Rów no le ga 7, 7a i ul. Ko ko ta 145 – ma lo -
wa nie kla tek scho do wych, po mo der ni za cji in sta la cji
CO.

odp. Ze wzgl du na prze pro wa dzo ne pra ce
na w/w ad re sach w chwi li obec nej stan fun du szu re mon -
to we go jest ujem ny. W zwiz ku z po wy szym kon ser wa -
cja po wok ma lar skich zo sta nie wy ko na na po zgro ma -
dze niu od po wied nich rod ków fi nan so wych. 

  

W trze ciej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re

od by o si 17.06.2009 r. w Ru dzie l skiej czon ko -

wie zgo si li na st pu j ce wnio ski:

23. Pra wo pier wo ku pu dla wa ci cie li ga ra y nr dzia -
ki 417/20 ul. Biel szo wic ka 91.

odp. Wniosek zrealizowany.

24. Po o e nie kost ki bru ko wej przed blo ka mi ul. So -
li dar no ci 28 – 30. 

odp. Wniosek zrealizowany.

25. Usy tu owa nie za mo co wa lamp ul. So li dar no -
ci 28 – 30. 

odp. Po po now nym spo tka niu z wy ko naw c ter mo mo -
der ni za cji w/w nie ru cho mo ci usta lo no, e mo co wa nie
lamp zo sta nie po pra wio ne w ra mach re kla ma cji wy ko -
na nej ter mo mo der ni za cji.

26. Wy czysz cze nie stu dzie nek ul. So li dar no -
ci 28 – 30. 

odp. Wniosek zrealizowany.

27. Usu ni cie go  bi z ko mi nów ul. So li dar no ci 30c.
odp. Wniosek zrealizowany.

28. Usu nie cie pk ni scho dów ul. So li dar no ci 30c.
odp. Wniosek zrealizowany.

29. Na pra wa po de stów i scho dów przy wej ciu
do kla tek scho do wych ul. So li dar no ci 28–30.

odp. Wniosek zrealizowany.

  

W czwar tej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re

od by o si 18.06.2009 r. w Za brzu czon ko wie zgo -

si li na st pu j ce wnio ski:

30. Ul. Ko by li skie go 2/1 – ko mi syj nie wy ja ni
spra w ob ni o ne go stro pu w a zien ce.

odp. Wniosek zrealizowany.

31. Ul. Ja ni ka 21a/10 – po ma lo wa nie drzwi wej cio -
wych i okien w klat kach scho do wych.

odp. Zle co no mon ta no wej sto lar ki okien nej na klat -
kach scho do wych i mon ta drzwi wej cio wych do obu
kl. scho do wych. 

32. Spra wa pu sto sta nu od 10 lat, ul. 1-go Ma ja 30/7,
na pierw szym pi trze

odp. Wniosek zrealizowany.

Dokoczenie na str. 14
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33. Ul. Ko by li skie go 4/4 – na pra wa ryn ny na da chu,
na pra wa scho dów od stro ny po dwó rza przy uli cy.

odp. Wniosek zrealizowany.

34. Ul. Kor czo ka 72b/3 – za a ta nie dziu ry w dro dze
osie dlo wej przy blo ku.

odp. Dro ga osie dlo wa nie jest w uyt ko wa niu wie czy -
stym GSM „Lu iza”. Dnia 31.08.2009 r. zo sta o wy sto -
so wa ne pi smo do UM w Za brzu o na pra wie nie na -
wierzch ni as fal to wej przy w/w ad re sie. Do dnia
dzi siej sze go nie otrzy ma li my od po wie dzi. W zwiz ku
z bra kiem od po wie dzi dnia 10.05. br. zo sta o po now nie
wy sto so wa ne pi smo do UM w Za brzu w przed mio to wej
spra wie. 

35. Pier wo kup dla po sia da czy ga ra y na rzecz miesz -
ka ców przy ul. Biel szo wic kiej 91 nr dzia ki 417/20.

odp. Wniosek zrealizowany.

36. Ul. Kor czo ka 85/5 – zo bo wi za Za rzd GSM
do przed sta wie nia w biu le ty nie Czon kom Spó dziel ni
o za sad no ci po no szo nych przez nich kosz tów wy ko ny -
wa nych ter mo mo der ni za cji bu dyn ków.

odp. Wniosek zrealizowany.

37. Ul. Kor czo ka 83 – wnio sek o pod wy sze nie, za -
da sze nie i wik sz es te ty k miet ni ka.

odp. W dniu 17.08.2009 r. zo sta pod pi sa ny Aneks
nr 2 do Umo wy nr R -1/1068/99 z dnia 1.07.1999 r.
na pod sta wie któ re go, MPGK zo bo wi za o si do po sa -
do wie nia pi ciu al tan miet ni ko wych rocz nie, po czw -
szy od 2009 r. w wy zna czo nych przez Spó dziel ni miej -
scach na nie ru cho mo ciach na le  cych do GSM
„Lu iza”. Mon ta no wych bok sów miet ni ko wych jest
w trak cie re ali za cji.

38. Ul. Bu chen wald czy ków 20a/7 – zro bie nie chod -
ni ka do miet ni ka i je go owie tle nie.

odp. Ze wzgl du na ujem ny stan fun du szu re mon to we -
go spra wa zo sta je bez bie gu do cza su zgro ma dze nia od -
po wied nich rod ków fi nan so wych.

  

W pi tej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -

by o si 22.06.2009 r. w Za brzu czon ko wie zgo si li

na st pu j ce wnio ski:

39. Dzia ka 417/20 ul. Biel szo wic ka 91-d – pier wo -
kup dla uyt kow ni ków ga ra y.

odp. Wniosek zrealizowany.

40. Dzia ka nr 1923/65 ul. Ka li no wa – Lesz czy no wa 29
(dzier a wa grun tu pod ist nie j cy sklep) – pier wo kup.

odp. Na w/w nie ru cho mo ci znaj du je si lo kal uyt -
ko wy. Spó dziel nia nie sprze da je nie ru cho mo ci, któ re
przy no sz do cho dy.

41. Ul. Ka li no wa 11c – utwar dze nie za tocz ki
przy klat ce Ka li no wa 11c.

odp. Wniosek zrealizowany.

42. Ul. Ka li no wa 15/13 – dla cze go bu dy nek ma by
ocie plo ny tyl ko z trzech stron sko ro pó noc na stro -
na jest ocie plo na cien ka war stw sty ro pia nu.

odp. Ter mo mo der ni za cja b dzie wy ko na na zgod nie
z Au dy tem Ener ge tycz nym, któ ry okre li, któ re cia ny
na le y do cie pli oraz okre li gru bo do cie ple nia cian.

43. Ul. Agre sto wa 3/14 za ka za lo ka to rom nad uy wa -
nia go no sprz tu RTV itp. (opi sa w biu le ty nie pro -
blem). 

odp. Wniosek zrealizowany.

44. Ul. Ka li no wa 15b/9 wy as fal to wa nie chod ni ka
przed bu dyn kiem.

odp. Wniosek zrealizowany.

45. Ul. Ka li no wa 11b/15 jest in wa li d II gru py (ko -
czy ny dol ne i kr go sup) i przy oka zji uwzgld ni pod -
jazd, pro si o je go po wik sze nie z uwzgld nie niem je -
go oso by (2 po jaz dy)

odp. Wniosek zrealizowany.

46. Ul. Agre sto wa 3/14 – po re mon cie – do cie ple nie
do mu, od 4 lat ist nie je pro blem za le wa nia piw -
nic – wnio sek o je go usu ni ciu.

odp. Wniosek zrealizowany.
47. Ul. Ol cho wa 11/6 – wnio sek o na ry so wa nie ko per -

ty na par kin gu przy bu dyn ku dla lo ka to ra – in wa li dy Pa -
na Za niew skie go.

odp. Wniosek zrealizowany.

Dokoczenie ze str. 13
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3. Pre zy dium Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci
wy bie ra si w go so wa niu jaw nym, zwy k wik szo ci
go sów.

4. Czon ko wie Za rz du nie mo g wcho dzi w skad Pre -
zy dium Wal ne go Zgro ma dze nia lub Pre zy dium cz ci Wal -
ne go Zgro ma dze nia.

§ 8

1. Prze wod ni cz cy Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz -
ci przed sta wia do za twier dze nia po rz dek ob rad usta lo -
ny przez Za rzd Spó dziel ni.

2. Wal ne Zgro ma dze nie mo e skre li z po rzd ku ob -
rad po szcze gól ne spra wy lub od ro czy ich roz pa trze nie
do na stp ne go Wal ne go Zgro ma dze nia, a tak e zmie ni
ko lej no roz pa try wa nia spraw ob j tych po rzd kiem
ob rad.

§ 9

Czon ko wie obec ni na Wal nym Zgro ma dze niu lub je -
go cz ci wy bie ra j ze swo je go gro na:

1. Ko mi sj Skru ta cyj n w ska dzie 2-3 osób, któ rej za -
da niem jest:

– spraw dze nie li sty obec no ci czon ków oraz spraw dze -
nie wa no ci man da tów, 

– ob li cza nie wy ni ków go so wa nia oraz wy ko na nie in -
nych czyn no ci tech nicz nych zwi za nych z prze pro -
wa dze niem go so wa nia.

2. Ko mi sj Wnio sko w w ska dzie od 2-3 osób, któ rej
za da niem jest:

– przed o e nie Wal ne mu Zgro ma dze niu lub je go cz -
ci pro jek tów uchwa w spra wach ob j tych po rzd -
kiem ob rad, 

– roz pa trze nie pod wzgl dem for mal nym i rze czo -
wym zgo szo nych wnio sków i przed o e nie ich Wal -
ne mu Zgro ma dze niu lub je go cz ci w for mie pro jek -
tów uchwa.

3. Ko mi sj Wy bor cz w ska dzie od 2-3 osób, któ rej za -
da niem jest:

– przed sta wie nie li sty kan dy da tów do Ra dy Nad zor czej
we dug okr gów wy bor czych, któ rzy spe nia j wa run -
ki § 6 Re gu la mi nu wy bo rów do Ra dy Nad zor czej. 

4. In ne ko mi sje w ra zie po trze by.
5. W przy pad ku ma ej fre kwen cji na Wal nym Zgro ma -

dze niu lub je go cz ci do pusz cza si wy bór ko mi sji  -
czo nej dla wy ko na nia za da prze zna czo nych dla wszyst -
kich ko mi sji.

6. Ka da ko mi sja wy bie ra ze swo je go gro na Prze wod -
ni cz ce go i Se kre ta rza. 

§ 10

1. Prze wod ni cz cy Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz -
ci w po rzd ku ob rad otwie ra dys ku sj, udzie la jc go -
su w ko lej no ci zgod nie z po rzd kiem ob rad.

2. W spra wach for mal nych, do ty cz cych spo so bu ob -
ra do wa nia i go so wa nia, Prze wod ni cz cy Zgro ma dze nia

udzie la go su wg. ko lej no ci zga sza nia si. W dys ku sji
nad wnio ska mi w spra wach for mal nych mo g za bie ra
gos je dy nie dwaj mów cy -je den za i je den prze ciw
wnio sko wi.

3. Czon kom Za rz du i Czon kom Ra dy Nad zor czej
przy su gu je pra wo za bie ra nia go su po za ko lej no ci, tyl -
ko w da nym punk cie po rzd ku ob rad.

4. Wnio ski w spra wach ob j tych po rzd kiem ob rad
oraz owiad cze nia do pro to ko u ska da si Se kre ta rzo -
wi ze bra nia, na pi mie z po da niem imie nia i na zwi ska
wnio sko daw cy. Prze wod ni cz cy mo e za rz dzi zga -
sza nie wnio sków do Ko mi sji Wnio sko wej w usta lo nym
cza sie.

§ 11

1. Po za ko cze niu dys ku sji, Prze wod ni cz cy Wal ne go
Zgro ma dze nia lub je go cz ci pod da je wnio ski zgo szo -
ne w jej to ku pod go so wa nie. Wnio ski naj da lej id ce w da -
nej spra wie po win ny by go so wa ne w pierw szej ko lej -
no ci. Po praw ki do wnio sku gów ne go go su je si
przed sa mym wnio skiem.

2. Przed przy st pie niem do go so wa nia Prze wod ni cz -
cy po da je do wia do mo ci ja kie wnio ski wpy n y i w ja -
kim po rzd ku b d go so wa ne.

§ 12

Go so wa nie od by wa si jaw nie z wy jt kiem wy bo -
rów czon ków Ra dy Nad zor czej Spó dziel ni i od wo a -
nia czon ków or ga nów Spó dziel ni, któ re prze pro wa -
dza si w go so wa niu taj nym. Na  da nie 1/5 czon ków
Prze wod ni cz cy Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz -
ci za rz dza go so wa nie taj ne rów nie w in nych spra -
wach.

§ 13

1. Uchwa y Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci mo -
g za pa da je dy nie w spra wach ob j tych po rzd kiem ob -
rad, po da nym do wia do mo ci czon ków w spo sób i w ter -
mi nie okre lo nym przez Sta tut. Za sa da ta nie do ty czy
uchwa y o od wo a niu Czon ka Za rz du, w zwiz ku z nie
udzie le niem ab so lu to rium.

2. Uchwa a Wal ne go Zgro ma dze nia jest wa na, je e li by -
a pod da na pod go so wa nie wszyst kich cz ci Wal ne go
Zgro ma dze nia.

§ 14

1. Uchwa y s po dej mo wa ne zwy k wik szo ci go -
sów z wy jt kiem uchwa, któ rych pod j cie wy ma ga zgod -
nie z Pra wem Spó dziel czym lub Sta tu tem in nej kwa li -
fi ko wa nej wik szo ci go sów. Przy ob li cza niu go sów
uwzgld nia si tyl ko go sy za i prze ciw uchwa le.

2. W przy pad ku pod da nia pod go so wa nie kil ku wnio -
sków w tej sa mej spra wie, za przy j ty uzna je si wnio -
sek, któ ry uzy ska naj wik sz ilo go sów.

Dokoczenie na str. 6

Re gu la min Ob rad Walnego Zgromadzenia Czonków... 

Dokoczenie na str. 16



48. Ul. Kor czo ka 60 – bu dy nek znaj du je si na za kr -
cie, brak dro gi do jaz do wej wjazd przez chod nik, któ ry
unie mo li wia do jazd sa mo cho dów uprzy wi le jo wa nych
rów nie brak ozna ko wa za ka zu wjaz du dla lo ka to rów.

odp. Wniosek zrealizowany.
49. Ul. Orze cho wa 8/20 – wnio sek o ocie ple nie ca e -

go blo ku.
odp. Ze wzgl du na ujem ny stan fun du szu re mon to we -

go spra wa zo sta je bez bie gu do cza su zgro ma dze nia od -
po wied nich rod ków fi nan so wych tj. 20-25 % wka du
wa sne go pla no wa nej in we sty cji.

50. Ul. Ka li no wa 11e/6 – uzu pe ni bra ku j ce skrzyn -
ki na re kla my, mon ta bra ku j cej ta bli cy ogo sze, wy -
mia na gów nych drzwi wej cio wych w klat kach, po pra -
wie nie od pa da j cych tyn ków na cz ci ocie plo nych
wia tro a pach, li kwi da cja eter ni tów ja ko prio ry tet, do -
ko czy ocie ple nie bu dyn ku, brak an ten AZART,
za któ re pa ci my, urz dze nia elek trycz ne w piw ni cach
do wa ci we go za bez pie cze nia, cz nie z klu cza mi awa -
ryj ny mi za my ka ny mi pod szkla na oso n, po pra wa es -
te ty ki i czy sto ci piw nic i wo kó bu dyn ku.

odp. Wniosek zrealizowany.

51. Ul. Ol cho wa 11/6 – uszko dzo ny czuj nik tem pe ra -
tu ry w cza nia ka lo ry fe rów.

odp. Wniosek zrealizowany.

52. Ul. Ka li no wa 13/1 – wnio sek o mon ta au to ma -
tycz ne go wy cz ni ka wia ta na klat ce scho do wej

odp. Wniosek zrealizowany.

53. Ul. Orze cho wa 6/3 – wnio sek o wy mia n drzwi
wej cio wych.

odp. Wniosek zrealizowany.

54. Ul. Ka li no wa 11c/8 – wnio sek o za a ta nie dziur
w as fal cie przy wej ciu z uli cy do bu dyn ku.

odp. Wniosek zrealizowany.

Dokoczenie ze str. 14
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§ 15

1. Wy bo ry do Ra dy Nad zor czej s taj ne i prze pro wa dza -
ne s we dug Re gu la mi nu wy bo rów do Ra dy Nad zor czej.

2. Wy ni ki wy bo rów do Ra dy Nad zor czej za wie ra pro -
to kó zbior czy wszyst kich cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia.

§ 16

1. Go so wa nie w spra wach od wo a nia czon ka or ga nu
Spó dziel ni prze pro wa dza si przez zo e nie od po wied -
nich kart do urny w obec no ci Ko mi sji Skru ta cyj nej.

2. Czo nek Ra dy Nad zor czej, w ra zie nie wy wi zy wa -
nia si ze swo ich obo wiz ków, zwasz cza w przy pad ku
nie uspra wie dli wio nej nie obec no ci na po sie dze niach
Ra dy Nad zor czej, mo e by od wo a ny przed upy wem ka -
den cji wik szo ci 2/3 go sów przez Wal ne Zgro ma dze -
nie lub je go cz ci. Od wo a nie czon ka Ra dy Nad zor czej
na st pu je w go so wa niu taj nym. Z wnio skiem o od wo a -
nie wy st pu je Ra da Nad zor cza.

§ 17

Ka da Ko mi sja ze swej dzia al no ci spo rz dza pro to -
kó, któ ry pod pi sa ny przez wszyst kich czon ków ko mi -
sji, prze ka zu je Prze wod ni cz ce mu Zgro ma dze nia lub je -
go cz ci.

§ 18

Po wy czer pa niu wszyst kich spraw za miesz czo nych
w po rzd ku ob rad Prze wod ni cz cy oga sza za mkni cie
ob rad.

§ 19

1. Z ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci spo -
rz dza si pro to kó, któ ry pod pi su j Prze wod ni cz cy i Se -
kre ta rze Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci.

2. Pro to kó Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go cz ci po -
wi nien mi dzy in ny mi za wie ra: da t, po rz dek ob rad,
owiad cze nia zo o ne do pro to ko u, tre pod j tych
uchwa. Przy uchwa ach na le y po da licz b od da nych go -
sów za uchwa  i prze ciw niej. Pro to ko y po szcze gól nych
ko mi sji sta no wi in te gral n cz pro to ko u Wal ne go Zgro -
ma dze nia lub je go cz ci.

3. Po ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze nia w cz ciach
zbior czy pro to kó pod pi su j wszy scy prze wod ni cz cy i se -
kre ta rze.

4. Pro to ko y z po szcze gól nych cz ci Wal ne go Zgro ma -
dze nia sta no wi ska do w cz ko co we go pro to ko u.

Re gu la min ni niej szy zo sta za twier dzo ny uchwa 

Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków GSM „Lu iza”

nr 1/2009 w dniach 15.06.2009-30.06.2009 i wcho dzi

w y cie z dniem pod j cia. 

Dokoczenie ze str. 15

Re gu la min Ob rad Walnego
Zgromadzenia Czonków... 
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55. Ul. Ka li no wa 13b/3 – uszczel nie nie stro ny
wschod niej (bal ko no wej) ze wzgl du na du  wil got -
no w ca ej li nii pio no wej od da chu do par te ru – pi -
ciu lo ka to rów po twier dzi o wil got no z tej stro ny
od miesz ka nia w gó r.

odp. Spra wa zo sta nie za a twio na w trak cie ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ku prze wi dzia n na 2011 r.

56. Ul. Ka li no wa 11b/4 – wnio sek o roz wi za nie pro -
ble mu z nie czy sto cia mi po zwie rz tach.

odp. Wniosek zrealizowany.

  

W szó stej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re

od by o si 24.06.2009 r. w Za brzu czon ko wie zgo -

si li na st pu j ce wnio ski:

57. Dzia ka 417/20 ul. Biel szo wic ka 91–d wnio sek
o pra wo pier wo ku pu dla wa ci cie li ga ra y.

odp. Wniosek zrealizowany.

58. Dzia ka 1923/65 ul. Ka li no wa – wnio sek o pra wo
pier wo ku pu dla dzier aw cy dzia ki.

odp. Wniosek zrealizowany.

59. Wy ko na dro g do jaz do w do ul. Mi kul czyc -
kiej 4/4a.

odp. W s siedz twie w/w nie ru cho mo ci, Spó dziel -
nia nie po sia da, od po wied niej nie ru cho mo ci grun -
to wej, na któ rej mo na by by o wy ko na przed mio -
to w dro g do jaz do w, do dat ko wo ze wzgl du
na prze pro wa dzo ny re mont da chu w/w nie ru cho -
mo nie po sia da w chwi li obec nej od po wied nich
rod ków fi nan so wych. Spó dziel nia dnia 20.11.07
r., 01.04.2008 r. i 12.03.2009 r. wy sto so wa a pi sma
do UM w Za brzu w ce lu za pew nie nia dro gi do jaz do -
wej do w/w nie ru cho mo ci. Dnia 07.05. br. zo sta o
wy sto so wa ne po now nie pi smo w przed mio to wej
spra wie.

60. Pod  cze nie nit ki cie pow ni czej do bu dyn ku
przy ul. Mi kul czyc kiej 4/4a.

odp. Brak od po wied nich rod ków fi nan so wych
na fun du szu re mon to wym.

61. Ul. Wol no ci 220 wy ko na nie ogro dze nia i bra my
wjaz do wej plus wy ko na nie pia skow ni cy plus owie tle -
nia na po dwór ku.

odp. Ze wzgl du na prze pro wa dzo ny re mont da chu
w chwi li obec nej brak jest od po wied nich rod ków fi -
nan so wych na wy ko na nie przed mio to wych prac. 

62. Ul. 3-go Ma ja 35, 35a, 37, 37a. 
- wy ko na nie no wych drzwi wej cio wych ze wntrz -

nych 4 szt.,
odp. Wniosek zrealizowany.

- wy ko na nie no wych okien w klat kach scho do wych
wg. po trzeb,

odp. Wy mia ny okien do ko na no tyl ko na kl. scho -
do wej nr 37. Wy sta wio no zle ce nie na wy mia n sto -
lar ki okien nej na po zo sta ych klat kach tj. 35, 35a
i 37a.

- ma lo wa nie kla tek scho do wych cian, su fi tów, lam -
pe rii, scho dów,

odp. Po przed nie ma lo wa nie mia o miej sce w lip -
cu 2000 r. – wy sta wio no zle ce nie na kon ser wa cj po -
wok ma lar skich w klat kach scho do wych, któ re na le y
wy ko na po mon ta u sto lar ki okien nej.

- wy ko na nie ogro dze nia traw ni ka przed do mem
przy ul. 3-go Ma ja 35a – 37a,

odp. Ze wzgl dów bez pie cze stwa nie ma ta kiej po trze by.
- wy rów na nie dro gi do jaz do wej na po dwó rze i na po -

dwó rzu,
odp. W/w pra ce zo sta n wy ko na ne po uzy ska niu zgo -

dy wik szo ci miesz ka ców. Do dnia dzi siej sze go ta kiej
zgo dy nie otrzy ma li my.

- wy ko na nie ogro dze nia sta lo we go na po dwó rzu mi -
dzy po se sj 3-go Ma ja 35,35a, 37, 37a, a po se sj przy -
le ga j ce go Ro ose vel ta 2,4,

odp. Istnieje mo li wo wy ko na nia 0,5 m ogro -
dze nia el be to we go oraz wy ko na nie bra my wjaz do -
wej po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców.
Do dnia dzi siej sze go ta kiej zgo dy nie otrzy ma li -
my.

- na pra wa ele wa cji bu dyn ków.
odp. Wy sta wio no zle ce nie.

63. Wnio sek o eks mi sj uci li we go s sia da.
odp. Brak da nych o lo ka to rze.

64. Wnio sek o eks mi sj uci li we go s sia da.
odp. Brak da nych o lo ka to rze.

65. Ul. Wol no ci 220a wy bu rze nie szo py (ru pie ciar -
ni) w po dwór ku przy ul. Wol no ci 220 a.

odp. Wniosek zrealizowany.

  

W siód mej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re

od by o si 25.06.2009 r. w Za brzu czon ko wie zgo -

si li na st pu j ce wnio ski:

66. Ul. Po rdzi ka – Wnio sek o wy bu do wa nie i mo der -
ni za cj ju ist nie j cych pla ców za baw.

odp. Wniosek zrealizowany.

67. Dzia ka nr 417/20 przy ul. Biel szo wic kiej 91
(dzia ka bu dow la na) do jazd do ga ra y – za strze e nie
pier wo ku pu tej dzia ki.

odp. Wniosek zrealizowany.

WYKAZ WNIOSKÓW...  I ICH REALIZACJA

Dokoczenie na str. 18
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68. Dzia ka 1923/65 przy ul. Ka li no wej – dzier -
aw ca obec ny za strze ga so bie pra wo pier wo ku pu tej
dzia ki.

odp. Wniosek zrealizowany.

69. Wnio sek o wy szcze gól nie nie w kwo cie czyn szu
wy so ko ci kwo ty po nie sio nej na wy pa ty dla Za rz du
oraz na utrzy ma nie pra cow ni ków Spó dziel ni (w tej
chwi li kwo ta ta uwzgld nio na jest w opa cie eks plo ata -
cyj nej).

odp. Wniosek zrealizowany.

  

W ósmej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -

by o si 29.06.2009 r. w Za brzu czon ko wie zgo si li

na st pu j ce wnio ski:

70. Dzia ka 417/20 przy ul. Biel szo wic kiej 91 dro ga
do jaz do wa do ga ra y – wa ci cie le za strze gli pra wo
pier wo ku pu.

odp. Wniosek zrealizowany.

71. Dzia ka nr 1923/65 ul. Ka li no wa – dzier aw ca
nie ru cho mo ci za strzeg pra wo pier wo ku pu. 

odp. Wniosek zrealizowany.

72. Ul. Ka wi ka 24, 26, 28 – wnio sek o do cie ple nie
ww. bu dyn ków oraz spe cja li stów w spra wie no wych
tech nik do cie pla nia bu dyn ku.

odp. Pra ce ter mo mo der ni za cyj ne w trak cie re ali za cji
na pod sta wie wy da nej przez Or gan Ad mi ni stra cji Ar chi -
tek to nicz no -Bu dow la ny De cy zji o po zwo le niu na bu do -
w.

  

W dzie wi tej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia, któ -

re od by o si 30.06.2009 r. w Za brzu czon ko wie

zgo si li na st pu j ce wnio ski:

73. Za da sze nie miet ni ka przy ul. Kor czo ka 59e.
odp. miet nik nie jest na te re nie GSM „Lu iza”.

W bez po red nim s siedz twie brak jest od po wied niej
nie ru cho mo ci grun to wej na le  cej do GSM „Lu iza”
w ce lu po sa do wie nia no wych bok sów miet ni ko wych
zgod nie z po ro zu mie niem z MPGK.

74. Za go spo da ro wa nie dzia ki nr 2119/59 – te ren
przy ul. Kor czo ka 59e.

odp. Te ren nie na le y do GSM „Lu iza”

75. My cie lam pe rii i luks fe rów w gan ku Kor czo -
ka 59e oraz w klat ce scho do wej.

odp. Wniosek zrealizowany.

76. Wnio sko wa do MPGK o es te tycz ne po jem ni ki
na se gre ga cje od pa dów przy ul. Kor czo ka 59e.

odp. Wniosek zrealizowany.

77. Usu n przy czy n za le ga nia wo dy po opa dach
na chod ni ku od stro ny szczy to wej blo ku i w le wo
przy ul Kor czo ka 59e.

odp. Wy sta wio no zle ce nie na re mont chod ni ka w ce -
lu wy ko na nia od po wied nich spad ków co spo wo du je
na tu ral ny od pyw wód desz czo wych.

78. In for mo wa na bie  co w biu le ty nie GSM o war -
to ci lo ka li miesz kal nych sprze da nych w dro dze prze -
tar gu i wy sta wio nych do prze tar gu.

odp. Re ali za cja te go wnio sku na ru szy a by za sa dy ta -
jem ni cy han dlo wej.

79. Wy ja ni dla cze go lo kal miesz kal ny nr 1
przy uli cy Kor czo ka 59d jest pu sto sta nem od du gie -
go cza su.

odp. 27.05. br. miesz ka nie zo sta o prze ka za ne do Spó dziel -
ni przez ostat nie go na jem c.

80. Za za nie dba nia fir my „Jo ker” swo ich obo wiz -
ków sto so wa ka ry pie ni ne.

odp. Umo wa za war ta z ww. fir m prze wi du je ta kie
sank cje.

81. Dzia ka nr 417/20 przy ul, Biel szo wic kiej 91 – wa -
ci cie le za strze gli pra wo pier wo ku pu.

odp. Wniosek zrealizowany.

82. Dzia ka nr 1923/65 przy ul. Ka li no wej – dzier aw -
ca za strzeg so bie pra wo pier wo ku pu.

odp. Wniosek zrealizowany.

83. Pro ba o wy ja nie nie dro gi wy jaz do wej do bu dyn -
ku przy ul. Kor czo ka 57.

odp. W wy ni ku po szu ki wa usta lo no, e uyt kow -
ni kiem wie czy stym nie ru cho mo ci o nr geo de zyj -
nym 2388/59 jest Kom pa nia W glo wa S.A. z sie dzi -
b w Ka to wi cach przy ul. Po wsta ców l. 30.
W zwiz ku z po wy szym Spó dziel nia dn. 06.04. br.
wy sto so wa a pi smo do w/w z za py ta niem o mo li -
wo od ku pie nia pra wa do w/w nie ru cho mo ci.
Do dnia dzi siej sze go Spó dziel nia nie otrzy ma a od -
po wie dzi.

84. Za mon to wa nie sy gna li za cji wietl nej na skrzy o -
wa niu przy ul. Wy ci ska i Kor czo ka.

odp. W tej spra wie po no wio no wnio sek do UM w Za -
brzu. UM wy sto so wa pi smo, e or ga ni za cja ru chu jest
zgod na z obo wi zu j cy mi prze pi sa mi.

85. Do cie ple nie bu dyn ku przy ul. Po rzecz ko wej
od 1 – 5.

odp. Ter mo mo der ni za cj bu dyn ku prze wi dzia no
na 2011 r.

WYKAZ WNIOSKÓW... I ICH REALIZACJA
Dokoczenie ze str. 17
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Wy daw ca: Gór ni cza Spó dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ci 412.
Re da gu je: Ze spó. Na kad 5700 egz.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. kon dy gna cja nad piw -
ni c. 6. tar go wi sko. 9. ma ra. 10. przy -
j cie z oka zji za war cia ma e stwa. 11.
ra dio lo ka tor. 12. po sa da, za rob ko wa -
nie. 15. do wy twa rza nia cze ko la -
dy. 18. spe cja li sta w za kre sie eko lo -
gii. 21. dwa na cie sztuk. 22. sta a
opa ta urz do wa. 23. skar biec ban ko -
wy. 24. po zio my ruch po wie trza. 25.
roz gryw ka. 28. prze wró ce nie si. 32.
po y wie nie dla zwie rzt. 34. w ze szy -
cie do ma te ma ty ki. 35. nie jed na w par -
ku. 36. ma a tu ba ja ko opa ko wa nie e -
lu. 37. po wszech nie obo wi zu j cy
akt praw ny. 40. gór na cz zo a
znaj du j ca si w stre fie wie trze nia. 43.
cen tral ne miej sce w cyr ku. 46. cy lin -
drycz ny zwój kar to nu. 47. ze bra nie
pew nej licz by osób. 48. cy na der ki. 49.
wy na gro dze nie pie ni ne za pra c. 50.
mi o nik, zwo len nik cze go.

Pio no wo: 2. dro ga wy sa dza na z obu
stron drze wa mi. 3. zde ner wo wa nie
przed wy st pem. 4. cze pia si psie go ogo -
na. 5. spo sób za ra dze nia cze mu. 6.
tym cza so wy bu dy nek. 7. pro sty sto ek
drew nia ny. 8. ptak dra pie ny wik szy
od so ko a. 13. prze zor no, roz s dek. 14.
rod ko wa cz cze go. 15. su y do  -
cze nia ele men tów kon struk cji bu dow la -
nej. 16. chwast zbo o wy. 17. tra wa ko -
szo na po raz dru gi. 19. dra mat mu zycz -
ny. 20. po le w za kr tach wi j cej si rze -
ki. 26. miej sce za miesz ka nia. 27. ozdo -
ba ka pe lu sza my liw skie go. 29. wart Pa -
ca. 30. por cja, do za. 31. po kry wa na za -
wia sach. 32. gdy go ma my to ki cha -
my. 33. awan tu ra. 37. wrz tek, war. 38.
kom plet kart do gry. 39. w a zien ce. 41.
po ran na, wie czor na i po lar na. 42. du e
pu de ko. 44. wa lu ta kra jów eu ro lan du.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 17 da dz roz wi za nie
krzyówki.

Z oka zji 15 – le cia Gór ni czej Spó dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza” roz wi -
za nie krzy ów ki wraz z pra wi do wym ha sem i te le fo nem kon tak to wym
mo na prze sa li stow nie do dnia 28.06.2010 r. na ad res Spó dziel ni z do -
pi skiem na ko per cie: „Krzy ów ka”. Dla ka de go kto prze le pra wi do we
roz wi za nie, prze wi dzia no atrak cyj ne na gro dy.

INFORMATOR GSM „LUIZA”

 Adres Spódzielni:
41-800 Zabrze, Wolnoci 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  508 091-553

 Administracja Spódzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

 Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
 Dzia Ksigowoci: wew. 42
 Dzia Czynszów: wew. 31 i 32
 Dzia Wodny: wew. 38, 
 Dzia Windykacji: wew. 46
 Dzia Remontowo-Budowlany:

wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

 Dzia Czonkowski: wew. 47 i 48
 Radca Prawny: wew. 46

(roda, pitek 13.00-14.00) 
 Telefon awaryjny: 508 091-556
 W dni wolne od pracy dodatkowy

telefon awaryjny: 508 091-563

ISTOTNE TELEFONY:

 Biuro numerów: 118 913;
 Midzymiastowa: 9050

 ZABRZE
 Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-271-19-13
 Policja: 997; 032-277-92-55
 Stra Poarna: 998; 032-271-20-20
 Stra Miejska: 986; 032-271-80-52
 Pogotowie Energetyczne: 991;

032-303-09-91
 Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-271-31-15
 Pogotowie Ciepownicze:

032-788-03-61
 Pogotowie Dwigowe:

tel. 032-271-62-62
 Pomoc Drogowa: 032-271-39-15

 RUDA LSKA
 Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-248-60-57
 Policja: 997; 032-244-92-55
 Stra Poarna: 998; 032-244-70-60
 Stra Miejska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
 Pogotowie Energetyczne:

991; 032-303-09-91
 Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-244-34-51
 Pogotowie Ciepownicze:

032-248-27-51
 Carbo-Energia: 032-248-12-35
 Pogotowie Dwigowe:

tel. 032 271-62-62
 Pomoc Drogowa: 032-242-26-74



Rodzinny Festyn GSM „Luiza”

Pre zy dent mia sta Za brze Ma go rza ta Ma ka-Szu lik od pa la „wi -
wa tów k” na otwar cie II cz ci fe sty nu

Umiechnite dzie ci z po li cyj nym „Sznup kiem”

Po kaz spraw nej ak cji stra a ków z wy do by wa nia pa sa e rów
z wra ku sa mo cho do we go

Pra ce pla stycz ne przy go to wa ne przez dzie ci

Pre zy dent mia sta Za brze Ma go rza ta Ma ka-Szu lik z dzie mi
po wr cze niu me da li za ry sun ki na as fal cie

Tak si ba wi Sto wa rzy sze nie „Lu iza”

Szcz li wy zdo byw ca II na gro dy z mysz k Mic ki Uradowany odbiorca gównej nagrody - roweru górskiego


