
Wdniach 15-29�czerw�ca�br.�od�by�ło�się
Wal�ne� Zgro�ma�dze�nie� Człon�ków� na�szej
Spół�dziel�ni.�W su�mie�w dzie�wię�ciu�czę�-
ściach�WZCz�wzię�ło�udział 389�człon�ków.
Spo�śród�uczest�ni�ków�ze�brań,�pra�wie 86
osób�uczest�ni�czy�ło�w pra�cach�Pre�zy�dium
i Ko�mi�sji�po�szcze�gól�nych�czę�ści�WZCz.
Na pod�kre�śle�nie�za�słu�gu�je�de�mo�kra�tycz�-
ny�prze�bieg�ze�brań�oraz�wpływ�na na�sze
spół�dziel�cze� spra�wy� sze�ro�kie�go� gro�na
człon�ków.

Rze�czo�wa�de�ba�ta� o spra�wach�na�szej
Spół�dziel�ni�przy�nio�sła�kil�ka�dzie�siąt�wnio�-
sków,�któ�rych�re�ali�za�cja�roz�po�czę�ła�się�nie�-
mal�na�za�jutrz�po WZCz.�W efek�cie�za�le�-
d�wie�w cią�gu�dwóch�mie�się�cy�uda�ło�się

wie�le�ze�zgło�szo�nych�wnio�sków�już�zre�-
ali�zo�wać.�Szcze�gó�ło�wy�wy�kaz�zgło�szo�-
nych� wnio�sków� i ich� re�ali�za�cję� (stan
na 5.09.�br.)�za�miesz�cza�my�na str.�4.�
Uczest�ni�cy�WZCz�po�zy�tyw�nie�oce�ni�li

pra�cę� Ra�dy� Nad�zor�czej� oraz� Za�rzą�du.
Z przed�sta�wio�nych� spra�woz�dań� Ra�dy
Nad�zor�czej,� Za�rzą�du� Spół�dziel�ni� oraz
spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go� za 2010� r.
jed�no�znacz�nie�wy�ni�ka,�że�GSM�„Lu�iza”
jest�pra�wi�dło�wo�nad�zo�ro�wa�na�i za�rzą�dza�-
na.�Po�twier�dza�ją�to�tak�że�wy�ni�ki�kon�tro�li
ze�wnętrz�nej�(ba�da�nie�bi�lan�su�przez�bie�głe�-
go�re�wi�den�ta).�Jak�wy�ni�ka�z przed�ło�żo�ne�-
go� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go,� fi�nan�se
GSM�„Lu�iza”�są�pra�wi�dło�wo�za�rzą�dza�ne.�
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Odbyło�się�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”�w czę�ściach

Rzeczowa�debata�
o�sprawach�naszej

Społdzielni
Zmia�ny�w sta�tu�cie
GSM�„Lu�iza”

Zgod�nie�z uchwa�łą�nr 7/2011�przy�ję�-
tą�przez�WZCz�w czerw�cu�br.,�Sąd�Re�-
jo�no�wy�Gli�wi�cachXWy�dział�Go�spo�dar�-
czy�KRS�za�re�je�stro�wał�zmia�ny�w sta�tu�-
cie�GSM�„Lu�iza”.�Mię�dzy�in�ny�mi�zmia�-
nie�ule�gła�treść�par. 11�sta�tu�tu�na mo�cy
któ�re�go�z dniem 14.09.2011�r.�war�tość
udzia�łów�człon�kow�skich�ule�gła�ob�ni�że�-
niu�iwy�no�si�obec�nie 2�x 500 zł�–�w su�-
mie 1000 zł. Na�to�miast�wy�so�kość�wpi�-
so�we�go�jest�ob�li�ga�to�ryj�nie�usta�no�wio�na
przez�Sejm.�Od�po�wia�da�ona�¼�mi�ni�mal�-
ne�go�wy�na�gro�dze�nia�za pra�cę�o któ�rym
mo�wa�w usta�wie�z dn. 10.10.2002�r.�omi�-
ni�mal�nym� wy�na�gro�dze�niu� za pra�cę
(Dz.�U.�nr 200�poz. 1679�oraz�z 2004�r.
Dz.�U.�nr 240�poz. 2407).�Na dzień�dzi�-
siej�szy�wpi�so�we�wy�no�si 346,50 zł.
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Porządek�obrad�
Walnego�Zgromadzenia

Członków�
GSM�,,Luiza”
w�częściach

Walne�Zgromadzenie�przyjęło�następujący�porządek�obrad:
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,�Wnio�sko�wej.
6.�Spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�zor�czej�z dzia�łal�no�ści�za rok 2010.
7.�Spra�woz�da�nie� Za�rzą�du� z dzia�łal�no�ści� GSM� „Lu�iza”
za rok 2010.

8.�Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�GSM�„Lu�iza”�za rok 2010,�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.

9.�Dys�ku�sja�nad spra�woz�da�nia�mi.
10.�Pod�ję�cie�uchwał:

●�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Ra�-
dy�Nad�zor�czej�za rok 2010,

●�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Za�-
rzą�du�za rok 2010,

●�w spra�wie� za�twier�dze�nia� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go
za rok 2010,

●�w spra�wie�po�dzia�łu�zy�sku�za rok 2010,
●�w spra�wie� udzie�le�nia� ab�so�lu�to�rium� Za�rzą�do�wi� za
działalność�w�roku�2010,

●�w spra�wie�za�twier�dze�nia�zmian�w Sta�tu�cie,
●�w spra�wie�zby�cia�nie�ru�cho�mo�ści�grun�to�wych.

11.�Wol�ne�wnio�ski,�za�py�ta�nia�–�dys�ku�sja.
12.�Za�mknię�cie�ob�rad.

Pod�czas�nie�daw�nych�ze�brań�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�-
ków�GSM�„Lu�iza”�przed�sta�wio�no�spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�wraz
z wy�ni�kiem�fi�nan�so�wym�za 2010�r.
Zgod�nie�zUchwa�łą�WZCz�zysk�brut�to�wwy�so�ko�ści: 4 390 436,69

zł�po po�mniej�sze�niu�o na�leż�ny�po�da�tek�do�cho�do�wy�w wy�so�ko�-
ści: 394 701,00�zł�prze�zna�czo�no�w na�stę�pu�ją�cy�spo�sób:
–�za�si�le�nie�fun�du�szu�za�so�bo�we�go: 1 000 000,00 zł,
–�za�si�le�nie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go: 2 000 000,00 zł,
–�wy�dat�ki�zwią�za�ne�z eks�plo�ata�cją�i utrzy�ma�niem�nie�ru�cho�-

mo�ści�w czę�ści�do�ty�czą�cej�człon�ków�Spół�dziel�ni: 995 735,69 zł.
Wie�le�osób�py�ta,�czy�na wy�pra�co�wa�ny�zysk�ma�ją�wpływ�czyn�-

sze�za lo�ka�le�miesz�kal�ne?
Otóż�zgod�nie�z art. 6�ust. 1�usta�wy�o spół�dziel�niach�miesz�ka�-

nio�wych�z 2000�roku�(z póź�niej�szy�mi�zmia�na�mi)�róż�ni�ca�mię�-
dzy�kosz�ta�mi�eks�plo�ata�cji� i utrzy�ma�nia�da�nej�nie�ru�cho�mo�ści,
a przy�cho�da�mi�z opłat�zwięk�sza�od�po�wied�nio�kosz�ty�lub�przy�-
cho�dy�utrzy�ma�nia�tej�nie�ru�cho�mo�ści�w ro�ku�na�stęp�nym.�Zysk
na�to�miast�sta�no�wi�nad�wyż�kę�przy�cho�dów�nad kosz�ta�mi,�ale�do�-
ty�czy�tyl�ko�wła�snej�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej.�Zgod�nie�z art.
5�ust. 2�ww.�usta�wy�mo�że�on�być�prze�zna�czo�ny�na po�kry�cie�wy�-
dat�ków�zwią�za�nych�z eks�plo�ata�cją�i utrzy�ma�niem�nie�ru�cho�mo�-
ści�w czę�ści�do�ty�czą�cej�człon�ków�Spół�dziel�ni.
Do do�cho�dów�z wła�snej�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�na�le�żą:
–�do�cho�dy�ze�sprze�da�ży�nie�ru�cho�mo�ści,
–�od�set�ki�na lo�ka�tach�ban�ko�wych,
–�do�cho�dy�z lo�ka�li�użyt�ko�wych.

Co�to�takiego�
-�zysk�Społdzielni?

Ko�mu�ni�kat
Na proś�bę�miesz�kań�ców�GSM�„Lu�iza”�przy�po�mi�na�my�dni

i go�dzi�ny�otwar�cia�kas�Agen�cji�Ban�ko�wej�MO�NE�TIA.
Punkt�ka�so�wy�w Za�brzu,�miesz�czą�cy�się�w bu�dyn�ku�ad�-
mi�ni�stra�cji�przy ul.�Wol�no�ści 412 czyn�ny�jest�w po�nie�dział�-
ki� w godz. 8.00� –� 16.45,� a we� wtor�ki� i śro�dy
w godz. 7.30�–�15.15.
W czwart�ki�i piąt�ki�ka�sa�jest�nie�czyn�na.
Punkt�ka�so�wy�w Za�brzu,�miesz�czą�cy�się�w bu�dyn�ku�ad�-
mi�ni�stra�cji�przy ul.�Ja�łow�co�wej 20�czyn�ny�jest�w po�nie�dział�-
ki�w godz. 8.00�–�16.45,�a we�wtor�ki,�śro�dy,�czwart�ki�i piąt�-
ki�w godz. 8.00�–�15.00.
Punkt�ka�so�wy�wRu�dzie�Ślą�skiej�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej 98

czyn�ny�jest�w po�nie�dział�ki�w godz. 8.00�–�17.00,�a we�wtor�-
ki,�śro�dy,�czwart�ki�i piąt�ki�w godz. 8.00�–�15.00.

Wy�na�jem�czę�ści�wspól�nych�czy�li…

Do�dat�ko�wy�przy�chód�
dla�nie�ru�cho�mo�ści

W nie�ru�cho�mo�ściach�na�szej�Spół�dziel�ni�wy�stę�pu�ją�tzw.�czę�-
ści�wspól�ne�do któ�rych�na�le�żą:�ko�ry�ta�rze,�piw�ni�ce�i stry�chy.�Nie
za�wsze�są�one�po�trzeb�ne�miesz�kań�com.�Dla�te�go�za zgo�dą�więk�-
szo�ści�miesz�kań�ców�(w tym�wszyst�kich�miesz�kań�ców�po�sia�da�-
ją�cych� od�ręb�ną� wła�sność� lo�ka�lu� miesz�kal�ne�go)� są� one
wy�naj�mo�wa�ne�za okre�ślo�ną�od�płat�no�ścią.�
Przy�cho�dy�z wy�naj�mu�są�księ�go�wa�ne�na kon�cie�nie�ru�cho�mo�-

ści�i w ten�spo�sób�po�więk�sza�ją�jej�fun�dusz�re�mon�to�wy.�
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I.�Zgod�nie�z art. 38�§ 1, 2�oraz�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 15.12.2000�r.�o spół�dziel�niach
miesz�ka�nio�wych�w dniach�15-29.06.2011
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.
Wob�ra�dach�uczest�ni�czy�li�zwo�łu�ją�cy�po�-

sie�dze�nie�człon�ko�wie�Za�rzą�du:
1.�Pre�zes�Za�rzą�du�mgr�inż.�Wal�de�mar

Chwist
2.� V�-ce� Pre�zes� Za�rzą�du� mgr� Sa�bi�na

Mick.
Ob�ra�dy�po�szcze�gól�nych�czę�ści�Wal�ne�-

go�Zgro�ma�dze�nia�otwie�ra�li�Człon�ko�wie
Ra�dy�Nad�zor�czej�i tak:
Ob�ra�dy�pierw�szej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-

ma�dze�nia�otwie�rał�p.�Je�rzy�Muc.
Ob�ra�dy�dru�giej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-

ma�dze�nia� otwie�rał� p.�Woj�ciech� Ko�-
niecz�ny.�
Ob�ra�dy�trze�ciej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-

ma�dze�nia�otwie�rał�p.�Je�rzy�Muc.
Ob�ra�dy�czwar�tej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-

ma�dze�nia�otwie�rał�p.�Ma�rian�Ma�zur.
Ob�ra�dy�pią�tej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�-

dze�nia�otwie�rał�p.�Je�rzy�Muc.
Ob�ra�dy�szó�stej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�-

dze�nia�otwie�rał�p.�Je�rzy�Muc.
Ob�ra�dy�siód�mej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-

ma�dze�nia�otwie�rał�p.�Ma�rian�Ma�zur.
Ob�ra�dy ósmej czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�-

dze�nia�otwie�rał�p.�Je�rzy�Muc.
Ob�ra�dy� dzie�wią�tej czę�ści� Wal�ne�go

Zgro�ma�dze�nia�otwie�rał�p.�Jó�zef�Mier�nik.

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

Od re dak cji. W su mie w pra cach Pre zy -
dium po szcze gól nych czę ści WZCz uczest -
ni czy ło 36 człon ków na szej Spół dziel ni.

III. Nad przy�ję�ciem�po�rząd�ku�ob�rad
Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�gło�so�wa�ło�ogó�-
łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 306,�prze�-
ciw: 31,�wstrzy�ma�ło�się: 49.

IV.Każ�da�z czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�-
nia�wy�bra�ła�swo�ją�Ko�mi�sję�Skru�ta�cyj�ną
oraz�Wnio�sko�wą

Od re dak cji. W su mie w pra cach ww.
Ko mi sji WZCz uczest ni czy ło 50 człon ków
na szej Spół dziel ni.

V.WWal�nym�Zgro�ma�dze�niu�Człon�ków
w czę�ściach�udział�wzię�ło 389 upraw�nio�-

nych�do gło�so�wa�nia�na ogól�ną�licz�bę 2121
człon�ków.
Na pod�sta�wie�po�sta�no�wień�wy�ni�ka�ją�-

cych� z art 8ˆ3� pkt 6� usta�wy
z dnia 15.12.2000� r.� o spół�dziel�niach
miesz�ka�nio�wych� (Dz.�U. 2003�Nr 119
poz. 1116)�oraz�§ 85�i 86�Sta�tu�tu�stwier�-
dzo�no�pra�wi�dło�wość�zwo�ła�nia�Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach�a tak�że�je�go
zdol�ność�do po�dej�mo�wa�nia�uchwał.

VI.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 2010,�spra�-
woz�da�nie� fi�nan�so�we� za rok 2010� wraz
z opi�nią�bie�głe�go�re�wi�den�ta�z prze�pro�wa�-
dzo�ne�go�ba�da�nia.�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:

◗ za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�-
łal�no�ści� Ra�dy� Nad�zor�czej� za
rok� 2010,

◗ za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�-
no�ści�Za�rzą�du�za rok 2010,

◗ za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�-
we�go�za rok 2010,

◗ po�dzia�łu�zy�sku�brut�to�za rok 2010,
◗ udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi,
◗ za�twier�dze�nia�zmian�w Sta�tu�cie,
◗ zby�cia� nie�ru�cho�mo�ści� grun�to�wych.

Na po�szcze�gól�ne�uchwa�ły�człon�ko�wie
gło�so�wa�li�w gło�so�wa�niu�jaw�nym�w na�stę�-
pu�ją�cy�spo�sób:
1.�Uchwa�ła�Nr 1/2011 w spra�wie�za�-

twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści
Ra�dy�Nad�zor�czej�za rok 2010:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 249,
prze�ciw: 111,�wstrzy�ma�ło�się: 29.�Uchwa�-
łę�przy�ję�to.
2.�Uchwa�ła�Nr 2/2011 w spra�wie�za�-

twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści
Za�rzą�du�za rok 2010:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 235,
prze�ciw: 119,�wstrzy�ma�ło�się: 35.�Uchwa�-
łę�przy�ję�to
3.�Uchwa�ła�Nr 3/2011 w spra�wie�za�-

twier�dze�nia� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go
za rok 2010:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 248,
prze�ciw: 114,�wstrzy�ma�ło�się: 27.�Uchwa�-
łę�przy�ję�to.

4.�Uchwa�ła�Nr 4/2011w spra�wie�po�dzia�-
łu�zy�sku�brut�to�w kwo�cie 4 390 436,69 zł:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 271,
prze�ciw: 91,�wstrzy�ma�ło�się: 27.�Uchwa�-
łę�przy�ję�to.
5.�Uchwa�ła�Nr 5/2011w spra�wie�udzie�-

le�nia� ab�so�lu�to�rium� człon�ko�wi� Za�rzą�du
Pre�ze�so�wi�mgr�inż.�Wal�de�ma�ro�wi�Chwist
za dzia�łal�ność�w ro�ku 2010:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 224,
prze�ciw: 126,� wstrzy�ma�ło� się: 39.
Uchwa�łę�przy�ję�to.
6.�Uchwa�ła�Nr 6/2011w spra�wie�udzie�-

le�nia� ab�so�lu�to�rium� człon�ko�wi� Za�rzą�du
V-ce�Pre�zes�mgr�Sa�bi�nie�Mick�za dzia�łal�-
ność�w ro�ku 2010:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 255,
prze�ciw: 100,� wstrzy�ma�ło� się: 34.
Uchwa�łę�przy�ję�to.
7.�Uchwa�ła�Nr 7/2011w spra�wie�wpro�-

wa�dze�nia�zmian�w Sta�tu�cie�Spół�dziel�ni:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 300,
prze�ciw: 40,�wstrzy�ma�ło�się: 49.�Uchwa�-
łę�przy�ję�to.
8.� Uchwa�ła� Nr 8/2011 w spra�wie

w spra�wie�zmian�Sta�tu�tu�–�or�ga�ny�Spół�-
dziel�ni,� go�spo�dar�ka� fi�nan�so�wa� Spół�-
dziel�ni:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 213,
prze�ciw: 105,�wstrzy�ma�ło�się: 71.�Brak
wy�ma�ga�nej�więk�szo�ści�gło�sów�–�Uchwa�-
ły�nie�przy�ję�to.
9.� Uchwa�ła� Nr 9/2011 w spra�wie

w spra�wie�zmian�Sta�tu�tu�–�prze�kształ�ce�-
nia�praw�do miesz�kań:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 214,
prze�ciw: 101,�wstrzy�ma�ło�się: 74.�Brak
wy�ma�ga�nej�więk�szo�ści�gło�sów�–�Uchwa�-
ły�nie�przy�ję�to.
10.�Uchwa�ła�Nr 10/2011w spra�wie�zby�-

cia�nie�ru�cho�mo�ści�grun�to�wych:
Ogó�łem:�upraw�nio�nych: 389,�za: 268,
prze�ciw: 53,�wstrzy�ma�ło�się: 68.�Uchwa�-
łę�przy�ję�to.

VIII. Uczest�ni�czą�cy� w po�szcze�gól�-
nych�czę�ściach�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia
człon�ko�wie�GSM�„Lu�iza”�zgło�si�li�w su�-
mie�kil�ka�dzie�siąt�wnio�sków.�Ich�wy�kaz
oraz� re�ali�za�cja� zo�sta�ły� przed�sta�wio�ne
na str.�4�w ar�ty�ku�le�pt.�Wy�kaz�wnio�sków
zgło�szo�nych�pod�czas�Wal�ne�go�Zgro�ma�-
dze�nia�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”�w czę�-
ściach�w dniach 15-29.06.2011�r.�i ich�re�-
ali�za�cja.

(Stan re ali za cji na dzień 5.09.2011 r.)

Protokół�z�obrad�
Walnego�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków

GSM�„Luiza”�w Za�brzu
w czę�ściach 15-29.06.2011�r.�(Frag�men�ty)
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Pod�czas� po�szcze�gól�nych� czę�ści� Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia
Człon�ków�GSM�„Lu�iza”�człon�ko�wie�na�szej�Spół�dziel�ni�zgło�si�li
na�stę�pu�ją�ce�wnio�ski:

PIeRW�SZaCZĘŚćWal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�by�-
ła�się 15.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�sto�so�wa�nie�pi�sma�do Urzę�du�Miej�-

skie�go�w Za�brzu�dot.�wpły�wu�ru�chu�sa�mo�cho�do�we�go�(du�żych
po�jaz�dów� cię�ża�ro�wych,� TIR�-ów� na wstrzą�sy� w bu�dyn�kach
przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a.�W lo�ka�lach�miesz�kal�nych,�ko�ry�ta�rzach
ww.�bu�dyn�ków�wy�stę�pu�ją�licz�ne�spę�ka�nia,�co�wpły�wa�na ob�ni�-
że�nie�ryn�ko�wej�war�to�ści�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�

Odp. Za rząd GSM „Lu iza” 20.07. br. wy sto so wał w po wyż -
szej spra wie pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu w któ rym
czy ta my m.in: „Pod pi su jąc się pod wnio skiem miesz kań ców ww.
nie ru cho mo ści, Za rząd GSM „Lu iza” wno si o wy eli mi no wa nie
z ru chu ko ło we go na ww. uli cy sa mo cho dów cię ża ro wych o no -
śno ści po wy żej 3,5 ton – po przez usta wie nie od po wied nie go ozna -
ko wa nia dro go we go. 

Dal sze utrzy my wa nie obec ne go sta nu rze czy, mo że spo wo do -
wać wy stą pie nie miesz kań ców z rosz cze nia mi wo bec Gmi ny Za -
brze o na pra wę szkód o któ rych mo wa wy żej. Szko dy te do ty czą
bo wiem miesz kań, któ re w więk szo ści sta no wią już pry wat ną wła -

sność i ma ją wpływ na re al ną war tość ryn ko wą tych nie ru cho -
mo ści”. 
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3.
2.�Wnio�sek�w spra�wie�za�mon�to�wa�nia�cza�so�wych�wy�łącz�ni�ków

na klat�kach�scho�do�wych�w bu�dyn�kach�przy ul. 1-go�Ma�ja�oraz
Gen.�de�Gaul�le’a.�

Odp. Brak środ ków fi nan so wych na kon tach fun du szu re mon -
to we go ww. nie ru cho mo ści unie moż li wia re ali za cję ww. wnio -
sków w naj bliż szym cza sie. Ujem ny stan kon ta na fun du szu re -
mon to wym ww. nie ru cho mo ści wy no si kil ka set ty się cy zł.
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
3.�Wnio�sek�w spra�wie�na�pra�wy�ele�wa�cji�bu�dyn�ku�oraz�wy�mia�-

nę�okien�na klat�kach�scho�do�wych�przy ul.�G.�de�Gaul�le’a 28.�
Odp. W wy ni ku wi zji lo kal nej stwier dzo no, że ele wa cja w kil -

ku miej scach nie ru cho mo ści (nr od 24 do 30a) wy ma ga uzu peł -
nie nia. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny po zgro ma dze niu środ -
ków fi nan so wych na fun du szu re mon to wym. Stan kon ta fun du -
szu re mon to we go nie ru cho mo ści przy ul. Gen. de Gaul le’a 24-
30a jest ujem ny i wy no si -63 241 zł.
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
4.�Wnio�sek�w spra�wie�wpro�wa�dze�nia�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej

ad�re�su�e�-ma�il�oraz�o uspraw�nie�nie�funk�cjo�no�wa�nia�cen�tra�li�te�-
le�fo�nicz�nej�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni.

Odp. Ad res e -ma il GSM „Lu iza” jest po da ny na koń cu ru bry -
ki te le adre so wej, na ostat niej stro nie Biu le ty nu In for ma cyj ne go
na szej Spół dziel ni. Cen tra la te le fo nicz na speł nia wszel kie nor -
my prze wi dzia ne w Pra wie Te le ko mu ni ka cyj nym. Szcze gó ło wy
wy kaz nu me rów te le fo nów do po szcze gól nych ko mó rek or ga ni -
za cyj nych GSM „Lu iza” jest umiesz czo ny na ostat niej stro nie
w każ dym wy da niu Biu le ty nu In for ma cyj ne go na szej Spół dziel -
ni. Po nad to w ksią żecz kach opłat czyn szo wych i za wo dę jest wy -
kaz te le fo nów do GSM „Lu iza”. 

Wykaz�wniosków�zgło�szo�nych�
w cza�sie�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków

GSM�„Lu�iza”�w czę�ściach
w dniach 15�÷ 29.06.2011�r.�

Stan�realizacji�na dzień 5.09.2011�r.
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Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
5.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�ko�mi�nów�wen�ty�la�cyj�nych

przy ul. 3-go�Ma�ja�bez�uwzględ�nia�nia� sprze�ci�wu�więk�szo�ści
miesz�kań�ców�bu�dyn�ku.

Odp. Na ww. in we sty cję jest ko niecz na zgo da więk szo ści miesz -
kań ców ww. nie ru cho mo ści.
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-

ma�ło�się: 3
6.�Wnio�sek�w spra�wie�złej�ja�ko�ści�wy�ko�na�ne�go�re�mon�tu�da�-

chu�oraz�scho�dów�wej�ścio�wych�do piw�ni�cy.�(do�ty�czy�bu�dyn�ku
przy ul.�De�Gaul�le’a 26a).

Odp. Uster ki da chu zo sta ły usu nię te. Scho dy do piw ni cy zo -
sta ną wy ko na ne do koń ca paź dzier ni ka 2011 r. w no wej tech no -
lo gii, tak jak w bu dyn ku przy ul. De Gaul le’a 30a.
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
7.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�w bu�-

dyn�ku�przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4.
Odp. Za rząd GSM „Lu iza” wy stą pi z pi smem do ZPEC o okre -

śle nie moż li wo ści pod łą cze nia tej nie ru cho mo ści do nit ki cie płow -
ni czej oraz o wy ko na nie przez ZPEC wy mien ni kow ni. Po uzgod -
nie niach z ZPEC, Spół dziel nia wy ko na we wnętrz ną in sta la cję
c.o. Po nie waż ww. nie ru cho mość po sia da obec nie ujem ny stan
kon ta fun du szu re mon to we go w wys. -45 104 zł. re ali za cja przed -
się wzię cia bę dzie moż li wa po zgro ma dze niu na ww. fun du szu od -
po wied nich środ ków fi nan so wych. 
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
8.�Wnio�sek�w spra�wie�od�bio�ru�scho�dów�wej�ścio�wych�do bu�-

dyn�ku�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 16.
Odp. W ww. spra wie są pro wa dzo ne roz mo wy z wy ko naw cą

re mon tu scho dów wej ścio wych do ww. nie ru cho mo ści w ce lu przy -
sto so wa nia ich do koń co we go od bio ru
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
9.�Wnio�sek�w spra�wie�przy�wró�ce�nia�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia

w piw�ni�cy�bu�dyn�ku�przy ul.�He�we�liu�sza 34.
Odp. Wnio sek jest moż li wy do zre ali zo wa nia pod wa run kiem

zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści przy ul. He -
we liu sza (tj. od nr 22 do nr 34). 
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
10.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�koń�cze�nia�scho�dów,�wy�mia�nę�okien

na klat�ce�scho�do�wej�oraz�drzwi�wej�ścio�wych�a tak�że�ma�lo�wa�-
nie�klat�ki�w bu�dyn�ku�przy ul.�Gen.�de�Gaul�le’a 14.

Odp. W spra wie wy koń cze nia scho dów – patrz pkt. 8. W spra -
wie wy mia ny okien: stan kon ta na fun du szu re mon to wym nie ru -
cho mo ści przy ul. De Gaul le’a 12, 14, 16 jest ujem ny i wy no si
-241 210 zł co nie po zwa la na wy mia nę okien. Mi mo, że fun dusz
re mon to wy jest ujem ny, klat ka scho do wa bę dzie po ma lo wa na

do koń ca 2011 r. – zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem, tj. po 10
la tach od ostat nie go ma lo wa nia. 
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3
11.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�mia�ny�drzwi�wej�ścio�wych�do klat�-

ki�scho�do�wej�w bu�dyn�ku�przy ul.�Szy�ma�now�skie�go 4a.�
Odp. Stan kon ta na fun du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo -

ści jest ujem ny i wy no si -14 460 zł. W wy ni ku prze pro wa dzo nej
wi zji lo kal nej stwier dzo no, że stan drzwi wej ścio wych jest za da -
wa la ją cy i nie ma po trze by ich na tych mia sto wej wy mia ny.
Gło�so�wa�ło: 35�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 3

DRU�Ga CZĘŚć Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�by�ła
się 16.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�re�mon�tu�ele�wa�cji�bu�dyn�ku�przy ul.�Kor�-

czo�ka 73.
Odp. Ww. nie ru cho mość po sia da do dat ni stan kon ta fun du szu

re mon to we go w wys. +742 zł. Re mont ele wa cji ww. bu dyn ku bę -
dzie moż li wy po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go. 
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
2.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�rów�na�nia�na�wierzch�ni�po�dwór�ka�oraz

wy�mia�ny�drzwi�i okien�w klat�ce�scho�do�wej�bu�dyn�ku�przy ul.�Kra�-
siń�skie�go 26.

Odp. Wy rów na nie na wierzch ni nie jest obec nie ko niecz ne. Na -
wierzch nia by ła wy rów ny wa na w po przed nich la tach. Brak środ -
ków fi nan so wych na zre ali zo wa nie wy mia ny drzwi i okien
w klat ce scho do wej. Ww. nie ru cho mość po sia da ujem ny stan kon -
ta fun du szu re mon to we go w wys. -91 113 zł.
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
3.�Wnio�sek�w spra�wie�po�ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej,�wy�mia�-

ny�okien�i drzwi�wej�ścio�wych�w klat�ce�przy ul.�Ko�by�liń�skie�go 7.
Odp. Mi mo, że fun dusz re mon to wy jest ujem ny, tj. -63 207 zł.

klat ka scho do wa bę dzie po ma lo wa na do koń ca 2011 r. – zgod -
nie z przy ję tym har mo no gra mem, tj. po 10 la tach od ostat nie -
go ma lo wa nia. Wy mia na okien i drzwi wej ścio wych w klat ce scho -
do wej bę dzie moż li wa po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków
fi nan so wych na fun du szu re mon to wym. 
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
4.�Wnio�sek�(do�ty�czy�bu�dyn�ku�przy ul.�Kor�czo�ka 91)�w spra�-

wie�wy�mia�ny�drzwi�wej�ścio�wych,�po�ma�lo�wa�nie�nie�este�tycz�nych
frag�men�tów�ścian,�któ�re�po�zo�sta�ły�po ścią�gnię�ciu�sta�rych�skrzy�-
nek�na li�sty,�za�wie�sze�nie�we�wnątrz�klat�ki�scho�do�wej�po�jem�ni�-
ka�na ga�zet�ki�re�kla�mo�we�oraz�o zwró�ce�nie�uwa�gi�fir�mie�sprzą�-
ta�ją�cej,�aby�do�kład�niej�sprzą�ta�ła�klat�kę�scho�do�wą�na wszyst�kich
pię�trach�i wy�wią�zy�wa�ła�się�z umo�wy�za�war�tej�ze�Spół�dziel�nią
w tym�za�kre�sie.

Odp. 1. W spra wie wy mia ny drzwi wej ścio wych:�Po nie waż bu -
dy nek jest prze wi dzia ny do ter mo mo der ni za cji, drzwi wej ścio -
we zo sta ną wy mie nio ne pod czas ww. prac.

2. Klat ka scho do wa by ła ma lo wa na w lip cu 2004 r., dla te go
wy sła no pi smo do fir my ścią ga ją cej ww. skrzyn ki o po ma lo wa -
nie frag men tów ścia ny. Stan kon ta fun du szu re mon to we go ww.
nie ru cho mo ści wy no si +18 811 zł.

3. Po jem ni ki na ga zet ki re kla mo we zo sta ły za wie szo ne.
4. W spra wie do kład ne go sprzą ta nia kla tek scho do wych,

w dniu 23.08.2011 r. wy sła no do fir my JO KER sto sow ne pi smo.
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
5.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�par�kin�gu�przy ul.�Ja�ni�ka 21.
Odp. Stan kon ta na fun du szu re mon to wym wy no si +17 636 zł.

Wy ko na nie par kin gu nie jest możliwe ponieważ GSM ,,Luiza”
nie jest właścicielem terenu.
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
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6.�Wnio�sek�w spra�wie�po�sta�wie�nia�zna�ku�za�ka�zu�wjaz�du�z za�-
strze�że�niem:�„Nie do ty czy miesz kań ców ul. Kor czo ka nr 75 i 77”.

Odp. Stan kon ta na fun du szu re mon to wym obu ww. nie ru cho -
mo ści wy no si łącz nie +23 866 zł. Ww. znak dro go wy zo sta nie usta -
wio ny do koń ca paź dzier ni ka 2011 r.
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
7.�Wnio�sek�w spra�wie�re�mon�tu�dróg�we�wnętrz�nych,�wy�ko�na�-

nie�par�kin�gu�w miej�scu�wy�bu�rzo�ne�go�bu�dyn�ku�przy ul.�Mał�go�-
rza�ty�-Mi�ko�łow�skiej.

Odp. Wy ko na no re mont dróg we wnętrz nych w miej scach naj -
bar dziej uciąż li wych i nie bez piecz nych. Na to miast wska za ne miej -
sce na wy ko na nie par kin gu nie jest wła sno ścią GSM „Lu iza”.

Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
8.� Wnio�sek� w spra�wie� do�cie�ple�nia� bu�dyn�ku,� po�sa�dze�nie

drze�wek�na skwe�rze�od ul.�Wol�no�ści 380.
Odp. Po sa dze nie jest bez za sad ne, po nie waż na skwe rze jest

już du żo drzew. Stan kon ta na fun du szu re mon to wym ww. nie -
ru cho mo ści jest ujem ny i wy no si -1598 zł. Po zgro ma dze niu od -
po wied nich środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to -
we go ww. nie ru cho mo ści, bę dzie moż li we wy ko na nie jej ter mo -
mo der ni za cji.
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8
9.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�kre�śle�nia�z re�je�stru�człon�ków�Spół�-

dziel�ni�Pa�na�Krzysz�to�fa�Ma�la�now�skie�go.�

Odp. Sto sow ny wnio sek mu si być roz pa trzo ny na każ dej czę -
ści Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków, dla te go zo sta nie umiesz -
czo ny w po rząd ku ob rad przy szło rocz ne go Wal ne go Zgro ma dze -
nia Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach.
Gło�so�wa�ło: 34�upraw�nio�nych,�za: 26,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 8.

TRZe�CIa�CZĘŚćWal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�by�-
ła�się 17.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�śmiet�ni�ka�przy ul.�Kor�czo�-

ka 59�i 61�i usu�nię�cie�go�sprzed�ga�ra�ży.�Przy�wró�ce�nie�in�sta�la�-
to�rów�i po�zo�sta�łych�fa�chow�ców�do Spół�dziel�ni.

Odp. Śmiet nik zo sta nie usu nię ty z obec ne go miej sca i wy ko -
na ny do koń ca bie żą ce go ro ku. No wy śmiet nik zo sta nie zlo ka -
li zo wa ny przy po se sji nr 61. W związ ku z re struk tu ry za cją za trud -
nie nia w GSM „Lu iza”, wy mie nie ni we wnio sku pra cow ni cy zo -
sta li prze ka za ni do fir my ze wnętrz nej. 
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-

ma�ło�się: 17�
2.�Wnio�sek�w spra�wie�re�mon�tu�par�kin�gów�osie�dlo�wych�oraz

dziur�w as�fal�cie�–�dot.�ul.�Ka�wi�ka 24.
Odp. Re mon ty osie dlo wych par kin gów zo sta ły już wy ko na ne.

Na to miast w spra wie wy mie nio nych we wnio sku dziur w as fal -
cie jezd ni przed bu dyn ka mi przy ul. Ka wi ka skie ro wa -
no 24.08.2011 r. pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu – po nie -
waż dro gi we wnętrz ne przy ww. nie ru cho mo ściach na le żą
do Gmi ny Za brze. 
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-
ma�ło�się: 17�
3.�Wnio�sek�w spra�wie�uzu�peł�nie�nia�lam�pe�rii�po wy�mia�nie�skrzy�-

nek�pocz�to�wych�przy ul.�Kor�czo�ka 59e,�zgło�sze�nia�do Urzę�du
Miej�skie�go�w Za�brzu�li�kwi�da�cji�ta�bli�cy�ogło�szeń�przy ul.�Kor�-
czo�ka 59e�lub�jej�od�no�wę�oraz�o wy�ko�na�nie�no�we�go�śmiet�ni�ka
za�my�ka�ne�go�na klucz�dla�blo�ku�przy ul.�Kor�czo�ka 59e.

Odp. Wy sła no pi smo do fir my ścią ga ją cej ww. skrzyn ki
z wnio skiem o po ma lo wa nie frag men tów ścia ny. W spra wie li -
kwi da cji lub od no wy ta bli cy ogło szeń, wy sła no w sierp niu br. sto -
sow ne pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu. Spra wę śmiet ni -
ka wy ja śnio no w od po wie dzi na wnio sek nr 1. Stan kon ta na fun -
du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści jest ujemny i wy no si -
589 103 zł.
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-
ma�ło�się: 17�
4.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�ogro�dze�nia�trze�pa�ka�z pa�-

li�ków�i łań�cu�cha�przy ul.�Ka�wi�ka 26�oraz�ob�cią�że�nie�miesz�kań�-
ców� zaj�mu�ją�cych� jed�no� lub� dwa� po�miesz�cze�nia� piw�nicz�ne
oraz�su�szar�nie�opła�tą�czyn�szo�wą.

Odp. Wy ko na nie ogro dze nia nie jest moż li we ze wzglę du na po -
ten cjal ne za gro że nie wy pad kiem dla użyt kow ni ków trze pa ka.
W spra wie ob cią że nia opła tą czyn szo wą miesz kań ców zaj mu ją -
cych wię cej niż jed no po miesz cze nie piw nicz ne lub in ne (np. wóz -
kow nia, pral nia lub tp.) – obec nie jest w trak cie re ali za cji wi -
zja lo kal na, aby usta lić kto ja kie po miesz cze nia fak tycz nie użyt -
ku je. Po tych usta le niach po miesz cze nia te mu szą zo stać zwol -
nio ne tak, aby mo gli z nich ko rzy stać wszy scy miesz kań cy da -
nej nie ru cho mo ści – lub też (za zgo dą więk szo ści miesz kań ców)
zo sta ną wy na ję te za okre ślo ną opła tą. Przy chód z ta kie go wy -
naj mu za si li fun dusz re mon to wy tej nie ru cho mo ści.
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-
ma�ło�się: 17�
5.�Wnio�sek�w spra�wie�pod�ję�cia�in�ter�wen�cji�do�ty�czą�cej�wy�ko�-

na�nia�świa�teł�dro�go�wych�na uli�cach�Kor�czo�ka�–�Ka�wi�ka�–�Wy�-
ci�ska�oraz�po�sta�wie�nia�zna�ku�za�ka�zu�par�ko�wa�nia�sa�mo�cho�dów
na traw�ni�kach�przed bu�dyn�kiem�przy ul.�Kor�czo�ka 57.

Odp. W spra wie wy ko na nia świa teł dro go wych jw. po now nie
wy sto so wa no (23.08.2011 r.) pi smo do Urzę du Miej skie go
w Za brzu. Wcze śniej wy sła no pi smo do UM w Za brzu (16.08.2010
r.) na któ re otrzy ma no od po wiedź, że mia sto nie ma pie nię dzy
na to przed się wzię cie. Znak za ka zu par ko wa nia nie zo sta nie po -
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sta wio ny, po nie waż do ty czył by po wszech nie zna ne go za ka zu par -
ko wa nia na traw ni kach.
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-
ma�ło�się: 17�
6.�Wnio�sek�w spra�wie�za�ka�zu�wy�naj�mo�wa�nia�miesz�kań�pra�cow�-

ni�kom�firm�w bu�dyn�ku�przy ul.�Kor�czo�ka 57b�z uwa�gi�na upo�rczy�-
we�na�ru�sza�nie�przez�nich�za�sad�współ�ży�cia�spo�łecz�ne�go,�nie�prze�-
strze�ga�nie�ci�szy�noc�nej�oraz�re�gu�la�mi�nu�po�rząd�ku�do�mo�we�go.

Odp. Wi zja lo kal na i wy wiad śro do wi sko wy nie po twier dzi ły
za rzu tów za war tych w ww. wnio sku.
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-
ma�ło�się: 17�
7.�Za�py�ta�nie:�czy�moż�na�uwzględ�nić�w po�rząd�ku�ob�rad�dys�ku�sję

przed gło�so�wa�niem�nad uchwa�ła�mi�do�ty�czą�cy�mi�zmian�w sta�tu�cie.
Odp. Jak wy ni ka z wie lo let nie go do świad cze nia oraz ze wzglę -

dów or ga ni za cyj nych, naj le piej spraw dza się w prak ty ce do tych -
cza so wy po rzą dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków GSM
„Lu iza” w czę ściach.
8.�Wnio�sek� w spra�wie� za�bu�do�wa�nia� pro�gu� zwal�nia�ją�ce�go

na dro�dze�do�jaz�do�wej�do no�wo�bu�do�wa�nych�ga�ra�ży,�przy bu�dyn�-
ku,�ul.�Kor�czo�ka 61.

Odp. Po nie waż dro ga nie na le ży do GSM „Lu iza”, w ww. spra -
wie za in te re so wa ne oso by po win ny wy słać pi smo do Urzę du Miej -
skie go w Za brzu.
Gło�so�wa�ło: 52�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 3,�wstrzy�-
ma�ło�się: 17�

CZWaR�Ta�CZĘŚćWal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�by�-
ła�się 20.06.2011�r.:
1.�Miesz�kań�cy�bu�dyn�ku�przy ul.�Chro�bo�ka 7�zło�ży�li�wnio�sek

o re�mont�ko�mi�na�przy ul.�Chro�bo�ka 7/4.
Odp. W ce lu spraw dze nia sta nu ko mi na, prze pro wa dzo no wi -

zję lo kal ną. W jej wy ni ku, stwier dzo no, że ko min wy ma ga re mon -
tu, któ ry zo sta nie wy ko na ny do koń ca paź dzier ni ka 2011 r.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
2.�Miesz�kań�cy�bu�dyn�ków�przy ul.�Chro�bo�ka 8�i 10�zło�ży�li�wnio�-

sek�o wy�mia�nę�okien�na klat�ce�scho�do�wej�oraz�prze�świe�tle�nie
drzew�od stro�ny�uli�cy�i po�dwór�ka.

Odp. W ce lu spraw dze nia sta nu okien, prze pro wa dzo no wi zję
lo kal ną. W jej wy ni ku, stwier dzo no, że nie ma po trze by na tych -
mia sto wej wy mia ny okien. Zo sta ną one wy mie nio ne po zgro ma -
dze niu środ ków fi nan so wych na fun du szu re mon to wym (stan kon -
ta na fun du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści jest ujem ny i wy -
no si -23 156 zł.). Prze świe tle nie drzew zo sta nie wy ko na ne w po -
rze je sien nej bie żą ce go ro ku.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
3.�Miesz�kań�cy�bu�dyn�ków�przy ul.�Chro�bo�ka 1�i 3�zło�ży�li�wnio�-

sek�o prze�świe�tle�nie�drzew.
Odp. Prze świe tle nie drzew zo sta nie wy ko na ne w po rze je sien -

nej bie żą ce go ro ku.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
4.�Miesz�kań�cy�z ul.�Jan�kow�skie�go 12a/9�zło�ży�li�wnio�sek�do�-

ty�czą�cy�wpły�wów�i wy�dat�ków�Spół�dziel�ni�oraz�co�rocz�ne�go�roz�-
li�cza�nia�jej�dzia�łal�no�ści.

Odp. Co rocz nie, pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków
GSM „Lu iza” w czę ściach jest przed sta wia ne spra woz da nie fi -
nan so we za mi nio ny rok. Po nad to co rocz nie jest wy ko ny wa ne
przez bie głe go re wi den ta ba da nie bi lan su GSM „Lu iza”.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
5.�Wnio�sek�w spra�wie�po�ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej�przy ul.

Biel�szo�wic�kiej 98d.
Odp. Mi mo, że fun dusz re mon to wy jest ujem ny i wy no si

-562 541 zł. klat ka scho do wa bę dzie po ma lo wa na do koń ca 2011
roku. – zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem, tj. po 10 la tach
od ostat nie go ma lo wa nia. 

Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
6.�Wnio�sek�w spra�wie�za�go�spo�da�ro�wa�nia�te�re�nu�pod par�king

sa�mo�cho�do�wy�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej 96d.
Odp. Po mi mo, że te ren ten nie na le ży do GSM „Lu iza”, Za rząd

na szej Spół dziel ni wy sto so wał pi smo do wła ści cie la te re nu tj. Kom -
pa nii Wę glo wej SA z proś bą o wy bu do wa nie ww. par kin gu. 
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
7.�Wnio�sek�w spra�wie�po�dzia�łu�Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”�na dwa:

je�den�zaj�mu�ją�cy�się�za�so�ba�mi�miesz�ka�nio�wy�mi�w Za�brzu�a dru�gi
za�so�ba�mi�miesz�ka�nio�wy�mi�w Ru�dzie�Śl.�(każ�de�mia�sto�osob�no).

Odp. Brak uza sad nie nia eko no micz no -fi nan so we go (po dwo -
je nie kosz tów za rzą du) dla roz wią za nia pro po no wa ne go w ww.
wnio sku.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
8.�Miesz�kań�cy�ulic�Jan�kow�skie�go,�Pa�de�rew�skie�go�i Biel�szo�-

wic�kiej�zwró�ci�li�się�z proś�bą�do Pre�ze�sa�Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”
o zwró�ce�nie�uwa�gi�pra�cow�ni�kom�Spół�dziel�ni�o grzecz�niej�sze�trak�-
to�wa�nie�pe�ten�tów.�

Odp. Prze pro wa dzo no sto sow ne roz mo wy z pra cow ni ka mi Spół -
dziel ni, któ rzy ma ją bez po śred ni kon takt z in te re san ta mi.
9.�Miesz�kań�cy�ul.�Pa�de�rew�skie�go 17�zwró�ci�li�się�z proś�bą�o wy�-

ja�śnie�nie�ogło�sze�nia�za�miesz�czo�ne�go�na klat�ce�scho�do�wej.
Odp. Ogło sze nie o sta nie za le gło ści w opła tach czyn szo wych

w nie ru cho mo ści jw. i opłat za wo dę zo sta ło za miesz czo ne na ży -
cze nie miesz kań ców. 
10.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�prac�re�mon�to�wych�w piw�-

ni�cy�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej 93b.
Odp. Prze pro wa dzo no wi zję lo kal ną pod czas któ rej m.in. stwier -

dzo no bra ki w izo la cji rur. Wy ko naw ca ma usu nąć ww. bra ki
do koń ca 2011 r.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
11.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�zna�cze�nia�w Spół�dziel�ni� oso�by

do kon�tro�li�ja�ko�ści�wy�ko�na�nych�ro�bót�re�mon�to�wych.
Odp. W na szej Spół dziel ni kon tro lą ja ko ści wy ko ny wa nych ro -

bót re mon to wych zaj mu ją się tech ni cy re jo nu a w za kre sie ro -
bót in we sty cyj nych (np. do cie pleń) – in spek tor nad zo ru. Nie ma
za tem po trze by za trud nia nia do dat ko wych osób.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
12.�Wnio�sek�w spra�wie�na�praw�ryn�ny�w bu�dyn�ku�przy ul.�Chro�-

bo�ka 10.
Odp. Na pra wę ryn ny wy ko na no.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�
13.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�mia�ny�okien�w bu�dyn�ku�przy ul.

Jan�kow�skie�go 12a,�przy�cię�cie�traw�ni�ków,�wy�cin�kę�chwa�stów�i sa�-
mo�sie�jek�wo�kół�po�se�sji.

Odp. Okna bę dą wy mie nio ne w trak cie za pla no wa nych prac
ter mo mo der ni za cyj nych. Na stą pią one po wy pro sto wa niu bu dyn -
ku – w ra mach usu wa nia szkód gór ni czych. Te ren wo kół po se -
sji był w bie żą cym ro ku dwu krot nie ko szo ny. Trze cie ko sze nie bę -
dzie we wrze śniu bie żą ce go ro ku.
Gło�so�wa�ło: 77�upraw�nio�nych,�za: 45,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 32�

PIą�Ta CZĘŚć Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia,� któ�ra� od�by�ła
się 21.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�za�in�sta�lo�wa�nia�oświe�tle�nia�przed wej�-

ściem�do bu�dyn�ku�przy ul.�Mo�drze�wio�wej 6�oraz�bez�piecz�ne�-
go�zej�ścia�sprzed�bu�dyn�ku�do ga�ra�ży.�Od�mó�wio�no�za�in�sta�lo�wa�-
nia�po�rę�czy�z III pię�tra�do par�te�ru�z po�wo�du�człon�ków�nie�peł�-
no�spraw�nych.�

Odp. Przed wej ściem do bu dyn ku jest za in sta lo wa ne stan dar -
do we oświe tle nie pod za da sze niem. Bu dy nek po sia da tak że ozna -
cze nie w po sta ci tzw. nu me rów po li cyj nych.
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Te ren na któ rym miesz kań cy „zro bi li” so bie ścież kę doj ścia
do ga ra ży nie jest wła sno ścią GSM „Lu iza”. Te ren na le żą cy
do na szej Spół dziel ni koń czy się na do le skar py.

W spra wie po rę czy dla osób nie peł no spraw nych GSM,
w dniu 1.07.2010 r. wy sto so wa ło od po wiedź do za in te re so wa -
nej oso by. 
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 35,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 11
2.�Wnio�sek�w spra�wie�uzu�peł�nie�nia�ży�wo�pło�tu�przed bu�dyn�-

kiem�przy ul.�Ka�li�no�wej 11d.�
Odp. Po mi mo, że stan kon ta na fun du szu re mon to wym w nie -

ru cho mo ści przy ul. Ka li no wej 11e – 13e jest ujem ny i wy no si
-166 882 zł. zo sta ną po sa dzo ne no we krze wy w ce lu uzu peł nie -
nia ży wo pło tu. 
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 33,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 13
3.�Wnio�sek�w spra�wie�oświe�tle�nia�chod�ni�ka�przy ul.�Ka�li�no�wej 11

(lam�py�z czuj�ni�ka�mi�ru�chu�na ba�zie�ist�nie�ją�cych�wia�tro�ła�pów).
Odp. Obec nie są roz po zna wa ne kosz ty ta kie go oświe tle nia.
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 33,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 13
4.�Wnio�sek�w spra�wie�usu�nię�cia�cią�głe�go�za�le�wa�nia�w cza�sie

desz�czu�klat�ki�scho�do�wej�i piw�ni�cy,�przy czym�na�stę�pu�je�na�sią�-
ka�nie�mu�rów�miesz�ka�nia�przy ul.�Ka�li�no�wej 13/1.�W biu�le�ty�nie
nr 2�z czerw�ca 2011�r.�na�pi�sa�no,�że�uster�kę�usu�nię�to,�a wo�da�wciąż
prze�sią�ka�przez�mur.�Tym�sa�mym�nie�zre�ali�zo�wa�no�wnio�sku
z 2010�r.

Odp. Pod czas dwu krot nej wi zji lo kal nej prze pro wa dzo nej
w sierp niu br., nie stwier dzo no wil go ci w piw ni cy. Po now na kon -
tro la na stą pi w okre sie in ten syw nych opa dów desz czu. 
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 32,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 14
5.�W imie�niu�miesz�kań�ców�bu�dyn�ku�przy ul.�Dz.�Ro�dła 2�zło�-

żo�no�wnio�sek�w spra�wie�kon�tro�li�przez�in�spek�to�ra�bu�dow�la�ne�-
go� wy�ko�na�nej� ter�mo�mo�der�ni�za�cji.� Ele�wa�cja� bu�dyn�ku� pę�ka
od fron�tu.

Odp. Wi zja lo kal na po twier dzi ła licz ne spę ka nia i od spo je nia
w no wej ele wa cji. Uster ki te zo sta ną usu nię te jesz cze w okre sie
je sien nym br. 
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 33,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 13
6.�Wnio�sek�w spra�wie�do�cie�ple�nia�bu�dyn�ku�przy ul.�Ka�li�no�-

wej 13,�w tym�do�cie�ple�nia�su�fi�tów�piw�nic.
Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny zgod nie z no wym har mo -

no gra mem ter mo mo der ni za cji bu dyn ku, przy uwzględ nie niu sta -
nu kon ta fun du szu re mon to we go nie ru cho mo ści oraz moż li wo -
ści po zy ska nia ze wnętrz nych środ ków fi nan so wych
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 35,�prze�ciw: 0,�wstrzy�-
ma�ło�się: 11
7.�Wnio�sek�w spra�wie�do�koń�cze�nia�de�mon�ta�żu�urzą�dzeń�po c.o.

przy ul.�Ka�wi�ka 9.�W klat�ce�scho�do�wej�szcze�gól�nie�na IV pię�-
trze,�za�ku�pić 15�lamp�oświe�tle�nio�wych�do ko�ry�ta�rza,�po�ma�lo�-
wać�klat�kę�scho�do�wą�(przez 10�lat�nie�ma�lo�wa�na)�oraz�bez�wa�-
run�ko�wo�za�bro�nić�fir�mie�„Jo�ker”�po�sy�py�wa�nia�w zi�mie�so�lą�scho�-
dów�i chod�ni�ków.

Odp. Ma lo wa nie klat ki scho do wej na stą pi do koń ca bie żą ce -
go ro ku. W trak cie ma lo wa nia zo sta ną też zde mon to wa ne urzą -
dze nia po in sta la cji c.o. W wy ni ku prze pro wa dzo nej wi zji lo kal -
nej stwier dzo no, że ko ry tarz jest oświe tlo ny w stop niu wy star -
cza ją cym – pod wa run kiem, że wszyst kie ża rów ki świe cą. Fir -
ma JO KER usu wa nie ob lo dzeń wy ko nu je zgod nie z pol ską nor -
mą i prze pi sa mi. 
Gło�so�wa�ło: 46�upraw�nio�nych,�za: 5,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�-
ło�się: 41
8.�Za�py�ta�nie�–�co�ze�śmiet�ni�kiem�przy ul.�Ka�li�no�wej 15�(ist�-

nie�ją�sta�re�pla�ny).�Śmiet�nik�przy Ka�li�no�wej 13�jest�prze�cią�żo�ny.�
Odp. No wy śmiet nik zo sta nie po sta wio ny przy ul. Ka li no wej 15

nie od płat nie przez MPGK – w ra mach umo wy part ner skiej GSM
„Lu iza” z tym przed się bior stwem.

SZó�STa�CZĘŚć Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�by�ła
się 22.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ko�na�nia�izo�la�cji�pio�no�wej�bu�dyn�ku

przy ul.�Ko�ko�ta 145,�ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej�i wy�ko�na�nia
ba�rie�rek�ochron�nych�przy wej�ściu�do bu�dyn�ku.

Odp. Brak środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon -
to we go ww. nie ru cho mo ści na wy ko na nie ww. izo la cji pio no wej
bu dyn ku oraz ba rie rek ochron nych. Mi mo, że fun dusz re mon to -
wy jest ujem ny, klat ka scho do wa bę dzie po ma lo wa na do koń -
ca 2011 r. – zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem, tj. po 10 la -
tach od ostat nie go ma lo wa nia. 
2.�Wnio�sek�w spra�wie�zmia�ny�miej�sca�i póź�niej�sze�go�przy�kry�-

cia�kon�te�ne�rów�na śmie�ci,�przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li 53,��������59-61.
Odp. Brak moż li wo ści zmia ny lo ka li za cji ww. kon te ne rów.
3.� Wnio�sek� w spra�wie� roz�bu�do�wy� miejsc� par�kin�go�wych

wzdłuż�bu�dyn�ków�przy uli�cy�Ks.�Nie�dzie�li 59,61.
Odp. W ww. re jo nie ist nie je już par king w miej scu sta re go skła -

do wi ska przy by łej ko tłow ni.
4.� Wnio�sek� w spra�wie� po�ma�lo�wa�nia� kla�tek� scho�do�wych

po prze�pro�wa�dzo�nej�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ku,�przy ul.�Ko�ko�ta 162,
do�ko�na�nie�od�bio�ru�koń�co�we�go�z udzia�łem�miesz�kań�ców,�za�ło�-
że�nie�zam�ków�w drzwiach�do piw�nic,�wy�ko�na�nie�przy�cin�ki�drzew
po stro�nie�po�łu�dnio�wej�bu�dyn�ku�i po�sta�wie�nie�kon�te�ne�rów�do se�-
gre�ga�cji�śmie�ci.

Odp. Mi mo, że fun dusz re mon to wy jest ujem ny, klat ka scho -
do wa bę dzie po ma lo wa na do koń ca 2011 r. – zgod nie z przy ję -
tym har mo no gra mem, tj. po 10 la tach od ostat nie go ma lo wa nia. 

In for ma cja o ter mi nie ww. koń co we go od bio ru zo sta nie roz -
wie szo na na klat kach scho do wych. Ujem ny stan kon ta
na fun du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści wy no szą cy
-1 290 871 zł. unie moż li wia m.in. za ło że nie ww. zam ków.
W spra wie wy cin ki drzew Urząd Miej ski w Ru dzie Ślą skiej wy -
dał de cy zję o wy cin ce jed ne go cho re go drze wa. Po zo sta łe
drze wa mo gą być wy cię te za od płat no ścią w wys. 1000,00 zł.
za każ de 10 cm ob wo du drze wa (co jest zgod ne z usta wą o ochro -
nie śro do wi ska). We dług do ko na nych wy li czeń kosz to wa ło by to
na szą Spół dziel nię na wet kil ka set ty się cy zł. W spra wie po sta -
wie nia kon te ne rów na se gre ga cję śmie ci, GSM „Lu iza” zwró -
ci się do spe cja li stycz nej fir my wy ko nu ją cej ta kie usłu gi. 
5.�Wnio�sek�w spra�wie�po�ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej�w bu�-

dyn�ku�przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li 55,�wy�ko�na�nie�dasz�ka�nad wej�ściem,
uło�że�nie�kra�węż�ni�ków�oraz�po�sia�nie�tra�wy�i od�pro�wa�dze�nie�wo�-
dy�desz�czo�wej�z oko�li�cy�scho�dów.

Odp. Mi mo, że fun dusz re mon to wy jest ujem ny, klat ka scho -
do wa bę dzie po ma lo wa na do koń ca 2011 r. – zgod nie z przy ję -
tym har mo no gra mem, tj. po 10 la tach od ostat nie go ma lo wa nia. 

Brak środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we -
go ww. nie ru cho mo ści na wy ko na nie wnio sko wa nych ro bót. Ujem -
ny stan na fun du szu re mon to wym wy no si -66 520 zł. 
6.�Wnio�sek�w spra�wie�po�ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej�w bu�-

dyn�ku�przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li 55,�wy�ko�na�nie�dasz�ka�nad wej�ściem,
uło�że�nie�kra�węż�ni�ków�oraz�po�sia�nie�tra�wy�i od�pro�wa�dze�nie�wo�-
dy�desz�czo�wej�z oko�li�cy�scho�dów.

Odp. Mi mo, że fun dusz re mon to wy jest ujem ny, klat ka scho -
do wa bę dzie po ma lo wa na do koń ca 2011 r. – zgod nie z przy ję -
tym har mo no gra mem, tj. po 10 la tach od ostat nie go ma lo wa nia.
Brak środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww.
nie ru cho mo ści na wy ko na nie wszyst kich wnio sko wa nych ro bót.
Ujem ny stan na fun du szu re mon to wym wy no si -23 964 zł. Od -
pro wa dze nie wo dy desz czo wej z oko li cy scho dów zo sta nie wy -
ko na ne do koń ca paź dzier ni ka 2011 roku. 
Nad wnio�ska�mi�wy�mie�nio�ny�mi�w pkt. 1-6�gło�so�wa�ło: 51
upraw�nio�nych,�za: 44,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 7

SIóD�Ma�CZĘŚćWal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�by�ła
się 27.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�skon�tro�lo�wa�nia�bla�chy�pod bu�dyn�ka�mi,

udroż�nie�nie�stu�dzien�ki�od�pro�wa�dza�ją�cej�wo�dę�z da�chu�oraz�po�-
ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej�w bu�dyn�ku�przy ul.�Za�men�ho�fa 4.
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Odp. Po do ko na niu wi zji lo kal nej oraz uzy ska niu wy ja śnień
od miesz kań ców stwier dzo no, że cho dzi o ob rób kę bla char ską,
tzw. pas pod ryn no wy. Fir ma, któ ra wy ko ny wa ła ww. ob rób ki usu -
nę ła już ww. uster ki. Do fir my, któ ra do ko na ła wa dli we go mon -
ta żu pa ra pe tów zo sta ło wy sto so wa ne 2.08. br. pi smo wzy wa ją -
ce do usu nię cia uste rek. 
2.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�mia�ny�za�rdze�wia�łych�za�wo�rów�głów�-

nych�na pio�nach�w bu�dyn�ku�przy ul.�So�li�dar�no�ści 30-30c�oraz
o na�pra�wie�nie�uszko�dzo�nej�przez�wiatr�wia�ty�(pa�ne�le�znaj�du�ją
się�w piw�ni�cy).

Odp. Spraw ność tech nicz na za wo rów nie bu dzi za strze żeń. Fir -
ma wy ko nu ją ca ter mo mo der ni za cję na pra wi uszko dzo ny ele ment
bu dyn ku. 
3.� Wnio�sek� w spra�wie� sta�łe�go,� sku�tecz�ne�go� za�gro�dze�nia

przej�ścia�po�mię�dzy�blo�kiem�przy ul.�Mio�do�wej 15�a po�se�sją�pry�-
wat�ną,�na�pra�wy�scho�dów�przed blo�kiem�i ba�rie�rek,�spraw�dze�-
nie�po�ma�lo�wa�nia�tyn�ku�(na�pra�wa)�po re�mon�cie�da�chu�oraz�in�-
sta�la�cji�od�gro�mo�wej�i wy�wietrz�ni�ków�w oknach.�Spraw�dzić�ka�-
na�li�za�cję�wo�kół�blo�ku�–�za�pa�da�ją�się�ka�fel�ki�i zie�mia.

Odp. Przej ście zo sta nie za bez pie czo ne do koń ca 2011 r. Ka -
na li za cja wo kół bu dyn ku jest spraw na – chod nik z za pa da ją cy -
mi się ka fel ka mi po pra wio no. Fir ma wy ko nu ją ca ter mo mo der -
ni za cję na pra wi uszko dzo ny ele ment bu dyn ku. In sta la cja od gro -
mo wa zo sta ła od two rzo na. Za rząd GSM „Lu iza” wy słał pi sma
do fir my wy ko nu ją cej re mon ty w ww. nie ru cho mo ści, aby usu -
nę ła ujaw nio ne uster ki do koń ca br. 
4.�Wnio�sek�w spra�wie�za�mon�to�wa�nia�słup�ków�przy szko�le�na ul.

Za�men�ho�fa 4�i 6�oraz�przy śmiet�ni�ku.
Odp. GSM „Lu iza” nie jest wła ści cie lem ww. te re nu.
5.�Wnio�sek�w spra�wie�po�ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej�w bu�-

dyn�ku�przy ul.�Za�men�ho�fa 4a�oraz�o umiesz�cze�nie� skrzy�nek
na ulot�ki�na ze�wnątrz�bu�dyn�ku.

Odp. Ma lo wa nie kla tek na stą pi do koń ca bie żą ce go ro ku.
Skrzyn ki na ulot ki na ze wnątrz bu dyn ku zo sta ły za wie szo ne. 
6.�Wnio�sek�o do�cie�ple�nie�bu�dyn�ku�przy ul.�Mię�dzy�blo�ko�wej 3,

za�mon�to�wa�nie� cza�so�wych� wy�łącz�ni�ków� świa�tła� na klat�kach
scho�do�wych,�za�bu�do�wa�nie�śmiet�ni�ka�(przy ul.�Mię�dzy�blo�ko�wej 1-
3�za ga�ra�ża�mi),�za�mon�to�wa�nie�skrzy�nek�na ulot�ki�na ze�wnątrz�oraz
wy�ko�na�nie�par�kin�gu�po�mię�dzy�bu�dyn�ka�mi�przy ul.�Mię�dzy�blo�-
ko�wej 1-3.

Odp. Do cie ple nie bu dyn ku przy ul. Mię dzy blo ko wej 3 jest w pla -
nie ter mo mo der ni za cji na 2012 r. Cza so we wy łącz ni ki na klat -
kach scho do wych zo sta ną za mon to wa ne do koń ca bie żą ce go ro -
ku. Nie jest prze wi dzia na za bu do wa śmiet ni ka za ga ra ża mi.
Skrzyn ki na ulot ki zo sta ły za mon to wa ne. Wy ko na nie par kin gu jw.
we wnio sku nie jest moż li we, po nie waż GSM „Lu iza” nie jest wła -
ści cie lem ww. te re nu.
7.�Miesz�kan�ki�bu�dyn�ku�przy ul.�Mię�dzy�blo�ko�wej 1d�zło�ży�ły

wnio�sek�w spra�wie:
a)�po�da�nia�ter�mi�nu�kie�dy�bę�dzie�do�cie�plo�ny�bu�dy�nek�przy ul.
Mię�dzy�blo�ko�wej 1�i ja�ką�kwo�tą�dys�po�nu�je�ww.�nie�ru�cho�mość
na fun�du�szu�re�mon�to�wym,�ile�w przy�bli�że�niu�bę�dzie�wy�no�-
sił�koszt�re�mon�tu�ko�mi�nów�oraz�do�cie�ple�nie�bu�dyn�ku,

Odp. Ww. nie ru cho mość dys po nu je na fun du szu re mon to wym
kwo tą +203 992 zł. Dla te go zle co no już wy ko na nie pro jek tu ter -
mo mo der ni za cji i jej kosz to ry su. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
jest prze wi dzia na w 2012 r. 
b)�za�py�ta�nie�czy�przed do�cie�ple�niem�bu�dyn�ku�bę�dzie�prze�pro�-
wa�dzo�na�wi�zja�w ce�lu�do�ko�na�nia�oce�ny�sta�nu�mu�rów�bu�-
dyn�ku�(są�zmur�sza�łe,�pęk�nię�cia�płyt)

Odp. Przed wy ko na niem ter mo mo der ni za cji bu dyn ku,
zo sta nie wy ko na na eks per ty za tech nicz na sta nu mu rów bu dyn ku. 
c)�re�mon�tu�bu�dyn�ku�w ro�ku 2011�gdyż�od trzech�lat�prze�su�-
wa�się�re�mont�z ro�ku�na rok�a co�ro�ku�zgła�sza�my�wię�cej
szkód�za�la�nio�wych.

Odp. Nie ru cho mość przy ul. Mię dzy blo ko wej 1 – 1d dys po nu -
je na fun du szu re mon to wym kwo tą +203 992 zł. Ter mo mo der -
ni za cja bu dyn ków przy ul. Mię dzy blo ko wej 1 – 1d oraz nr 3 jest
prze wi dzia na w 2012 r.

Nad wnio�ska�mi�wy�mie�nio�ny�mi�w pkt. 1-7�gło�so�wa�ło: 17
upraw�nio�nych,�za: 17,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 0�

óSMa� CZĘŚć Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia,� któ�ra� od�by�ła
się 28.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�za�in�sta�lo�wa�nia�te�le�fo�nu�sta�cjo�nar�ne�go

w warsz�ta�cie�in�sta�la�to�rów�z moż�li�wo�ścią�prze�kie�ro�wa�nia�te�le�-
fo�nu�ko�mór�ko�we�go.

Odp. Łącz ność ze wszyst ki mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi za -
pew nia cen tra la te le fo nicz na GSM „Lu iza”. In sta la to rzy są pra -
cow ni ka mi fir my ze wnętrz nej, a te le fon ko mór ko wy jest naj bar -
dziej do stęp ną for mą ko mu ni ka cji.
2. Wnio�sek�w spra�wie�wy�mia�ny�do�mo�fo�nów�przy ul.�Po�rdzi�-

ka 19/10.
Odp. Wy mia na do mo fo nów na stą pi po zgro ma dze niu środ ków

fi nan so wych na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo -
ści. Stan ww. kon ta jest ujem ny i wy no si -72 049 zł. 
3.�Wnio�sek�w spra�wie�za�bu�do�wa�nia�zam�ka�sa�mo�za�my�ka�ją�ce�-

go�przy drzwiach�wej�ścio�wych�do klat�ki�scho�do�wej�przy ul.�Lesz�-
czy�no�wej 25.�

Odp. Ww. za mek zo stał za mon to wa ny 
4.� Wnio�sek� w spra�wie� wy�ko�na�nia� do�cie�ple�nia� bu�dyn�ku

przy ul.�Lesz�czy�no�wej 9.
Odp. Stan kon ta fi nan so we go fun du szu re mon to we go ww. nie -

ru cho mo ści wy no si +19 799 zł. Wy ko na nie ter mo mo der ni za cji
ww. nie ru cho mo ści na stą pi po zgro ma dze niu fun du szu re mon -
to we go w od po wied niej wy so ko ści.
Nad wnio�ska�mi�wy�mie�nio�ny�mi�w pkt. 1-4�gło�so�wa�ło: 36

upraw�nio�nych,�za: 30,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 6�

DZIe�WIą�Ta�CZĘŚćWal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�ra�od�-
by�ła�się 29.06.2011�r.:
1.�Wnio�sek�w spra�wie�po�sze�rze�nia�chod�ni�ka�pro�wa�dzą�ce�go

do bu�dyn�ku�przy ul.�Kor�czo�ka 70.
Odp. Ww. chod nik zo stał wy ko na ny.

2.�Za�py�ta�nie�do Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”�o moż�li�wość�prze�kształ�-
ce�nia�lo�ka�tor�skie�go�pra�wa�do lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go�na pra�wo�od�-
ręb�nej�wła�sno�ści�lo�ka�lu�w bu�dyn�kach�dwu�lo�ka�lo�wych�i jed�no
lo�ka�lo�wych�przed wy�ga�śnię�ciem�usta�wy�do 2012�r.

Odp. Prze kształ ce nie z lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu w od -
ręb ną wła sność na pod sta wie art. 12 usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych nie jest ogra ni czo ne cza so wo. 
3.�Za�py�ta�nie�–�dla�cze�go�do te�go�po�ry�trwa�za�ła�twia�nie�spra�-

wy�wy�ku�pu�miesz�ka�nia�przy ul.�Zjed�no�cze�nia 16/3
Odp. Okres ocze ki wa nia na wy od ręb nie nie lo ka li miesz kal -

nych mię dzy in ny mi przy ul. Zjed no cze nia ma zwią zek przede
wszyst kim z cha rak te rem jed no ro dzin nym tych spe cy ficz nych bu -
dyn ków. W znacz nej więk szo ści są to bu dyn ki w tak zwa nej za -
bu do wie bliź nia czej jak np. przy ul. Przy Pro chow ni czy ul. Rost -
ka lub też czte ro -lo ka lo we, któ re po sia da ją dwa od ręb ne wej -
ścia. Po łą cze nie miesz kań na par te rze i pię trze nada ło im cha -
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rak ter do mów jed no ro dzin nych. Nie ste ty stan praw ny tych nie -
ru cho mo ści był nie ure gu lo wa ny. Aby umoż li wić na jem com na -
by cie wła sno ści ta kie go do mu ko niecz ne sta ło się przede
wszyst kim prze pro wa dze nie po dzia łów geo de zyj nych w ta ki spo -
sób, aby dla każ de go z tych bu dyn ków wy dzie lić od ręb ną dział -
kę grun tu. Nie by ło to za da nie ła twe gdyż w więk szo ści przy pad -
ków na jed nej, „du żej” dział ce po ło żo nych by ło na wet kil ka na -
ście bu dyn ków miesz kal nych, go spo dar czych czy peł nią cych funk -
cję ga ra ży. Wy ko na niem po dzia łów geo de zyj nych na zle ce nie na -
szej Spół dziel ni za ję ła się fir ma ze wnętrz na. Przy ul. Zjed no -
cze nia 16 „po wsta ły” dwa od ręb ne bu dyn ki: Zjed no cze nia 16
oraz Zjed no cze nia 16a. Po przed ło że niu w Urzę dzie Miej skim
go to wych już pro jek tów po dzia łów ewi den cyj nych i po uzy ska -
niu po zy tyw nej opi nii Pre zy den ta Mia sta, do ko na niu od po wied -
nich zmian w księ gach wie czy stych oraz nada niu przez Urząd
Miej ski nu me rów po rząd ko wych no wym nie ru cho mo ściom
(16,16a) – a za zna czyć na le ży, że na każ dą z tych czyn no ści UM
po trze bu je oko ło mie sią ca cza su – Za rząd Spół dziel ni mógł
wresz cie pod jąć dzia ła nia zmie rza ją ce do uzy ska nia za świad -
czeń o sa mo dziel no ści lo ka li miesz kal nych w no wo po dzie lo nych
bu dyn kach. Pierw szym kro kiem by ło spo rzą dze nie do ku men ta -
cji in wen ta ry za cyj nej uwzględ nia ją cej po dzia ły geo de zyj ne
oraz prze li cze nie udzia łów w tych nie ru cho mo ściach dla po szcze -
gól nych miesz kań. Dla bu dyn ków przy ul. Zjed no cze nia 16 i 16a,
Za rząd w dniu 2.06.2011 r. pod jął Uchwa łę nr 106/2011
w spra wie okre śle nia przed mio tu od ręb nej wła sno ści lo ka li – co
po zwo li ło na zło że nie do Urzę du Miej skie go wnio sku o wy da -
nie od po wied nie go za świad cze nia w tym przed mio cie. Za świad -
cze nie to wy da no w dniu 18.08.2011r. w związ ku z czym moż -
li we sta ło się z ko lei za wnio sko wa nie o wpro wa dze nie zmian w re -
je strze zmian grun to wych oraz w re je strze bu dyn ków. Jest to pro -
ce du ra nie zbęd na do wpro wa dze nia od po wied nich wpi sów
w księ gach wie czy stych no wych nie ru cho mo ści. W przy pad ku
ul. Zjed no cze nia 16 i 16a, po uzy ska niu z UM wy pi sów i wy ry -
sów uwzględ nia ją cych ak tu al ny stan praw ny oraz po uzy ska niu
ak tu al ne go od pi su księ gi wie czy stej, Spół dziel nia przed ło ży kom -
plet tych do ku men tów kan ce la rii no ta rial nej. Na ich pod sta wie
przy go tu je ona ak ty no ta rial ne o usta no wie niu i prze nie sie niu
od ręb nej wła sno ści na rzecz człon ków. Nie ste ty nie każ dy nasz
wnio sek zo sta je roz pa trzo ny przez Urząd Miej ski po zy tyw nie – co
jest głów nym po wo dem prze dłu ża ją cej się pro ce du ry. Naj więk -
szym pro ble mem w przy pad ku tych szcze gól nych nie ru cho mo -
ści oka zu ją się być wy ka za ne w in wen ta ry za cji ga ra że, któ re zo -
sta ły przez na jem ców wy bu do wa ne bądź za adop to wa ne z tak zwa -
nych po miesz czeń go spo dar czych bez zgo dy i wie dzy Spół dziel -
ni oraz bez sto sow nych po zwo leń Urzę du Miej skie go. W ta kich
sy tu acjach UM od ma wia wpro wa dze nia zmian w do ku men tach
ewi den cyj nych i wy da nia ich od pi sów – bez któ rych nie ma moż -
li wo ści spo rzą dze nia ak tu no ta rial ne go. Trud no jest za tem prze -
wi dzieć, kie dy i w któ rej nie ru cho mo ści pro ces prze kształ ce nia
pra wa wła sno ści lo ka li znaj dzie swój fi nał w kan ce la rii no ta -
rial nej. Nie mniej jed nak na sza Spół dziel nia do kła da wszel kich
sta rań aby wszy scy za in te re so wa ni prze nie sie niem wła sno ści mie -
li ta ką szan sę.
4.�Wnio�sek�miesz�kań�ca�bu�dyn�ku�przy ul.�Orze�cho�wej 6/25

w spra�wie:
a)�po�ma�lo�wa�nia�ba�lu�strad,
b)�uzu�peł�nie�nia�ży�wo�pło�tów,
c)�kie�dy�bę�dzie�wy�ja�śnio�na�spra�wa�c.o.�miesz�ka�nia�nr 6/9,
d)�przy�spie�sze�nie�do�cie�ple�nia,
e)�na�pra�wę�chod�ni�ka,
f)�wgląd�do pro�to�ko�łu�od�bio�ru�re�mon�tów�bal�ko�nów�(bu�bel,�wo�-

da�stoi�na po�sadz�ce),
Odp. Stan kon ta fi nan so we go na fun du szu re mon to wym ww.

nie ru cho mo ści wy no si +68 707 zł.
Ad. pkt a i f,: Wy sła no pi smo do fir my, aby usnę ła za ist nia łe

uster ki przy re mon cie bal ko nów i po ma lo wa ła ba lu stra dy bal -
ko nów. Pro to kół od bio ru re mon tu zo sta nie spo rzą dzo ny po od -
bio rze koń co wym ro bót. 

Ad. pkt b: Ży wo płot zo sta nie uzu peł nio ny no wy mi krze wa mi
w po rze je sien nej br. 

Ad pkt c: Spół dziel nia nie ma wpły wu na miesz kań ca zaj mu -
ją ce go lo kal miesz kal ny przy ul. Orze cho wej 6/9.

Ad pkt d: Brak zgo dy wszyst kich miesz kań ców na re ali za cję
ter mo mo der ni za cji. 

Ad pkt e: Na pra wa chod ni ka zo sta nie wy ko na na do koń ca 2011
roku. 

5. Wnio�sek�w spra�wie�wy�mia�ny�drzwi�wej�ścio�wych,�otyn�ko�-
wa�nie�blo�ku�z ze�wnątrz�oraz�wy�mia�nę�da�chu�po�nie�waż�prze�cie�-
ka�w bu�dyn�ku�przy ul.�Lom�py 32.

Odp. Po mi mo, że stan kon ta na fun du szu re mon to wym nie wy -
star cza na wy ko na nie re mon tu da chu (wy no si on +28.743 zł.),
dach i drzwi zo sta ną wy re mon to wa ne do koń ca 2011 r. 
6.�Wnio�sek�w spra�wie�zmia�ny�lo�ka�li�za�cji�kon�te�ne�rów�na śmie�-

ci� z ul.� Raj�skiej� i Bar�lic�kie�go� (kon�te�ne�ry� na śmie�ci� sto�ją
na jezd�ni),�do�sto�so�wa�nie�pod�jaz�dów�na kon�te�ne�ry�i ulo�ko�wa�nie
ich�po prze�ciw�nej�stro�nie�uli�cy.

Odp. Po wi zji lo kal nej stwier dzo no bez za sad ność ww. wnio -
sku.
7.�Wnio�sek�miesz�kań�ców�ul.�Po�rzecz�ko�wej�nr 3 w spra�wie:�
a)�za�mu�ro�wa�nia�otwo�ru�po sta�rej�ru�rze�c.o.�w piw�ni�cy�oraz�de�-
ra�ty�za�cji�piw�nic,

b)�do�cie�ple�nia�bu�dyn�ku,
c)�wy�ja�śnie�nia�roz�li�czeń�opła�ty�za c.o.�i ich�po�dział�mię�dzy�lo�-
ka�to�rów�a na�jem�ców�lo�ka�li�użyt�ko�wych,

d)�wy�ja�śnie�nia�pu�sto�sta�nu�po we�te�ry�na�rzu.
Odp. Ad. pkt a: wnio sek zo stał zre ali zo wa ny. De ra ty za cja jest

re ali zo wa na wg zgło szeń miesz kań ców. Ad. pkt. b: Stan kon ta fi -
nan so we go fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo ści jest
ujem ny i wy no si -50 200 zł. Wy ko na nie ter mo mo der ni za cji ww.
nie ru cho mo ści bę dzie moż li we po zgro ma dze niu środ ków fi nan -
so wych na fun du szu re mon to wym.

Ad. pkt. c: W tej spra wie bę dzie spo tka nie z miesz kań ca mi nie -
ru cho mo ści do koń ca paź dzier ni ka 2011 r.

Ad. pkt d, lo kal nie jest pu sto sta nem po nie waż jest wy na ję ty.
8.�Wnio�sek�o po�sa�dze�nie�ży�wo�pło�tu�przy ul.�Ja�łow�co�wej 22

i Ja�łow�co�wej 20.
Odp. No wy ży wo płot zo sta nie po sa dzo ny je sie nią bie żą ce go

ro ku.
9.�Wnio�sek�w spra�wie�wy�ja�śnie�nia�dla�cze�go�ko�sze�na śmie�-

ci�sto�ją�na uli�cy�przy oknach�bu�dyn�ku�przy ul.�Bar�lic�kie�go 4.
Odp. Pod czas wi zji lo kal nej stwier dzo no, że po jem ni ki nie są

przy oknach. 
10.�Wnio�sek�miesz�kań�ców�ul.�Orze�cho�wej 19�w spra�wie�po�-

ma�lo�wa�nia�klat�ki�scho�do�wej�–�ma�lo�wa�nie�by�ło�prze�wi�dzia�ne
w 2010�ro�ku�–�ogło�szo�ne�w Biu�le�ty�nie.

Odp. Ma lo wa nie klat ki scho do wej na stą pi do koń ca bie żą ce -
go ro ku.
11.�Wnio�sek�w spra�wie� ujaw�nie�nia� do�cho�dów�wszyst�kich

człon�ków�Za�rzą�du�i in�nych�or�ga�nów�Spół�dziel�ni,�ujaw�nie�nie
wszyst�kich�prze�tar�gów,�któ�re�Spół�dziel�nia�or�ga�ni�zo�wa�ła�(ja�kie
fir�my�star�to�wa�ły�i któ�re�wy�gra�ły),�po�da�nie�ar�gu�men�ta�cji�i ja�kie
pro�fi�ty� uzy�sku�je� Spół�dziel�nia� za pod�łą�cze�nie� bu�dyn�ków
do ZPEC�-u.

Odp. Do cho dy człon ków Za rzą du Spół dziel ni by ły opu bli ko -
wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym GSM „Lu iza”. Czło nek
Spół dziel ni ma pra wo wglą du do do ku men ta cji do ty czą cej or -
ga ni zo wa nych przez Spół dziel nię prze tar gów. Znaj du je się ona
w sie dzi bie GSM „Lu iza”. Na sza Spół dziel nia nie uzy sku je żad -
nych pro fi tów z ty tu łu pod łą cze nia swych nie ru cho mo ści do sie -
ci c.o. ZPEC -u. 
Nad wnio�ska�mi�wy�mie�nio�ny�mi�w pkt. 1-11�gło�so�wa�ło: 35
upraw�nio�nych,�za: 22,�prze�ciw: 0,�wstrzy�ma�ło�się: 13

* Przed sta wio ne w ni niej szej pu bli ka cji kon ta na fun du szu
re mon to wym po szcze gól nych nie ru cho mo ści są po da ne wg sta -
nu na dzień 30.06.2011 r.



Pod�czas�nie�daw�ne�go�Wal�ne�go�Zgro�ma�-
dze�nia�Człon�ków�GSM�„Lu�iza”,�któ�re�od�-
by�ło�się�w czerw�cu�br.�wie�le�py�tań�do�ty�-
czy�ło� kwe�stii� zwią�za�nych� z ter�mo�mo�-
der�ni�za�cją� bu�dyn�ków.�Py�ta�no� co� trze�ba
zro�bić,�gdy�miesz�kań�cy�da�nej�nie�ru�cho�mo�-
ści�chcą�do�cie�plić�swo�ją�nie�ru�cho�mość?
Dla�te�go�jesz�cze�raz�po�wra�ca�my�do te�go�te�-
ma�tu�przy�po�mi�na�jąc�w skró�to�wej�for�mie
za�sa�dy�i wa�run�ki�ja�kie�mu�szą�być�speł�nio�-
ne,�aby�zre�ali�zo�wać�przed�się�wzię�cie.�
Przede�wszyst�kim�mu�szą�oni�wy�ra�zić

zgo�dę� na za�cią�gnię�cie� kre�dy�tu� na ta�kie
przed�się�wzię�cie,�po�nie�waż�wszyst�kie�ro�-
bo�ty�wy�ko�na�ne�na da�nej�nie�ru�cho�mo�ści
ob�cią�ża�ją� jej� kon�to.� Bez� ta�kiej� zgo�dy
bank� nie� udzie�li� kre�dy�tu� po�trzeb�ne�go
na re�ali�za�cję� ro�bót� ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�-
nych.�
Po�ni�żej� przed�sta�wia�my� jak� wy�glą�da

pro�ce�du�ra�do�pro�wa�dza�ją�ca�do ter�mo�mo�-
der�ni�za�cji�bu�dyn�ku:
1.�Miesz�kań�cy�nie�ru�cho�mo�ści� kie�ru�ją

do GSM�„Lu�iza”�pi�smo�–�wnio�sek�(pod�-
pi�sa�ny�przez�co�naj�mniej 70%�miesz�kań�-
ców,�w tym�wszy�scy,�któ�rzy�po�sia�da�ją�od�-
ręb�ną�wła�sność)�o wy�ko�na�nie�ter�mo�mo�der�-
ni�za�cji�bu�dyn�ku�w któ�rym�za�miesz�ku�ją.
2.�Spół�dziel�nia�po ana�li�zie�tech�nicz�nej

bu�dyn�ku�przed�sta�wia�miesz�kań�com�moż�-
li�wo�ści�re�ali�za�cji�przed�się�wzię�cia.
3.�Miesz�kań�cy�prze�sy�ła�ją�zgo�dę�(pod�pi�-

sa�ną�przez�co�naj�mniej 70%�miesz�kań�ców,
w tym�wszy�scy,�któ�rzy�po�sia�da�ją�od�ręb�-
ną�wła�sność)�na wy�bra�ny�wa�riant�re�ali�za�-
cji�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�i zgo�dę�na za�cią�-
gnię�cie� kre�dy�tu.�Ww.� zgo�da� mo�że� być
umiesz�czo�na�we�wnio�sku�o któ�rym�mo�wa
w pkt. 1.
4.�Spół�dziel�nia�wy�sta�wia�zle�ce�nie�na wy�-

ko�na�nie�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go,�au�dy�tów
ener�ge�tycz�nych�oraz�kosz�to�ry�su�przed�się�-
wzię�cia.

5.�Spół�dziel�nia�przed�sta�wia�miesz�kań�-
com� kosz�ty� re�ali�za�cji� przed�się�wzię�cia
i moż�li�wo�ści�je�go�sfi�nan�so�wa�nia.�W przy�-
pad�ku�bra�ku�ak�cep�ta�cji�przez�miesz�kań�-
ców,�Spół�dziel�nia�od�stę�pu�je�od re�ali�za�cji
dal�szych�kro�ków.�
6.� W przy�pad�ku� ak�cep�ta�cji� kosz�tów,

(pod�pi�sa�ną�przez�co�naj�mniej 70%�miesz�-
kań�ców,�w tym�wszy�scy,�któ�rzy�po�sia�da�-
ją�od�ręb�ną�wła�sność),�GSM�„Lu�iza”�wy�-

stę�pu�je�do wła�ści�we�go�Urzę�du�Miej�skie�-
go�o po�zwo�le�nie�na bu�do�wę�oraz�skła�da
wnio�ski� o sfi�nan�so�wa�nie� in�we�sty�cji
do ban�ku�iWFO�ŚiGW�(lub�in�nych�do�stęp�-
nych�w przy�szło�ści�form�sfi�nan�so�wa�nia�ro�-
bót).
7.� Spół�dziel�nia� or�ga�ni�zu�je� prze�targ

na wy�ko�naw�stwo�ro�bót�ter�mo�mo�der�ni�za�-
cyj�nych.
8.�Po wy�bo�rze�wy�ko�naw�cy�ro�bót,�Spół�-

dziel�nia�przy�stę�pu�je�do re�ali�za�cji�za�da�nia.
9.�Po za�koń�cze�niu�ter�mo�mo�der�ni�za�cji,

GSM�„Lu�iza”�roz�li�cza�in�we�sty�cję�z kre�-
dy�to�daw�ca�mi.
Ze�wzglę�du�na znacz�ny�koszt�ter�mo�mo�-

der�ni�za�cji,�środ�ki�zgro�ma�dzo�ne�na fun�du�-
szu�re�mon�to�wym�da�nej�nie�ru�cho�mo�ści�nie
wy�star�cza�ją�na po�kry�cie�kosz�tów�zwią�za�-
nych�z ter�mo�mo�der�ni�za�cją.�Dla�te�go�środ�-
ki�fi�nan�so�we�po�cho�dzić�bę�dą�z pie�nię�dzy

do�tych�czas�zgro�ma�dzo�nych�na fun�du�szu
re�mon�to�wym�i przy�szłych�wpłat�na wy�-
od�ręb�nio�ny�Fun�dusz�Re�mon�to�wy�(co�sta�-
no�wić�bę�dzie�za�bez�pie�cze�nie�czę�ścio�we
kre�dy�tu).� Lo�ka�ty� ban�ko�we� za�kła�da�ne
przez�Spół�dziel�nię�ze�środ�ków�pie�nięż�-
nych�po�zy�ska�nych�z dzia�łal�no�ści�do�dat�-
ko�wej�bę�dą�sta�no�wić�gros�za�bez�pie�cze�nia
kre�dy�tu.�
War�to�pod�kre�ślić,�że�ter�mo�mo�der�ni�za�-

cja�nie�skut�ku�je�wzro�stem�staw�ki�czyn�szu.
Jed�nak�że�w ce�lu�szyb�szej�spła�ty�kre�dy�tu
ist�nie�je�moż�li�wość�zmniej�sze�nia�za�licz�ki
za cen�tral�ne�ogrze�wa�nie�(co�bę�dzie�wy�ni�-
ka�ło�z oszczęd�no�ści)�i zwięk�sze�nia�o ta�-
ką�sa�mą�kwo�tę�staw�ki�fun�du�szu�re�mon�to�-
we�go.�
W trak�cie�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�mo�że�być

tak�że�wy�ko�ny�wa�ny�re�mont�in�sta�la�cji�c.o.
po�le�ga�ją�cy�na wy�mia�nie� ca�łej� in�sta�la�cji
(po�zio�my� i pio�ny)�w za�kre�sie�zgod�nym
z wy�bra�nym�wa�rian�tem.�In�sta�la�cja�cen�tral�-
ne�go�ogrze�wa�nia�zo�sta�je�wy�re�gu�lo�wa�na
i do�sto�so�wa�na� do pra�cy� w bu�dyn�ku
o zmniej�szo�nej� mo�cy� za�mó�wio�nej� c.o.
Szcze�gó�ły�tych�prac�są�okre�ślo�ne�w pro�-
jek�tach�wy�ko�naw�czych�re�ali�zo�wa�nej�ter�-
mo�mo�der�ni�za�cji.� Ja�ko�pierw�szy�we�dług
ww.�za�sad�(kil�ka�lat�te�mu)�pod�da�no�ter�mo�-
mo�der�ni�za�cji�bu�dy�nek�przy ul.�Kor�czo�-
ka 85.�Obec�nie�są�re�ali�zo�wa�ne�ter�mo�mo�-
der�ni�za�cje�nie�ru�cho�mo�ści�przy ul.�Biel�szo�-
wic�kiej 91� i 93� oraz� przy ul.�He�we�liu�-
sza 22-34.�Za�pla�no�wa�no�wy�ko�na�nie�jesz�-
cze�w tym�ro�ku�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�nie�ru�-
cho�mo�ści�przy ul.�Ka�li�no�wej 11.�Wa�run�-
kiem�jej�re�ali�za�cji�jest�uzy�ska�nie�kre�dy�tu
ban�ko�we�go�na sfi�nan�so�wa�nie�ww.�przed�-
się�wzię�cia.�

O re dak cji.
Sze rzej o kwe stiach zwią za nych z ter mo -

mo der ni za cją nie ru cho mo ści pi sa li śmy
w na szym Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 6
(45) z grud nia 2009 r. oraz w nr 2 (53)
z czerw ca 2011 r.
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Spół�dziel�nia�Pra�cy�„In�we�st�pro�jekt�-Ka�-
to�wi�ce”� w po�ro�zu�mie�niu� z Za�rzą�dem
GSM� „Lu�iza”� w Za�brzu� in�for�mu�je,� że
w związ�ku�z se�zo�nem�wa�ka�cyj�nym�od�czy�-
ty�wska�zań�wo�do�mie�rzy�oraz�wy�mia�na�wo�-
do�mie�rzy�od�by�wać�się�bę�dą�w mie�sią�cach
wrze�sień�i paź�dzier�nik�br.
Za�in�sta�lo�wa�ne�wo�do�mie�rze�ma�ją�waż�ną�le�-

ga�li�za�cję�do li�sto�pa�da 2011�r.

HaR�MO�NO�GRaM�OD�CZY�TóW
WO�DO�MIe�RZY

I MON�Ta�ŻU�PLOMB�
Na�GRZeJ�NI�KaCH

Miesz�ka�nia�z cen�tral�nym�ogrze�wa�niem�
(mon�taż�plomb�na grzej�ni�kach)�

Termin�12.09-30.09.2011�r.
ul.�Biel�szo�wic�ka 91÷100�
ul.�Ks.�Nie�dzie�li 51÷61�

ul.�Ko�ko�ta 145�i 162
ul.�Pie�kar�ni�czy�ka 2�i 6

Termin�3.10.-08.10.2011�r.
ul.�Ener�ge�ty�ków 10�i 21
ul.�Za�men�ho�fa 2, 4, 6
ul.�Mię�dzy�blo�ko�wa 1, 3

Termin�10.10�–�15.10.2011�r.
ul.�Mio�do�wa 15
ul.�So�li�dar�no�ści 28, 30
ul.�Rów�no�le�gła 7, 7a
ul.�Jan�kow�skie�go 12
ul.�Pa�de�rew�skie�go 17

Miesz�ka�nia
bez�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�

Termin�17.10�–�22.10.2011�r.
ul.�Ko�ko�ta 109÷119��
ul.�Ko�ko�ta 171, 253
ul.�Kin�gi 81÷115
ul.�Pia�ski 58
ul.�Ks.�Nie�dzie�li 22÷32
ul.�Ks.�Nie�dzie�li 37÷39�
ul.�Chro�bo�ka 1÷10,�20÷22
ul.�Po�wstań�ców 18
ul.�Spor�tow�ców 12, 14�
ul.�Zie�lo�na 3÷9.

Ogło�sze�nie
(dotyczy�mieszkańców�zasobów�GSM�„Lu�iza”�w�Rudzie�Śl.)

O ter�mi�nach�w po�szcze�gól�nych�bu�dyn�kach�lo�ka�to�rzy�bę�dą�także�in�for�mo�wa�ni�w ogło�-
sze�niach�na ta�bli�cach�ogło�szeń�z 5.�dnio�wym�wy�prze�dze�niem.

O ter�mo�mo�der�ni�za�cji�raz�jesz�cze…



12 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR�3�(54)�2011

W okre�sie� je�sien�no�-zi�mo�wym� wie�lu
miesz�kań�ców�zgła�sza�w na�szej�Spół�dziel�-
ni�wy�stę�po�wa�nie�w ich�miesz�ka�niach: ple�-
śni� na ścia�nach,� nad�pro�żach,� oście�żach
okien�nych,�pod pa�ra�pe�tem,�w na�ro�żach�po�-
miesz�czeń,�za me�bla�mi, wstecz�nych�na�-
wie�wów�po�wie�trza�do po�miesz�czeń�miesz�-
kal�nych�przez�krat�ki�wen�ty�la�cyj�ne�w kuch�-
ni,�WC�lub�w ła�zien�ce�(tzw.�„ciąg�wstecz�-
ny”), skra�pla�nia�pa�ry�wod�nej�na chłod�nych
po�wierzch�niach�ścian�sta�no�wią�cych�frag�-
men�ty� ka�na�łów� wen�ty�la�cyj�nych,� prze�-
waż�nie�w ła�zien�kach.
W każ�dym�przy�pad�ku�służ�by�tech�nicz�-

ne�GSM�„Lu�iza”�prze�pro�wa�dza�ją�kon�tro�-
lę� i do�ko�nu�ją� od�po�wied�nich� po�mia�rów,
na pod�sta�wie�któ�rych�oce�nia�ją�przy�czy�ny
oraz�spo�sób�li�kwi�da�cji�pro�ble�mów�w kon�-
kret�nym�lo�ka�lu�miesz�kal�nym.
Z do�tych�cza�so�wej�prak�ty�ki�wy�ni�ka,�że

pod�sta�wo�wą�przy�czy�ną�pro�ble�mów�eks�-
plo�ata�cyj�nych� jest nie�do�sta�tecz�ny� do�-
pływ�po�wie�trza�ze�wnętrz�ne�go�oraz�tem�-
pe�ra�tu�ra�pa�nu�ją�ca�w lo�ka�lu�miesz�kal�-
nym. Na�le�ży� pa�mię�tać,� że� wen�ty�la�cja
gra�wi�ta�cyj�na�moż�li�wa�jest�tyl�ko�wów�czas,
gdy�ist�nie�je�za�rów�no�na�wiew,�jak�i wy�-
wiew� po�wie�trza� z po�miesz�cze�nia.
Wmiesz�ka�niach�wy�wiew�na ze�wnątrz�za�-
pew�nia�ją� krat�ki� osa�dzo�ne� w ka�na�łach
wen�ty�la�cyj�nych,�zaś�na�wiew�po�wie�trza�ze�-
wnętrz�ne�go�–�szcze�li�ny�w oknach.�Na�to�-
miast� w przy�pad�ku� sto�lar�ki� okien�nej
i drzwio�wej�o du�żej�szczel�no�ści,�po�wie�trze
po�win�no�do�pły�wać�po�przez na�wiew�ni�ki
okien�ne� lub� wy�cię�cia� frag�men�tów
uszcze�lek�okien�nych.
Na�wiew�do po�miesz�czeń�bez�okien�nych

ma�ją�za�pew�nić�krat�ki�lub�otwo�ry�in�fil�tra�-
cyj�ne� znaj�du�ją�ce� się� w dol�nej� czę�ści
drzwi,�zaś�wy�wiew�z po�miesz�czeń�nie�po�-
sia�da�ją�cych�wła�snych�ka�na�łów�wen�ty�la�cyj�-
nych�(po�ko�je�i przed�po�ko�je)�–�szcze�li�ny
mię�dzy�drzwia�mi�a pod�ło�gą.
Na�to�miast�do kuch�ni,�zgod�nie�z obo�wią�-

zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi,�po�wie�trze�po�win�no
być� do�pro�wa�dzo�ne� otwo�ra�mi� w oknie
ze�wnętrz�nym�i szcze�li�ną�w drzwiach�we�-
wnętrz�nych.

Skut�ki�bra�ku�od�po�wied�niej
wen�ty�la�cji

Brak wy mia ny po wie trza po wo du je
na gro ma dze nie za nie czysz czeń w ilo -
ściach unie moż li wia ją cych prze by wa nie
w po miesz cze niu. W więk szo ści użyt -
kow ni cy nie zda ją so bie spra wy, jak wie -
le szko dli wych sub stan cji znaj du je się
w ota cza ją cym ich po wie trzu. Dość stwier -
dzić, że sam dym pa pie ro so wy za wie ra kil -
ka set róż ne go ro dza ju sub stan cji.

Naj bar dziej szko dli wy mi związ ka mi,
któ rych nad miar wpły wa ne ga tyw nie
na sa mo po czu cie użyt kow ni ka, są pa ra
wod na i dwu tle nek wę gla. Każ da z wy ko -
ny wa nych przez czło wie ka czyn no ści
w mniej szym bądź więk szym stop niu
wią że się z wy dzie le niem pa ry wod nej
do oto cze nia. War tym
pod kre śle nia jest fakt,
że na wet sa ma obec -
ność w po miesz cze niu
zwią za na jest ze wzro -
stem wil got no ści. Zbyt
du ża za war tość pa ry
wod nej w po wie trzu to za pa ro wa ne szy -
by, wil got ne ścia ny, za grzy bie nie kon -
struk cji bu dyn ku oraz np. nie da ją ce się
wy su szyć pra nie.

Naj istot niej szy jest wpływ na zdro wie
sa mych użyt kow ni ków. Wy stę pu ją ce bó -
le gło wy, uczu cie zmę cze nia, cho ro by dróg
od de cho wych, to tyl ko nie któ re ob ja wy,
że w na szym oto cze niu dzie je się coś nie -
do bre go. Miesz kań cy bu dyn ków wy po sa -
żo nych w sta re go ty pu ga zo we urzą dze -
nia grzew cze co dzien nie ry zy ku ją wła -
snym ży ciem. Brak do pły wu świe że go po -
wie trza mo że spo wo do wać wy dzie la nie
tlen ku wę gla (ja ko efek tu nie peł ne go
spa la nia) już w ma łych stę że niach bar dzo
nie bez piecz ne go dla czło wie ka. Urzą -
dze nia grzew cze sta re go ty pu nie są wy -
po sa żo ne w urzą dze nia po zwa la ją ce
na od cię cie do pły wu ga zu w mo men cie
kie dy ciąg ko mi no wy jest zbyt ma ły.
W efek cie na wet je że li ko cioł zga śnie, gaz
na dal bę dzie się ulat niał do po miesz cze -
nia. Na szym obo wiąz kiem jest spraw dze -
nie po praw no ści funk cjo no wa nia prze wo -
dów wen ty la cyj nych i spa li no wych. Je że li
ma my ja kie kol wiek wąt pli wo ści, trze ba
sko rzy stać z fa cho wej po mo cy ko mi nia -
rza.

◆ Za pa mię taj!

Ilość po wie trza, któ rą wpusz czasz
do miesz ka nia de cy du je o roz wo ju umy -
sło wym i fi zycz nym, zdro wiu a na wet ży -
ciu two im i two jej ro dzi ny W wy ni ku wzro -
stu cen za ener gię ciepl ną, użyt kow ni cy
miesz kań pod ję li dzia ła nia w za kre sie
mak sy mal ne go jej oszczę dza nia. Znacz -

na część lo ka to rów uwa ża, że głów nym
„zło dzie jem” cie pła jest wen ty la cja i dla -
te go wy po wie dzie li jej bez par do no wą
wal kę. Sto su ją m. in. szczel ne okna no -
wej ge ne ra cji, po dwój ne drzwi wej ścio we
do miesz kań oraz uszczel ki o stu pro cen -
to wej spraw no ści. Te dzia ła nia ogra ni cza -
ją ce, a na wet eli mi nu ją ce na pływ po wie -
trza do miesz ka nia, po wo du ją, że miesz -
ka nie sta je się zbior ni kiem ga zu.

Za na pływ po wie trza do miesz ka nia od -
po wia da je go użyt kow nik, gdyż tyl ko on
de cy du je o ilo ści po wie trza wpusz cza ne -
go oknem. Brak do sta tecz nej ilo ści po wie -
trza w miesz ka niu po wo du je ne ga tyw ne
skut ki:

• ob ni że nie tle nu do gra nic nie bez piecz -
nych dla zdro wia, a na wet ży cia użyt kow -
ni ków miesz ka nia;

• wzrost za war to ści tlen ku wę gla w po -
miesz cze niach z urzą dze nia mi ga zo wy mi,
co w co raz więk szym stop niu do pro wa dza
do wy pad ków cięż kich i śmier tel nych
za truć miesz kań ców;

• wzrost wil got no ści względ nej po wie -
trza na sku tek nie od pro wa dza nia w ca -
ło ści wy twa rza nej pa ry wod nej z miesz -
ka nia; do pro wa dza to do za grzy bie nia
miesz kań i roz wo ju szko dli wej flo ry bak -
te ryj nej;

• zwięk sza się zu ży cie cie pła na ogrze -
wa nie miesz kań na sku tek ko niecz no ści
ogrze wa nia du żej ilo ści pa ry wod nej,
któ ra utrzy mu je się w nie do sta tecz nie
prze wie trza nych miesz ka niach.

Zdrowo�mieszkać�=�właściwa�wentylacja�pomieszczeń

WIL GOT NOŚĆ PO WIE TRZA O WAR TO ŚCI
PO NI ŻEJ 50 % UNIE MOŻ LI WI 
PO WSTA NIE I DAL SZY ROZ WÓJ PLE ŚNI
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Zdrowo�mieszkać�=�właściwa�wentylacja�pomieszczeń
Wpływ�ob�ni�żo�nej�za�war�to�ści�tle�nu

na zdro�wie

Pod sta wo wym wa run kiem sku tecz nej
wen ty la cji po miesz czeń miesz kal nych
jest za pew nie nie użyt kow ni kom wy ma ga -
nej ilo ści tle nu nie zbęd ne go dla sku tecz -
ne go od dy cha nia oraz od pro wa dza nia
z or ga ni zmu dwu tlen ku wę gla i pa ry
wod nej.

Śred nie za po trze bo wa nie czło wie ka
na tlen wy ni ka z licz by 16 od de chów
na mi nu tę, ilo ści po wie trza przy jed nym
wde chu (0,5 l) oraz pro cen tu ob ję to ści tle -
nu w po wie trzu:

• wdy cha nym -20 proc., jed nak nie -
mniej niż 19,5 proc.;

• wy dy cha nym -16-17 proc.
Uwzględ nia jąc wpływ tle nu na roz wój

ko ry mó zgo wej, szcze gól nie u dzie ci,
oraz na wy dol ność krą że nia u osób w po -
de szłym wie ku, za war tość tle nu w po wie -
trzu nie po win na być niż sza niż 19,5 proc.
Dla te go wy ma ga na ilość po wie trza
w miesz ka niu na jed ną oso bę po win na
wy no sić, co naj mniej 12 m3/h.

Ob ni żo na za war tość tle nu w miesz ka -
niu wy wo łu je agre sję miesz kań ców.
W ta kim miesz ka niu brak jest sym pa -
tycz nych od czuć, brak jest mi ło ści, bo te
od czu cia wy ma ga ją wię cej tle nu dla ko -
ry mó zgo wej, któ ra zu ży wa aż 20 proc.
tle nu do star cza ne go or ga ni zmo wi. Ob -
ni żo na ilość tle nu w miesz ka niu nie tyl -
ko ne ga tyw nie wpły wa na psy chi kę
czło wie ka, lecz tak że na je go wy gląd. Po -
wo du je zmia nę ko lo ru skó ry, głów nie
na twa rzy -zmie nia wy gląd twa rzy z po -
god nej i sym pa tycz nej na agre syw ną
i nie sym pa tycz ną. Zbyt ma ła ilość tle nu
przy spie sza sta rze nie się or ga ni zmu,
w tym naj bar dziej twa rzy. Po wo du je

wcze sne wy stą pie nie zmarsz czek i ich
szyb ki roz wój.

Przy wła ści wej za war to ści tle nu
w miesz ka niu, tj. 20 proc., lecz nie mniej
niż 19,5 proc., od dy cha nie w peł ni za -
opa tru je ko mór ki w tlen. Przy ob ni żo -
nej za war to ści tle nu po ni żej 18 proc.
w cza sie od dy cha nia nie wszyst kie ko -
mór ki w or ga ni zmie otrzy mu ją go w do -
sta tecz nej ilo ści. Ko ra mó zgo wa re zer -
wu je so bie 20 proc. tle nu do star cza ne -
go or ga ni zmo wi. Nie ste ty, w miesz ka -
niu, w któ rym w po wie trzu wy stę pu je
ob ni żo na ilość tle nu, ko ra mó zgo wa tej
nie zbęd nej ilo ści nie otrzy mu je, po -
dob nie jak in ne or ga ny: ser ce, płu ca,
wą tro ba, ner ki a tak że płód u ko biet cię -
żar nych.
Sku�tecz�ność�wen�ty�la�cji�na�tu�ral�nej�jest

uza�leż�nio�na�od wa�run�ków�po�go�do�wych
pa�nu�ją�cych�na ze�wnątrz�bu�dyn�ku�m.�in.
od ci�śnie�nia�po�wie�trza,�tem�pe�ra�tu�ry,�pręd�-
ko�ści�i kie�run�ku�wia�tru.
Wa�run�kiem�dzia�ła�nia�wen�ty�la�cji�gra�wi�-

ta�cyj�nej�jest�do�pro�wa�dze�nie�do po�miesz�-
czeń,�zgod�nie�z pol�ską�nor�mą�PN�-83�B�-
-03430,� od�po�wied�niej� ilo�ści� po�wie�-
trza. W przy�pad�ku�okien�o du�żej�szczel�-
no�ści� nie�wy�po�sa�żo�nych�w na�wiew�ni�ki
okien�ne,�na�wet�ko�rzyst�na�róż�ni�ca�gę�sto�-
ści�po�wie�trza,�nie�spo�wo�du�je�wy�star�cza�-
ją�co�du�że�go�cią�gu�w ka�na�łach�wen�ty�la�cyj�-
nych,�a wy�mia�na�po�wie�trza�bę�dzie�nie�wła�-
ści�wa.
Za sku�tecz�ność�wen�ty�la�cji�gra�wi�ta�cyj�-

nej�w miesz�ka�niu�od�po�wia�da�ją�rów�no�cze�-
śnie Spół�dziel�nia�(od�po�wia�da�za droż�ność
ka�na�łów�wen�ty�la�cji�gra�wi�ta�cyj�nej,�wiel�-
kość�od�pły�wu�po�wie�trza,�a tym�sa�mym�od�-
pro�wa�dze�nie�z miesz�ka�nia�na�gro�ma�dzo�nej
pa�ry�wod�nej)�oraz użyt�kow�nik�miesz�ka�-
nia� (od�po�wia�da� on� za do�pro�wa�dze�nie
do miesz�ka�nia� ta�kiej� ilo�ści� po�wie�trza,
aby�za�pew�nić�je�go�wy�mia�nę�zgod�ną�z po�-
wyż�szą�nor�mą).
Sto�pień� wy�ko�rzy�sta�nia� prze�lo�to�wo�-

ści�ka�na�łów�wen�ty�la�cyj�nych�za�le�ży�wy�-
łącz�nie� od użyt�kow�ni�ka� miesz�ka�nia,
któ�ry�de�cy�du�je�o ilo�ści�po�wie�trza�do�pro�-
wa�dzo�ne�go�do miesz�ka�nia.Wen�ty�la�cja
gra�wi�ta�cyj�na� nie� bę�dzie� funk�cjo�no�-
wać,� je�śli� nie� za�pew�ni�my� do�pły�wu
świe�że�go� po�wie�trza� po�przez� roz�sz�-
czel�nio�ne�okna�lub�czę�ste�wie�trze�nie
po�miesz�czeń. Je�śli� okna� są� szczel�ne
i miesz�ka�nie�nie�jest�wie�trzo�ne�(z uwa�-
gi�na „oszczęd�no�ści�cie�pła”)�–�po�wsta�-
ją� tzw.�„cią�gi�wstecz�ne”.�Jed�ną�krat�ką
wy�cią�ga�ne�jest�po�wie�trze,�a dru�gą�za�sy�-
sa�ne�zim�ne�po�wie�trze�z ze�wnątrz.�Po�wo�-
du�je�to�wy�chła�dza�nie�ścia�ny�sta�no�wią�-
cej�frag�ment�prze�wo�dów�wen�ty�la�cyj�nych
i wy�kra�pla�nie� się� na niej� pa�ry� wod�-
nej. Za�tem�jak�wal�czyć�z wil�go�cią�i za�-
grzy�bie�niem�miesz�ka�nia?

Głów�nym� po�wo�dem� wy�stę�po�wa�nia
wzmo�żo�nej� wil�got�no�ści� po�wie�trza
w miesz�ka�niu�jest�nie�sku�tecz�ne�usu�wa�-
nie�po�wie�trzem�wy�two�rzo�nej�pa�ry�wod�-
nej�(wil�go�ci),�przez�nie�za�pew�nie�nie�pra�-
wi�dło�we�go�na�pły�wu�po�wie�trza�do miesz�-
ka�nia�i je�go�od�pły�wu�z wy�two�rzo�ną�pa�-
rą�wod�ną�ka�na�ła�mi�wen�ty�la�cyj�ny�mi�na ze�-
wnątrz. Mo�kre�ścia�ny�–�to�miej�sca�sprzy�-
ja�ją�ce�roz�wo�jo�wi�ple�śni�i grzy�bów�do�mo�-
wych. Aby� sku�tecz�nie� wal�czyć� z za�-
grzy�bie�niem,�na�le�ży: –�in�ten�syw�nie�wie�-
trzyć�miesz�ka�nie,�naj�le�piej�po�przez�wy�-
wo�ła�nie�prze�cią�gu, –�zwięk�szyć�in�ten�syw�-
ność�ogrze�wa�nia, –�uspraw�nić�wen�ty�la�-
cję�tj.�nie�za�my�kać�kra�tek�wen�ty�la�cyj�nych
ża�lu�zja�mi,�za�sta�wiać�me�bla�mi�lub�mon�-
to�wać� ru�ry� oka�pów�ku�chen�nych, –� za�-
mon�to�wać�na�wiew�ni�ki�lub�wy�ciąć�frag�-
ment� uszcze�lek,� je�śli� okna� są� o du�żej
szczel�no�ści.
Użyt�kow�nik�miesz�ka�nia�nie�po�wi�nien

wy�łą�czać�okre�so�wo�ogrze�wa�nia�w miesz�-
ka�niu�bo�wiem�po�wie�trze�ule�ga�ochło�dze�-
niu,�wzra�sta�je�go�wil�got�ność�względ�na,
a na po�wierzch�ni�ele�men�tów�kon�struk�-
cyj�nych�o naj�niż�szej�tem�pe�ra�tu�rze�wy�-
stę�pu�je�kon�den�sa�cja�pa�ry�wod�nej.
Za�dbać�trze�ba,�przede�wszyst�kim�o to,

by�świe�że�po�wie�trze�do�cie�ra�ło�do naj�dal�-
szych�za�ka�mar�ków�miesz�ka�nia.�Ko�niecz�-
ne�jest�więc�dłu�go�trwa�łe�wie�trze�nie�i wen�-
ty�lo�wa�nie.�W ten�spo�sób�po�zby�wa�my�się
za�rod�ni�ków�ple�śni�i grzy�bów�oraz�wy�two�-
rzo�nych�przez�nie�tok�syn,�szko�dli�wych�dla
zdro�wia�czło�wie�ka.
Sto�so�wa�nie�przed�sta�wio�nych�za�le�ceń
po�pra�wi�kom�fort�wa�run�ków�miesz�ka�-
nio�wych.

Od re dak cji.

W ni niej szym ar ty ku le wy ko rzy sta -
no ma te ria ły szko le nio we au tor stwa doc.
dr An to nie go Ku kucz ki, ce nio ne go prak -
ty ka i bie głe go są do we go z za kre su Ga zo -
dy na mi ki Bu dyn ków Miesz kal nych.



14 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR�3�(54)�2011

Ogło�sze�nie
In�for�mu�je�my,�że�od 1�paź�dzier�ni�-
ka� bie�żą�ce�go� ro�ku�wzra�sta� opła�ta
za spo�rzą�dze�nie�ope�ra�tu�sza�cun�ko�-
we�go,� któ�ry� jest� nie�zbęd�ny
przy prze�kształ�ca�niu�lo�ka�lu�miesz�-
kal�ne�go�w spół�dziel�cze�lo�ka�tor�skie
pra�wo� do lo�ka�lu.� Do�tych�cza�so�wa
opła�ta�wy�no�si�ła 135,30 zł,� a no�wa
opła�ta�to 151,29 zł.

Przy�po�mi�na�my�miesz�kań�com,�któ�rym
koń�czy� się� ce�cha� le�ga�li�za�cyj�na� wo�do�-
mie�rzy,�że�na�le�ży�je�wy�mie�nić. Brak�wy�-
mia�ny�wo�do�mie�rza� spo�wo�du�je� dal�sze
roz�li�cza�nie�za wo�dę�wg�sta�nów�wo�do�-
mie�rza�głów�ne�go�za�bu�do�wa�ne�go�w piw�-
ni�cy.�Miesz�kań�cy�mo�gą�jesz�cze�sko�rzy�stać
z usług�fir�my,�któ�ra�wy�mie�nia�ła�wo�do�mie�-
rze�na zle�ce�nie�na�szej�Spół�dziel�ni.�Pra�cow�-
nik�fir�my�od�czy�tu�ją�cy�stan�licz�ni�ka�wo�do�-
mie�rza�usta�li�(za zgo�dą�miesz�kań�ca)�ter�-
min�mon�ta�żu�no�wych�wo�do�mie�rzy.�Mon�-
ter�do�ko�na�w usta�lo�nym�dniu�wy�mia�ny
wo�do�mie�rza�i je�go�za�plom�bo�wa�nia�(wy�-
peł�nia�jąc�od�po�wied�ni�pro�to�kół)�i po�bie�rze
na�leż�ność� za wy�ko�na�ną� usłu�gę� (65,00
zł/sztu�kę)�wy�sta�wia�jąc�po�twier�dze�nie�za�-
pła�ty.�

Wy�mia�na�wo�do�mie�rzy
–�waż�na�spra�wa

(dot.�mieszkańców�zasobów�GSM�„Luiza”�w�Zabrzu)

Prace przy budowie
balkonów tarasowych
w budynku przy ul.
Bielszowickiej 93
w Rudzie Śl. Dzięki
temu mieszkańcy
zyskają dodatkową,
funkcjonalną
powierzchnię
użytkową w swoich
lokalach
mieszkalnych.

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

Przy po mi na my, że za miesz cza my
w niej od po wie dzi na za da wa ne
przez człon ków i na jem ców Spół dziel -
ni py ta nia w kwe stiach praw nych.

Py ta nia moż na za da wać tak że te -
le fo nicz nie dzwo niąc na nu mer te le -
fo nu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział
Człon kow ski – w każ dy pią tek
w godz. 10.00-12.00.

Od po wie dzi udzie la rad ca praw ny
Spół dziel ni mgr Bo gu sław Ru mas. 

W ja�kim�ter�mi�nie�
są�re�ali�zo�wa�ne

wnio�ski�zgło�szo�ne
pod�czas�WZCz?
Za�rów�no�usta�wa�z 30 IX 1982� r.

Pra�wo� Spół�dziel�cze� jak� i usta�wa
z 15 XII 2000� r.� o spół�dziel�niach
miesz�ka�nio�wych,�oraz�prze�pi�sy�wy�-
ko�naw�cze�do ww.�ustaw�nie�okre�śla�-
ją�ter�mi�nu�w któ�rym�wnio�ski�zgło�szo�-
ne�przez�człon�ków�Spół�dziel�ni�na czę�-
ściach�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�miały
by�być�zre�ali�zo�wa�ne.�
Nie�któ�re�wnio�ski�za�wie�ra�ją�ter�min

w swo�jej�tre�ści.�Część�wnio�sków�ma
cha�rak�ter� tech�nicz�ny.� W związ�ku
z po�wyż�szym�są�re�ali�zo�wa�ne�na bie�-
żą�co�w ra�mach�pla�nu�re�mon�tów.�
Aby� wnio�ski� zgło�szo�ne� na po�-

szcze�gól�nych� czę�ściach� Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�sta�ły�się�wnio�ska�mi�ca�-
łe�go�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�mu�szą
być�prze�gło�so�wa�ne�przez�wszyst�kie
czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia.

Miesz�kań�cy� mo�gą� rów�nież� do�ko�nać
wy�mia�ny�we�wła�snym�za�kre�sie,�z uwzględ�-
nie�niem�waż�no�ści�le�ga�li�za�cyj�nej�wo�do�mie�-
rza.�No�wy�wo�do�mierz�mu�si�po�sia�dać�atest
an�ty�ma�gne�tycz�ny� o prze�pły�wie 1m3/h.
Na�stęp�nie�na�le�ży�skon�tak�to�wać�się�z Dzia�-
łem�Wod�nym� w ce�lu� usta�le�nia� ter�mi�nu
w ja�kim� pra�cow�nik� Spół�dziel�ni� do�ko�-
na roz�plom�bo�wa�nia�sta�rych�urzą�dzeń�po�-
mia�ro�wych�oraz�usta�li�ter�min�w ce�lu�za�-
plom�bo�wa�nia�no�wych�urzą�dzeń.
Po za�plom�bo�wa�niu� wo�do�mie�rza� pra�-

cow�nik�spo�rzą�dzi�od�po�wied�nią�do�ku�men�-
ta�cję�bę�dą�cą�pod�sta�wą�do roz�li�cze�nia�zu�-
ży�cia�wo�dy.�Miesz�kań�cy,�któ�rzy�by�li�nie�-
obec�ni�w trak�cie�do�ko�ny�wa�nia�od�czy�tów
wo�do�mie�rzy�i plom�bo�wa�nia�grzej�ni�ków
cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�pro�sze�ni�są�o kon�-
takt�z Dzia�łem�Wod�nym�w ce�lu�usta�le�nia
ter�mi�nu�w ww.�spra�wie.
Sze�rzej�na te�mat�za�sad�wy�mia�ny�wo�-
do�mie�rzy�pi�sa�li�śmy�w po�przed�nich�wy�-
da�niach�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�-
ne�go.
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HaRMONOGRaM�ODCZYTU�PODZIeLNIKóW�CIePŁa
GóRNICZa�SPóŁDZIeLNIa�MIeSZKaNIOWa�„LUIZa”�

ZaBRZe,�UL.�WOLNOŚCI 412

I�-�TeRMIN Adres�
nieruchomości Nr�nieruchomości�

II�-�TeRMIN

dzień� godziny dzień� godziny

5.09.2011. 15.00.-19.00. Działaczy�Rodła 2,�4,�6,�8, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

5.09.2011. 15.00.-19.00. Pordzika 1,�3,�5,�7,�9,�11,�13,�15,�17,�19, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

5.09.2011. 15.00.-19.00. Porzeczkowa 1,�3,�5, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

5.09.2011. 15.00.-19.00. Kawika 7,�9,�11,�20,�22,�24,�26,�28, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

5.09.2011. 15.00.-19.00. Janika� 17 19.09.2011. 15.00.-19.00.

6.09.2011. 15.00.-19.00. Modrzewiowa 4,�6,�8,�10,�12,�14, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

6.09.2011. 15.00.-19.00. Kalinowa� 15, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

6.09.2011. 15.00.-19.00. Olchowa� 7,�9,�11,�13, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

6.09.2011. 15.00.-19.00. Leszczynowa 2,�4,�6, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

6.09.2011. 15.00.-19.00. Agrestowa 1,�3,�5, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

6.09.2011. 15.00.-19.00. Korczoka 60,�70, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

7.09.2011. 15.00.-19.00. Kalinowa� 11,�13. 19.09.2011. 15.00.-19.00.

7.09.2011. 15.00.-19.00. Orzechowa 2,�4,�6,�8,�10, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

7.09.2011. 15.00.-19.00. Leszczynowa 7,�16,�25,�27,�29, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

7.09.2011. 15.00.-19.00. Korczoka 54,�56,�58,�59, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

8.09.2011. 15.00.-19.00. Korczoka 57,�61,�74,�81,�83,�85,�87,�89,�91,�72. 19.09.2011. 15.00.-19.00.

9.09.2011. 15.00.-19.00. Ks.�Niedzieli 51,�53,�55,�57,�59,�61. 19.09.2011. 15.00.-19.00.

9.09.2011. 15.00.-19.00. Kokota 145,�162. 19.09.2011. 15.00.-19.00.

9.09.2011. 15.00.-19.00. Równoległa 7,�7a. 19.09.2011. 15.00.-19.00.

9.09.2011. 15.00.-19.00. Piernikarczyka 2,�6, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

9.09.2011. 15.00.-19.00. Bielszowicka 91,�93,�95,� 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Zamenhoffa 2,�4,�6, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Międzyblokowa 1,�3, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Miodowa 15, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Energetyków 10,�21, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Solidarności� 28,�30, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Jankowskiego�� 12, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

10.09.2011. 10.00.-15.00. Paderewskiego 17, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

12.09.2011. 15.00.-19.00. Banachiewicza� 17, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

12.09.2011. 15.00.-19.00. Heweliusza 22,�24,�26,�28,�30,�32,�34, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

12.09.2011. 15.00.-19.00. Bielszowicka 96,�98, 19.09.2011. 15.00.-19.00.

III�-�TeRMIN�ODCZYTóW�PŁaTNY�-�28.09.2011�r.



Wy�daw�ca: Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Lu�iza”,�41-800�Za�brze,�ul.�Wol�no�ści�412.
Re�da�gu�je: Ze�spół. Na�kład�5700�egz.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1.�ślą�ski�tram�waj�ni�sko�po�dło�-
go�wy. 6.�Zgro�ma�dze�nie�Człon�ków�GSM
„LU�IZA”�w czę�ściach,�w dniach 15-29
czer�wiec�br. 9.�dziu�ra. 10.�pro�duk�ty�mlecz�-
ne. 11.�Miej�ski,�Bo�ta�nicz�ny�w Za�brzu. 12.
bez�kres�wód. 15.�wiatr� rów�ni�ko�wy. 18.
słu�ży�do wen�ty�la�cji�i oświe�tle�nia�pod�da�-
sza. 21.� gry�zoń� z tro�pi�ku. 22....� No�wy
w Za�brzu. 23.�kla�wisz�ka�su�ją�cy�w kom�pu�-
te�rze. 24.� ptak� lub� grzyb. 25.� karcz,
pniak. 28.�chwast�po�lny�na zu�pę. 32.�wy�-
stę�pu�je�w ru�dach� ura�nu. 34.�ma� krop�ki
na no�sie. 35.�włók�no�wi�sko�zo�we. 36.�ma�-
toł,� tu�man. 37.� świe�ci� w po�god�ny
dzień. 40.�efekt�krze�sa�nia. 43.�mu�za�po�ezji
mi�ło�snej. 46.�osie�dle�miesz�ka�nio�we�w Za�-
brzu. 47.� ma 45� nu�me�ro�wa�nych� stron
i obo�wią�zu�je�od 2007�ro�ku�w GSM�„LU�-
IZA”. 48.� kraj� świę�tych� krów. 49.� las�-
so. 50.�w po�dusz�ce.

Pio�no�wo: 2.�kwit�nie� raz�w ży�ciu. 3.
Na�sza�Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�-
nio�wa. 4.�zę�ba�te�w her�bie�Za�brza,�któ�re
sym�bo�li�zu�je�mia�sto�prze�my�sło�we. 5.�po�-
be�ku�ją�na gór�skiej�ha�li. 6.�kra�czą�ce�ptac�-
two. 7.� sys�tem� na�wi�ga�cji� lot�ni�czej. 8.
na�ro�do�wy�de�mo�kra�ta. 13.�w kom�ple�cie

z mier�ni�kiem. 14.�lep�sze�od tram�pek. 15.
oj�ciec�chrzest�ny�w gwa�rze�ślą�skiej. 16.
Rin�go�wśród�Be�atle�sów. 17.�owoc�tar�ni�-
ny. 19.�ma�ły�chło�piec. 20.�mar�ka�we�rmu�-
tu. 26.� po�sła�niec� nie�bie�ski. 27.� ha�la
spor�to�wa�w Za�brzu�przy uli�cy�Wol�no�ści
zna�na� na�szym� człon�kom� GSM� „LU�-
IZA”. 29.�ostrze�gaw�cze�przy dro�dze. 30.
sza�rów�ka. 31.�„kur�su�je”�w wie�żow�cu. 32.
je�sien�ny� kwia�tek. 33.� od�głos� szyb�kich
kro�ków. 37.�ptak�wy�bie�ra�ją�cy�się�za mo�-
rze. 38.�błęd�ny�nad ba�gna�mi. 39.�świe�ci
na bluz�ce. 41.�dwie�przy wa�dze. 42.�mi�łe
ka�ca�po�cząt�ki. 44.� ope�ra�Ver�die�go. 45.
daw�na�da�ni�na�w zbo�żu,�dla�pa�nu�ją�ce�go.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 15 da dzą roz wią za nie krzy -
żów ki.

INFORMaTOR�GSM�„LUIZa”

➣ Adres�Spółdzielni:
41-800�Zabrze,�Wolności�412,
telefony:�32-278-67-13;
32-278-23-65;��508�091-553

➣ Administracja�Spółdzielni
Mieszkaniowej�czynna�jest:
7.00-15.00,�pn.�7.00-17.00

➣ Kasa:�7.30-15.15,�w pn.�7.30-16.45
➣ Dział�Księgowości:�wew.�42
➣ Dział�Czynszów:�wew.�31�i�32
➣ Dział�Wodny:�wew.�38,�
➣ Dział�Windykacji:�wew.�46
➣ Dział�Remontowo-Budowlany:
wew.�34�i�75
Technicy�Rejonu�R-I:
tel.�bezp.:�32�271�18�94,
tel.�kom.�666�078�621
Technicy�Rejonu�R-II:
tel.�bezp.:�32�240�11�97,
tel.�kom.�666�078�622

➣ Dział�Członkowski:�wew.�47�i�48
➣ Radca�Prawny:�wew.�46
(środa,�piątek�13.00-14.00)�

➣ Telefon�awaryjny:�508�091-556

ISTOTNe�TeLeFONY:

➣ Biuro�numerów:�118�913;
➣ Międzymiastowa:�9050

● ZABRZE
➣ Pogotowie�Ratunkowe:�999;
32-271-19-13

➣ Policja:�997;�32-277-92-55
➣ Straż�Pożarna:�998;�32-271-20-20
➣ Straż�Miejska:�986;�32-271-80-52
➣ Pogotowie�Energetyczne:�991;
32-303-09-91

➣ Pogotowie�Gazowe:�992;
32-244-22-96

➣ Pogotowie�Wodno-Kanalizacyjne:
32-271-31-15

➣ Pogotowie�Ciepłownicze:
32-788-03-61

➣ Pogotowie�Dźwigowe:
tel.�32-271-62-62

➣ Pomoc�Drogowa:�32-271-39-15

● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie�Ratunkowe:�999;
32-248-60-57

➣ Policja:�997;�32-244-92-55
➣ Straż�Pożarna:�998;�32-244-70-60
➣ Straż�Miejska:�986;�32-248-62-81
wew.�001

➣ Pogotowie�Energetyczne:
991;�32-303-09-91

➣ Pogotowie�Gazowe:�992;
32-244-22-96

➣ Pogotowie�Wodno-Kanalizacyjne:
32-244-34-51

➣ Pogotowie�Ciepłownicze:
32-248-27-51

➣ Carbo-Energia:�32-248-12-35
➣ Pogotowie�Dźwigowe:
tel.�32�271-62-62

➣ Pomoc�Drogowa:�32-242-26-74

adres�strony�internetowej�GSM�,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl

e-mail:�gsmluiza@gsmluiza.pl


