
Pod czas pię ciu ze brań Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu -
iza” w czę ściach, któ re od by ło się
w ma ju br. człon ko wie zgło si li w su -
mie 85 wnio sków. Głów nie do ty czy -
ły one po pra wy wa run ków za miesz ki -
wa nia, wy ko na nia róż ne go ro dza ju
prac re mon to wych i re no wa cyj nych.
Po za koń cze niu WZCz, Za rząd na -
szej Spół dziel ni przy stą pił do ich
prze ana li zo wa nia oraz re ali za cji. 

Na stro nach 3-12 pu bli ku je my wy -
kaz re ali za cji zgło szo nych wnio sków
(wg sta nu na dzień 10.09.2013 r.).

Wśród wnio sków jest kil ka ta kich,
któ re nie zo sta ły pod pi sa ne przez

wnio sko daw ców. Po mi mo to Za rząd
na szej Spół dziel ni po dej mie od po -
wied nie dzia ła nia je śli me ry to rycz na
treść wnio sków wska zu je na ich za sad -
ność. Za rząd GSM „Lu iza” skie ro wał
też kil ka pism do Urzę du Miej skie go
w Za brzu w ce lu usto sun ko wa nia się
władz mia sta do wnio sków, któ rych
re ali za cja le ży wy łącz nie w kom pe -
ten cjach UM Za brze. 

Wy kaz re ali za cji wnio sków zgło -
szo nych pod czas WZCz GSM „Lu -
iza” w czę ściach bę dzie sys te ma -
tycz nie za miesz cza ny w ko lej nych
wy da niach na sze go Biu le ty nu In -
for ma cyj ne go. 
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W dniu 30 lip ca 2013 ro ku w Gór -
ni czej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Lu iza” w Za brzu, fir ma cer ty fi ku ją -
ca „In ter tek” prze pro wa dzi ła au dyt ja -
ko ścio wy Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko -
ścią ISO 9001. 

Ce lem au dy tu by ło spraw dze nie
pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia or ga -
ni za cji Spół dziel ni pod ką tem speł nie -
nia wy ma gań ja ko ścio wych nor my
ISO 9001 w za kre sie za rzą dza nia i ad -
mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.

Sys tem za rzą dza nia w Spół dziel ni
uzna no za w peł ni sku tecz ny i nie do -
strze żo no żad nych nie zgod no ści w je -
go funk cjo no wa niu. Au dy tor pod kre -
ślił, że moc ną stro ną GSM „Lu iza” jest
du że do świad cze nie pra cow ni ków,

Pozytywna ocena 
Systemu ISO 9001

wy ni ka ją ce z wie lo let niej obec no ści
Spół dziel ni na ryn ku, a wy pra co wa na
przez nią po zy cja da je du że moż li wo -
ści sku tecz ne go ad mi ni stro wa nia nie -
ru cho mo ścia mi w okre sie prze kształ -
ceń wła sno ścio wych. 

Istot nym jest fakt, co pod kre ślo no,
że kie row nic two Spół dziel ni wy ka zu -
je na co dzień bar dzo du że za an ga żo -
wa nie w re gu lo wa nie spraw bie żą -
cych, utrzy mu jąc rów no cze śnie do bry
kon takt z pra cow ni ka mi i spół dziel -
ca mi.

W efek cie kon tro li utrzy ma no w mo -
cy przy zna ny wcze śniej Spół dziel ni
cer ty fi kat Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko -
ścią ISO 9001. 

W ko lej nych la tach Sys tem Za rzą -
dza nia Ja ko ścią ISO 9001 w Gór ni czej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza”
bę dzie na dal utrzy my wa ny oraz do sko -
na lo ny.

■

Za pra sza my do

kon tak tów z człon ka mi

Ra dy Nad zor czej

GSM „Lu iza”

In for mu je my, że po cząw szy od po -
ło wy sierp nia br., człon ko wie Ra dy
Nad zor czej na szej Spół dziel ni peł nią
dy żu ry w każ dy pierw szy po nie dzia -
łek mie sią ca w godz. 15.00 – 17.00
w sie dzi bie GSM „Lu iza” w Za brzu,
ul. Wol no ści 412, oraz w ostat ni
czwar tek mie sią ca w godz. 8.00  –
10.00  w sie dzi bie ad mi ni stra cji Re jo -
nu II GSM „Lu iza”, w Ru dzie Ślą skiej,
przy ul. Biel szo wic kiej 98. 

Pod czas tych dy żu rów, miesz kań cy
na szych za so bów mo gą zgła szać swo -
je opi nie i uwa gi do ty czą ce sze ro ko ro -
zu mia nych wa run ków za miesz ki wa nia.

Szczu ry to jed ne z naj bar dziej in te -
li gent nych zwie rzą tek, któ re to wa rzy -
szą ludz kim sie dli skom nie mal od za -
ra nia dzie jów. Są zdol ne do prze ży cia
na wet w naj trud niej szych wa run kach,
Ni gdy jed nak nie cie szy ły się sym pa -
tią czło wie ka, mię dzy in ny mi dla te -
go, że są no si cie la mi groź nych cho -
rób. Po nad to w sy tu acji za gro że nia po -
tra fią na wet za ata ko wać. Do lu dzi
przy cią ga je jed no – je dze nie, a wła ści -
wie róż ne go ro dza ju reszt ki, któ re
czło wiek nie fra so bli wie po zo sta wia
po so bie i… wo kół sie bie. 

Nie daw no do na szej Spół dziel ni
do tar ły sy gna ły od miesz kań ców, iż
przy nie któ rych blo kach miesz kal -
nych po ja wi ły się owe gry zo nie w bia -
ły dzień i to na wet w spo rej gro ma dzie.

Skąd się one tam wzię ły? Oka zu je się,
że przy cią ga ją je reszt ki je dze nia
wy rzu ca ne go… z okien przez nie któ -
rych miesz kań ców! Czę sto dzie je się
tak, że miesz kań cy czy nią to w do -
brej wie rze – chcą tyl ko do kar mić
go łę bie i in ne pta ki. Szczur po tra fi
jed nak wy wę szyć za pach ludz kie go je -
dze nia na wet z kil ku set me trów. Dla -
te go szyb ko zbie ga ją się one w okre -
ślo ne miej sca z ca łej oko li cy. Ma ło kto
wie, że szczu ry ko pią tak że znacz ne
ilo ści pod ziem nych ko ry ta rzy, co po -
wo du je za pa da nie się spo rych po ła ci
te re nów.

Na sza Spół dziel nia sys te ma tycz nie
pro wa dzi dzia ła nia de ra ty za cyj ne wy -
sy pu jąc w piw ni cach, na stry chach itp.
trut kę na te gry zo nie. Wal ka z ich wy -
stę po wa niem jest jed nak bar dzo trud -
na – w za sa dzie skut ku je ona tyl ko
ogra ni cze niem po pu la cji tych szyb ko
roz mna ża ją cych się gry zo ni. Dla te go
ape lu je my do miesz kań ców na szych
za so bów:

NIE UŁA TWIAJ MY ŻY CIA
SZCZU ROM. WSZEL KIE OD PAD KI
ŻYW NO ŚCIO WE WRZU CAJ MY
DO PO JEM NI KÓW NA ŚMIE CI 

Wszy scy chce my miesz kać w hi gie -
nicz nych i bez piecz nych wa run -
kach. A o to mu si my za dbać przede
wszyst kim my sa mi.

KO MU NI KAT

Ra da Nad zor cza GSM „Lu iza” na swym po sie dze niu w dniu 5.09.2013
roku omó wi ła „Re�gu�la�min�okre�śla�ją�cy�za�sa�dy�roz�li�cza�nia�przy�cho�dów

i kosz�tów�spół�dziel�ni�w za�kre�sie�go�spo�dar�ki�za�so�bem�miesz�ka�nio�wym�oraz

za�sa�dy�usta�la�nia�opłat�za lo�ka�le�w spół�dziel�ni”.

W tym „Re�gu�la�mi�nie…”,�w Roz dzia le VIII pt. ZA SA DY USTA LA NIA
OPŁAT ZA PO MIESZ CZE NIA NIE MIESZ KAL NE I UŻYT KO WE okre ślo -
no za sa dy od płat no ści za ko rzy sta nie przez miesz kań ców z po miesz czeń
do dat ko wych znaj du ją cych się w nie ru cho mo ści tj. piw nic, su szar ni, wóz -
kow ni, ko mó rek go spo dar czych itp. oraz z ga ra ży.

Nie kar mić szczu rów!
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Wy kaz realizacji wnio sków zgło szo nych 

pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków

GSM „Lu iza” w czę ściach 

w dniach 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
(stan na dzień 10.09.2013 r)

PIerW SZA CZęść 
WAL Ne GO ZGrO MA DZe NIA

Wnio sek nr 1
Ul. ra ta ja 35 wnio sek o wy mia nę drzwi wej ścio wych

na klat kę scho do wej (drzwi spróch nia łe, nie do my ka ją
się – ni gdy nie wy mie nia ne) oraz wy ko na nie nad drzwia -
mi za da sze nia prze ciw desz czo we go (w cza sie opa dów
desz czu za le wa ny jest do mo fon).

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny po zgro ma dze niu
nie zbęd nych środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu
re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 2
Ul. Kor czo ka 59e – wnio sek o uprząt nię cie te re nu wo -

kół bu dyn ku po pra cach awa ryj nych na cie pło cią gu, wy -
ja śnić przy czy nę wzro stu sta wek fun du szu re mon to we go,
oraz wy ja śnić, czy fun dusz re mon to wy ma od ręb ną po zy -
cję księ go wą i ra chu nek ban ko wy. Wy ja śnić, dla cze go
w ksią żecz kach opłat za czynsz, brak jest po zy cji opłat,
za fun dusz re mon to wy. Po ma lo wać wej ście na klat -
kę – część przed wia tro ła pem, i za bez pie czyć tak ka lo ry -
fer, aby cie pło nie bru dzi ło ścia ny. Po dać osta tecz ny ter -
min do ko rzy sta nia ze śmiet ni ka przy ul. Kor czo ka 61.

Odp. Te ren wo kół bu dyn ku po pra cach awa ryj nych
cie pło cią gu zo stał już upo rząd ko wa ny. Pod wyż ka opła ty
na fun dusz re mon to wy jest po dyk to wa na sta le po więk sza -
ją cym się ujem nym sta nem środ ków fi nan so wych na fun -
du szu re mon to wym, na co w głów nej mie rze ma wpływ re -
ali zo wa ny od wie lu lat pro gram ter mo mo der ni za cji.
Sze rzej na ten te mat pi sze my w te go rocz nym mar co wym
wy da niu Biu le ty nu In for ma cyj ne go Spół dziel ni. Usta wa

o spół dziel niach miesz ka nio wych nie na kła da na spół -
dziel nie obo wiąz ku wpro wa dze nia od ręb nej po zy cji księ -
go wej i ra chun ku ban ko we go dla fun du szu re mon to we go.
Wej ście na klat kę – część przed wia tro ła pem zo sta nie
po ma lo wa na, zgod nie z har mo no gra mem ma lo wa nia kla -
tek. Miesz kań cy już ko rzy sta ją ze śmiet ni ka. 

Wnio sek nr 3
Ul. Ol cho wa 11 a – wnio sek o wy re mon to wa nie chod -

ni ka przed wej ściem do klat ki scho do wej, przy ul. Ol cho -
wej 11a (po desz czu wej ście cią gle jest za la ne). Na pra wić
urzą dze nie do my ka ją ce drzwi wej ścio we (strasz nie ha ła -
śli we, tłu cze drzwia mi). Od ma lo wać po ry so wa ny przez
gim na zja li stów (przez nie do my ka nie się drzwi) przed sio -
nek klat ki scho do wej.

Odp. Pra ce re mon to we zo sta ną prze pro wa dzo ne
po zgro ma dze niu nie zbęd nych środ ków fi nan so wych
na kon cie fun du szu re mon to we go nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 4
Ul. Kor czo ka 60 – wnio sek o za in sta lo wa nie an te ny

zbior czej na bu dyn ku przy ul. Kor czo ka 60 w ce lu umoż -
li wie nia od bio ru pro gra mów te le wi zji, przez lo ka to rów
od stro ny za chod niej, gdyż obec nie unie moż li wio ny jest
od biór te le wi zji.

Odp. W tym re jo nie na sza Spół dziel nia jest od bior cą sy -
gna łów te le wi zji ka blo wej UPC i związ ku z tym mon taż do -
dat ko wej an te ny zbior czej na da chu nie jest ko niecz ny. Do -
dat ko wym czyn ni kiem ma ją cym wpływ na po wyż szą
de cy zję jest tro ska o dach na bu dyn ku. Po nad to cho dzi
o nie ge ne ro wa nie do dat ko wych kosz tów zwią za nych
z mon ta żem an te ny, no wej in sta la cji oraz opła ta mi kon ser -
wa cyj ny mi, li czo ny mi od każ de go gniazd ka TV.

Wnio sek nr 5
Ul. He we liu sza 34 – wnio sek o wy ja śnie nie dla cze go

zo stał pod nie sio ny fun dusz re mon to wy, sko ro Pre zes Za -
rzą du Spół dziel ni twier dził przed ocie ple niem bu dyn ku, że
nie bę dzie żad nych pod wy żek. Dla cze go na dal do przed -
szko la na ul. He we liu sza wjeż dża ją au ta nie na szych lo -
ka to rów. Za ile te raz moż na wy ku pić miesz ka nie i na ja -
kich wa run kach.

Odp. Spra wę ko niecz no ści pod wy żek opłat na fun dusz
re mon to wy wy ja śni li śmy już w od po wie dzi na wnio sek
nr 2 oraz w te go rocz nym mar co wym wy da niu Biu le ty nuTeren wokół nieruchomości w Zabrzu przy ul. Korczoka 59. 
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In for ma cyj ne go Spół dziel ni. Wy kup miesz ka nia zwią za ny
jest z uzy ska niem człon ko stwa w Spół dziel ni oraz z wnie -
sie niem wpi so we go i udzia łów. Po nad to na le ży uiścić
wkład miesz ka nio wy, któ re go war tość okre śla się na 5
pro cent war to ści ryn ko wej miesz ka nia (okre śla nej przez
rze czo znaw cę ma jąt ko we go).

Wnio sek nr 6
Ul. ścież ka Gór ni cza 1 – wnio sek o na pra wę sie ci

wod no – ka na li za cyj nej. Piw ni ce bu dyn ku, szcze gól nie
po więk szych opa dach, są za le wa ne desz czów ką, jak rów -
nież czę sto się za ty kaj i w efek cie, za le wa ne są przez
ście ki. Wo da w piw ni cach za le ga ca ły mi ty go dnia mi, co
po wo du je nisz cze nie ca łe go bu dyn ku.

Odp. Przy czy ną tych pro ble mów jest opóźniona re ali -
za cja pro gra mu in we sty cyj ne go w Za brzu p. n. ,,Po pra -
wa go spo dar ki wod no -ście ko wej na te re nie Gmi ny Za -
brze”. Jed nak na sza Spół dziel nia na bie żą co in for mu je
In we sto ra czy li Urząd Miej ski w Za brzu oraz Ge ne ral ne -
go Wy ko naw cę – Za brzań skie Przed się bior stwo Wo do cią -
gów i Ka na li za cji o za ist nia łych awa riach, z żą da niem ich
na tych mia sto we go usu nię cia. Do dat ko wo wy ko na ne zo -
sta ły: za bez pie cze nia prze ciw tzw. cof ce do desz czów ki,
stu dzien ka od wad nia ją ca w naj niż szym punk cie piw ni cy
oraz za mon to wa no pom pę z au to ma tycz nym za łącz ni -
kiem. 

Wnio sek nr 7
Ul. Kor czo ka 57 – wnio sek o re mont na wierzch ni as -

fal to wej uli cy Agre sto wej, wzdłuż ga ra ży.
Odp. Dro ga ta nie jest wła sno ścią na szej Spół dziel ni ale

zo sta ło w tej spra wie wy sła ne pi smo do Urzę du Miej skie -
go w Za brzu.

Wnio sek nr 8
Ul. Kor czo ka 61 – po mi mo wy zna czo nej gra ni cy cza -

so wej, (co 10 lat ma lo wa nie kla tek scho do wych) wno si -
my o wy ja śnie nie, dla cze go mi mo upły wu 14 lat od ostat -
nie go ma lo wa nia, po now ne ma lo wa nie na szych kla tek
scho do wych, nie jest uję te w gra fi ku. Je że li prze szko dą
jest, brak zgro ma dzo nych środ ków na fun du szu re mon to -
wym na sze go blo ku, to ja ka to jest kwo ta? Ja ka jest rów -
nież kal ku la cja kosz tów ta kie go ma lo wa nia, czy li ile jesz -
cze dzi siaj bra ku je pie nię dzy. Ja kie ele men ty de cy do wa ły
o pod wyż ce fun du szu re mon to we go o ta ka, a nie in ną
kwo tę, w tym że bu dyn ku. Wnio sek o częst sze usu wa nie
śmie ci o du żym roz mia rze z piw nic ko ry ta rzy (hal lu) ta -
kich jak: kar to ny, sta re te le wi zo ry, me ble i in ne.

Odp. Har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho do wych zo -
stał opra co wa ny w dru giej po ło wie 2010 ro ku i obej mu -
je okres do 2016 r. Jest on na bie żą co re ali zo wa ny. W na -
stęp nym har mo no gra mie na pewno znaj dą się wszyst kie
klat ki scho do we, w któ rych okres od po przed nie go ma lo -
wa nia prze kro czył dzie sięć lat. W spra wie po da nia wy so -
ko ści fun du szu re mon to we go nie ru cho mo ści oraz kosz to -
ry su prac ma lar skich na le ży wy stą pić z pi smem
do Spół dziel ni. Po miesz cze nia piw nicz ne nie są prze zna -
czo ne do skła do wa nia ww. od pa dów.

Wnio sek nr 9
Ul. Gen. de Gaul le’a 30 – wnio sek o wy mia nę drzwi

wej ścio wych do nie ru cho mo ści. Okna zo sta ły wy mie nio -
ne a drzwi są fe ler ne, nie do my ka ją się, są szpa ry i w zi -
mie to jest od czu wal ne.

Odp. Drzwi zo sta ną wy mie nio ne po zgro ma dze niu nie -
zbęd nych środ ków fi nan so wych na kon cie fun du szu re -
mon to we go nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 10
Ul. Gen. de Gaul le’a 2 – wnio sek o usta wie nie zna ku

za ka zu wjaz du przy ul. Gen. de Gaul le’a 10, zgod nie
z wa run ka mi Stra ży Miej skiej – nie do ty czy miesz kań ców.
Wy ko na nie desz czo we go ko ryt ka, od pro wa dza ją ce go wo -
dę do stu dzie nek, na od cin ku po dwór ka de Gaul le’a 2-
10 – obec nie spły wa ją ca wo da za ty ka od pływ je dy nej
stu dzien ki pia skiem, przy de Gaul le’a 2. Wy ko nać no wy
mur opo ro wy od stro ny po dwór ka, przy Wol no ści 233,
na skar pie – nie bez piecz nie na stę pu je ob su nię cie ca łej
skar py w stro nę bu dyn ku.

Odp. Na sza Spół dziel nia po raz ko lej ny usta wi ła znak
za ka zu wjaz du, przy uli cy De Gaul le’a 10. Pod ję cie po -
zo sta łych spraw za war tych w ww. wnio sku bę dzie moż -
li we po zgro ma dze niu nie zbęd nych środ ków fi nan so -
wych na kon cie fun du szu re mon to we go nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 11
Ul. Gen. de Gau lIe’a 14 – wnio sek o ocie ple nie bu dyn -

ku, i po ma lo wa nie ele wa cji, przy ul. De Gaul le’a 14,
z uwa gi na fakt, iż klat ka scho do wa jest nie ocie plo na,
a ele wa cja sta ra i znisz czo na. Wnio sku ję o re mont ele wa -
cji – istot nie od bie ga od przy le ga ją cych bu dyn ków Za -
brzań skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej – po po ma lo wa niu
far ba od cho dzi. Ocie ple nie bu dyn ku znacz nie po pra wi ło -
by ja kość tak że z uwa gi na ru chli wą dro gę.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny po zgro ma dze niu
nie zbęd nych środ ków fi nan so wych, na kon cie fun du szu re -
mon to we go nie ru cho mo ści. Spraw dzo no stan po ma lo wa nia
klat ki scho do wej i stwier dzo no drob ne, miej sco we ubyt ki far -
by. Zo sta ną one usu nię te w ramach gwarancji do 31.10.br.

Wnio sek nr 12
Ul. Agre sto wa 3 – wy ko nać chod nik – doj ście

do śmiet ni ka bu dyn ków Agre sto wa 1 i 3. Do tej po ry jest
to wy dep ta na ścież ka, co utrud nia przej ście do śmiet ni -
ka po desz czu lub zi mą, w cza sie roz to pów. Wy ko na nie
gar bów spo wal nia ją cych pręd kość na uli cy Agre sto wej
(po wy mia nie ka na li za cji na tej uli cy) w cza sie kła dze nia
no wej na wierzch ni. Wy ko na nie par kin gu dla blo ków
Agre sto wa 1, 3 i 5, aby sa mo cho dy nie sta wa ły bez po -
śred nio pod okna mi tych bu dyn ków, i nie kop ci ły spa li -
na mi do miesz kań, sto jąc w bli skiej od le gło ści od miesz -
kań – w nie któ rych przy pad kach od le głość wy no si pół
me tra.

Odp. W spra wie chod ni ka zo sta ło 29.07. br. wy sto so wa -
ne pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu, po nie waż nie
jest to te ren GSM „Lu iza”. W spra wie wy ko na nia gar bów
spo wal nia ją cych pręd kość – po za koń cze niu ro bót ka na -
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li za cyj nych i od two rze niu na wierzch ni jezd ni, wy sto su je -
my pi smo do jed nost ki za rzą dza ją cej uli cą Agre sto wą.
Pro blem par kin gu nie pod le ga na szym kom pe ten cjom (te -
ren nie należy do naszej Spółdzielni).

Wnio sek nr 13
Ul. Kor czo ka 60 – w imie niu miesz kań ców bu dyn ku

przy ul. Kor czo ka 60 wno szę o eks mi sję lo ka to ra zaj mu -
ją ce go jed no z miesz kań, ze wzglę du na no to rycz ne nie
sprzą ta nie miesz ka nia, co wią że się z ulat nia ją cym z nie -
go smro dem. lo ka to ra zaj mu ją ce go jed no z miesz kań, ze
wzglę du na no to rycz ne nie sprzą ta nie miesz ka nia, co wią -
że się z ulat nia ją cym z nie go smro dem.

Odp. Lo ka tor ten otrzy mał wy rok o eks mi sję w 2004 ro -
ku i w bie żą cym ro ku zo sta nie prze nie sio ny do lo ka lu so -
cjal ne go Gmi ny Za brze.

Wnio sek nr 14
Ul. Kor czo ka 57d – pro szę o spraw dze nie prze wo dów

ko mi no wych – cof ka ga zo wa w okre sie je sien no -zi mo wym
przy ni skich tem pe ra tu rach, szcze gól nie wie czo ra mi.

Odp. Prze wo dy ko mi no we zo sta ły spraw dzo ne przez
Za kład Ko mi niar ski i wy ko na no mon taż spe cjal nych na -
sad ko mi no wych.

Pierw sza Część Wal ne go Zgro ma dze nia gło so wa ła
w na stę pu ją cy spo sób: gło so wa ło 55 upraw nio nych;
za – 49; prze ciw – 1; wstrzy ma ło się – 5.

DrU GA CZęść 
WAL Ne GO ZGrO MA DZe NIA: 

Wnio sek nr 1
Ul. Biel szo wic ka 91d – wnio sek o wła ści we za bez pie -

cze nie skrzy nek z przy łą cza mi ga zo wy mi, przed klat ka mi
blo ku przy ul. Biel szo wic kiej 91 -9l d. Obec nie skrzyn ki
są za bez pie czo ne w spo sób ilu zo rycz ny, a nie któ re z nich
są wręcz otwar te.

Odp. Skrzyn ki z przy łą cza mi ga zo wy mi przed klat ka mi
blo ku przy ul. Biel szo wic kiej 91 – 91d w Ru dzie Ślą skiej
zo sta ły w lip cu br. wła ści wie za bez pie czo ne.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – 39; prze ciw – 0;
wstrzy ma ło się – 10. Wnio sek przy ję to. 

Wnio sek nr 2
Wnio sek o wpro wa dze nie za ka zu gry w pił kę na traw -

ni ku przed blo kiem przy ul. Biel szo wic kiej 91-91d,
od stro ny uli cy. Dzie ci gra ją ce w pił kę ude rza ją tą pił ką
w za par ko wa ne sa mo cho dy, oraz wy bie ga ją z pił ką na uli -
cę – obec nie jest tam ma ły ruch, ale po re mon cie ul. Biel -
szo wic kiej, na pew no się zwięk szy. Oprócz te go, za gro żo -
ne są okna miesz kań na par te rze. Nad mie niam, że bo isko
do pił ki znaj du je się za ww. blo kiem.

Odp. Po dzie la my po gląd, że dzie ci po win ny grać w pił kę
na bo isku, któ re jest wła ści wym miej scem do te go prze zna czo -
nym. 

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – 39; prze ciw – 0;
wstrzy ma ło się – 10. Wnio sek przy ję to. 

Wnio sek nr 3
Ul. Biel szo wic ka 96d – wnio sek o li kwi da cję po dziel -

ni ków cen tral ne go ogrze wa nia. Z uwa gi na su ge stie ze
stro ny Kie row nic twa Spół dziel ni o nie do grze wa niu miesz -
kań przez na jem ców co po wo du je, iż ścia ny ko mi no we
sta ją się mo kre i bar dzo zim ne.

Odp. Aby Spół dziel nia mo gła do ko nać li kwi da cji po -
dziel ni ków c. o. po trzeb na jest zgo da po nad 50% miesz -
kań ców ww. nie ru cho mo ści.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – 2; prze ciw – 30;
wstrzy ma ło się – 17. Wnio sku nie przy ję to.

Wnio sek nr 4
Ul. Biel szo wic ka 96b – wnio sek o zor ga ni zo wa nie po -

now ne go ba da nia lu stra cyj ne go obej mu ją ce go ca łość dzia -
łal no ści Spół dziel ni, a zwłasz cza go spo dar ność i efek -
tyw ność wy da wa nia pie nię dzy przez Za rząd.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – l; prze ciw – 35;
wstrzy ma ło się – 13. Wnio sku nie przy ję to.

Wnio sek nr 5
Ul. Biel szo wic ka 96a – wnio sek o zmniej sze nie ilo ści

człon ków Ra dy Nad zor czej z 7-9 na 5-7 po koń czą cej się
ka den cji.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za: – 31; prze ciw – 1;
wstrzy ma ło się – 17 – wnio sek przy ję to.

Odp. Wy żej wy mie nio ny wnio sek na in nych czę ściach
WZCz nie zy skał apro ba ty uczest ni czą cych w gło so wa niu.

Wnio sek nr 6
Wnio sek o zmniej sze nie ilo ści okrę gów wy bor czych

z 5 do 3 z uwa gi na ma łą fre kwen cję człon ków na ze bra -
niach.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – 4; prze ciw – 28;
wstrzy ma ło się – 17. Wnio sku nie przy ję to.

Wnio sek nr 7
Ul. Biel szo wic ka 93 – ko lej ny raz do ma ga my się za in -

sta lo wa nia ła wek na pla cach za baw – obok huś ta wek
i pia skow nic – przy ul. Biel szo wic kiej, mię dzy blo ka mi
nr 93 a nr 95 oraz mię dzy blo ka mi przy ul. Biel szo wic -
kiej 98 i Pier ni kar czy ka.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – 38; prze ciw – 0;
wstrzy ma ło się – 11; Wnio sek przy ję to.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 8
Ul. Pa de rew skie go 17 – wnio sek o wy mia nę drzwi

wej ścio wych w blo ku przy ul. Pa de rew skie go 17 i 1 7a,
oraz ocie ple nie bu dyn ku, któ re mia ło być wy ko na ne w ro -
ku 2013. Za in sta lo wa nie ła wek przy blo ku na ul. Pa de rew -
skie go 17, 17a.

Gło so wa ło – 49 upraw nio nych; za – 37; prze ciw – 0;
wstrzy ma ło się – 12. Wnio sek przy ję to.

Odp. Wy mia na drzwi na stą pi w trak cie ter mo mo der ni -
za cji bu dyn ku. Obec nie drzwi są na bie żą co, po każ do ra -
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zo wym zgło sze niu przez lo ka to rów, re mon to wa ne. Ław ka
zo sta ła za mon to wa na. 

Wnio sek nr 9
Ul. Biel szo wic ka 98c – wnio sek o wy rów na nie te re nu

przed wej ściem do blo ku przy ul. Biel szo wic kiej 98, za -
sy pa nie dziu ry od stro ny bu dyn ku Biel szo wic ka 100. Zli -
kwi do wać po chy łość płyt be to no wych słu żą cych ja ko do -
jazd i doj ście do blo ku nr 98. Cia g1e stoi wo da,
po desz czach i w okre sie wio sen nym, co utrud nia doj ście
do blo ku. Skon tro lo wać mo der ni za cję ryn ny przy wej ściu
do klat ki 98d.

Gło so wa ło 49 upraw nio nych; za – 37; prze ciw -0;
wstrzy ma ło się – 12. Wnio sek przy ję to. 

Odp. Te ren przed wej ściem do bu dyn ku zo stał upo rząd -
ko wa ny. Stan płyt be to no wych i ich uło że nie nie wy ma ga
pod ję cia kosz tow nych prac na praw czych.

TrZe CIA CZęść
WAL Ne GO ZGrO MA DZe NIA.

Wnio sek nr 1
Ul. Chro bo ka 10 – wy ko nać in sta la cję C. O. oraz ocie -

plić blok przy ul. Chro bo ka 10 i 8.

Odp. Re ali za cja wnio sku bę dzie moż li wa 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.

Wnio sek nr 2
Ul. Ks. Nie dzie li 57a – wnio sek o uję cie do pla nu mo -

der ni za cji do mu (miesz ka nia) przy ul. Ks. Nie dzie li 57
i 59. Wnio sek bę dzie do ty czył po więk sze nia ist nie ją cych
bal ko nów 45 cm wy su nię tych. któ re obec nie nie speł nia -
ją żad nych wy mo gów.

Odp. Wnio sek mo że być zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 3
Miesz kań cy blo ku przy ul. Mio do wej 15 – wnio sek

o na pra wę scho dów wej ścio wych do blo ku. Na pra wa
uszko dzo nej ele wa cji, na pra wa (re mont) do mo fo nów.

Odp. Do mo fo ny są spraw ne a uster ki na bie żą co usu -
wa ne. Uszko dzo na ele wa cja zo sta nie na pra wio na i prze -
ma lo wa na do koń ca wrze śnia br. Spół dziel nia wy sto so wa -
ła pi smo do fir my, któ ra wy ko ny wa ła kła dze nie ka fe lek
na scho dach o ich na pra wę w ra mach gwa ran cji. 

Wnio sek nr 4
Miesz kań cy blo ku przy ul. Ko ko ta 116 – Pro si my o wy -

rów na nie (wy sy pa nie lub utwar dze nie) po dwór ka na sze -
go bu dyn ku.

Odp. Re ali za cja wnio sku bę dzie moż li wa 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.

Wnio sek nr 5
Ul. Za men ho fa 2c – wnio sek o po now ną kon tro lę ukła -

du ko mi no we go w blo ku przy ul. Za men ho fa 2c.
Odp. Kon tro la zo sta ła prze pro wa dzo na. Pro to kół

z okre so wej kon tro li do wglą du w sie dzi bie ad mi ni stra cji
Spół dziel ni w Ru dzie Ślą skiej przy uli cy Biel szo wic kiej 98.

Wnio sek nr 6
Ul. Mię dzy blo ko wa ld – miesz kań cy blo ku przy ul.

Mię dzy blo ko wej 1, pro szą uprzej mie, o wy ma lo wa nie
kla tek scho do wych. Po do cie ple niu bu dyn ku Spół dziel nia
tłu ma czy się bra kiem środ ków. Miesz kań cy pro szą o prze -
ana li zo wa nie fun du szu re mon to we go na sze go blo ku, któ -
ry jest 5-cio klat ko wy, i fun dusz re mon to wy jest dość du -
ży. Spół dziel nia w spra woz da niach wy ka zu je nad wyż kę
fi nan so wą, mo że część tej nad wyż ki prze ka zać na ma lo -
wa nie kla tek. Pro si my o ozna ko wa nie na sze go blo ku na -
zwą uli cy i nu me rem.

Odp. Ma lo wa nie kla tek scho do wych zo sta nie wy ko na -
ne zgod nie z har mo no gra mem. Ozna ko wa nie blo ku zo sta -
ło wy ko na ne.

Wnio sek nr 7
Lo ka to rzy ul. Chro bo ka 8-10 – wnio sek o ma lo wa nie

klat ki scho do wej, od 15 lat nie by ła ma lo wa nia, wy mia na
okie nek w piw ni cy oraz na stry chu, prze nie sie nie skrzyn ki
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na re kla my na ze wnątrz bu dyn ku, wnio sek o wy mia nę opa -
po wa nia da chu (nr 8 i 10) – pa pa czę sto pę ka dla te go sta le
są prze cie ki ca łe go da chu na to miast ryn ny są płyt kie, za peł -
nio ne spa da ją cy mi li ść mi i mu szą być czę sto na pra wia ne.

Odp. Klat ka zo sta nie po ma lo wa na zgod nie z har mo no -
gra mem ma lo wa nia kla tek scho do wych. Za kres prac re -
mon to wych da chu, ob ró bek bla char skich i ry nien, zo stał
okre ślo ny po do ko na niu w po ło wie lip ca br. wi zji lo kal nej.
Uster ki wy stę pu ją ce w po szy ciu da cho wym zo sta ły usu nię -
te. Po zo sta łe pra ce jak wy mia na okie nek w piw ni cy i na stry -
chu, czy prze nie sie nie skrzyn ki na re kla my na ze wnątrz bu -
dyn ku, zo sta ły wy ko na ne w za kre sie pro por cjo nal nym
do sta nu kon ta fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo ści. 

Wnio sek nr 8
Wnio sek o zro bie nie scho dów na Ks. Nie dzie li 59b,

przy cin kę drzew przy blo ku nr 59 na dro dze do szko ły
oraz jej ozna ko wa nie ja ko dro gi jed no kie run ko wej ze
wzglę dów bez pie czeń stwa dzie ci. Roz wa że nie moż li wo -
ści po więk sze nia miejsc par kin go wych, włą cze nie do po -
rząd ku ob rad me ry to rycz nej dys ku sji przed gło so wa nia -
mi nad wo tum za ufa nia dla Za rzą du i kie row nic twa.
Po więk sze nie bal ko nów w blo ku 59f. 

Wnio sek nie pod pi sa ny. 

Wnio sek nr 9
Ul. Ks. Nie dzie li 61a. Wnio sek o zro bie nie drzwi wej -

ścio wych nr 1 i nr 2, zro bie nie dy la ta cji, po ma lo wa nie
k1at ki.

Wnio sek nie pod pi sa ny. 

Wnio sek nr 10
Ul. Ko ko ta 162 – wy re mon to wać i udroż nić od pro wa -

dze nie ście ków sa ni tar nych i wo dy desz czo wej z ry nien
w blo ku przy ul. Ko ko ta 162. Przy każ dym desz czu
wszyst kie pio ny z ry nien le ją na ścia ny po wo du jąc na wil -
ża nie mu rów szcze gól nie na po zio mie piw nic. Czę sto fe -
ka lia wy pły wa ją w piw ni cy i nisz czą ziem nia ki i in ne ar -
ty ku ły.

Na po dwór ku po se sji przy ul. Chro bo ka 4-6 za bu do wać
ryn nę grun to wą dla od pro wa dze nia desz czów ki z da chu
bu dyn ku. Obec nie desz czów ka za le wa po dwór ko i ga ra -
że, gdyż brak od pro wa dze nia tej wo dy.

Odp. W bu dyn ku przy uli cy Ko ko ta 162 zo sta ła prze pro -
wa dzo na wi zja lo kal na. GSM „Lu iza” zo bo wią że fir mę
wy ko nu ją cą na pra wy bie żą ce do okre so we go spraw dza nia
i czysz cze nia ry nien. Zabudowa rynny gruntowej zostanie
wykonana do końca br. 

Wnio sek nr 11
Kie dy bę dzie zro bio ny re mont blo ku przy ul. Jan -

kow skie go 12-12b. Cho dzi o pod nie sie nie blo ku i ocie -
ple nie. Blok od da no do użyt ku w 1977 r. – do tych czas
nic nie zro bio no. Spół dziel nia po win na się tym za in te re -
so wać.

Odp. 6 wrze śnia br. mia ła miej sce wi zja lo kal na z udzia -
łem przed sta wi cie li Kom pa ni Wę glo wej SA oraz KWK
„Po kój” w ce lu oce ny ska li szkód gór ni czych po wsta łych

w ww. nie ru cho mo ści. O de cy zjach w ww. spra wie po in -
for mu je my za in te re so wa nych w ko lej nym wy da niu na sze -
go Biu le ty nu.

Wnio sek nr 12
Ul. Mio do wa 15 – wy mie nić sta ry do mo fon, wy mie nić

po pę ka ne i po lu zo wa ne ka fle na scho dach przed klat ką,
za ło żyć an ty po śli zgo we chod ni ki na scho dach przed k1at -
ką, po ma lo wać po rę cze przy scho dach przed klat ką – rdze -
wie je, za ło żyć bra ku ją ce uszczel ki w drzwiach wej ścio -
wych do blo ku. Wy mie nić ka f1e chod ni ko we
przed blo kiem w kie run ku przy chod ni.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 13
Pro szę o wło że nie no wych po kryw w otwo rach wen ty la cyj -

nych, któ re kru ki (pta ki) wy dzio ba ły pod da chem w blo ku
nr 55 i nr 53 przy ul. Ks. Nie dzie li. Urzą dza ją tam gniaz da.

Wnio sek nie pod pi sa ny. 

Wnio sek nr 14
Ul. Ko ko ta 162c – spo wo do wać, aby ar ty ku ły po ja wia -

ją ce się w biu le ty nie spół dziel czym by ły pod pi sy wa ne
z imie nia i na zwi ska przez oso bę, któ ra da ny ar ty kuł na -
pi sa ła, gdyż pod pis re dak cja ze spół nie po zwa la do trzeć
do au to ra i go z na pi sa ne go tek stu roz li czyć.

Odp. Za treść pu bli ko wa nych in for ma cji w Biu le ty nie
In for ma cyj nym od po wia da Za rząd na szej Spół dziel ni.
Ewen tu al ne uwa gi do ty czą ce za war to ści Biu le ty nu na le -
ży kie ro wać bez po śred nio do Za rzą du GSM „Lu iza”.

Wnio sek nr 15
Ul. Ks. Nie dzie li 61a – wnio sek do ty czy zmniej sze nia

ilo ści czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków z 5 na 3.
Gło so wa ło 58 upraw nio nych; za – 13; prze ciw – 24;

wstrzy ma ło się – 21. Wnio sku nie przy ję to.

Wnio sek nr 16
Ul. Ks. Nie dzie li 61a – wnio sek do ty czy zmniej sze nia

Ra dy Nad zor czej z 7-9 na 5-7 osób.
Gło so wa ło 58 upraw nio nych; za – 13; prze ciw – 25;

wstrzy ma ło się – 20. Wnio sku nie przy ję to.

Wnio sek nr 17
Miesz kań cy ul. Chro bo ka 1-7 – wnio sek o li kwi da cję,,

dzi kie go” par kin gu, śmiet ni ska oraz usta wie nia słup ków
be to no wych przy ul. Chro bo ka 1, 3 i 5, 7 – w go dzi -
nach 5:00 – 7:00 ra no przy jeż dża ją cy pra cow ni cy KWK
,,Biel szo wi ce” (pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni, gór ni cy czy
do zór wyż szy) usta wia ją sa mo cho dy w miej scu, któ re nie
jest do te go prze zna czo ne. Po nad to wy rzu ca ją oni swo je
śmie ci (sta re opo ny, śmie ci go spo dar cze, żyw ność itp.)
do kon te ne ra prze zna czo ne go do użyt ku miesz kań ców.
Od dnia 1.07.2013 r. zo sta ła usta no wio na pod wyż ka za wy -
wóz śmie ci. Ja ko lo ka to rzy je ste śmy obu rze ni fak tem, iż
ma my po no sić kosz ty za czy jeś nie czy sto ści. Żą da my
od spół dziel ni na tych mia sto wej in ter wen cji w spra wie,,
dzi kie go” par kin gu i nie le gal ne go pod rzu ca nia śmie ci.
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Wnio sek dot. pla cu za baw dla dzie ci – od 1995 r. lo ka -
to rzy za miesz ku ją cy bu dyn ki przy ul. Chro bo ka nie do cze -
ka li się wy bu do wa nia przez GSM,, Lu iza” pla cu za baw dla
dzie ci. In ne bu dyn ki pod1e ga ją ce pod Spół dziel nię (w Za -
brzu czy Ru dzie Śl.) po sia da ją ta kie miej sca. Dzie ci z ul.
Chro bo ka są zmu szo ne ba wić się na uli cy, gdzie przy du -
żym ru chu bar dzo ła two o tra gicz ny w skut kach wy pa dek.
W miej scu gdzie obec nie znaj du je się,, dzi ki par king moż -
na zro bić ład ny i przede wszyst kim bez piecz ny plac za baw.
Po nad to moż na usta wić znak za ka zu par ko wa nia czy,, Nie
do ty czy miesz kań ców ul. Chro bo ka”. Pro si my o przy by -
cie na ul. Chro bo ka, że by zo ba czyć i za po znać się z pro -
ble ma mi, z któ ry mi mu si my bo ry kać się na co dzień.

Pod pi sa no: miesz kań cy oraz Ośro dek Po mo cy Dzie -
ciom i Ro dzi nie w Ru dzie Ślą skiej.

Odp. W spra wie nie pra wi dło we go par ko wa nia sa mo -
cho dów przez pra cow ni ków KWK,, Biel szo wi ce” – zo sta -
nie usta wio ny znak „Par king tyl ko dla miesz kań ców nie -
ru cho mo ści przy ul. Chro bo ka 1-3 i 5-7”. W spra wie
wy rzu ca nia róż ne go ro dza ju od pa dów na le ży skon tak to -
wać się z pra cow ni kiem ad mi ni stra cji Spół dziel ni lub po -
wia do mić Straż Miej ską. Zgod nie z no wą usta wą o go spo -
dar ce od pa da mi, obec nie pła ci my nie za ilość od pa dów,
lecz sta lą opła tę od oso by. Po nad to w sierp niu te go ro ku
pra cow ni cy Spół dziel ni prze pro wa dzi li wi zję lo kal ną ww.
te re nu i w za leż no ści od sta nu kon ta fun du szu re mon to we -
go zo sta ną pod ję te de cy zje w spra wie moż li wo ści re ali za -
cji po zo sta łych wąt ków ww. wnio sku.

Wnio sek nr 18
Ul. Ks. Nie dzie li – wnio sek, aby wzdłuż ca łe go blo -

ku 59-59f ure gu lo wać sy tu ację w za kre sie do dat ko wych
miejsc par kin go wych (czę ste in ter wen cje Stra ży Miej skiej).
Spra wę uzgod nić z Urzę dem Mia sta bo wiem do ty czy ona
prze kształ ce nia miejsc zie lo nych. Do tych cza so wa ilość
miejsc jest za ma ła a sy tu acja ze wzglę du na szko łę jest co -
raz bar dziej nie bez piecz na. Usy tu owa nie śmiet ni ków
pod blo kiem jest źle roz wią za ne. Ku bły na śmie ci nie są
umiesz czo ne w po bli żu po jem ni ków do sor to wa nia, co po -
wo du je ba ła gan przy śmiet ni kach do sor to wa nia. Czy ku -
bły na śmie ci bę dą za my ka ne? (po nie waż wpro wa dze nie
od płat no ści za sor to wa nie mo że spo wo do wać więk sze płat -
no ści dla tych, któ rzy te go bę dą prze strze ga li).

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 19
Ul. Ks. Nie dzie li 57a – wnio sek o so lid ne do koń cze nie

re mon tu klat ki przy ul. Ks. Nie dzie li 57a – ścia ny na klat -
ce nie są do koń czo ne, są za cie ki, po trzeb na wy mia na ka -
fe lek na wej ściu do klat ki, punk ty świetl ne nie są za mon -
to wa ne do su fi tów.

Odp. W obec no ści wy ko naw cy re mon tu prze pro wa dzo -
no wi zję lo kal ną na te re nie bu dyn ku. Nie do rób ki zo sta ły
zli kwi do wa ne. W przy pad ku wy stą pie nia ko lej nych uste -
rek zo sta ną one w ra mach gwa ran cji, usu nię te przez wy -
ko naw cę re mon tu. Ka fel ki zo sta ły uszko dzo ne me cha nicz -
nie i dla te go ich wy mia na nie pod le ga gwa ran cji. Stan
ka fe lek nie za gra ża bez pie czeń stwu ich użyt ko wa nia.

Wnio sek nr 20
Ul. Ks. Nie dzie li 59f – wy ko nać prze dłu że nie chod ni -

ka wzdłuż by łej ko tłow ni – na od cin ku ok. 20mb.
W obec nym sta nie miesz kań cy prze cho dzą wy dep ta ną
ścież ką przez traw nik, a po desz czu idą po bło cie. Wy -
star czy aby sze ro kość te go chod ni ka wy no si ła l m.
Wnio sek nie pod pi sa ny. 

Wnio sek nr 21
Wy ko nać ogro dze nie wraz z moż li wo ścią za mknię cia

wo kół ko szy śmiet ni ka przy ul. Ko ko ta 162. 
Wnio sek nie pod pi sa ny.
Za wnio ska mi nr 1 – 14 i 17 – 21, Trze cia Część WZCz

gło so wa ła w na stę pu ją cy spo sób: gło so wa ło 58 upraw -
nio nych; za – 40; prze ciw – 0; wstrzy ma ło się – 18.

CZWAr TA CZęść 
WAL Ne GO ZGrO MA DZe NIA. 

Wnio sek nr 1
Przy Pro chow ni 4a – wnio sek o kom pe tent ność pra -

cow ni ków Spół dziel ni: po ucze nie pra cow ni ków Gór ni czej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Za brzu aby przy cho dząc
na wi zję lo kal ną: po in for mo wa li o ter mi nie wi zy ty wszyst -
kich za in te re so wa nych (któ rych spra wa do ty czy), by li
rze tel nie i me ry to rycz nie przy go to wa ni do wi zy ty tzn.
po win ni za po znać się z ak tu al ny mi map ka mi i obo wią zu -
ją cym pra wem, nie po win ni mó wić nie praw dy, nie po win -
ni po da wać in for ma cji nie spraw dzo nych i nie zgod nych
z usta wa mi i obo wią zu ją cym pra wem, po win ni być bez -
stron ni, po win ni być uprzej mi. Ce lem Spół dziel ni jest
za spo ka ja nie po trzeb wszyst kich miesz kań ców.

Odp. Pra cow ni cy Spół dziel ni zo sta li w od po wied ni spo -
sób po ucze ni na oko licz ność kwe stii po ru szo nych w ww.
wnio sku.

Wnio sek nr 2
Ul. Wol no ści 370 – pro szę o do ko na nie re mon tu bal -

ko nu na I pię trze bu dyn ku – za le wa ła zien kę na par te rze
po se sji. Na le ży rów nież za bez pie czyć ścia nę przy le ga ją -
cą do bal ko nu – ubyt ki tyn ku po wo du ją za wil go ce nie
mu rów.

Odp. Zakres prac wymienionych we wniosku zostanie
wykonany do 30.09. br. 

Wnio sek nr 3
Ul. P. Skar gi 10/3 i 10/4 – w ro ku 2012 wy mie nio no

nam drzwi wej ścio we, był mróz i scho dy wej ścio we nie
moż na by ło re mon to wać, obie ca li nam jak bę dzie cie plej
to zro bią. Scho dy się roz la tu ją, bar dzo pro szę o za ła twie -
nie po zy tyw ne. Dzię ku ję za za ła twie nie tej proś by.

Odp. 20 sierp nia br. prze pro wa dzo no wi zję lo kal ną.
Scho dy są w sta nie do brym i nie wy ma ga ją na pra wy.

Wnio sek nr 4
Ul. Wol no ści 220 – wnio sek o ocie ple nie bu dyn ku,

ocie ple nie stry chu, wy mia na okien na klat ce scho do wej,
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od stro ny po dwór ka za bez pie czyć lub wy mie nić prze wo -
dy elek trycz ne. W trak cie opa du śnie gu (z da chu) na -
gmin nie co ro ku zo sta ją ze rwa ne prze wo dy elek trycz ne co
po wo du je utra tę prą du w miesz ka niach lub za mon to wać
dra bin ki prze ciw śnie go we. W bu dyn ku, w któ rym miesz -
kam znaj du ją się dwa miesz ka nia, któ re od dłuż sze go
cza su nie są za miesz ka ne. Z tych miesz kań wy do by wa się
ostry odór, któ ry jest bar dzo uciąż li wy.

Odp. Fir ma TAU RON prze in sta lu je ist nie ją ce prze wo -
dy elek trycz ne na przy łą cze ka blo we. Re mont scho dów zo -
sta nie wy ko na ny do 31.10.br. Po zo sta łe pra ce uję te we
wnio sku, zo sta ną zle co ne w za leż no ści od sta nu kon ta
fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 5
Wnio sek do ty czą cy zmniej sze nia ilo ści czę ści Wal ne go

Zgro ma dze nia Człon ków z 5 na 3 – tak, aby zmia na ta
obo wią zy wa ła od na stęp ne go ro ku tj. 2014 r. 

Wnio sku nie gło so wa no.

Wnio sek nr 6
W Biu le ty nie In for ma cyj nym GSM,, Lu iza za mie ścić

ogło sze nie w spra wie peł no moc nic twa w związ ku z usta -
wą z dnia 25.03.2011 r. o ogra ni cza niu ba rier ad mi ni stra -
cyj nych dla oby wa te li i przed się bior ców oraz zmia na,
w art. 36 usta wy Pra wa Spół dziel cze go.

Odp. Patrz ru bry ka w Biu le ty nie In for ma cyj nym pt.
Rad ca praw ny od po wia da – str. 14

Wnio sek nr 7
Ul. Wol no ści 372 – wnio sek o wy ko na nie ob rób ki bla -

char skiej gzym su na oko ło bu dyn ku.
Gzyms znaj du je się nad piw ni cą a po ni żej par te ru. Z te -

go po wo du pod czas opa dów oraz top nie nia śnie gów wo -
da w du żych ilo ściach wni ka w ścia ny a we wnę trzu
miesz kań znaj du ją cych się na par te rze po ja wia się wil goć
oraz pleśń (na ścia nach ze wnętrz nych przy pod ło dze).

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 8
Ul. Wol no ści 372 – wnio sek o utwar dze nie pla cu (po -

dwór ka) na ty łach bu dyn ku przy ul. Wol no ści 372.
W chwi li obec nej, po wy stą pie niu więk szych opa dów,
na pla cu jest bło to oraz two rzą się głę bo kie ko le iny od kół
sa mo cho dów. Na to miast w okre sie wio sen nym pod czas
top nie nia śnie gów, bło to wręcz unie moż li wia nor mal ne
doj ście do klat ki scho do wej, par ko wa nie po jaz dów oraz
do jazd do ga ra ży. Za rów no sa mo cho dy jak i lu dzie zbyt
głę bo ko za pa da ją się w bło cie.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 9
Ul. Wol no ści 372 – wnio sek o re mont scho dów ze -

wnętrz nych do miesz ka nia nu mer 1 w nie ru cho mo ści

przy ul. Wol no ści 372. Pod czas ostat niej zi my stan scho -
dów uległ znacz ne mu po gor sze niu i w chwi li obec nej od -
pa da ją z nich du że czę ści tyn ku oraz ce gieł co w naj bliż -
szym cza sie mo że gro zić za wa le niem.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 10
Ul. Kor czo ka 72b – skła dam na stę pu ją ce wnio ski: wy -

ko na nie na pra wy na wierzch ni dro gi we wnętrz nej bie gną -
cej przy nie ru cho mo ści od nr 72 do nr 74a.

Odp. Dro ga nie na le ży do na szej Spół dziel ni, jed -
nak 5.06. br. Za rząd GSM „Lu iza” wy sto so wał w tej spra -
wie pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu. W na de sła nej
przez Miej ski Za rząd Dróg i In fra struk tu ry In for ma tycz -
nej od po wie dzi czy ta my m. in. „…wska za ny w pi śmie
par king (…) pod le ga za rzą do wi Wy dzia łu In fra struk tu ry
Ko mu nal nej Urzę du Miej skie go w Za brzu do któ re go
prze ka zu je my po wyż szą spra wę.” Od no śnie re mon tu na -
wierzch ni dro gi w ww. pi śmie czy ta my „…pra ce zwią za -
ne z re mon tem dro gi do jaz do wej zo sta ną uwzględ nio ne
w har mo no gra mie prac. Jed nak z uwa gi na bar dzo ogra -
ni czo ne środ ki fi nan so we na utrzy ma nie dróg we wnętrz -
nych na te re nie ca łe go m. Za brze w pierw szej ko lej no ści
ro bo ty pro wa dzo ne są w miej scach naj bar dziej za gra ża -
ją cych bez pie czeń stwu ru chu dro go we go”. 

Wnio sek nr 11
Ul. Kor czo ka 72b Wy ko na nie na pra wy na wierzch ni

dro gi do jaz do wej do par kin gu
zlo ka li zo wa ne go na prze ciw ko nie ru cho mo ści nr od 72

do 72e z le wej i z pra wej stro ny. Na pra wa na wierzch ni
pla cu par kin go we go. Na pra wy na wierzch ni dro gi do jaz -
do wej by ły zro bio ne nie fa cho wo, po kil ku mie sią cach
po ja wia ją się po now nie wy rwy w jej na wierzch ni, stąd po -
trze ba cią głe go wnio sko wa nia o na stęp ne wy ko na nie jej
na pra wy. Pierw szy list wy sła ny do Pre ze sa Za rzą du GSM,,
Lu iza w tej spra wie jest da to wa ny 25.02.2002 r.

Odp. Patrz od po wiedź na wnio sek nr 10

Wnio sek nr 12
Ul. Kor czo ka 72b – Wy ko na nie na pra wy ław ki przy do -

mo wej przed klat ką nr 72b po przez wy mia nę uszko dzo -
nych li stew.

Odp. Przy do mo wa ław ka zo sta ła na pra wio na.

Wnio sek nr 13
Ul. Kor czo ka 72b – W ra mach Sys te mu Za rzą dza nia

Ja ko ścią ISO 9001 jest prze pro wa dza ne an kie to we ba da -
nie sa tys fak cji miesz kań ców. Ulot ki – an kie ty by ły wy ło -
żo ne w sie dzi bie Spół dziel ni oraz w re jo no wych ad mi ni -
stra cjach. Wnio sku ję o umiesz cze nie An kie ty ba dań
Sa tys fak cji Miesz kań ców na stro nie in ter ne to wej Spół -
dziel ni na sta łe po nie waż ba da nie sa tys fak cji na szych
miesz kań ców jest pro ce sem cią głym.

Odp. An kie ta zo sta ła za miesz czo na na stro nie in ter ne -
to wej na szej Spół dziel ni.
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Wnio sek nr 14
Ul. Kor czo ka 72b – Sko rzy sta nie z po mo cy eks per -

ta – my ko lo ga, któ ry oce ni stan tech nicz ny bu dyn ku,
okre śli ja kie ro dza je grzy bów go za ata ko wa ły oraz wska -
że spo sób wal ki z ni mi.

Odp. Na sza Spół dziel nia jest w trak cie po szu ki wa nia
eks per ta —my ko lo ga. 

Wnio sek nr 15
Ul. Kor czo ka 72b – Wy ko na nie ocie ple nia bu dyn ku

przy ul. Kor czo ka 72 do 72e od stro ny po łu dnio wo -
-wschod niej.

Odp. Ocie ple nia bę dą wy ko ny wa ne wg uak tu al nia ne go
har mo no gra mu ter mo mo der ni za cji bu dyn ków.

Wnio sek nr 16
Ul. Kor czo ka 72b – Umiesz cze nie na stro nie in ter ne to -

wej Spół dziel ni ak tu al ne go Biu le ty nu In for ma cyj ne go.
Obec nie bra ku je nr 1/60 ma rzec 2013 r. Na stro nie in ter -
ne to wej znaj du je się Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/59 gru -
dzień 2012 r., któ re go z po wo dze niem moż na umie ścić
w Ar chi wum 2012 r.

Odp. Stro na in ter ne to wa GSM ,,Lu iza” zo sta ła uak tu -
al nio na i upo rząd ko wa na. 

Wnio sek nr 17
Ul. Kor czo ka 72b – Umiesz cze nie w przy szło ści na za -

pro sze niach na ze bra nie Wal ne go Zgro ma dze nia Człon -
ków in for ma cji że zgod nie z usta wą o spół dziel niach
miesz ka nio wych każ dy z człon ków ma pra wo zgła sza nia
pro jek tów uchwal.

Mo gą to być uchwa ły róż nej ran gi: od wsta wie nia
do pla nu go spo dar cze go spół dziel ni wy dat ków na upo -
rząd ko wa nie śmiet ni ka lub wy bu do wa nie do dat ko wych
miejsc par kin go wych aż po od wo ła nie Ra dy Nad zor czej
i Za rzą du Spół dziel ni.

Odp. Te ma ty te re gu lu je usta wa o spół dziel niach miesz -
ka nio wych.

Wnio sek nr 18
Wnio sek o zmniej sze nie ilo ści człon ków Ra dy Nad -

zor czej z 7-9 do 5-7 po za koń cze niu obec nej Ra dy Nad -
zor czej tj. w 2015 r.

Odp. wnio sku nie glo so wa no. 

Wnio sek nr 19
Ul. Kra siń skie go 28 – wnio sek o wy ko na nie chod ni ka łą -

czą ce go klat kę nr 28 przy ul. Kra siń skie go z bra ma mi wjaz -
do wy mi. Umoż li wi to wej ście do klat ki scho do wej,, su -
chą” sto pą. Nie moż li wy jest prze jazd wóz kar ni z dzieć mi.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 20
Ul. Kra siń skie go 28 – wy rów na nie te re nu po dwór ka

przy ul. Kra siń skie go 24-30. Po każ dym desz czu bło to,
brak moż li wo ści doj ścia do śmiet ni ków.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny po zgro ma dze niu
środ ków na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho -
mo ści.

Wnio sek nr 21
Ul. Kra siń skie go 28 – Wy mia na drzwi wej ścio wych

do kla tek scho do wych.
Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny po zgro ma dze niu środ -

ków na kon cie fun du szu re mon to we go ww. nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 22
Ul. Kra siń skie go 30 – któ ry rok już mia ły być wy mie -

nio ne drzwi wej ścio we. Co ro ku te drzwi są kil ka krot nie
re mon to wa ne i da lej są nie spraw ne (to jest chy ba droż sze).

Przy jed nym z miesz kań już po nad pół ro ku wy bu do wa -
ny jest licz nik prą du (nie pła co ny prąd). Od pew ne go
cza su cią gną prąd no ca mi z piw ni cy. Gro zi to po ża -
rem – na praw dę to jest bar dzo nie bez piecz ne!!!. Wszy scy
z po dwór ka już od kil ku lat upo mi na ją się o wy re mon to -
wa nie po dwór ka (wy rów na nie żwi rem lub czymś po dob -
nym). Jak jest deszcz to na ca łym po dwór ku jest bło to na -
wet 10-15 cm, nie da się prze je chać sa mo cho dem a nie
mó wiąc już o przej ściu.

Odp. Od no śnie nie le gal ne go po bo ru no cą ener gii elek -
trycz nej przez jed ne go z lo ka to rów pro si my o po wia do mie -
nie od po wied nich służb lub na sze go pra cow ni ka peł nią ce -
go dy żur pod te le fo nem. Po zo sta ła część wnio sku zo sta nie
zre ali zo wa na 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.

Wnio sek nr 23
Ul. Ko by liń skie go 7 – klat ka nr 7 – wy mia na drzwi

i do mo fo nu (drzwi i do mo fon wy re mon to wa ne przez lo -
ka to rów 23 la ta te mu, do mo fon za mon to wa ny na koszt lo -
ka to rów).

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 24
UI. Ko by liń skie go 7 – od wod nie nie po dwór ka, utwar -

dze nie po wierzch ni – bło to, ka łu że w okre sie roz to pów
utrud nio ny do stęp do drzwi wej ścio wych.

Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 25
Ul. Kra siń skie go 22 – wy mia na drzwi i za mon to wa nie

do mo fo nu, utwar dze nie po wierzch ni po dwór ka.
Odp. Wnio sek zo sta nie zre ali zo wa ny 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.

Wnio sek nr 26
Ul. Ko by liń skie go 8 – wy mia na okien na klat ce scho -

do wej, wy mia na drzwi wej ścio wych i do mo fo nu, ma lo wa -
nie klat ki.
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Odp. Klat ka scho do wa zo sta ła po ma lo wa na. Po zo sta -
ła część wnio sku zo sta nie zre ali zo wa na 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.

Wnio sek nr 27
Ul. Kor czo ka 75 – skła dam wnio sek o re mon ty bal ko -

nów pod nr 73, 75 i 77.
Odp. Re mon ty bal ko nów zo sta ną wy ko na ne w cza sie

ter mo mo der ni za cji bu dyn ków.

Wnio sek nr 28
Wnio sek w spra wie sprzą ta nia kla tek – kon tro la fir my

przez Dział Tech nicz ny Spół dziel ni. Po więk szyć za tocz -
ki par kin go we przy ul. Kor czo ka 72. 

Wnio sku nie pod pi sa no.

Wnio sek nr 29
Ul. Kor czo ka 72c – wy ko na nie ter mo mo der ni za cji stro -

ny po łu dnio wej blo ku przy ul. Kor czo ka 72-72e. Wy ko -
na nie wnęk par kin go wych wzdłuż blo ku (prze dłu że nie ist -
nie ją cych). Bie żą ca kon tro la przez pra cow ni ków
tech nicz nych fir my sprzą ta ją cej wy ko ny wa nia po wie rzo -
nych obo wiąz ków.

Odp. Ter mo mo der ni za cja bę dzie moż li wa do pie ro
z chwi lą uzy ska nia od po wied nich środ ków fi nan so wych
na ten cel. Z przo du i z ty łu ww. nie ru cho mo ści znaj du ją
się dwa du że par kin gi. Kon tro la fir my sprzą ta ją cej od by -
wa się na bie żą co.

Wnio sek nr 30
Ul. Ko by liń skie go 6 – wy mia na okien, drzwi po psu te,

do mo fon ze psu ty, klat ka do ma lo wa nia, po dwór ko za -
nie czysz czo ne.

Odp. Klat ka zo sta nie po ma lo wa na zgod nie z har mo no -
gra mem ma lo wa nia kla tek. Po zo sta łe pra ce bę dą wy ko na -
ne w za kre sie pro por cjo nal nym do sta nu kon ta na fun du -
szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

Wnio sek nr 31
Lo ka to rzy z ul. Po rzecz ko wej 1-5 – zre wi do wać pla -

ny oraz do ku men ta cję tech nicz ną do ty czą cą ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ku do ty czą cą pla no wa nych prac i w ra -
zie nie peł ne go wy ko na nia tych prac w ww.
do ku men ta cji ująć re mon ty te go bu dyn ku w re mon tach
bie żą cych. Ma lo wa nie kla tek scho do wych, re mont in sta -
la cji elek trycz nej na klat kach scho do wych oraz w piw -
ni cach. Re mon tów bal ko nów. Za bu do wa dasz ków
nad bal ko na mi na IV pię trze i 1 pię trze bu dyn ku. Wej ścia
do kla tek scho do wych – za bu do wać do dat ko we drzwi
i prze ro bić wej ścia ze wzglę du na nie do grza nie w okre -
sie zi mo wym kla tek scho do wych i miesz kań.

Odp. Pra ce pro wa dzo ne na tym bu dyn ku są pod sta ły -
mi nad zo rem na szej Spół dziel ni. Więk szość spraw po ru -
szo nych we wnio sku zo sta nie zre ali zo wa nych w trak cie
pro wa dzo nej ter mo mo der ni za cji.

Za wnio ska mi nr 1 – 5; 6 – 17 i 19 – 31 czwar ta część
WZCz gło so wa ła w na stę pu ją cy spo sób: gło so wa ło 72

upraw nio nych; za – 25; prze ciw -0; wstrzy ma ło
się – 47.

PIą TA CZęść 
WAL Ne GO ZGrO MA DZe NIA. 

Wnio sek nr 1
Ul. Mo drze wio wa 4 – zo bli go wać człon ków Ra dy Nad -

zor czej do kon tro li ro bót wy ko na nych przez fir my trze cie
(ob ce) gdyż są przy pad ki nie rze tel nych usług.

Przy kład I: na pra wa scho dów do blo ków przy ul. Mo -
drze wio wej 4, 6, 8, 10, 12, 14 – usłu gi te by ły wy ko na -
ne nie rze tel nie z ma te ria łów nie na da ją cych się do użyt -
ku (pod da nym wa run kom at mos fe rycz nym).

Przy kład II: W po dob nych przy pad kach na le ży przed sta -
wić kosz to rys ro bót i z ja kie go ma te ria łu da na usłu ga bę -
dzie wy ko na na.

Odp. Na pra wa scho dów do blo ków przy uli cy Mo drze -
wio wej zo sta ła wy ko na na. W bu dyn ku przy ul. Mo drze wio -
wej 4 scho dy wy ło żo no ma ta mi prze ciwpo śli zgo wy mi. W
pozostałych budynkach przy ul. Mo drze wio wej zostaną
one zamontowane sukcesywnie.

Wnio sek nr 2
Ul. Lesz czy no wa 27a – uzu peł nić ubyt ki na scho dach

wej ścio wych do klat ki scho do wej blo ku miesz kal ne go
przy ul. Lesz czy no wej 27a.
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Za mon to wać Ta bli cę Ogło szeń na par te rze klat ki scho -
do wej mię dzy drzwia mi wej ścio wy mi a drzwia mi wa ha -
dło wy mi (wia tro ła pa mi) przy ul. Lesz czy no wej 27a. Za -
mon to wać skrzyn kę na re kla my na po rę czy scho dów
wej ścio wych pod za da sze niem przy wej ściu do k1at ki
scho do wej blo ku miesz kal ne go przy ul. Lesz czy no -
wej 27a lub pod ta bli cą ogło szeń. Skró cić wy sta ją ce ru -
ry po zde mon to wa nym ka lo ry fe rze na pół pię trze (mię dzy
par te rem, a pierw szym pię trem) na k1at ce scho do wej
blo ku miesz kal ne go przy ul. Lesz czy no wej 27a.

Odp. W ra mach gwa ran cji ubyt ki na scho dach wej -
ścio wych zostaną usunięte do 31.10.2013 r. 

Wnio sek nr 3
Do ty czy do ko na nia prac ter mo mo der ni za cyj nych w bu -

dyn ku przy ul. Ka li no wej 11. uzu peł nić bra ku ją ce skrzyn -
ki na re kla my przed wej ściem do po szcze gól nych kla tek,
za mo co wać ta bli ce in for ma cyj ne okre ś1aj ce na zwę uli cy
i nr bu dyn ku, wy koń czyć wej ścia (wia tro ła py) po przez
wy ka fel ko wa nie i ob ło że nie co ko ła mi po sadz ki wraz z za -
bu do wa niem kra tek – wy cie ra czek. Do ko nać ni we la cji te -
re nu wo kół bu dyn ku i po siać tra wę.

Odp. Po zgro ma dze niu środ ków na fun du szu re mon to -
wym ww. nie ru cho mo ści w od po wied niej wy so ko ści, zo -
sta ną wy ko na ne pra ce któ rych mo wa we wnio sku (po -
wyż sze nie do ty czy ewen tu al nych na praw w ra mach
gwa ran cji).

Wnio sek nr 4
Ul. Ja łow co wa 16 – uprzej mie pro szę o za ło że nie an -

te ny te le wi zji na ziem nej.
Odp. W tym re jo nie na sza Spół dziel nia jest od bior cą sy -

gna łów te le wi zji ka blo wej UPC i związ ku z tym mon taż do -
dat ko wej an te ny zbior czej na da chu nie jest ko niecz ny. Do -
dat ko wym czyn ni kiem ma ją cym wpływ na po wyż szą
de cy zję, jest tro ska o dach na bu dyn ku. Po nad to cho dzi
o nie ge ne ro wa nie do dat ko wych kosz tów zwią za nych
z mon ta żem an te ny, no wej in sta la cji oraz opła ta mi kon ser -
wa cyj ny mi, li czo ny mi od każ de go gniazd ka TV.

Wnio sek nr 5
Ul. Po rdzi ka 11 – wnio sek o wy ko na nie par kin gu

na zie leń cu przy ul. Ka wi ka 22. Wy mie nio ny plac ma
oko ło 800 m2, po mie ści oko ło 40 sa mo cho dów oso bo -
wych. Przy le ga ją ce uli ce: Po rdzi ka, Lesz czy no wa, Kar -
czew skie go są za tło czo ne a sa mo cho dów przy by wa. Te -
ren na le ży do Spół dziel ni,. Lu iza”, nie ma prze szkód, aby
po za koń cze niu wy ko pów zwią za nych z ka na li za cją,
par king ten wy ko nać (za łącz nik pro to kół nr 8/2011
z przy ję cia in ter wen cji w dniu 15.12.2011 r. w UM w Za -
brzu).

Odp. Na sza Spół dziel nia wy sła ła pi smo do Urzę du
Miej skie go w Za brzu, ja ko In we sto ra, oraz Za brzań skie -
go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji, ja ko Ge -
ne ral ne go Wy ko naw cy, z żą da niem wy ko na nia par kin gu,
i re mon tu chod ni ków, w ra mach re kom pen sa ty, za znisz -
cze nia po wsta łe w trak cie wy ko ny wa nia ka na li za cji, oraz
ko rzy sta nia z in fra struk tu ry na szej Spół dziel ni.

Wnio sek nr 6
Ul. Po rdzi ka 7 – za ło że nie an te ny zbior czej do od bio -

ru te le wi zji na ziem nej.
Odp. W tym re jo nie na sza Spół dziel nia jest od bior cą sy -

gna łów te le wi zji ka blo wej UPC, i związ ku z tym mon taż
do dat ko wej an te ny zbior czej na da chu nie jest ko niecz ny.
Do dat ko wym czyn ni kiem ma ją cym wpływ na po wyż szą de -
cy zję, jest tro ska o dach na bu dyn ku. Po nad to cho dzi
o nie ge ne ro wa nie do dat ko wych kosz tów zwią za nych
z mon ta żem an te ny, no wej in sta la cji oraz opła ta mi kon ser -
wa cyj ny mi, li czo ny mi od każ de go gniazd ka TV. 

Wnio sek nr 7
Ul. Lesz czy no wa 27 – wy ko nać za my ka ny śmiet nik,

gdyż obec ny nie speł nia swo je go za da nia. Jest za wsze
prze peł nio ny z po wo du pod rzu ca nia śmie ci i in nych od -
pa dów przez wła ści cie li do rn ków jed no ro dzin nych z ul.
Ka li no wej, jak rów nież lo ka to rów in nej Spół dziel ni (bo
jest im po dro dze).

Odp. Od 1�lip�ca�te�go�ro�ku�go�spo�dar�ka�od�pa�da�mi�le�ży

w ge�stii�Urzę�dów�Miast�i Gmin�i opla�ta�nie�za�le�ży�od ilo�-

ści�od�pa�dów�lecz�po�bie�ra�na�jest�od oso�by.

Wnio sek nr 8
Pro szę o prze pro wa dze nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku

przy ul. Orze cho wej 8 w 2013 r. zgod nie z wcze śniej szą
obiet ni cą.

Odp. Ocie ple nia bę dą wy ko ny wa ne wg uak tu al nia ne go
har mo no gra mu ter mo mo der ni za cji.

Wnio sek nr 9
Ul. Orze cho wa 6 i 10 – pro szę w spo sób nie po zo sta -

wia ją cy żad nych wąt pli wo ści wy ja śnić dla cze go blok nr 8
ma być do cie plo ny w pierw szej ko lej no ści. Re mont da chu
na bu dyn ku nr 8 – czy jest on już przy go to wa niem do ter -
mo mo der ni za cji czy tyl ko re mon tem bie żą cym. Wnio -
sku je my o do sa dze nie drzew w miej sce wy cię tych wcze -
śniej (cho dzi o drze wa ni sko pien ne).

Odp. Re mont da chu te go blo ku od by wa się awa ryj nie
z po wo du no to rycz ne go za le wa nia miesz kań pod czas opa -
dów. Na to miast ter mo mo der ni za cja ww. blo ku zo sta nie
wy ko na na wg uak tu al nia ne go har mo no gra mu ter mo mo -
der ni za cji.

Wnio sek nr 10
Ul. Po rdzi ka 11, ul. Po rdzi ka 9 – do ty czy za mknię cia

przej ścia dla pie szych po mię dzy bu dyn ka mi nr 7 i 9 na uli -
cy Po rdzi ka. Po wo dem są so bot nio -nie dziel ne eks ce sy
mło dzie ży trud nej, nad któ ry mi nie pa nu ją służ by ta kie
jak: Po li cja i Straż Miej ska. Prze zna czyć po wierzch nię
na po trze by firm sprzą ta ją cych tj. Jo ker.

Odp. Z przej ścia dla pie szych po mię dzy ty mi bu dyn ka -
mi ko rzy sta tak że więk szość miesz kań ców sąsiednich
budynków. Chcąc do pro wa dzić do je go za mknię cia po -
trzeb ne jest po par cie wnio sku przez po nad 50% lo ka to rów.

Pią ta Część WZCz gło so wa ła za przy ję ciem wnio -
sków w na stę pu ją cy spo sób: Gło so wa ło 55 upraw nio -
nych; za – 27; prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 28.
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Do ty czy to bu dyn ków o na stę pu ją -
cych ad re sach:
❖ ul. Cze re śnio wa 2-2a, 4-4a, 6-6a,
❖ ul. Ja łow co wa 3-5, 12, 14, 16, 18,

20, 22,
❖ ul. Ka wi ka 13, 15,
❖ ul. Ka li no wa 28,
❖ ul. Kor czo ka 63, 65, 67, 69, 71, 73,

75, 77,
❖ ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23,
❖ ul. Ol cho wa 10,
❖ ul. Orze cho wa 17, 19.

Pro gram mo der ni za cji obej mu je:

Część A (in sta la cje c. o. i c. w. u.):
Bu do wę sie ci cie płow ni czej oraz

wę złów ciepl nych dwu funk cyj nych
(na ce le cen tral ne go ogrze wa nia i cie -
płej wo dy), któ rych wy ko na nie z środ -
ków wła snych de kla ru je ZPEC Za brze.

Przy łą cze nie bu dyn ków do sie ci
cie płow ni czej oraz do sta wę cie pła
do bu dyn ków na ce le cen tral ne go
ogrze wa nia i cie płej wo dy przez ZPEC
Za brze.

Wy po sa że nie oraz wy ko na nie wę -
złów ciepl nych dwu funk cyj nych przez
ZPEC Za brze. GSM „Lu iza” wy zna -
czy oraz przy go tu je po miesz cze nia
pod za bu do wę wę złów ciepl nych i po -
nie sie je dy nie opła tę przy łą cze nio -
wą.

Wy ko na nie no wych we wnętrz nych
in sta la cji c. o. i c. w. u. w bu dyn kach.

Część B (do cie ple nie bu dyn ków):
Do cie ple nie prze gród bu dow la nych:

stro po da chów, ścian ze wnętrz nych,
ścian piw nic po ni żej te re nu.

Wy mia nę nie któ rych okien oraz
wy mia nę luks fe rów na okna.

Wy mia nę drzwi ze wnętrz nych.

Ce lem pro gra mu jest zmniej sze nie
kosz tów ogrze wa nia bu dyn ków, po pra -
wa kom for tu ciepl ne go w miesz ka -
niach, pod nie sie nie stan dar du miesz -
ka nio we go. Dzię ki li kwi da cji do tych -
cza so wych sys te mów ogrze wa nia
miesz kań (pie ce wę glo we, ko tły wę -
glo we, ko tły ga zo we) i do tych cza so -
wych sys te mów przy go to wa nia cie płej
wo dy (ko tły ga zo we, prze pły wo we
pod grze wa cze ga zo we, prze pły wo we
i po jem no ścio we pod grze wa cze elek -
trycz ne), na stą pi zmniej sze nie emi sji
za nie czysz czeń do at mos fe ry oraz po -
pra wi się bez pie czeń stwo miesz kań -
ców (groź ba za cza dze nia). Do cie ple -
nie bu dyn ków spo wo du je zmniej sze -
nie strat cie pła w bu dyn kach a tym sa -
mym oszczęd ność ener gii.

W ce lu uzy ska nia środ ków na wy ko -
na nie tak du że go za da nia, Za rząd GSM
„Lu iza” przy go to wał i wy stą pił z wnio -
skiem do Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach o udzie le nie po -
mo cy, w ra mach Pro gra mu Prio ry te to -
we go Kaw ka – Li kwi da cja ni skiej
emi sji wspie ra ją ca wzrost efek tyw -
no ści ener ge tycz nej i roz wój roz pro -
szo nych od na wial nych źró deł ener -
gii, na sfi nan so wa nie pla no wa nej ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ków.

Przy go to wa ny har mo no gram rze -
czo wo -fi nan so wy prze wi du je po dział
za da nia na pięć eta pów:

eTAP I – 2014 r.

Wy ko na nie in sta la cji we wnętrz nych
c. o. i c. w. u. i przy łą cze nie do sie ci
cie płow ni czej 9 bu dyn ków:
❖ ul. Cze re śnio wa 2-a. 4-a, 6-a,
❖ ul. Ja łow co wa 3-5, 18, 20, 22,
❖ ul. Ka wi ka 13, 15.

eTAP II – 2015 r.

Wy ko na nie in sta la cji we wnętrz nych
c. o. i c. w. u. i przy łą cze nie do sie ci
cie płow ni czej 11 bu dyn ków:
❖ ul. Ja łow co wa 12, 14, 16,
❖ ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23.

eTAP III – 2016 r.

Wy ko na nie in sta la cji we wnętrz nych
c. o. i c. w. u. i przy łą cze nie do sie ci
cie płow ni czej 12 bu dyn ków:
❖ Orze cho wej 17, 19,
❖ ul. Kor czo ka 63,65,67,69, 71, 73, 75,77,
❖ ul. Ol cho wej 10,
❖ ul. Ka li no wej 28. 

eTAP IV – 2017 r.

Do cie ple nie 9 bu dyn ków:
❖ ul. Cze re śnio wa 2-a. 4-a, 6-a,
❖ ul. Ja łow co wa 3-5, 18, 20, 22
❖ ul. Ka wi ka 13, 15.

eTAP V – 2018 r.

Do cie ple nie 23 bu dyn ków:
❖ ul. Ja łow co wa 12, 14, 16
❖ ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23,
❖ Orze cho wej 17, 19,
❖ ul. Kor czo ka 63, 65, 67, 69, 71,

73, 75, 77,
❖ ul. Ol cho wej 10,
❖ ul. Ka li no wej 28.

W lip cu br. Za rząd na szej Spół dziel ni
prze słał do WFO ŚiGW w Ka to wi cach
peł ną do ku men ta cję ja ka jest wy ma ga -
na do przy ję cia ww. wnio sku. Re ali za cja
pro gra mu mo der ni za cji bu dyn ków jest
jed nak uza leż nio na od po zy tyw nej de cy -
zji i przy zna nia przez WFO ŚiGW środ -
ków na do fi nan so wa nie ww. za da nia.

In for ma cję na te mat ww. pro gra -
mu za miesz czo no tak że na stro nie
in ter ne to wej Spół dziel ni: www.
gsmlu iza.com.pl, w za kład ce: In -
we sty cje.

Przy go to wa no pro gram mo der ni za cji
32 bu dyn ków miesz kal nych

W GSM ,,LUIZA”

Za rząd Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza” w uzgod nie niu z ra -

dą Nad zor czą, przy go to wał re ali zo wa ny w la tach 2014-2018 pro gram mo -

der ni za cji 32 bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych, dwu i trzy kon -

dy gna cyj nych wy ko na nych w tech no lo gii tra dy cyj nej, zlo ka li zo wa nych

w Za brzu – Za bo rzu. 
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NA STRONIe INTeRNeTOWej GSM ,,LUIZA”

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 32 278-67-12�wewn. 47,�48,

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.�

Pełnomocnictwo
w celu udziału

w obradach
Walnego

Zgromadzenia

Pro szę o od po wiedź czy czło nek
Spół dziel ni mo że udzie lić peł no moc -
nic twa in nej oso bie w ce lu jej udzia -
łu w ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze -
nia Człon ków GSM „Lu iza”?

Usta wa z dnia 25 mar ca 2011 r.
o ogra ni cze niu ba rier ad mi ni stra -
cyj nych dla oby wa te li i przed się bior -
ców wpro wa dzi ła zmia nę w art. 36
usta wy Pra wo Spół dziel cze do pusz -
cza ją cą re pre zen ta cję człon ka Spół -
dziel ni na Wal nym Zgro ma dze niu
Człon ków przez peł no moc ni ka – je -
że li usta wa lub sta tut nie sta no wią
ina czej. 

Sta tut na szej spół dziel ni nie prze -
wi du je w § 82 pkt 2 uczest nic twa
człon ka w Wal nym Zgro ma dze niu
po przez peł no moc ni ka. Jed nak że
wy cho dząc na prze ciw róż nym sy tu -
acjom ży cio wym w ja kich mo gą
zna leźć się człon ko wie na szej Spół -
dziel ni do pusz cza się w cha rak te rze
peł no moc ni ka człon ków ro dzi ny
wspól nie za miesz ku ją cych z człon -
kiem Spół dziel ni.

Nie zbęd na jest for ma pi sem -
na upo waż nie nia. Peł no moc nik
mo że za stę po wać tyl ko jed ne go
człon ka Spół dziel ni.

Bo ga ta ofer ta dzia łek, lo ka li
do sprze da ży i wy na ję cia

In for mu je my, że na stro nie in ter ne -
to wej na szej Spół dziel ni (www.
gsm lu iza. com. pl), w za kład ce In for -
ma cje bie żą ce, są umiesz czo ne uak -
tu al nio ne wy ka zy miesz kań prze zna -
czo nych do prze tar gu na lo ka tor skie
pra wo do lo ka lu. Po nad to w tej sa mej

za kład ce umiesz czo no wy kaz dzia łek
prze zna czo nych do sprze da ży oraz
lo ka li użyt ko wych do wy na ję cia.

Za in te re so wa nych na szą ofer tą za -
pra sza my do udzia łu w or ga ni zo wa -
nych prze tar gach na sprze daż lub wy -
na jem.

Konsekwentna poprawa
warunków zamieszkiwania...

W nieruchomości przy ul. Kobylińskiego 2 - 10 w Zabrzu wraz z malowaniem klatek
schodowych zamontowano z uwzględnieniem funkcjonalności, nową stolarkę okienną.

Jed�na�z po�ma�lo�wa�nych

kla�tek�scho�do�wych�

w nie�ru�cho�mo�ści�przy ul.

Gen.�de�Gaul�le’a 24�–�30A�

w Za�brzu.

Nowy śmietnik          
w Zabrzu 
przy ul. Kalinowej 15
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Z dniem 1 lip ca te go ro ku we szły
w ży cie no we ure gu lo wa nia praw -
ne do ty czą ce prze ję cia przez

Gmi ny i Mia sta od po wie dzial no ści
za go spo dar kę od pa da mi ko mu nal ny mi.
Nie ste ty od po cząt ku wy stą pi ły w tym
za kre sie (m. in. na te re nie Za brza) du -
że pro ble my zwią za ne ze skła do wa -
niem oraz har mo no gra mem od bio ru
i wy wo zu od pa dów, zwłasz cza wiel ko -
ga ba ry to wych.

Po nie waż otrzy ma li śmy w tej spra wie
wie le ne ga tyw nych sy gna łów od miesz -
kań ców na szych za so bów miesz ka nio wych
w Za brzu, zwró ci li śmy się do władz mia -
sta z pi smem o pil ne ure gu lo wa nie wszyst -
kich nie pra wi dło wo ści (treść pi sma za -
miesz cza my obok). 

W dniu 3.09.2013 r. na sza Spół dziel nia
otrzy ma ła w tej spra wie od po wiedź z Wy -
dzia łu In fra struk tu ry Ko mu nal nej Urzę du
Miej skie go w Za brzu w któ rym czy ta my
m. in. „Od pa dy ko mu nal ne zmie sza ne
oraz frak cje se lek tyw ne zbie ra ne: pa pier,
szkło, two rzy wa sztucz ne oraz od pa dy
bio de gra da wal ne od bie ra ne są w za bu do -
wie wie lo ro dzin nej bez po śred nio z miejsc
ich gro ma dze nia (za tok śmiet ni ko wych).
Je że li w dal szym cią gu nie wszyst kie za -
to ki śmiet ni ko we znaj du ją ce się pod Pań -
stwa wła da niem nie zo sta ły wy po sa żo ne
w po jem ni ki do se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów, pro si my o po da nie do kład nych lo ka -
li za cji ce lem jak naj szyb sze go ich pod sta -
wie nia przez Wy ko naw cę usłu gi. 

Od biór od pa dów wiel ko ga ba ry to wych
oraz bu dow la nych i roz biór ko wych z nie -
ru cho mo ści wie lo ro dzin nych od by wa się
zgod nie z obo wią zu ją cym har mo no gra mem
a tak że za ło żo ną czę sto tli wo ścią od bio ru
z miejsc usy tu owa nia po jem ni ków prze zna -
czo nych do zbiór ki tych frak cji od pa dów.
W przy pad ku bra ku moż li wo ści zde po no -
wa nia od pa dów w po jem ni kach pod sta wio -
nych w ra mach usta lo ne go har mo no gra -
mu moż na do star czyć je wła snym trans por -
tem do punk tu se lek tyw ne go zbie ra nia
miesz czą ce go się w Za brzu przy ul. Cmen -
tar nej 19F. Jed no cze śnie in for mu ję, iż za -
pi sy par. 2 ust. 1 pkt. 2 Re gu la mi nu utrzy -
ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie
mia sta Za brze zo bo wią zu ją wła ści cie li
nie ru cho mo ści do dba nia o czy stość i po -
rzą dek na te re nie przy le ga ją cym do po jem -
ni ków nie do pusz cza jąc do za le ga nia od -
pa dów wo kół po jem ni ków. Do ty czy to
rów nież od pa dów wiel ko ga ba ry to wych,
za któ rych uprząt nię cie od po wie dzial ny jest
wła ści ciel (za rząd ca) te re nu”.

In for mu je my rów no cze śnie, że har -
mo no gram od bio ru i wy wo zu od pa dów
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
Urzę du Miej skie go w Za brzu:
www.um.za brze.pl

Za brze, dn. 14.08.2013 r.

GSM/L/TT/ /2013/KJ/MoK/PrT

PRE ZY DENT MIA STA ZA BRZE
ul. Po wstań ców Ślą skich 5-7
41-800 Za brze

Do ty czy: Od bio ru od pa dów wiel ko ga ba ry to wych

Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „LU IZA” in for mu je Pa nią Pre zy dent,
że od dnia 01-07-2013 tj. od dnia, kie dy Gmi na Za brze od po wia da za od pa dy ko mu -
nal ne i re ali zu je umo wę na od biór, wy wóz i za go spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal -
nych na stą pi ło po gor sze nie ja ko ści usług zwią za nych z wy wo zem „śmie ci”.

Do ty czy to za rów no har mo no gra mów wy wo zu od pa dów jak i trwa ją ce go na dal ba -
ła ga nu zwią za ne go z bra kiem po jem ni ków do se gre ga cji od pa dów.

Od ręb nym pro ble mem jest od biór i wy wóz od pa dów wiel ko ga ba ry to wych.
Po przed nio by ły one od bie ra ne z każ de go bu dyn ku, z miej sca skła do wa nia tych od -

pa dów – w po bli żu bok sów śmiet ni ko wych.
Obec nie:
– w mie sią cu lip cu, od pa dy wiel ko ga ba ry to we nie by ły od bie ra ne i wy wo żo ne.
– w mie sią cu sierp niu, po ja wił się w in ter ne cie har mo no gram wy wo zu tych od pa -

dów, któ ry obej mu je tyl ko nie wiel ką część ad re sów Na szych bu dyn ków w Za brzu.
W dniu 13-08-2013 w ra mach te go „har mo no gra mu”, zo sta ły pod sta wio ne kon te -

ne ry na od pa dy wiel ko ga ba ry to we mie dzy in ny mi: 
– w miej scach, w któ rych nie ma sta no wisk śmiet ni ko wych – tj. z da la od do tych -

cza so wych miejsc skła do wa nia „ga ba ry tów” 
– w miej scach, gdzie w tym okre sie nie by ło po trze by ich pod sta wia nia.
Jed no cze śnie w miej sca, gdzie są od pa dy wiel ko ga ba ry to we tj. Lesz czy no wa 15,

Kor czo ka 58, Kor czo ka 67-69, Ka wi ka 26b, Ka li no wa 11 nie pod sta wio no kon te ne -
rów!

Czy miesz kań cy Za brza, ma ją no sić kil ka set me trów opa dy wiel ko ga ba ry to we lub
za ma wiać tak sów ki ba ga żo we i po no sić do dat ko we kosz ty tyl ko dla te go, że ktoś wy -
my ślił so bie „har mo no gram” lub fir mie od bie ra ją cej od pa dy jest wy god niej „ro bić” mniej
niż po przed nio?

W ulot ce „In for ma tor dla miesz kań ców. Ma ły re gu la min” na stro nie pt. „Czę sto tli -
wość od bio ru od pa dów ko mu nal nych” jest in for ma cja:

od pa dy wiel ko ga ba ry to we bę dą obie ra ne raz w mie sią cu dla nie ru cho mo ści za -
miesz ka łych wie lo ro dzin nych.

Na si miesz kań cy, miesz kań cy Za brza po ka zu jąc Nam tę ulot kę za da ją py ta nia: 
– dla cze go Gmi na Za brze nie wy wią zu je się z swo ich obo wiąz ków?
– dla cze go po mi mo pod wyż sze nia opłat za wy wóz śmie ci, jest go rzej?
przy czym odium tych py tań spa da na GSM „LU IZA”.

Sza now na Pa ni PRE ZY DENT MIA STA ZA BRZE:
Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „LU IZA” nie jest stro ną w tym pi śmie.
To Na si miesz kań cy, miesz kań cy mia sta Za brze, pła cą za wy wóz „śmie ci” i żą da -

ją od Gmi ny Za brze, któ ra jest od po wie dzial na za od biór i wy wóz od pa dów, od po wied -
niej ja ko ści usług. Po nie waż ma ją pro ble my, do Nas zgła sza ją swo je pre ten sje.

Dla te go też, w Ich imie niu pro si my o:
pil ne pod sta wie nie kon te ne rów do od bio ru od pa dów wiel ko ga ba ry to wych pod wska -

za ne po wy żej ad re sy tj. Lesz czy no wa 15, Kor czo ka 58, Kor czo ka 67-69, Ka wi ka 26b,
Ka li no wa 11 w po bli żu bok sów śmiet ni ko wych.

po wrót do po przed nie go sys te mu od bio ru „ga ba ry tów” ze sta no wisk śmiet ni ko wych
przy każ dym bu dyn ku.

pi sem ną in for ma cję wy ja śnia ją cą pro ble my po ru szo ne w pi śmie – udo stęp ni my ją
Na szym miesz kań com.

Z po wa ża niem 

ko pia:
Straż Miej ska, 41-800 Za brze, ul. Stal ma cha 9
R I
a/a

Pro ble my ze „śmie cia mi”



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

INFOrMATOr GSM „LUIZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65

Dział czyn szów: czyn ny w go dzi nach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach od 15.00 do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
ruda śląska ul. Bielszowicka 98, 
tel. 32 240 11 97
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
w siedzibie Spółdzielni Zabrze, ul. Wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
ruda śląska, ul. Bielszowicka 98, ponie-
działek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
ru da ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, piąt ki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43

Telefon awaryjny: 508 091 556

ISTOTNe TeLeFONY:
● ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Straż Pożarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Straż Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 788 03 61
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 271 31 15
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
● RUDA ŚLĄSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Straż Pożarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Straż Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 248 27 51
Carbo-Energia 32 248 12 35
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 244 34 51
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74

W związ ku z pod pi sa ną umo wą
po mię dzy Mo ne tia Sp. z o.o.
a GSM ,,Lu iza” w za kre sie ob słu -
gi ka so wej, wnio sku je my o wy ra -
że nie zgo dy na za mknię cie Agen -
cji Mo ne tii przy ul. Wol no ści 412.

Za mknię cie po dyk to wa ne jest
kosz ta mi ja kie po no si Mo ne tia
Sp. z o.o. i ma łą ilo ścią wpłat w tej

Agen cji. Wnio sko wa ny ter min
prze wi dzia ny jest na 30.09.2013
rok. 

Jed no cze śnie in for mu je my, że
po zo sta łe Agen cje bę dą na bie żą -
co ob słu gi wa ły człon ków Spół -
dziel ni, po przez do da nie dru gie go
sta no wi ska ka so we go w Zabrzu,
przy ul. Ja łow co wej 20. 

Z ostatniej chwili

Przedstawiam wy kaz Agen cji 

ob słu gu ją cych Państwa Spółdzielnię

Za brze ul. 3 Ma ja 84 

Za brze ul. Ci so wa 7 

Za brze ul. Haupt ma na 16/2 

Za brze ul. Ja łow co wa 20 

Za brze ul. Jor da na 46 

Za brze ul. Sta ro miej ska 15 

Za brze ul. Ro ose vel ta 46 

Za brze ul. Tar no pol ska 57 

Za brze ul. Tar go wa 2 

Za brze ul. Wol no ści 412 

Za brze ul. Żół kiew skie go 12 a

Ru da Ślą ska ul. Biel szo wic ka 98-98B 

Ru da Ślą ska ul. Flo ria na 9/4 

Ru da Ślą ska ul. So li dar no ści 22/9

Ru da Ślą ska ul. Szpi tal na 3

Dotyczy: Zamknięcia Agencji Monetii w siedzibie Państwa

Spółdzielni przy ul. Wolności 412.

Warszawa 17.09.2013

Zarząd Spółdzielni

GSM ,,Luiza”

41-800 Zabrze

ul. Wolności 412


