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W GSM ,,Luiza” odby!o si"

Walne Zgromadzenie
Cz!onków w cz"#ciach
Sprawozdanie z dzia!alno"ci Rady Nad zorczej i Za rz# du
za rok 2008, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podzia!u
zysku brutto za rok 2008 oraz
wybory do nowej Rady Nadzorczej
to tematy wiod#ce w czasie Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM
„Luiza” w Zabrzu, które w 9 cz$"ciach odby!o si$ w dniach od 15
do 30 czerwca br. w Zabrzu i Rudzie %l#skiej. W czasie obrad Walnego Zgromadzenia w cz$"ciach
podj$to szereg wa&nych uchwa!
w najbardziej istotnych dla „Luizy” sprawach. Uczestnicy zebra'
pozytywnie ocenili prac$ Zarz#du
udzielaj#c mu absolutorium.

Zebrania pierwszych trzech cz!"ci
Walnego Zgromadzenia odby#y si!
w hali Klubu Sportowego „Zgoda”
w Rudzie $l%skiej – Bielszowicach
przy ul. Sportowców, a pozosta#ych
w hali Klubu Sportowego „Pogo&”
w Zabrzu przy ul. Wolno"ci i mia#y taki sam przebieg. Zebranych wita#
przewodnicz%cy Rady Nadzorczej
Spó#dzielni Jaro s#aw Kry stek.
Przed przyst%pieniem do zasadniczej tematyki obrad zaj!to si! sprawami organizacyjnymi: wy#oniono prezydium Zgromadzenia, przyj!to porz%dek obrad, a po stwierdzeniu prawid#owo"ci zwo#ania Walnego ZgroDoko!czenie na str. 2

Doko!czenie ze str. 1

madzenia w cz!"ciach oraz jego zdolno"ci do podejmowania uchwa# zatwierdzono regulaminy obrad i wyborów do Rady Nadzorczej. Nast!pnie
wybierano komisje: Skrutacyjn%,
Wnioskow%, Wyborcz%. W przypadku gdy zbyt ma#ej liczby uczestników Zgro madzenia wybierano
Komisj! (%czon%.
W sk!ad Prezydium pierwszej
cz$ "ci Wal ne go Zgro ma dze nia
(15.06. br.) weszli: Stanis!aw Turczy'ski (przewodnicz"cy), Marian
Stanienda (sekretarz) oraz Jan
Karczmarek i Grzegorz Przegendza (asesorzy).
Do komisji Skrutacyjnej wybrano: Boles!awa Copika (przewodnicz"cy), Stanis!awa Zapa!a (sekretarz) i Ew$ Kaczor (cz#onek). Komisj$ Wnioskow# utworzono w sk#adzie: Jerzy Muc (przewodnicz"cy),
Joanna Felkel (sekretarz) i Eugeniusz (ydek (cz#onek), a w Wyborczej zasiedli: Romuald Nog!y (przewodnicz"cy) i Tadeusz Modrzyk
(sekretarz).
W sk!ad Prezydium drugiej cz$"ci Walnego Zgromadzenia (16.06.
br.) weszli: Marian Przegendza
(przewodnicz"cy), Andrzej Gabry"
(Sekretarz) oraz Bernard Szwarcer
i Alojzy Jonkisz (asesorzy).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: Adama Knebla (przewodnicz"cy) oraz Jerzego Burszk$ (sekretarz). Komisj$ Wnioskow# utworzono w sk#adzie: Piotr Matyja
(przewodnicz"cy) i Piotr Ogórka
(sekretarz), a w Wyborczej zasiedli: )ukasz Biegun (przewodnicz"cy) i Jerzy Schrupka (sekretarz).
W sk!ad Prezydium trzeciej cz$"ci Walnego Zgromadzenia (17.06.
br.) weszli: Marian Mazur (przewodnicz"cy), Stefan Bartoszek (sekretarz) oraz Tadeusz Lip i Ludwik
Lempart (asesorzy). W sk#ad Komisji )#czonej weszli: Franciszek
Kozior (przewodnicz"cy), Julianna
J$drzejewska (sekretarz) i Genowefa Borówka (cz#onek).
W sk!ad Prezydium czwartej
cz$ "ci Wal ne go Zgro ma dze nia
(18.06. br.) weszli: Janusz Kubica
(przewodnicz"cy), Bogdan Andrecki (sekretarz) oraz Kazimierz Gonsior i Stanis!aw Suliga (asesorzy).
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Walne Zgromadzenie C
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:
Rados!awa Chwista (przewodnicz"cy) oraz Mariana Komana (sekretarz). Komisj$ Wnioskow# utworzono w sk#adzie: Stefan Miszka
(przewodnicz"cy) oraz Helena Paluch (sekretarz), a w Wyborczej zasiedli: Ruta Adamska (przewodnicz"ca) oraz W!adys!awa Rogowska
(sekretarz).
W sk!ad Prezydium pi#tej cz$"ci Walnego Zgromadzenia (22.06.
br.) weszli: Józef Kowalski (przewodnicz"cy), Andrzej Rz#d (sekre-

tarz) oraz Piotr Janoszka i Mieczys!aw (ok (asesorzy). Do Komisji
Skrutacyjnej wybrano: Stanis!awa
Bordoli'skiego (przewodnicz"cy)
oraz Józefa Gaw!a (sekretarz). Komi sj$ Wnio sko w# utwo rzo no
w sk#adzie: Jan Korczak (przewodnicz"cy) oraz Leon Woczka (sekretarz), a w Wyborczej zasiedli Jan
Szczepankiewicz (przewodnicz"cy) oraz Zbigniew Kruk (sekretarz).
W sk!ad Prezydium szóstej cz$"ci Walnego Zgromadzenia (24.06.

Porz$dek obrad Walnego Zgromadzenia
Cz!onków GSM „Luiza” w cz"#ciach,
w dniach 15-30.06.2009 r.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Cz#onków w cz!"ciach przez cz#onka Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Cz#onków w cz!"ciach
w sk#adzie Przewodnicz%cy, Sekretarz i dwóch Asesorów.
3. Przyj!cie porz%dku obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków w cz!"ciach.
4. Stwierdzenie prawid#owo"ci zwo#ania Walnego Zgromadzenia
Cz#onków w cz!"ciach oraz jego zdolno"ci do podejmowania
uchwa#.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
6. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków w cz!"ciach.
7. Przedstawienie regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
8. Podj!cie uchwa#:
- w sprawie przyj!cia regulaminu Walnego Zgromadzenia Cz#onków w cz!"ciach,
- w sprawie przyj!cia regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia#alno"ci za rok 2008.
10. Sprawozdanie Zarz%du z dzia#alno"ci GSM „Luiza” za rok 2008.
11. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2008, wraz z przedstawieniem opinii bieg#ego rewidenta z przeprowadzonego badania.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podj!cie uchwa#:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia#alno"ci Rady Nadzorczej za rok 2008,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia#alno"ci Zarz%du
za rok 2008,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,
- w sprawie podzia#u zysku za rok 2008,
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarz%dowi.
14. Rozpatrzenie spraw i podj!cie uchwa# w przedmiocie zbycia nieruchomo"ci.
15. Wybory do Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski, zapytania – dyskusje.
17. Zamkni!cie obrad.
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Cz!onków w cz"#ciach

br.) weszli: Józef Hebli'ski (przewodnicz"cy), Stanis!aw Kowalski
(sekretarz), oraz Danuta Jaruga
i Weronika Tomasik (asesorzy).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:
Piotra Markowskiego (przewodnicz"cy) oraz Jolant$ Mosi'sk# (sekre tarz). Ko mi sj$ Wnio sko w#
utworzono w sk#adzie: Bogus!awa
Karli'ska (przewodnicz"ca) i Marek Bana" (sekretarz), a w Wyborczej zasiedli: Andrzej Ekielski
(przewodnicz"cy) i Ludmila Hoppe (sekretarz).
W sk!ad Prezydium siódmej cz$"ci Walnego Zgromadzenia (25.06.
br.) weszli: Zenon Nowik (przewodnicz"cy), Józef Miernik (sekretarz) oraz Kazimierz Ko!odziej
i Krystyna Kucharska (asesorzy).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:
Ann$ Janoch$ (przewodnicz"ca)
oraz Sylwi$ Kutzias (sekretarz).
Komisj$ Wnioskow# utworzono
w sk#adzie: Katarzyna %mistek
(przewodnicz"ca) oraz Edyta Miernik (sekretarz), a w Wyborczej zasiedli: Jan Miernik (przewodnicz"cy) oraz Kazimierz Królikowski
(sekretarz).
W sk!ad Prezydium ósmej cz$"ci
Walnego Zgromadzenia (29.06.
br.) weszli: Jaros!aw Krystek (przewodnicz"cy), Zbigniew Zaj#c (sekretarz) oraz Wojciech Konieczny
i Kazimierz Leksowski (asesorzy).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:
Mariana Winiarskiego (przewodnicz"cy) oraz Iwon$ Grzegorzewsk#
(sekretarz). Komisj$ Wnioskow#
utworzono w sk#adzie: Ludmi!a Segieda (przewodnicz"ca) oraz Dorota Zaj#c (sekretarz), a w Wyborczej

zasiedli: Krzysztof Adamczyk (przewodnicz"cy) oraz Jerzy Gdynia
(sekretarz).
W sk!ad Prezydium dziewi#tej
cz$ "ci Wal ne go Zgro ma dze nia
(30. 06. br.) weszli: Barbara Sodzawiczna (przewodnicz"ca), Margit
Cyrazy (sekretarz) oraz S!awomir
Mick i Jan Gamracy (asesorzy).
W sk#ad Komisji )#czonej weszli:
W!odzimierz Chwistek (przewodnicz"cy), Ryszard Kijak (sekretarz) oraz Tadeusz Kuci'ski (cz#onek). Po wyborze cz#onków prezydium, komisji i zatwierdzeniu ww. regulaminów przyst%piono do w#a"ciwych obrad.

Komunikat
W zwi#zku z orzeczeniem Trybuna!u Konstytucyjnego
z dnia 15.07.2009 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 117
poz. 988 uznaj#cym art. 48 ustawy z 15.12.2000 r. o spó!dzielniach
mieszkaniowych za sprzeczny z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej,
Zarz#d GSM „Luiza” w dniach 21.08 br. i 24.08 br. przes!a! listownie
do zainteresowanych najemców stosown# informacj$ w tej sprawie.
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W tej najwa)niejszej dla Cz#onków Spó#dzielni cz!"ci Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania
z dzia#alno"ci Rady Nadzorczej i Zarz%du (wraz ze sprawozdaniem finansowym i opini% bieg#ego rewidenta
z prze pro wa dzo ne go ba da nia)
za rok 2008. Po dyskusji zebrani podj! li w tych spra wach sto sow ne
uchwa#y, udzielaj%c absolutorium
Zarz%dowi Spó#dzielni. Ponadto podj!to uchwa#y w sprawach: podzia#u
zysku brutto za rok 2008 i zbycia nieruchomo"ci.
W kolejnej fazie Zgromadzenia
przeprowadzono wybory do nowej
Rady Nadzorczej. Zg#oszono dziesi!ciu kandydatów: Jerzego Muca,
Mariana Przegendz$, Mariana
Mazura, Bogdana Andreckiego,
Andrzeja Polonka, Stanis!awa Kowalskiego, Józefa Miernika, Zenona Nowika, Wojciecha Koniecznego i Margit Cyrazy. Ostatecznie
do Rady wybrano dziewi!ciu kandyduj%cych. Zenon Nowik nie uzyska#
wymaganej wi!kszo"ci g#osów i nie
zosta# wybrany. Ponadto zg#oszono
kilkadziesi%t wniosków. Na dalszych
stronach Biuletynu zamieszczamy
wszystkie uchwa#y oraz wnioski
(wraz z przebiegiem ich realizacji)
przyj!te w czasie ostatniego Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM
„Luiza” w cz!"ciach.
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Uchwa!y Walnego Zgromadzenia C
które odby!o si" w dn
UCHWA)A NR 1/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia w cz$"ciach GSM „Luiza” w Zabrzu.

dzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu postanawia zatwierdzi* sprawozdanie z dzia#alno"ci Rady Nadzorczej
Spó#dzielni za rok 2008.
Ogó!em g!osowa!o 201
Za – 160, przeciw – 20, wstrzyma!o si$ – 21
"""

Na podstawie art. 38 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r.
Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003 nr 188 poz. 1848 oraz
§ 84 pkt 3 Statutu Spó#dzielni Walne Zgromadzenie
w cz!"ciach postanawia uchwali* Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w cz!"ciach GSM „Luiza” w Zabrzu.
Ogó!em g!osowa!o 208
za – 144, przeciw – 42, wstrzyma!o si$ – 22.
"""
UCHWA)A NR 2/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: przyj$cia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.

UCHWA)A NR 4/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia!alno"ci Zarz#du Spó!dzielni za rok 2008.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982
r. Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003 Nr 188 poz. 1848
Walne Zgromadzenie w cz!"ciach Górniczej Spó#dzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu postanawia zatwierdzi* sprawozdanie z dzia#alno"ci Zarz%du Spó#dzielni za rok 2008.
Ogó!em g!osowa!o 206
Za – 152, przeciw – 28, wstrzyma!o si$ – 26.
"""

Na podstawie art. 38 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r.
Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003 nr 188 poz. 1848 oraz
§ 84 pkt 3 Statutu Spó#dzielni Walne Zgromadzenie
uchwala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
w cz!"ciach GSM „Luiza” w Zabrzu.
Ogó!em g!osowa!o 208
za – 137, przeciw – 57, wstrzyma!o si$ – 14.
"""
UCHWA)A NR 3/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia!alno"ci Rady Nadzorczej za rok 2008.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982
r. Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003 Nr 188 poz. 1848
Walne Zgromadzenie w cz!"ciach Górniczej Spó#4

UCHWA)A NR 5/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó!dzielni za rok 2008.
Na pod sta wie art. 38 § 1 pkt 2 usta wy
z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003
Nr 188 poz. 1848 oraz art. 6 ust. 1 usta wy
z dnia 15.12.2000 r. o spó#dzielniach mieszkaniowych – Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 Walne Zgromadzenie w cz!"ciach Górniczej Spó#dzielni Mieszkaniowej „Luiza” uchwala co nast!puje:
Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2008,
na które sk#ada si!:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporz%dzony na dzie& 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum! 47.333.515,99 z#,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 styczBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (43) 2009
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Cz!onków GSM ,,Luiza” w cz"#ciach
niach 15-30.06.2009 r.
nia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazuj%cy zysk netto w wysoko"ci 806.587,61 z#,
- zestawienie zmian w funduszu w#asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazuj%ce zmniejszenie funduszu w#asnego o kwot! 10.413.565,76 z#,
- rachunek przep#ywów pieni!)nych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazuj%cy zmniejszenie stanu "rodków pieni!)nych o kwot! 2.413.841,45 z#,
- dodatkowe informacje i obja"nienia.
Ogó!em g!osowa!o 205
Za – 163, przeciw – 14, wstrzyma!o si$ – 28
"""
UCHWA)A NR 6/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W spra wie: po dzia !u zy sku brut to w kwo cie 982.036,61 z!.
Na pod sta wie art. 38 § 1 pkt 4 usta wy
z dnia 16.09.1982r. Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003
Nr 188 poz. 1848 Walne Zgromadzenie w cz!"ciach Górniczej Spó#dzielni Mieszkaniowej „Luiza” postanawia
zatwierdzi* nast!puj%cy podzia# zysku:
zysk brutto:
podatek dochodowy:
zysk netto:

982.036,61 z#;
175,449,00 z#;
806.587,61 z#.

Zysk netto w wysoko"ci 806.587,61 z# przeznaczy*
na pokrycie wydatków zwi%zanych z eksploatacj%
i utrzymaniem nieruchomo"ci.
Ogó!em g!osowa!o 206
Za – 191, przeciw – 7, wstrzyma!o si$ – 8.
"""
UCHWA)A NR 7/2009/1
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.

dzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu postanawia:
udzieli$ absolutorium Prezesowi Zarz"du – mgr in%. Waldemarowi Chwistowi za dzia#alno&$ w roku 2008
ogó!em g!osowa!o 206
za – 135, przeciw – 53, wstrzyma!o si$ – 18
"""
UCHWA)A NR 7/2009/2
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium cz!onkom
Zarz#du za rok 2008.
Na pod sta wie art. 38 § 1 pkt 2 usta wy
z dnia 16.09.1982r. Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003
Nr 188 poz. 1848 Walne Zgromadzenie w cz!"ciach Górniczej Spó#dzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu postanawia:
udzieli$ absolutorium Wice Prezes Zarz"du – mgr Sabinie Mick za dzia#alno&$ w roku 2008.
Ogó!em g!osowa!o 205
Za – 144, przeciw – 40, wstrzyma!o si$ – 21.
"""
UCHWA)A NR 8/2009
Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM ,,Luiza”
w cz"#ciach
które odby!o si" w dniach 15-30.06.2009 r.
W sprawie: wyra&enia zgody na zbycie nieruchomo"ci.
Na pod sta wie art. 38 § 1 pkt 2 usta wy
z dnia 16.09.1982r. Prawo Spó#dzielcze – tekst jednolity Dz. U Nr 188 p. 1848 z pó+n. zm. oraz § 84 pkt 4
Statutu Spó#dzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu postanawia:
wyrazi$ zgod' na zbycie nieruchomo&ci wg za#"cznika
nr 1 do uchwa#y, zobowi"za$ Zarz"d Spó#dzielni do dokonania czynno&ci prawnych zwi"zanych ze zbyciem wymienionych nieruchomo&ci.
Uchwa#a obowi%zuje z dniem podj!cia.

W sprawie: udzielenia absolutorium cz!onkom
Zarz#du za rok 2008.

Ogó!em g!osowa!o 204
Za – 142, przeciw – 45, wstrzyma!o si$ – 17

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982
r. Prawo Spó#dzielcze – Dz. U. 2003 Nr 188 poz. 1848
Walne Zgromadzenie w cz!"ciach Górniczej Spó#-

Ze wzgl!du na bardzo du"# obj!to$% wykazu nieruchomo$ci za&#cznik do niniejszej uchwa&y znajduje si!
do wgl#du w siedzibie spó&dzielni.
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WYKAZ W

zg!oszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Cz!onków

I ICH REA
W pierwszej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które
odby!o si$ 15.06.2009 r. w Rudzie %l#skiej cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:

7. Pomalowa* klatki schodowe po dociepleniu budynku przy ul. Bielszowickiej 98.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

1. Prawo pierwokupu dzia#ki nr 417/20 na ul. Bielszowickiej, na rzecz w#a"cicieli gara)y po#o)onych przy tej
dzia#ce.
G#osowa#o 21, za 21, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

W zwi%zku z du)ymi nak#adami na termomodernizacj! ww. budynku, po zebraniu odpowiednich "rodków finansowych na funduszu remontowym prace zostan% wykonane.

Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.

8. Zainterweniowa* w Urz!dzie Miasta w sprawie doj"cia do parkingu przez kierowców z bloku 93 – obecnie mo)na doj"* tylko przez trawnik.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

2. Wymieni* drzwi wej"ciowe do klatek schodowych
w budynku przy ul. Jankowskiego 12 a-b.
G#osowa#o 23, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 1

Stosowne pismo zosta#o wys#ane do Urz!du Miejskiego w Rudzie $l%skiej.

Drzwi zosta#y zamówione i znajduj% si! w magazynie
GSM „Luiza”. B!d% one zamontowane po wypoziomowaniu podestów wej"ciowych co nale)y do obowi%zków Dzia#u Szkód Górniczych KWK „Pokój”. Trwaj%
negocjacje w sprawie zawarcia ugody.

9. Wymieni* okno w piwnicy bloku 93b przy ul. Bielszowickiej.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 01
Okno zostanie wstawione do 1.10. br.
"""

3. Za#o)enie siatek na otwory wentylacyjne w budynku
przy ul. Jankowskiego 12 – po okresie l!gowym ptaków.
G#osowa#o 23, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 1
Zlecenie za#o)enia ww. siatek zostanie wykonane we
wrze"niu br.
4. Remont placu zabaw i ustawienie #awek przy budynku na ul. Jankowskiego 12.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Ww. plac zabaw nie nale)y do GSM „Luiza”.
5. Usuni!cie skutków zalania piwnic w bloku przy ul.
Chroboka 20 – od marca brak interwencji.
G#osowa#o 21, za 21, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Stosowne prace zosta#y ju) wykonane i s% w trakcie
odbioru.
6. Poprawa stanu drogi technologicznej z pó#nocnej
strony bloku przy ul. Bielszowickiej 98, s#u)%cej jako
doj"cie do tego budynku.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono ogólny stan dobry ww. drogi. Niemniej jednak zostan% przeprowadzone prace uzupe#niaj%ce.
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W drugiej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 16.06.2009 r. w Rudzie %l#skiej cz!onkowie
zg!osili nast$puj#ce wnioski:
10. Ustalenie pierwokupu dla w#a"cicieli gara)y drogi dojazdowej do gara)y przy ul. Bielszowickiej 91 nr
dzia#ki 417/20.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y
przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty.
Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww. dzia#ki.
11. Ul. Ks. Niedzieli 59 – zainstalowa* maty antypo"lizgowe na schodach wej"ciowych
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
W zwi%zku z du)ymi nak#adami na termomodernizacj! ww.
budynku, po zebraniu odpowiednich "rodków finansowych na funduszu remontowym prace zostan% wykonane.
12. W blokach na ulicy Chroboka wprowadzi* centralne ogrzewanie.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Po wyra)eniu zgody przez wi!kszo"* mieszka&ców,
zostanie uruchomiona procedura realizacyjna.
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WNIOSKÓW

w GSM ,,Luiza” w cz"#ciach w dniach 15-30.06.2009 r.

ALIZACJA
13. Ul. Ksi!dza Niedzieli 59f uszczelnienie "cian mi!dzy budynkiem, a kot#owni% oraz wyrównanie zapadliska w obr!bie budynku.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie wykonane dodatkowe uszczelnienie.

20. Ul. Kokota 118 – sprawdzenie szczelno"ci przewodów kominowych.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Kontrola kominiarska jest wykonywana raz w roku,
zgodnie z harmonogramem przegl%dów kominiarskich.

14. Ul. Kokota 145 – wycinka drzew.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

21. Utwardzenie nawierzchni w obr!bie budynku
przy ul. Kokota 118 – 116.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Po wyra)eniu zgody przez wi!kszo"* mieszka&ców,
zostanie wys#ane odpowiednie pismo do Urz!du Miejskiego w Rudzie $l%skiej.

Z powodu braku "rodków finansowych na funduszu
remontowym ww. nieruchomo"ci, s% wykonywane tylko niezb!dne prace.

15. Ul. Równoleg#a 7 – wyrównanie terenu po remoncie i wyburzenie kot#owni, przywrócenie "cie)ki dla pieszych. Wycinka drzew w obr!bie parkingu.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

22. Ul. Równoleg#a 7, 7a i ul. Kokota 145 – malowanie klatek schodowych, po modernizacji instalacji CO.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Wy)ej wymieniony teren zosta# ju) uporz%dkowany.
Po wyra)eniu zgody przez wi!kszo"* mieszka&ców na wycink! drzew, zostanie wys#ane odpowiednie
pismo do Urz!du Miejskiego w Rudzie $l%skiej.
16. Ul. Ks. Niedzieli 55 – naprawa schodów do klatki schodowej.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Naprawa schodów zosta#a wykonana.
17. Ul. Kokota 145 – wymiana sposobu obiegu zasilania centralnego ogrzewania w #azienkach.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

W zwi%zku z du)ymi nak#adami na termomodernizacj! ww.
budynku, po zebraniu odpowiednich "rodków finansowych na funduszu remontowym prace zostan% wykonane.
"""
W trzeciej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 17.06.2009 r. w Rudzie %l#skiej cz!onkowie
zg!osili nast$puj#ce wnioski:
23. Prawo pierwokupu dla w#a"cicieli gara)y nr
dzia#ki 417/20 ul. Bielszowicka 91.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Istniej%ca instalacja jest wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.

18. Zamontowa* samozamykacze do drzwi wej"ciowych do klatek schodowych ul. Kokota 162.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

24. Po#o)enie kostki brukowej przed blokami ul. Solidarno"ci 28 – 30.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Samozamykacze zostan% zamontowane po wymianie
drzwi na nowe.

Do ko&ca wrze"nia br. zostan% wykonane niezb!dne
prace polegaj%ce na wyrównaniu terenu.

19. Ul. Równoleg#a 7, 7a, ul. Kokota 145 – zamontowa* maty antypo"lizgowe przy schodach do klatek wej"ciowych.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

25. Usytuowanie zamocowa& lamp ul. Solidarno"ci 28 – 30.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Maty zostan% zamontowane po zgromadzeniu odpowiednich "rodków na funduszu remontowym ww. budynku.
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Lampy zostan% w#a"ciwie zamontowane do ko&ca
wrze"nia br.
Doko!czenie na str. 10
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Umarzanie nale&no"ci za przekszta!cenia w!asno"ciowe mieszka'
nie b$dzie mo&liwe, a mieszkania
za k!a do we b$ d# wy ku py wa ne
po cenach rynkowych. Takie s#
konsekwencje wyroku Trybuna!u
Konstytucyjnego.
Ustawa o spó#dzielniach mieszkanio wych do tych czas sta no wi #a,
)e w przypadku zakwestionowania
przez cz#onka spó#dzielni na drodze
s%dowej zasadno"ci zmiany wysoko"ci op#at spó#dzielca ponosi te op#aty w dotychczasowej wysoko"ci.
Obejmuje to op#aty zarówno te,
które s% niezale)ne od spó#dzielni
miesz ka nio wej (np. wo da, wy wóz "mieci), jak i te, które od niej zale)% (np. czynsze). W takiej sytuacji
obowi%zek pokrycia ró)nicy mi!dzy
zaktualizowan% wysoko"ci% op#at,
które musz% by* poniesione (niezale)nych od spó#dzielni), a op#at%
wnoszon% przez osob! wyst!puj%c%
na drog! s%dow% w wysoko"ci dotychczasowej obci%)a ca#% spó#dzielni!, a wi!c pozosta#ych spó#dzielców. Po wyroku Trybuna#u
Konstytucyjnego z 15 lipca 2009 r.
osoba kwestionuj%ca wysoko"* op#at
musi ponosi* je w pe#nej podwy)szonej wysoko"ci.
Stan prawny gruntów
Od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybuna#u osoby, którym przys#uguje roszczenie
o ustanowienie odr!bnej w#asno"ci
lokalu i o przeniesienie jego w#asno"ci, utrac% prawo decydowania, czy
w procesie porz%dkowania stanu
praw ne go grun tów spó# dziel nia
mieszkaniowa pozostanie dysponentem prawa u)ytkowania wieczystego, czy te) b!dzie musia#a wyst%pi* o przeniesienie prawa w#asno"ci grun tu. Tym sa mym wo la
wszystkich cz#onków spó#dzielni
ma znaczenie decyduj%ce i mo)e by* wyra)ona w uchwale walnego zgromadzenia. Nie b!dzie wi!c
ju) decydowa* tylko jeden cz#onek
spó#dzielni o prawach i obci%)eniach
wie lu in nych osób na le )% cych
do spó# dziel ni miesz ka nio wej.
Obecnie ewentualna decyzja spó#dzielni, czy ubiega* si! o nabycie
gruntu, b!dzie poprzedzona przez
analiz! mo)liwo"ci finansowych
pozosta#ych cz#onków.
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Uw!aszczenie lokali
na warunkach spó!dzielni
Sprzeda&
mieszka' zak!adowych
Zmieni si! te) sytuacja osób mieszkaj%cych w lokalach znajduj%cych
si! w budynkach nieodp#atnie przekazanym spó#dzielniom przez przedsi!biorstwa pa&stwowe. Je"li wyst%pili
oni o uw#aszczenie, a proces przekszta#cania jeszcze si! nie zako&czy#,
to obecnie spó#dzielnia mo)e za)%da*
od tych lokatorów pe#nej rynkowej
warto"ci mieszkania. Nie wystarczy – jak do tej pory – zwróci* spó#dzielni tylko nak#ady na utrzymanie lokalu oraz sp#aci* zad#u)enie zwi%zane z op#atami za u)ytkowanie lokalu.
Zdaniem TK wynikaj%ca z art. 48
ustawy o spó#dzielniach mieszkaniowych ingerencja we w#asno"* prywatn% idzie tak daleko, )e nie znajduje nale)ytego konstytucyjnego
uzasadnienia.
Nie ma umorzenia
Spó#dzielnia mieszkaniowa nie b!dzie ju) umarza* nale)no"ci od cz#onka spó#dzielni, który po 23 kwietnia 2001 r. przekszta#ca# spó#dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu we w#asno"*. Finansowe warunki prze-

twierdzonego notarialnie lub s%downie prawa w#asno"ci – musz% powróci* do warunków umów cywilnoprawnych zawartych ze spó#dzielni%
przed wej"ciem w )ycie nowelizacji.
Mo)e to oznacza* du)o wy)sze kolejne raty do sp#acenia.
Sta& cz!onka rady
Mo)na b!dzie pozostawa* cz#onkiem rady nadzorczej d#u)ej ni) przez
dwie kolejne kadencje rady nadzorczej spó#dzielni. Liczb! kadencji oblicza si!, bior%c pod uwag! dotychczasowy sta) cz#onka rady nadzorczej.
W ocenie Trybuna#u uchylony art. 10
ust. 1 ustawy nowelizuj%cej z 2007 roku oznacza# arbitraln% ingerencj!
w stosunki prawne powsta#e w przesz#o"ci. Ponadto kwestionowany przepis narusza konstytucj! równie) poprzez ograniczenie autonomii decyzyjnej cz#onków spó#dzielni, którzy
wcze"niej obdarzyli zaufaniem okre"lonych cz#onków rady nadzorczej,
a mimo to z dniem wej"cia w )ycie niniejszej regulacji mandat niektórych
cz#onków wygas# z mocy prawa (dotyczy to tych, którzy sprawuj% funkcj! d#u)ej ni) kolejn% drug% kadencj!).
Oznacza to ingerencj! w wolno"*

PODSTAWA PRAWNA
' Art. 4 ust. 8, zdanie drugie, art. 35 ust. 21, art. 48 ust. 3 ustawy z 15
grudnia 2000 r. o spó#dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119,
poz. 1116 z pó+n. zm.).
' Art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó#dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 126, poz. 873).
kszta#cania prawa do lokalu okre"lane by#y w indywidualnych umowach zwieranych przez spó#dzielnie
z poszczególnymi cz#onkami.
Trybuna# stwierdzi#, )e ustawodawca ingeruje w prawo nabyte przez
spó#dzielni! mieszkaniow%, a polegaj%ce na roszczeniu sp#aty nale)no"ci okre"lonej w umowie zawartej
z cz#onkiem spó#dzielni. Wobec tego wszyscy ci, którzy sp#acaj% kolejne raty pokrywaj%ce koszty budowy
lokalu i jeszcze nie uzyskali po-

zrzeszania si! nieznajduj%c% uzasadnienia w konstytucyjnej zasadzie proporcjonalno"ci.
KATARZYNA (ACZKIEWICZ
Ww. artyku# publikujemy dzi'ki
%yczliwo&ci i za zgod" redakcji Gazety Prawnej. Gazeta Prawna jest
wiod"cym, miarodajnym ogólnopolskim czasopismem specjalizuj"cym
si' w zagadnieniach prawnych i gospodarczych.
Wi!cej na www. gazetaprawna.pl
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Tak si$ sk!ada, &e w przewa&aj#cej wi$kszo"ci mieszkamy wspólnie w mniejszych lub wi$kszych osiedlowych blokach. Jeste"my wi$c skazani de facto
na wzajemn# kultur$ osobist# s#siadów i przestrzeganie zasad porz#dku domowego.

Ciszej
prosz"
s$siedzie...

Kontynuujemy nasz! rubryk" pt. „Radca prawny odpowiada”. Przypominamy, #e zamieszczamy w niej odpowiedzi na zadawane przez cz$onków i najemców Spó$dzielni pytania w kwestiach prawnych. Pytania mo#na zadawa% tak#e telefonicznie dzwoni!c
na numer telefonu 032 278-67-13 wewn. 47, Dzia$
Cz$onkowski – w ka#dy pi!tek w godz. 10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny Spó$dzielni mgr Bogus$aw Rumas.
Wa&no"* uchwa! Walnego Zgromadzenia
po zmianach ustawy
o spó!dzielniach mieszkaniowych.

A z tym niestety jest ró)nie. Sami dobrze o tym wiemy. Wielu z nas uwa)a,
)e w dobie wolno"ci i demokracji wolno nam prawie
wszystko – wiesza* mokre
pranie na klatkach schodowych, za"mieca* je, wypisywa* na ich "cianach ró)ne
gryzmo#y, g#o"no si! zachowywa*. Cisz! niektórzy traktuj% jako co" uci%)liwego, któr% trzeba jako"
„zlikwidowa*”, zwykle wystarczy pu"ci* g#o"no radio, telewizor lub muzyk!
z innego urz%dzenia elektronicznego. I ju) czujemy si!
naprawd! wyzwoleni z jakichkolwiek zobowi%za&,
nakazów, zakazów itp. A s%siedzi – no có) – je"li si! im
nie podoba to... mog% si!
wyprowadzi*. Taka zwykle
pada odpowied+ na zwraca-

ne uwagi, aby "ciszy* g#o"n%
mu zy k! lub uro dzi no we
"piewy. Niekiedy pomaga
interwencja Stra)y Miejskiej. Ale gdy odjedzie, ha#as za "cian% zwykle powraca z tak% sam% g#o"no"ci%. I tak sami stwarzamy
sobie ma#e piekie#ko, bo
wkurzony s%siad szuka rewan)u w innej formie. Czy
mo)e jednak by* inaczej?
Osobi"cie znam wiele klatek
schodowych w których jest
cicho i schludnie. Ustawione s% tam kwiatki na parapetach okien, a radio gra tylko
na u)ytek jego w#a"ciciela.
Ich mieszka&cy ju) dawno
doszli do wniosku, )e tak si!
mieszka przyjemniej. Czego )yczymy wszystkim tym,
którzy jeszcze maj% problemy z okre"leniem granic
swej wolno"ci...

Nowa Rada Nadzorcza
GSM „Luiza”
W dniu 6 lipca 2009 r. odby!o si$ ukonstytuowanie nowo wybranej na Walnym Zgromadzeniu
Cz!onków w cz$"ciach Rady Nadzorczej naszej
Spó!dzielni. Rada sk!ada si$ z 9 cz!onków. Przewodnicz#cym Rady zosta! Marian Mazur, a Vice Przewodniczym Rady – Jerzy Muc. Sekretarzem Rady
– Stanis!aw Kowalski.
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Ustawa z 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spó#dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw – art. 83 ust. 9 skomplikowa#a procedury podejmowania uchwa# przez Walne Zgromadzenie Cz#onków
Spó#dzielni, je)eli zosta#o ono podzielone na cz!"ci.
Uchwa#! uwa)a si! za podj!t%, je)eli by#a poddana pod g#osowanie wszystkich cz!"ci Walnego Zgromadzenia, a za uchwa#% opowiedzia#a si! wymagana w ustawie lub statucie wi!kszo"ci ogólnej liczby
cz#onków uczestnicz%cych w Walnym Zgromadzeniu.
Jednak)e w sprawach likwidacji spó#dzielni, przeznaczenia maj%tku pozosta#ego po zaspokojeniu zobowi%za& likwidowanej Spó#dzielni, zbycia nieruchomo"ci,
zbycia zak#adu lub innej wyodr!bnionej jednostki organizacyjnej do podj!cia uchwa#y konieczne jest, aby
w posiedzeniach wszystkich cz!"ci Walnego Zgromadzenia, na których uchwa#a by#a poddana pod g#osowanie, uczestniczy#a #%cznie co najmniej po#owa ogólnej liczby uprawnionych do g#osowania, chyba, )e statut stanowi inaczej.
Jaki lokal rozumiemy pod poj$ciem
lokalu zamiennego
Pod poj!ciem lokalu zamiennego nale)y rozumie* lokal znajduj%cy si! w tej samej miejscowo"ci, w której
po#o)ony jest lokal dotychczasowy, wyposa)ony w co
najmniej takie urz%dzenia techniczne, w jakie by# wyposa)ony lokal u)ywany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas u)ywanym. Warunek ten uznaje si! za spe#niony, je)eli na cz#onka gospodarstwa domowego przypada 10m2 powierzchni
#%cznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20m2 tej powierzchni. Prawo do lokalu zamien ne go ure gu lo wa ne jest w art. 11 usta wy
z 21.06.2001 r. O ochronie praw lokatorów i zmianie
kodeksu cywilnego. Dotyczy to mi!dzy innymi takich
przypadków, kiedy w#a"ciciel lokalu wypowiada najemcy lokal z przyczyn nie zawinionych przez najemc!, wzgl!dnie kiedy wypowiedzenie umowy najmu nast!puje w zwi%zku z konieczno"ci% jego opró)nienia
spowodowanego rozbiórk% lub remontem.
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WYKAZ W

zg!oszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Cz!onków

I ICH REA
Doko!czenie ze str. 7

26. Wyczyszczenie studzienek ul. Solidarno"ci 28 – 30.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Studzienki, które nale)% do GSM „Luiza” zostan% wyczyszczone do ko&ca wrze"nia br.

33. Ul. Kobyli&skiego 4/4 – naprawa rynny na dachu,
naprawa schodów od strony podwórza przy ulicy.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Niezb!dny zakres prac zostanie wykonany przed
okresem zimowym.

27. Usuni!cie go#!bi z kominów ul. Solidarno"ci 30c.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

34. Ul. Korczoka 72b/3 – za#atanie dziury w drodze
osiedlowej przy bloku.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Po przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono
sta#ej obecno"ci go#!bi we wskazanym miejscu.

Poniewa) teren nie jest w#asno"ci% GSM „Luiza”, wys#ano stosowne pismo do Urz!du Miejskiego w Zabrzu.

28. Usuniecie p!kni!* schodów ul. Solidarno"ci 30c.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

35. Pierwokup dla posiadaczy gara)y na rzecz
mieszka&ców przy ul. Bielszowickiej 91 nr dzia#ki 417/20.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Prace z tym zwi%zane s% w trakcie realizacji.
29. Naprawa podestów i schodów przy wej"ciu
do klatek schodowych ul. Solidarno"ci 28–30.
G#osowa#o 8, za 8, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Prace z tym zwi%zane s% w trakcie realizacji.
"""
W czwartej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które
odby!o si$ 18.06.2009 r. w Zabrzu cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:
30. Ul. Kobyli&skiego 2/1 – komisyjnie wyja"ni* spraw! obni)onego stropu w #azience.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono zasadno"ci
ww. wniosku.
31. Ul. Janika 21a/10 – pomalowanie drzwi wej"ciowych i okien w klatkach schodowych.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Brak odpowiednich "rodków na funduszu remontowym
ww. budynku.
32. Sprawa pustostanu od 10 lat, ul. 1-go Maja 30/7,
na pierwszym pi!trze
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wy)ej wymieniony pustostan zosta# wystawiony
na przetarg i sprzedany w 2002 r.
10

Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.
36. Ul. Korczoka 85/5 – zobowi%za* Zarz%d GSM
do przedstawienia w biuletynie Cz#onkom Spó#dzielni
o zasadno"ci ponoszonych przez nich kosztów wykonywanych termomodernizacji budynków.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Zasadno"* ponoszonych przez cz#onków GSM „Luiza” kosztów przeprowadzanych termomodernizacji budynków mieszkalnych wynika z faktu, )e ka)de mieszkanie z chwil% wyodr!bnienia zostaje obci%)one wielko"ci% nak#adów poniesionych na modernizacje i remonty – proporcjonalnie do wielko"ci udzia#ów. Koszt
ww. robót jest pokrywany z funduszu remontowego
Spó#dzielni. Gdy wp#aty na ten fundusz s% mniejsze
od poniesionych kosztów, zachodzi konieczno"* pokrycia ró)nicy. W przypadku cz#onków Spó#dzielni ró)nica ta pomniejszona jest o wp#at! z tytu#u ustanowienia spó#dzielczego w#asno"ciowego prawa do lokalu.
Cz#onkowie GSM „Luiza” którzy jednorazowo wp#ac% wyliczon% kwot! poniesionych nak#adów, zostaj%
zwolnieni z wp#at na fundusz remontowy do czasu ca#kowitego pokrycia poniesionych nak#adów przez dan% nieruchomo"* lub zbilansowania kwoty wp#aconej
z nale)nymi odpisami na fundusz remontowy w tej nieruchomo"ci. Istnieje równie) mo)liwo"* sp#aty na dotychczasowych zasadach poprzez fundusz remontowy – po spisaniu odpowiedniej umowy cywilno – prawnej z GSM „Luiza”.
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WNIOSKÓW
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ALIZACJA
37. Ul. Korczoka 83 – wniosek o podwy)szenie, zadaszenie i wi!ksz% estetyk! "mietnika.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa jest w toku za#atwiania z MPGK Zabrze.
38. Ul. Buchenwaldczyków 20a/7 – zrobienie chodnika do "mietnika i jego o"wietlenie.
G#osowa#o 19, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wnioskowany zakres prac zostanie wykonany do ko&ca pa+dziernika br.
"""
W pi#tej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 22.06.2009 r. w Zabrzu cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:
39. Dzia#ka 417/20 ul. Bielszowicka 91-d – pierwokup dla u)ytkowników gara)y.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.
40. Dzia#ka nr 1923/65 ul. Kalinowa – Leszczynowa 29
(dzier)awa gruntu pod istniej%cy sklep) – pierwokup.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa jest w trakcie realizacji.
41. Ul. Kalinowa 11c – utwardzenie zatoczki przy klatce Kalinowa 11c.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa jest w trakcie realizacji.
42. Ul. Kalinowa 15/13 – dlaczego budynek ma by*
ocieplony tylko z trzech stron skoro pó#nocna strona jest
ocieplona cienka warstw% styropianu.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Budynek zostanie docieplony zgodnie z now% procedur% finansowania i realizacji termomodernizacji.
43. Ul. Agrestowa 3/14 zakaza* lokatorom nadu)ywania g#o"no"* sprz!tu RTV itp. (opisa* w biuletynie problem).
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (43) 2009
#

O problemie kultury wspó#)ycia piszemy na str. 9 niniejszego wydania Biuletynu.
44. Ul. Kalinowa 15b/9 wyasfaltowanie chodnika
przed budynkiem.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wniosek zrealizowano.
45. Ul. Kalinowa 11b/15 jest inwalid% II grupy (ko&czyny dolne i kr!gos#up) i przy okazji uwzgl!dni* podjazd, prosi o jego powi!kszenie z uwzgl!dnieniem jego osoby (2 pojazdy)
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wniosek jest w trakcie realizacji.
46. Ul. Agrestowa 3/14 – po remoncie – docieplenie
domu, od 4 lat istnieje problem zalewania piwnic – wniosek o jego usuni!ciu.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Do ko&ca pa+dziernika br. zostanie naprawiona opaska wokó# budynku oraz sprawdzona dro)no"* kanalizacji deszczowej.
47. Ul. Olchowa 11/6 – wniosek o narysowanie koperty na parkingu przy budynku dla lokatora – inwalidy Pana Zaniewskiego.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Po uzyskaniu zgody pozosta#ych wspó#mieszka&ców, koperta zostanie namalowana.
48. Ul. Korczoka 60 – budynek znajduje si! na zakr!cie, brak drogi dojazdowej wjazd przez chodnik, który
uniemo)liwia dojazd samochodów uprzywilejowanych
równie) brak oznakowa& zakazu wjazdu dla lokatorów.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wy)ej wymieniony chodnik jest przystosowany
do wjazdu pojazdów uprzywilejowanych.
49. Ul. Orzechowa 8/20 – wniosek o ocieplenie ca#ego bloku.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Z powodu braku "rodków finansowych na funduszu
remontowym ww. nieruchomo"ci nie jest obecnie
mo)liwe zrealizowanie ww. wniosku.
Doko!czenie na str. 12
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50. Ul. Kalinowa 11e/6 – uzupe#ni* brakuj%ce skrzynki na reklamy, monta) brakuj%cej tablicy og#osze&, wymiana g#ównych drzwi wej"ciowych w klatkach, poprawienie odpadaj%cych tynków na cz!"ci ocieplonych wiatro#apach, likwidacja eternitów jako priorytet, doko&czy*
ocieplenie budynku, brak anten AZART, za które p#acimy, urz%dzenia elektryczne w piwnicach do w#a"ciwego zabezpieczenia, #%cznie z kluczami awaryjnymi zamykanymi pod szklana os#on%, poprawa estetyki i czysto"ci piwnic i wokó# budynku.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Zlecono systematyczne uzupe#nianie brakuj%cych
skrzynek.
Tablica og#osze& jest w trakcie realizacji.
Wymiana drzwi w trakcie realizacji.

Wystawiono zlecenie na naprawienie uszkodzonych
tynków.
Eternit zostanie usuni!ty w trakcie termomodernizacji budynku.
Docieplanie budynku nast%pi zgodnie z procedur% finansowania i realizacji termomodernizacji budynków.
Nie s% pobierane op#aty za anteny AZART
Obecnie jest rozpatrywany odpowiedni system zabezpiecze&.
51. Ul. Olchowa 11/6 – uszkodzony czujnik temperatury w#%czania kaloryferów.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Usuni!to awari! czujnika.
52. Ul. Kalinowa 13/1 – wniosek o monta) automatycznego wy#%cznika "wiat#a na klatce schodowej

Budowa miejsc postojowych dla osób niepe#nosprawnych przy ul. Kalinowej 11 w Zabrzu.
12
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ALIZACJA
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wniosek w trakcie realizacji.
53. Ul. Orzechowa 6/3 – wniosek o wymian! drzwi
wej"ciowych.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Zlecenie wymiany drzwi zosta#o uruchomione.
54. Ul. Kalinowa 11c/8 – wniosek o za#atanie dziur
w asfalcie przy wej"ciu z ulicy do budynku.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wniosek w trakcie realizacji.
55. Ul. Kalinowa 13b/3 – uszczelnienie strony wschodniej (balkonowej) ze wzgl!du na du)% wilgotno"* w ca#ej linii pionowej od dachu do parteru – pi!ciu lokatorów potwierdzi#o wilgotno"* z tej strony od mieszkania
w gór!.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa zostanie za#atwiona w trakcie wykonywania
termomodernizacji budynku.
56. Ul. Kalinowa 11b/4 – wniosek o rozwi%zanie problemu z nieczysto"ciami po zwierz!tach.
G#osowa#o 20, za 20, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wys#ano pismo do Stra)y Miejskiej w Zabrzu.
"""
W szóstej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 24.06.2009 r. w Zabrzu cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:
57. Dzia#ka 417/20 ul. Bielszowicka 91–d wniosek
o prawo pierwokupu dla w#a"cicieli gara)y.
G#osowa#o 22, za 21, przeciw 0, wstrzyma#o si' 1
Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.
58. Dzia#ka 1923/65 ul. Kalinowa – wniosek o prawo
pierwokupu dla dzier)awcy dzia#ki.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa jest w trakcie realizacji.

59. Wykona* drog! dojazdow% do ul. Mikulczyckiej 4/4a.
G#osowa#o 22, za 17, przeciw 1, wstrzyma#o si' 4
Urz%d Miejski w Zabrzu potwierdzi# zamiar wykonania ww. drogi.
60. Pod#%czenie nitki ciep#owniczej do budynku
przy ul. Mikulczyckiej 4/4a.
G#osowa#o 22, za 16, przeciw 0, wstrzyma#o si' 6
Zostanie wykonane po zgromadzeniu na funduszu remontowym odpowiednich "rodków finansowych.
61. Ul. Wolno"ci 220 wykonanie ogrodzenia i bramy
wjazdowej plus wykonanie piaskownicy plus o"wietlenia na podwórku.
G#osowa#o 22, za 19, przeciw 0, wstrzyma#o si' 3
Spó#dzielnia nie wykonuje grodzenia budynków, które wcze"niej nie by#y ogrodzone. O"wietlenie i piaskownica zostan% wykonane po wcze"niejszej zgodzie wi!kszo"ci mieszka&ców budynku.
62. Ul. 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a.
- wykonanie nowych drzwi wej"ciowych zewn!trznych 4 szt.,
- wykonanie nowych okien w klatkach schodowych
wg. potrzeb,
- malowanie klatek schodowych "cian, sufitów, lamperii, schodów,
- wykonanie ogrodzenia trawnika przed domem
przy ul. 3-go Maja 35a – 37a,
- wyrównanie drogi dojazdowej na podwórze i na podwórzu,
- wykonanie ogrodzenia stalowego na podwórzu
mi!dzy posesj% 3-go Maja 35,35a, 37, 37a, a posesj% przylegaj%cego Roosevelta 2,4,
- naprawa elewacji budynków.
G#osowa#o 22, za 22, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Wykonanie nowych drzwi wej"ciowych zewn!trznych 4 szt., – po wykonaniu wizji lokalnej stwierdzono, )e drzwi s% dobre.
Wykonanie nowych okien w klatkach schodowych wg.
potrzeb, – wniosek w trakcie realizacji.
Malowanie klatek schodowych "cian, sufitów, lamperii, schodów. - Prace te wykonuje si! zgodnie z z harmonogramem robót malarskich.
Wy ko na nie ogro dze nia traw ni ka przed do mem
Doko!czenie na str. 14
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przy ul. 3-go Maja 35a – 37a, – za zgod% wi!kszo"ci
mieszka&ców zostanie zabezpieczony wjazd na zaplecze posesji.
Wyrównanie drogi dojazdowej na podwórze i na podwórzu, – droga dojazdowa jest w dobrym stanie.
W nawierzchni zostan% zlikwidowane istniej%ce zag#!bienia.
Wykonanie ogrodzenia stalowego na podwórzu mi!dzy
posesj% 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a, a posesj% przylegaj%cego Roosevelta 2, 4, – za zgod% wi!kszo"ci mieszka&ców zostanie zabezpieczony wjazd na zaplecze posesji.
Naprawa elewacji budynków, – naprawa zostanie wykonana w niezb!dnym zakresie.
63. Wniosek o eksmisj! uci%)liwego s%siada.
G#osowa#o 22, za 0, przeciw 0, wstrzyma#o si' 22
Eksmisje s% wykonywane zgodnie z obowi%zuj%cym
prawem.
64. Wniosek o eksmisj! uci%)liwego s%siada.
G#osowa#o 22, za 4, przeciw 0, wstrzyma#o si' 18
Eksmisje s% wykonywane zgodnie z obowi%zuj%cym
prawem.

67. Dzia#ka nr 417/20 przy ul. Bielszowickiej 91 (dzia#ka budowlana) dojazd do gara)y – zastrze)enie pierwokupu tej dzia#ki.
G#osowa#o 16, za 9, przeciw 0, wstrzyma#o si' 7
Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.
68. Dzia#ka 1923/65 przy ul. Kalinowej – dzier)awca obecny zastrzega sobie prawo pierwokupu tej
dzia#ki.
G#osowa#o 17, za 13, przeciw 0, wstrzyma#o si' 4
Sprawa w toku realizacji.
69. Wniosek o wyszczególnienie w kwocie czynszu wysoko"ci kwoty poniesionej na wyp#aty dla Zarz%du oraz
na utrzymanie pracowników Spó#dzielni (w tej chwili
kwota ta uwzgl!dniona jest w op#acie eksploatacyjnej).
G#osowa#o 18, za 16, przeciw 0, wstrzyma#o si' 2
W kwo cie czyn szu wszystkie kosz ty oso bo we
wynosz% "rednio 60 groszy w przeliczeniu na 1 metr
kw. powierzch ni u)ytkowej.

65. Ul. Wolno"ci 220a wyburzenie szopy (rupieciarni) w podwórku przy ul. Wolno"ci 220 a.
Opuszczenie pomieszczenie w piwnicy, gdzie znajduje si! g#ówny dop#yw wody oraz licznik wody, zajmowanego bezprawnie przez lokatora.
G#osowa#o 22, za 13, przeciw 0, wstrzyma#o si' 9

W ósmej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 29.06.2009 r. w Zabrzu cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:

Ze wzgl!du na brak op#at od korzystaj%cego – szopa
zostanie rozebrana do ko&ca pa+dziernika br.
Pomieszczenie to zostanie przej!te przez Spó#dzielni!
do ko&ca pa+dziernika br.

70. Dzia#ka 417/20 przy ul. Bielszowickiej 91 droga
dojazdowa do gara)y – w#a"ciciele zastrzegli prawo pierwokupu.
G#osowa#o 29, za 29, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

"""
W siódmej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 25.06.2009 r. w Zabrzu cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:
66. Ul. Pordzika – Wniosek o wybudowanie i modernizacj! ju) istniej%cych placów zabaw.
G#osowa#o 17, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 2
Raz do roku jest przeprowadzany remont placów zabaw nale)%cych do GSM „Luiza”.
14

"""

Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y
przy ul. Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww. dzia#ki.
71. Dzia#ka nr 1923/65 ul. Kalinowa – dzier)awca nieruchomo"ci zastrzeg# prawo pierwokupu.
G#osowa#o 29, za 29, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa jest w trakcie realizacji.
72. Ul. Kawika 24, 26, 28 – wniosek o docieplenie ww.
budynków oraz specjalistów w sprawie nowych technik
docieplania budynku.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (43) 2009
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ALIZACJA
G#osowa#o 29, za 29, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Trwa procedura zwi%zana z realizacj% termomodernizacji budynku.

79. Wy ja "ni* dla cze go lo kal miesz kal ny nr 1
przy ulicy Korczoka 59d jest pustostanem od d#ugiego czasu.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
27.05. br. mieszkanie zosta#o przekazane do Spó#dzielni przez ostatniego najemc!.

"""
W dziewi#tej cz$"ci Walnego Zgromadzenia, które odby!o si$ 30.06.2009 r. w Zabrzu cz!onkowie zg!osili nast$puj#ce wnioski:
73. Zadaszenie "mietnika przy ul. Korczoka 59e.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Spra wa jest w trak cie uzgad nia nia z MPGK Za brze.
74. Zagospodarowanie dzia#ki nr 2119/59 – teren
przy ul. Korczoka 59e.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Dzia#ka nie jest w#asno"ci% Spó#dzielni.
75. Mycie lamperii i luksferów w ganku Korczoka 59e
oraz w klatce schodowej.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Przekazano do realizacji firmie Joker.
76. Wnioskowa* do MPGK o estetyczne pojemniki
na segregacje odpadów przy ul. Korczoka 59e.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa w trakcie uzgadniania z MPGK Zabrze.
77. Usun%* przyczyn! zalegania wody po opadach
na chodniku od strony szczytowej bloku i w lewo przy ul
Korczoka 59e.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Przyczyna zalegania wody zostanie usuni!ta do ko&ca
wrze"nia br.

80. Za zaniedbania firmy „Joker” swoich obowi%zków stosowa* kary pieni!)ne.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Umowa zawarta z ww. firm% przewiduje takie sankcje.
81. Dzia#ka nr 417/20 przy ul, Bielszowickiej 91 – w#a"ciciele zastrzegli prawo pierwokupu.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Komitet na rzecz wykupu drogi dojazdowej do gara)y przy ulicy Bielszowickiej z#o)y# wymagane dokumenty. Obecnie w opracowaniu jest wycena warto"ci ww.
dzia#ki.
82. Dzia#ka nr 1923/65 przy ul. Kalinowej – dzier)awca zastrzeg# sobie prawo pierwokupu.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Sprawa w trakcie realizacji.
83. Pro"ba o wyja"nienie drogi wyjazdowej do budynku przy ul. Korczoka 57.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
Mimo wielokrotnych rozmów z Urz!dem Miejskim
w Zabrzu, nie ma mo)liwo"ci wykonania ww. drogi, poniewa) brak uregulowanego stanu prawnego tej nieruchomo"ci.
84. Zamontowanie sygnalizacji "wietlnej na skrzy)owaniu przy ul. Wyciska i Korczoka.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0
W tej sprawie ponowiono wniosek do Urz!du Miejskiego w Zabrzu.

78. Informowa* na bie)%co w biuletynie GSM o warto"ci lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu i wystawionych do przetargu.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

85. Docieplenie budynku przy ul. Porzeczkowej
od 1 – 5.
G#osowa#o 15, za 15, przeciw 0, wstrzyma#o si' 0

Realizacja tego wniosku naruszy#aby zasady tajemnicy handlowej.

Roboty termomodernizacji b!d% wykonane zgodnie
z przyj!t% procedur%.
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KRZYÓWKA Z HASEM

 Adres Spódzielni:
41-800 Zabrze, Wolnoci 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65; 508 091-553
 Administracja Spódzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00
 Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
 Dzia Ksigowoci: wew. 42
 Dzia Czynszów: wew. 31 i 32
 Dzia Wodny: wew. 38,
 Dzia Windykacji: wew. 46
 Dzia Remontowo-Budowlany:
wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622
 Dzia Czonkowski: wew. 47 i 48
 Radca Prawny: wew. 47
(roda, pitek 13.00-14.00)
 Telefon awaryjny: 508 091-556
 W dni wolne od pracy dodatkowy
telefon awaryjny: 508 091-563

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. kondygnacja nad piwnic. 6. targowisko. 9. mara. 10. przyjcie z okazji zawarcia maestwa.
11. radiolokator. 12. posada, zarobkowanie. 15. do wytwarzania czekolady.
18. specjalista w zakresie ekologii. 21.
dwanacie sztuk. 22. staa opata urzdowa. 23. skarbiec bankowy. 24. poziomy ruch powietrza. 25. rozgrywka.
28. przewrócenie si. 32. poywienie
dla zwierzt. 34. w zeszycie do matematyki. 35. niejedna w parku. 36. maa tuba jako opakowanie elu. 37.
powszechnie obowizujcy akt prawny. 40. górna cz zoa znajdujca
si w strefie wietrzenia. 43. centralne
miejsce w cyrku. 46. cylindryczny
zwój kartonu. 47. zebranie pewnej
liczby osób. 48. cynaderki. 49. wynagrodzenie pienine za prac. 50. mionik, zwolennik czego.
Pionowo: 2. droga wysadzana
z obu stron drzewami. 3. zdenerwowanie przed wystpem. 4. czepia si

ISTOTNE TELEFONY:
 Biuro numerów: 118 913;
 Midzymiastowa: 9050

psiego ogona. 5. sposób zaradzenia
czemu. 6. tymczasowy budynek. 7.
prosty stoek drewniany. 8. ptak drapieny wikszy od sokoa. 13. przezorno, rozsdek. 14. rodkowa
cz czego. 15. suy do czenia
elementów konstrukcji budowlanej.
16. chwast zboowy. 17. trawa koszona po raz drugi. 19. dramat muzyczny. 20. pole w zakrtach wijcej
si rzeki. 26. miejsce zamieszkania.
27. ozdoba kapelusza myliwskiego.
29. wart Paca. 30. porcja, doza. 31.
pokrywa na zawiasach. 32. gdy go
mamy to kichamy. 33. awantura. 37.
wrztek, war. 38. komplet kart do
gry. 39. w azience. 41. poranna,
wieczorna i polarna. 42. due pudeko. 44. waluta krajów eurolandu. 45.
imi eskie.
***
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadz rozwizanie - przysowie polskie.

Wydawca: Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolnoci 412.
Redaguje: Zespó.
Nakad 5700 egz.

 ZABRZE
 Pogotowie Ratunkowe: 999;
032-271-19-13
 Policja: 997; 032-277-92-55
 Stra Poarna: 998; 032-271-20-20
 Stra Miejska: 986; 032-271-80-52
 Pogotowie Energetyczne: 991;
032-303-09-91
 Pogotowie Gazowe: 992;
032-244-22-96
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
032-271-31-15
 Pogotowie Ciepownicze:
032-788-03-61
 Pogotowie Dwigowe:
tel. 032-271-62-62
 Pomoc Drogowa: 032-271-39-15
 RUDA LSKA
 Pogotowie Ratunkowe: 999;
032-248-60-57
 Policja: 997; 032-244-92-55
 Stra Poarna: 998; 032-244-70-60
 Stra Miejska: 986; 032-248-62-81
wew. 001
 Pogotowie Energetyczne:
991; 032-303-09-91
 Pogotowie Gazowe: 992;
032-244-22-96
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
032-244-34-51
 Pogotowie Ciepownicze:
032-248-27-51
 Carbo-Energia: 032-248-12-35
 Pogotowie Dwigowe:
tel. 032 271-62-62
 Pomoc Drogowa: 032-242-26-74

