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W GSM „Luiza” odbyło się

Dziś w numerze:
❐ Najważniejsze jest
spółdzielcze dobro
czytaj str. 6-7

❐ Bunt lokatorów czy
zacietrzewienie grupy osób?
czytaj str. 7

❐ Protokół z obrad Walnego
Zgromadzenia Członków
GSM ,,Luiza” w częściach
czytaj str. 2-5, 8

Walne Zgromadzenie
Członków w częściach
Każd e Waln e Zgrom ad zen ie
Członków w częściach otwierał
członek Rady Nadzorczej naszej
Spółdzielni,po czymnastępowała
częśćorganizacyjna,tzn.wyłanianoprezydiumWZCzw częściach,
przyjmowanoporządekobrad(jegotreśćpublikujemyna str. 2).
Po stwierdzeniuprawidłowości
zwołaniaWZCzw częściachoraz

nowo przyjęci w poczet członkównaszejSpółdzielniorazczłonkow ie, któr zy nal eż ą równ ież
do Stowarzyszenia„Luiza”–w towarzystwie swoich tzw. „doradców”.Bylioni nastawieniroszczeniowo i ślepo posłuszni swoim
„doradcom”.Dowodemna tojest
firmowanie przez nich projektu
uchwaływ którejzapisano,iżPre-

jego zdolności do podejmowania
uchwał,wyłanianoKomisjeSkrutacyjnąi Wnioskową.
W spo tka niach tych wzię ło
łącznie udział 469 osób, tj. nieco
ponad 25% z ogólnej liczby 1732
uprawnionych. Należy przyjąć,
że zde cy do wa na więk szość
(ok. 75% członków) uznała swoją obecność za zbędną, ponieważ
Spółdzielnia funkcjonuje prawidłowo – zaspakajając ich potrzeby w stopniu co najmniej wystarcza ją cym. Dlat eg o wśród
uczestników WZCz przeważali

zesem naszej Spółdzielni może
być osob a bez jak ichk olw iek
uprawnień,doświadczeniai wiedzy
fachowej. To tak jakby wsiąść
do samolotui wyrazićzgodę,aby
za jego sterami zasiadła po raz
pierwszyosobabezjakichkolwiek
uprawnieńi umiejętności.Wynika
ztego,żetenżeprojektuchwały
promowaćmiałstanowiskoPrezesa
dla „doradców” Stowarzyszenia,
w osobach pp. Malanowskiego
i Szostaka,nieposiadającychja-

❐ Wykaz wniosków
zgłoszonych w czasie
Walnego Zgromadzenia
Członków GSM ,,Luiza”
czytaj str. 8-11

W dniach od 16 do 29 czerwca
br. w Hali Sportowej „Pogoń”
w Zabrzu oraz w Hali Sportowej
„Zgoda” w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach odbyło się w dziewięciu częściach Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
W porządkuobradWalnegoZgromadzeniaCzłonkówznalazłysięm.
in.: zat wierd zen ie spraw ozd ań
z działalności Rady Nadzorczej,
działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2009
rok. Podjęto też szereg uchwał
(ich pełn ą treść pub lik uj em y
na str. 5). Każdorazowo WZCz
w częściach kończono głosowaniemnad zgłoszonymiprzezczłonkównaszejSpółdzielniwnioskami.
Ichtreśćpublikujemyna str. 8-11.

Dokończenie na str. 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” w częściach,
w dniach 16-29.06.2010 r.:
1. OtwarcieZebraniaprzezczłonkaRadyNadzorczejGSM„Luiza”.
2.WybórPrezydiumZebraniaw składzie:Przewodniczący,Sekretarz
i dwóchAsesorów.
3.PrzyjęcieporządkuobradWalnegoZgromadzeniaCzłonkóww częściach.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Członków w częściach oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
5.WybórKomisjiSkrutacyjneji Wnioskowej.
6.Podjęcieuchwałdotyczącychnieruchomościprzyulicach:
●Leszczynowej 4,
●Korczoka 57.
7.SprawozdanieRadyNadzorczejz działalnościza rok 2009.
8.SprawozdanieZarząduz działalnościGSM„Luiza”za rok 2009.
9.SprawozdaniefinansoweGSM„Luiza”za rok 2009,wrazz przedstawieniemopiniibiegłegorewidentaz przeprowadzonegobadania.
10.Sprawozdaniez przeprowadzonejlustracji.
11.Dyskusjanad sprawozdaniami.
12.Podjęcieuchwał:
●w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2009,
● w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za rok 2009,
● w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza rok 2009,
● w sprawieprzyjęciawnioskuz przeprowadzonejlustracji,
● w sprawiepodziałuzyskuza rok 2009,
● w sprawieudzieleniaabsolutoriumZarządowi,
● w sprawiezatwierdzeniazmianw statucie,
●w sprawieoznaczenianajwyższejsumyzobowiązań,jakąSpółdzielniamożezaciągnąć,
●uchwałyzaproponowaneprzezczłonkówSpółdzielni.
13.Wolnewnioski,zapytania–dyskusja.
14.Zamknięcieobrad.

Walne
Zgromadzenie
Dokończenie ze str. 1

kichkolwiekuprawnieńdo zarządzaniaSpółdzielniąmieszkaniową.
Wśród 469 osób, które wzięły
udziałw WZCz,było 184członków
przyjętychw 2010r.Ichrolapolegałagłówniena destruktywnymdziałaniu,poprzezświadomewprowadzanieczłonkówSpółdzielniw błąd
czy też siłowe wprowadzanie
nieuprawnionych osób, jak to
miało miejsce na I części WZCz
w dniu 16.06.br.CzłonkowieStowarzyszeniamanipulowaniprzezswoich tzw. „doradców” wielokrotnie
głosowalina szkodęSpółdzielnitzn.
przeciwwłasnyminteresom.Przykłademtegosąichgłosowaniaprzeciw
podziałowizyskuza 2009r.i przeciwmożliwościprzeniesienialokali
w odrębnąwłasnośćw nieruchomościachprzy ulicachLeszczynowej 4
i Korczoka 57.Niekierowalisięoni
dobrem ogólnym Spółdzielni ani
nawetwłasnym,tylkogłosującwedleinstrukcjizapisanejna kartkach
rozdanychimprzezStowarzyszenie.
Z powodu bardzo dużej objętości Protokołu z obrad Walnego
Zgromadzenia Członków GSM
„Luiza” w częściach, poniżej publikujemy jego obszerne fragmenty.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” w Zabrzu w częściach,
które odbyło się w dniach 16-29.06.2010 r.
(Fragmenty)
I.
Zgodnie z art. 38 § 1, 2 oraz art. 39 § 1 ustawy
z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze
w związku z art. 8³ pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000
r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r.
Nr 119 poz. 1116), w dniach 16-29.06.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu
w częściach.
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II.
Każda z części wybrała Prezydium Zgromadzenia.
W skład Prezydium pierwszej części Walnego
Zgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: ZygmuntKoczor
Sekretarz:
ArkadiuszMróz
Asesor:
GrzegorzStaniszewski
Asesor:
SławomirDetmer
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W składPrezydiumdrugiejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: JanuszPawlik
Sekretarz:
PiotrJanoszka
Asesor:
JózefKowalski
Asesor:
SzczepanMermer

III.
Nad przyjęciem porządku obrad Walnego
Zgromadzenia głosowało:
Ogółem uprawnionych – 463, za – 244, przeciw–139,wstrzymałosię–80.
WalneZgromadzenieprzyjęłoporządekobrad.(Od
red. – jego pełną treść publikujemy na str. 2).

W składPrezydiumtrzeciejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
IV.
Przewodniczący: KrzysztofMalanowski/
Następujące części Walnego Zgromadzenia wybraSebastianBieńkowski*
ły Komisję Skrutacyjną, Wnioskową:
Sekretarz:
BarbaraDąbrowska
Asesor:
BronisławLotawiec
W składKomisjiSkrutacyjnejpierwszejczęściWalAsesor:
JózefHebliński
negoZgromadzeniaweszli:
W składPrezydiumczwartejczęściWalnegoZgro- Przewodniczący: KazimierzGonsior
Sekretarz:
RyszardMadej
madzeniaweszli:
Członek:
LudwikTopka
Przewodniczący: ZenonNowik
W składKomisjiWnioskowejpierwszejczęściWalSekretarz:
JerzyWojtyra
negoZgromadzeniaweszli:
Asesor:
BogusławBączek
Przewodniczący: IreneuszWiszniewski
Asesor:
Katarzyna Śmistek
Sekretarz:
StanisławSuliga
-------------------W składPrezydiumpiątejczęściWalnegoZgroma- Członek:
dzeniaweszli:
W składKomisjiSkrutacyjnejdrugiejczęściWalPrzewodniczący: MarekPrzegendza
negoZgromadzeniaweszli:
Sekretarz:
ZbigniewZając
Przewodniczący: WaldemarDomagala
Asesor:
WojciechKonieczny
Sekretarz:
AntoniSawicki
Asesor:
KazimierzLeksowski
Członek:
JózefGaweł
W składPrezydiumszóstejczęściWalnegoZgromaW składKomisjiWnioskowejdrugiejczęściWaldzeniaweszli:
negoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: BekRoman/MargitCyrazy*
Przewodniczący: KazimierzKowalik
Sekretarz:
BarbaraSodzawiczna
Sekretarz:
SebastianMróz
Asesor:
MargitCyrazy/BekRoman
Członek:
--------------------Asesor:
ReinhildeRozumek
W składPrezydiumsiódmejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: BogusławSerniak
Sekretarz:
TeresaŻydek
Asesor:
Krystyna Klenczar
Asesor:
KrzysztofZimończyk
W składPrezydiumósmejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: KrzysztofSkubacz
Sekretarz:
GrzegorzDraheim
Asesor:
MirosławKrawczyk
Asesor:
MirosławZwrytek
W skład Prezydium dziewiątej części Walnego
Zgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: EugeniuszJarczyk
Sekretarz:
CecyliaBerbeś
Asesor:
ZygfrydHadula
Asesor:
PiotrGans
* Z uwagi na nieumiejętność prowadzenia obrad, na wniosek zebranych dokonano zmiany Przewodniczącego Prezydnium.
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W składKomisjiSkrutacyjnejtrzeciejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: BogusławaKarlińska
Sekretarz:
StanisławKowalski
Członek:
DariuszBorkowski

W składKomisjiSkrutacyjnejszóstejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: AnetaWalach
Sekretarz:
JanuszCylny
Członek:
AndrzejZawadzki

W składKomisjiWnioskowejtrzeciejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: JolantaMosińska
Sekretarz:
SylwiaMolata
Członek:
MarekBanaś

W składKomisjiWnioskowejszóstejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: StanisławKońca
Sekretarz:
RyszardAdler
Członek:
---------------------

W składKomisjiSkrutacyjnejczwartejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: BogdanTwers
Sekretarz:
TadeuszPlichta
Członek:
---------------------

W składKomisjiSkrutacyjnejsiódmejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: Anna Galwas
Sekretarz:
IzabelaBorecka
Członek:
Iwona Meredyk

W składKomisjiWnioskowejczwartejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: MariaSzafran
Sekretarz:
DariuszBartoszek
Członek:
---------------------

W składKomisjiWnioskowasiódmejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: JanFederowicz
Sekretarz:
MuszyńskiMirosław
Członek:
---------------------

W składKomisjiSkrutacyjnejpiątejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: LudmiłaSegieda
Sekretarz:
BeataGrzegorczyk
Członek:
ZbigniewKuźmik
W składKomisjiWnioskowejpiątejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: KrzysztofAdamczyk
Sekretarz:
DorotaZając
Członek:
---------------------

W składKomisjiSkrutacyjnejósmejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: BarbaraStec
Sekretarz:
MaciejBerny
Członek:
--------------------W składKomisjiWnioskowejósmejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: LeszekKasperek
Sekretarz:
GrzegorzKuźnicki
Członek:
--------------------W składKomisjiSkrutacyjnejdziewiątejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: BernardKurzeja
Sekretarz:
TadeuszSznajder
Członek:
--------------------W składKomisjiWnioskowejdziewiątejczęściWalnegoZgromadzeniaweszli:
Przewodniczący: JanLasota
Sekretarz:
RochZdebel
Członek:
--------------------V.
W Walnym Zgromadzeniu w częściach wzięło
udział 469 uprawnionych do głosowania na ogólną liczbę 1732 uprawnionych.
Na podstawiepostanowieńwynikającychz art. 8³
pkt 6ustawyz dnia 15.12.2000r.o spółdzielniach
mieszkaniowych(Dz.U. 2003r.Nr 119poz. 1116)
oraz§85i §86Statutustwierdzonoprawidłowość
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zwołaniaWalnegoZgromadzeniaw częściachorazjegozdolnośćdo podejmowaniauchwał.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2009niezostałoprzyjęteUchwałą nr 3/2010.
Ogółem: uprawnionych – 450, za – 212, przeciw–213,wstrzymałosię–25.

VI.
Na poszczególnych częściach Walnego ZgromadzeSprawozdanieZarząduz działalnościza rok 2009
nia zostały przedstawione sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2009, niezostałoprzyjęteUchwałą nr 4/2010.
Ogółem: uprawnionych – 448, za – 203, przesprawozdanie finansowe za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego ba- ciw–210,wstrzymałosię–35.
dania oraz sprawozdanie z przeprowadzonej luSprawozdaniefinansoweza rok 2009zostałoprzystracji.
jęteUchwałą nr 5/2010.
Ogółem: uprawnionych – 448, za – 242, przeNas tępn ieodb ył ysiędysk us jedot yc ząc espraciw–183,wstrzymałosię–23.
wozd ań.
VII.
W kolejnym punkcie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Prezydium
wystąpili z wnioskiem o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
–w sprawiewyrażeniazgodyna zbycienieruchomości(połączenienieruchomości)przy ul.Leszczynowej 4,
–w sprawiewyrażeniazgodyna zbycienieruchomości(połączenienieruchomości)przy ul.Korczoka 57,
–w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2009,
–w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościZarząduza rok 2009,
–w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza rok 2009,
–w sprawieprzyjęciawnioskuz przeprowadzonejlustracji.
–w sprawiepodziałuzyskubruttoza rok 2009,
–w sprawieudzieleniaabsolutoriumZarządowi,
–w sprawiezatwierdzeniazmianw Statucie,
–w sprawieokreślenianajwyższejsumyzobowiązań,
jakąspółdzielniamożezaciągnąć.
Uchwały zaproponowane przez członków spółdzielni:
–w sprawiezobowiązaniazarządudo uruchomienia
stronyinternetowejspółdzielni,
–w sprawiezmianypostanowieństatutuGórniczej
SpółdzielniMieszkaniowej„Luiza”.

Uchwała nr 6/2010 w sprawieprzyjęciawniosku
z przeprowadzonejlustracji.
Ogółem: uprawnionych – 448, za – 232, przeciw–188,wstrzymałosię–28.
Uchwała nr 7/2010 w sprawiepodziałuzyskubruttow kwocie 1 183 010,19 zł
Ogółem: uprawnionych – 446, za – 239, przeciw–167,wstrzymałosię–40.
WalneZgromadzeniew częściachnieudzieliłoabsolutoriumczłonkowiZarząduUchwałą nr 8/2010,
PrezesowiZarządumgrinż.WaldemarowiChwistowi,za działalnośćw roku 2009.
Ogółem: uprawnionych – 448, za – 179, przeciw–228,wstrzymałosię–41.
WalneZgromadzeniew częściachudzieliłoabsolutoriumczłonkowiZarząduUchwałą nr 9/2010,
WicePrezesZarządumgrSabinieMick,za działalnośćw roku 2009.
Ogółem: uprawnionych – 448, za – 209, przeciw–207,wstrzymałosię–32.
Uchwała nr 10/2010 w sprawiezmianStatutu.
Ogółem: uprawnionych – 439, za – 186, przeciw–214,wstrzymałosię–39.

Uchwała nr 11/2010 w sprawieokreślenianajwyższejsumyzobowiązań,jakąspółdzielniamożezaciąNa poszczególne uchwały członkowie głosowali gnąć.
Ogółem: uprawnionych – 439, za – 241, przew głosowaniu jawnym w następujący sposób:
ciw–150,wstrzymałosię–48.
Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyrażenia zgody
Uchwała nr 12/2010 w sprawiezobowiązaniazana zbycienieruchomości(połączenienieruchomości)
rządu do uruchomienia strony internetowej spółprzy ul.Leszczynowej 4.
Ogółem: uprawnionych – 456, za – 399, prze- dzielni.
Ogółem: uprawnionych – 430, za – 333, przeciw–17,wstrzymałosię–40.
ciw–28,wstrzymałosię–69.
Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyrażenia zgody
Uchwała nr 13/2010 w sprawiezmianypostanowień
na zbycienieruchomości(połączenienieruchomości)
statutu.
przy ul.Korczoka 57.
Ogółem: uprawnionych – 423, za – 216, przeOgółem: uprawnionych – 456, za – 425, przeciw–162,wstrzymałosię–45.
ciw–18,wstrzymałosię–13.
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PRZECIW MANIPULACJI I PIENIACTWU

Najważniejsze jest spółdzielcze dobro
Kłamstwa, pomówienia, półprawdy. Intrygi, insynuacje…
Tak można w skrócie skomentować treść artykułu (sponsorowanego) pt. „Lokatorzy kontra
spółdzielczy bonzowie”, który
ukazał się w lokalnym tygodniku
„Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”
w dniu 24.06. br. jako publikacja
niektórych członków i najemców GSM „Luiza” skupionych
w Stowarzyszeniu Ruch Społeczny Luiza.
Artykułzionienienawiściądo legalnie wybranych i kierujących
Spółd zieln ią, ze znak om it ym i
do tejporyrezultatami,RadyNadzorczeji Zarządu.„Spółdzielczy
bonzowie”,„spółdzielczaklika”,
„cwany prezes” i wiele innych
podobnychsformułowańzamieszczonychw tejpublikacjiorazepitetówpod adresemZarząduSpółdzielnibudziłobyjedynieniesmak
i niewymagałobyw ogóleustosunkowania się do nich gdyby
nie chodziło o… spółdzielcze
dobro.
Niejesttajemnicą,żesprawcami
tegonieuzasadnionegofermentujest

6

gronoosóbkryjącychsiępod ładnie
brzmiącąnazwąRuchSpołecznyLuiza.W jegoskładwchodząrzeczywiścienajemcyi członkowieSpółdzielni,tyleżesąonimanipulowanii wprowadzaniw błądprzezludzi
występującychw rolitzw.„doradców”i „ekspertów”,którzyw powodzeniu tej ruchawki widzą swoją
„szansę na sukces”. Bo jak dotychczas osoby te (część z nich znana jest od dawna lokalnej społeczności) nie mogą się pochwalić jakimikolwiek osiągnięciami w życiu
społecznym i zawodowym. A nuż
teraz się uda…Skupmysięjednak
na faktach.
Spółdzielnia „Luiza” obchodzi
w tymroku 15-lecieswegoistnienia.Przed latyprzejęłazarządzanie
kopalnianymizasobamimieszkaniowymiod KWK„Zabrze-Bielszowice”.Znaczna część kopalnianych budynków i lokali znajdowała się w złym stanie technicznym. W ciągu minionych kilkuna stu lat Spół dziel nia ro bi ła
wszystko aby ten stan rzeczy
zmienić. Opracowano i konsekwentnierealizowanoprogramin-

westycyjny i modernizacyjno-remontowy(wrazz infrastrukturą),
w rezultacie czego uzyskano znaczącą poprawę warunków zamieszkania na naszych osiedlach.
Tak więc dzisiaj nie ma się czego
wstydzić. Wręczodwrotnie.Wieloletnimieszkańcyporównującto
cobyłokiedyś,a cojestteraz,z dumą prezentują swoje miejsce zamieszkania. Przez cały ten czas
spółdzielczeustawodawstwobyło
ciąglenowelizowane.Noweakty
prawneniejednokrotniezakłócały
rytm iczn y rozw ój spółd zieln i
mieszkaniowychw całymkraju,ale
Zarządi RNGSM„Luiza”potrafiłytymwezwaniomsprostać.Bo
przecież chodziło o to, aby nie
zaprzepaścić lat wysiłku, trudu,
poniesionych kosztów, oczekiwań i nadziei spółdzielców. Najwięcej zamieszania na rynku
wprowadziła nowelizacja ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
z czerwca 2007 roku zezwalająca na sprzedaż mieszkań członkom i na jem com spół dziel ni
za tzw. „złotówkę”. Krótkieterminy i masa spraw formalno-prawnych do załatwienia wywołała
w spółdzielniachprawdziwe„trzęsienie ziemi”. Wbrew wszelkim
przeciwnościom Zarząd „Luizy”
przystąpił do realizacji ustawowychnakazów.Procesprzekształcaniawłasnościmieszkańwymagał
jednakczasu.Najważniejszabyła
bowiemzasada,żewszystkiedziałania musiały być realizowane
zgodnie z prawem. Chociażby
po to,abypo latachniktniezarzuciłnowemuwłaścicielowi,żez winySpółdzielnicośmanieuregulowane.Obecnieprocesprzekształcaniamieszkańjestjużbardzozaawansowany – chociaż ciągle to
trochętrwa,zyskujemypewność,że
procestenprzebiegaprawidłowo
i bezniedoróbek.
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Zacytujmy chwytliwy propagandowofragmenttekstuz gazety„…W GSM „Luiza” na porządku dziennym są takie praktyki,
jak zakaz wglądu do dokumentów,
blokowanie uchwał, brak możliwości wykupu mieszkań, sprzedaż
gruntów i kamienic wraz z lokatorami oraz inwestowanie pieniędzy
spółdzielców bez konsultacji z nimi.” – wszystko to stek bzdur
i wyssanychz palcazarzutów,nie
mającychpokryciaw rzeczywistości.Przykłademtegojestdomnieman a sprzed aż nier uc hom oś ci
wraz z lokatorami. Dlatego naprawdęniemapotrzebydo tych
wymysłówsięustosunkowywać.
Wartojednakpodkreślić,żeZarząd Spółdzielni działa zgodnie
z przepisami prawa, co potwierdzają coroczne badania bilansu
i okresowe lustracje. Innąsprawą
sąproblemyz przebiegiemobrad
poszczególnych części Walnego
ZgromadzeniaCzłonków.Każdy

członekSpółdzielnimożejedynie
uczestniczyćw przebieguobradtej
części Zgromadzenia do której
zostałprzydzielony.Takwięc,jeżeliktoświedząco tymprzychodzina poszczególneczęściWalnegotylkopo to,abysiaćzamieszaniei zakłócaćobradyinnymczłonkomto…trudnosiędziwić,żema
zakazwstępu.
Irytującym jest przedstawienie
w ww.artykulewynikuprocesusądowegojakitoczyłsiępomiędzy
Spółdzielnią,a jednymz członków
o uchylenieczterechuchwałWalnego Zgromadzenia Członków
z 2009 rok u. Sąd Okrę go wy
utrzymał w mocy jako zgodne
z prawem trzy z podjętych wówczas uchwał, a jedynie jedną i to
ze względów techniczno-proceduralnych uchylił. Już sam ten fakt
podważa wiarygodność tego artykułu. Dlaczegoanisłowemnie
wspomina się o bardzo dobrych
wynikachfinansowychSpółdziel-

ni:wypracowaniuzyskui płynności finansowej? Przecież to były
główn e zag adn ien ia por us zane na Waln ym Zgrom ad zen iu
Członków.
Wreszcieabsurdalnyzarzut,żeci
sami członkowie Zarządu Spółdzielni „za długo siedzą na stołkach”. Czyjeżeliktośspisujesiędobrzetowymagaukaraniabosię…
znudził?A możekomuśprzeszkadza?Prawdapanowie,,doradcy”ze
Stowarzyszenia?
Na koniec jeszcze jedno. Tam
gdziebrakujeargumentówprawnych i rac jon aln ych opart ych
na faktachpozostają…emocje,insynuacje, pomówienia. Dawno
jużprzekonaliśmysię,żez tych
powodów łatwo jest zniszczyć
rzeczy dobre, a o wiele trudniej
zbud ow ać coś wart oś ciow eg o.
Dlat eg o nal eż y chron ić dob ro
wszystkichspółdzielcówabynie
dopuścić do roztrwonienia spółdzielczegomajątku.

Bunt lokatorów
czy zacietrzewienie grupy osób?
Nieustaje,wspomaganaprzezniektóremediai prowadzonaw stylu„polowania na czarownice”, nagonka
na władzeGSM„Luiza”.Na celownikujestzwłaszczaZarządSpółdzielni
na czelez jejwieloletnimprezesem.
Wiadomo też, że inspiratorami tych
działańsąniektórzyczłonkowiei doradcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Ruch Społeczny Luiza. Zarzuty są
wciążtakiesame:prezeshamujeprocesprzekształcaniamieszkańi w ogólejestniedobry,do kitu,beee….Oponenci nie przyjmują do wiadomości
faktu,zeSpółdzielniamabardzodobre wyniki finansowe, substancja
mieszkaniowa jest na bieżąco modernizowanai remontowana,a mieszkańcom żyje się na spółdzielczych
osiedlachcorazlepiej.Niedoceniasię
równieżtego,żetakistanrzeczyjest
niewątpliwie zasługą ludzi, którzy
od latkierująSpółdzielniąsprawnie
i z gospodarskątroską.
W wyd an iu gaz et y POLS KA
DZIENNIKZACHODNIz dnia 9.07

br. ukazał się artykuł pod tytułem
„BuntlokatorówGSM„Luiza”dotyczący kilku spraw spółdzielczych.
Dodajmyod razu,żepublikacjanapisanazostaław sposóbbardzojednostronny.Dokonanow niejklasycznego podziału „bohaterów” na czarne
i białecharaktery.CiźlitodotychczasowyZarządSpółdzielniz prezesem
na czele,a cidobrzytooczywiścierzekomopokrzywdzeniniektórzyczłonkowieStowarzyszenia.Niestetypomimonajlepszych„chęci”autorkitegoartykułuznalazłosięw nimwielenieścisłościi przeinaczeń.Powściągnijmy
jednakemocjei przejdźmydo faktów.
ZarządSpółdzielniniehamujeprocesuprzekształceń(aleniewykupu–to
chybaniewłaściwytermin?),a tylkościśleprzestrzegabyprocestenprzebiegał
zgodnie z obowiązującym prawem.
Niejestprawdziwyzarzut,żew tejspółdzielni,mieszkaniaprzekształcilitylko
nieliczni.Tylkodo połowyroku 2007
(przed ukazaniemsięustawyz czerwcategożroku)zostałoprzekształconych
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prawiedwatysiącemieszkań,a na nowychzasadach,od połowy 2007roku,
liczba przekształceń przekroczyła
już 1000.Procestennieustannietrwa.
Jeżeliktośmanawet„groszowezaległości”niemożeprzekształcićmieszkania bo…takie są przepisy prawa.
Członkiem Spółdzielni może zostać
każdyktoniemawobecniejżadnych
zaległości,wpłaciłwpisoweorazwykupiłudziaływ Spółdzielni.O ichwysokościniedecydujeZarządlecznajwyższe spółdzielcze gremium czyli
Walne Zgromadzenie Członków. Bo
Spółdzielniatotakawłaśniefirma,którajestwłasnościąwszystkichjejczłonków.Dbałośćo swojeinteresyczłonkowie powierzają Zarządowi i RadzieNadzorczej,organomwybieranym
legalniei zgodniez prawem.Dlatego
raz jesz cze war to za ape lo wać
do wszystkich, którym leży na sercu
spółdzielcze dobro – uspokójmy
emocje, nie dajmy się w dalszym ciągu manipulować grupie zacietrzewionych osób.
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Obrady z naruszeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
W Uwagachzamieszczonychna str. 33Protokołu
WZCzw częściachGSM„Luiza”,któreodbyłosię
w dniach 16-29.06.2010r.,stwierdzonoconastępuje:„Na obradach czwartej części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni zmienili porządek obrad wprowadzając dodatkowe uchwały poddając je
pod głosowanie jedynie członkom danej części Walnego Zgromadzenia”. Takasamasytuacjazaistniałana obradachpiątejorazsiódmejczęściWZCz.
Działaniatakiezostałypodjęteniezgodniez prawem,ponieważnaruszająart. 83. 7.ustawyo spółdzielniachmieszkaniowych,którystwierdza:„Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad poda-

nym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie” orazart. 83. 9.którystwierdza:„Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego
zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej
liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu”.
W sumiew tensposóbgłosowano(przy częściowo
jużopustoszałejsali) 28uchwałoróżnejtreści.DotyczyłyoneodwołaniaczłonkówRadyNadzorczej
orazczłonkówZarząduSpółdzielnii ustaleniatrybu
ustanawianiaodrębnejwłasnościlokalimieszkalnych
na rzecznajemcówi innychosóbuprawnionych,

Wykaz wniosków zgłoszonych w czasie
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 16-29.06.2010 r.
W pierwszej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 16.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
1.OdwołanieczłonkaRadyNadzorczej.
Głosowało: 18 za – 16, przeciw – 1,wstrzymało
się – 1
2. Odwołanie Prezesa Zarządu GSM „Luiza”.
Zmianaporządkuobrad.
Głosowało: 18 za – 18, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
3.Odwołanie V-cePrezesZarząduGSM„Luiza”.
Do głosowania nie doszło.
W drugiej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 17.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
1. Lokatorzy budynku ul. Kalinowa 13e wnoszą
wnioseko ujęciebudynkudo ociepleniaw najbliższym
planie.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
2.Skierowaniestosownegopismado UMw Zabrzu
-właściwego organu o dokonanie pasów przejścia
przezul.Korczokana wysokościschodówdoprowadzającychdo chodnikaw kierunkukościołaśw.Jadwigi.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
3.Wykonaćśmietnikdlablokuul.Kalinowa 15.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
8

4.O dopuszczeniedo głosowanianad uchwałami
o odwołaniuCzłonkówZarządu,któreniewymagajązgłoszeniauprzedniodo porządkuobrada byłygłosowane na I CzęściWalnego Zgromadzenia GSM
„Luiza”.
Do głosowania nie doszło
5.UdzielenieodpowiedziprzezZarząd,czyzłożone zostały w terminie wnioski – projekty uchwał
w przedmiocieodwołaniaRadyNadzorczej,a jeślitak
todlaczegoniezostałyujętew porządkuobrad.Proszęo podaniepodstawyprawnejtakiegorozstrzygnięciaoraztegoktopodjąłi w jakiejformiedecyzjęw tym
zakresie.
Do głosowania nie doszło
6.Do ZarząduSpółdzielniLuiza,abykażdegorokubyłpodanystankontafinansowegokażdegoblokumieszkalnego,przychodyi rozchodybyłypodawanekażdemuczłonkowispółdzielnimieszkającychw danymbloku.
Do głosowania nie doszło
7.Dokonaćwymianęzamkaciąglezacinającegosię
przy drzwiachwejściowychw budynkuprzy ul.Olchowej 11wrazz wymianąkluczywszystkimlokatorom.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
8. Proszę o remont balkonów przy ul. Orzechowej 10, 8, 6.Szczególnieo balkonw trybiepilnym
przy ul.Orzechowej 10/16i 10/21(zagrożoneżycie).
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
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9.WyremontowaćspękanebalkonyOrzechowa 6.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
10. Zmniejszyć – częściowo zamurować okna
na klatceschodowejdolnacześćOrzechowa 6.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
11.Wykonaniechodnikaz blokówAgrestowa 1-3
do śmietnika.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
12.Wykonanieparkingudlablokówz ul.Agrestowej(od stronypawilonuhandlowego).Brakparkingupowodujeustawianiesamochodówbezpośrednio
pod oknamimieszkań,niejednokrotnie 5 mod okien.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
13.Kalinowa 11-dopilnowaćrealizacjiocieplenia
budynku.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
14.Prośbao wykonaniezasuwzwrotnych,zewnętrznych lub wew nętrzn ych przy ul. Olc howej 13÷a, 11÷b, 9÷a zalanesąfekaliamii wodądeszczową,którawychodziz nitkiciepłowniczej.Fetorwydobywającysięz piwnicyjestbrzydkii niedo zniesienia.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się – 0
15.Usunięcieciąglezalewanejw ciągudeszczu
klatkii piwnicyi naciąganiewilgocią,przy tymmurów mieszkania przy ul. Kalinowej 13. Przesiąka
przezmury.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało się – 0
16.Założeniewyłącznikaświatła
na klatce schodowej (nocą) ponieważświecisięprzezdługiczas
w dzieńprzy ul.Kalinowej 13.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało się – 0

wołaniaczłonkówZarząduGSM„Luiza”z I części
WalnegoZgromadzenia.
Do głosowania nie doszło
4.Udzielenieodpowiedziw kwestiinieprzyjęciaPaniAgnieszkiGrzybna członkaSpółdzielni.
Do głosowania nie doszło
5.Założeniemonitoringuw budynkuul.Goethego
14A.
Głosowało: 36 za – 22, przeciw – 14, wstrzymało
się – 0
6.Wykonanieelewacjizewnętrzneji wewnętrznej
przy ul.Goethego 14A.
Głosowało: 33 za – 15, przeciw – 18, wstrzymało
się – 0
7.Wystosowanie pisma do UM w Zabrzu celem
przyspieszeniawykonaniadrogidojazdowejdo blokuprzy ul.Mikulczyckiej 4/4a
Do głosowania nie doszło
8.Wykonaniecentralnegoogrzewaniablokuprzy ul.
Mikulczyckiej 4/4a. Należy wystosować pismo
do PECUcelemustaleniaterminuprzyłączanitkiciepłowniczejdo bloku.
Głosowało: 31 za – 5, przeciw – 26, wstrzymało
się – 0
9. Wyegzekwowanie od wykonawców dachów
w 2004r.przy ul. 3-goMaja 35-37a (dotyczygwarancji).
Do głosowania nie doszło
10.Drzwiwejścioweprzy ul.Szymanowskiego 4A
do wymianyalbowyremontować.
Do głosowania nie doszło
11.O przeprowadzenielustracjicorok.
Do głosowania nie doszło

W trzeciej części Walnego Zgromadzenia,
które
od było
się 18.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
1.Sprostowanieaktunotarialnego dla odrębnej własności lokali
przy ul.Goethego 14A w sprawie
piwnic.
Do głosowania nie doszło
2. Antonina Grzyb wnioskuje
w sprawieprzesłaniapisemnejodpowiedzi na temat pow. lokalu
mieszkalnego.
Do głosowania nie doszło
3.Przeprowadzeniegłosowania
nad uchwałamiw przedmiocieodBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (49) 2010
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W czwartej części Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się 21.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
1.Wykonanieoznakowanegoprzejściadlapieszych
na ul.Modrzewiowejpomiędzynr 1i 2orazwykonaniezjazduna wózkidziecięcena schodachw tym
rejonie.
Głosowało: 22 za – 22, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
2.Podanieterminudociepleniabudynkuprzy ul.Pordzika 9i 11od stronypołudniowej.
Głosowało: 20 za – 20, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
3.Sukcesywneprzekazywanieśrodkówfinansowych
na poprawieniedróg,podjazdówusprawniającychporuszaniesięosobomkorzystającymz wózkówinwalidzkich.
Do głosowania nie doszło
W piątej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 22.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili
następujące wnioski:
1.Ustaleniew przyszłościWalnegoZgromadzenia
w 4grupacha niejakobecniew 9grupach.
Głosowało: 29 za – 23, przeciw – 6, wstrzymało
się – 0
2.Remontuszkodzonychnawierzchniasfaltowych
parkinguprzy ul.Kawika 24, 26, 28.
Głosowało: 31 za – 25, przeciw – 6, wstrzymało
się – 0
3.Wykonanieparkinguna 90samochodówprzy ul.
Kawika,Pordzika
Głosowało: 24 za – 4, przeciw – 20, wstrzymało
się – 0
4.Dokończenieorazmodernizacjaklatkischodowej
orazelewacjiprzy ul.Kawika 11.
Głosowało: 27 za – 27, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
5.Wyjaśnienieudziałówjednegozczłonków Rady
Nadzorczej.W mieszkaniuprowadzidziałalnośćgospodarczą.Powinienmiećwykupione 5,a prawdopodobnieposiada 2.
Do głosowania nie doszło.
6.Na jakichwarunkachlubzasadachposiadamandatna WalneZgromadzeniePanJarosławKrystekskoroniejestw zasobachGSM„Luiza”.
Do głosowania nie doszło.
7.Częstszemalowanieklatekschodowychw budynkuzewzględuna zwiększonądewastacjęzwiązaną
z użytkowaniempiwnicprzezfirmęhydrauliczną.
Do głosowania nie doszło.
8.Obniżenieczynszudlaodrębnejwłasnościtakby
każdyktochcemógłopłacićubezpieczenieścian.
Do głosowania nie doszło.

1.Wymianaokienklatkischodowejorazpiwnicy
przy ul.Porzeczkowej 1.Wymianadrzwiwejściowych
przy ul.Porzeczkowej 1.
Głosowało: 22 za – 22, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
2.Zamontowanieokapównad oknamibalkonowymina IV p.całegobudynku(dot.Korczoka 57i 59).
Głosowało: 26 za – 26, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
3.Ul.Korczoka 57b–dotyczyzamontowaniasygnalizacjiświetlnejna skrzyżowaniuulicKorczoka,
Wyciska,Kawika.
Głosowało: 28 za – 28, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
4. Wysypanie i utwardzenie placu za blokiem
przy ul.Korczoka 59i 57.
Głosowało: 28 za – 28, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
5.Okresoweprzeglądyprzewodówgazowo-kominowychw godzinachdostępnychdlaosóbpracującychwewszystkichzasobachGSMLuiza.
Głosowało: 29 za – 29, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
6. Kompleksowa modernizacja budynku przy ul.
Czereśniowej 6wrazzezmianąsystemuogrzewania.
Głosowało: 22 za – 22, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0

W siódmej części Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się 25.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
1.Remontschodkównienadającychsiędo użytku
orazociepleniebudynkuw związkuz niskątemp.wnętrzaw okresiezimowym.DzielnicaWirek.Blok 1717a.
Głosowało: 59 za – 50, przeciw – 0, wstrzymało
się – 9
2.Wyjaśnieniesprawyociepleniablokuna ul.Modrzewiowej–dlaczegospółdzielniaSkarbekwykonałausługęza 90tyś.zł,GSMLuizaza 350tyś.zł.
Prośbao wyjaśnieniedlawszystkichczłonków.
Głosowało: 59 za – 53, przeciw – 0, wstrzymało
się – 6
3.Wymianęokienw klatceschodowejprzy ul.Jankowskiego 12i 12B.O wymianędachównad wejściemdo klatekschodowychul.Jankowskiego 12i 12
B.
Głosowało: 59 za – 51, przeciw – 0, wstrzymało
się – 8
4.Ul.Bielszowickai Piernikarczyka.
-zamontować na przyblokowych placach zabaw
ławk i dla osób opiek uj ąc ych się baw iąc ym i
dziećmi,
-zamontowaćławkii koszena śmieciprzy klatkach
schodowychblokówprzy ul.Bielszowickieji PierW szóstej części Walnego Zgromadzenia, które
nikarczyka,
odbyło się 24.06.2010 r. w Zabrzu członkowie -wyremontowaćlatarniei uruchomićoświetleniemięzgłosili następujące wnioski:
dzyblokami 98-96przy ul.Bielszowickiejoświe10
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tlającetakżeplaczabaw.Ogrodzići zadaszyćmiejscaustawianiapojemnikówna śmieciprzy blokach
ul.Piernikarczykai Bielszowickiej,
-zmienićusytuowaniepojemnikówna odpadywtórne(dzwonów)stojącychna trawnikumiędzyblokami 93-95, przestawić w miejsce obok pojemnika
na odzieżużywaną(CzerwonyKrzyż),
-wyremontowaćchodnikidojściowedo klatekschodowych.
-Po przeprowadzonych pracach kanalizacyjnych
i energetycznych- uzupełnićrównieżzniszczoneżywopłotydotyczyblokunr 93przy ul.Bielszowickiej.
Głosowało: 59 za – 51, przeciw – 0, wstrzymało
się – 8
5. Jeżeli odrzucono wniosek o wyrażenie zgody
na zaciąganiekredytuna prowadzeniepracociepleniowychbudynków,tojakbędziewynosiłakwotaociepleniapo tymodrzuceniu–wypisaćtąkwotęw gablotcespółdzielni.
Głosowało: 58 za – 52, przeciw – 0, wstrzymało
się – 6

Głosowało: 49 za – 30, przeciw – 1, wstrzymało
się – 10
5.Wyjaśnienieróżnicpomiarowychwykonywanych
przezfirmęinwentaryzacyjną.Odpowiedziudzielił
PrezesGSM„Luiza”
Do głosowania nie doszło

W dziewiątej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
1.Uporządkowaniekanalizacjideszczowej.Wykonanieparkinguprzy ul.Solidarności 28-30.
Głosowało: 21 za – 21, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
2.Ponownewykonanieremontudachuprzy ul.Zamenhofa 2-2ci poprawieniedocieplenia–przecieka.
Nakryćprzykrywążeliwnągaigerprzeciwdeszczowy
ul.Zamenhofa 2c.
Głosowało: 21 za – 21, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0
3.Poprawieniei prawidłoweosadzeniedrzwiwejściowychi likwidacjalubpoprawaluksferów- ul.MioW ósmej części Walnego Zgromadzenia, które od- dowa 15.
było się 28.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili Głosowało: 22 za – 11, przeciw – 4, wstrzymało
następujące wnioski:
się – 7
1.Lokatorzyzam.przy ul.Chroboka 1i 3proszą
4.Wyłożyćplacprzed blokiem 28–30kostkąbruo wymianędrzwiwejściowychorazwymianęokien kową.W budynkunr 30wymienićzawórprzewodu
na klatceschodowej,któremają 53lata,drzwii okna wodnego.
sąspróchniałei niedomykająsię.
Głosowało: 21 za – 10, przeciw – 4, wstrzymało
Głosowało: 49 za – 35, przeciw – 0, wstrzymało się – 7
się – 14
5.Kontrolablokuprzy ulZamenhofa 4.
2.Lokatorzyprzy ul.Chroboka 8, 41-711RudaŚlą- -przeciekającydach,
ska.
-pionyodprowadzającewodęz dachu,
-wymalowanieklatkischodowej,
-sprawdzićkominywentylacyjne,
-wymianęokienna klatceschodowej,
-nieocieplanepiwnice,
-naprawęchodnika,któryzapadasięw czasiedesz- -odchodzącystyropianześciany,
czu,
-zagospodarowanieterenuZamenhofa 4a –b.
-przewieszenieskrzynkina reklamyna zewnątrzbuGłosowało: 21 za – 21, przeciw – 0, wstrzymało
dynku,
się – 0
-naprawęzadaszeniaprzed drzwiamiwejściowymi
6.Ul.Międzyblokowa 1.Wniosek:
przy ul.Chroboka 8.
-o przyspieszenieociepleniabudynku,
Głosowało: 49 za – 33, przeciw – 0, wstrzymało -remontkominówi dachu,
się – 16
-oświetlenieklatekschodowychna wyłącznikicza3.Mieszkańcyul.Ks.Niedzieli 37a,b,c,ddomasowe,
gająsięod Prezesai administracjiprzeznaczeniaśrod- -poprawieniedojśćdo klatekschodowych,któresą
kówz płaconegoprzeznichfunduszuremontowego
zalewane,
na wykonanienastępującychprac:
-wyznaczenie osób, które będą zbierały podpisy
-ociepleniebudynkuprzy ul.Ks.Niedzieli,
na dociepleniebudynku.
-wymianę drzwi wejściowych i stolarki okiennej
Głosowało: 21 za – 20, przeciw – 1, wstrzymało
na klatkachschodowych,
się – 0
-podłączeniebudynkudo siecicentralnegoogrzewa7.Zamenhofa 4-4c.Zabudowaćwyłącznikiczasonia,
wena klatkachschodowych.
-utworzenieparkingui generalnyremontosiedlowej
Głosowało: 21 za – 20, przeciw – 1, wstrzymało
drogi.
się – 0.
Głosowało: 49 za – 30, przeciw – 1, wstrzymało
się – 18
Informacje na temat realizacji wyżej wymienionych
4.Wykonaćizolacjęzewnętrznąblokuul.Równo- wniosków zostaną opublikowane w następnym wyległa 7.
daniu Biuletynu Informacyjnego GSM „Luiza”.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zgodnie z ogłoszeniem o nagrodach za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
z czerwcowego wydania Biuletynu Informacyjnego informujemy, iż z osobami które nadesłały prawidłowe odpowiedzi, wkrótce skontaktujemy się telefonicznie. Nagrody będą do odebrania w dniach 2 – 6.08 br. w godz. 8.00 – 14.00,
w sekretariacie (II p.) GSM „Luiza”, Zabrze, ul. Wolności 412.

Poziomo: 1.wolframowyw żarówce. 6. etat do wzięcia. 9. zalecanki
do wybranki. 10.byłzorganizowany
na terenie MKS Zaborze w Zabrzu
z okazjiDniaDzieckai 15-leciaGSM
„LUIZA”. 11.HalaSportowaw Zabrzu
w którejodbywałasięczęśćWalnego
ZgromadzeniaCzłonkówGSM„LUIZA”. 12.maleńkiew igle. 15.najliczniejszyludAfryki. 18.kaburaprzy siodle. 21.egzotycznyowoc. 22.po Śląsku:hałas,krzyk. 23.awantura,draka. 24.bezmyślniwidzowie. 25.ostra
przyprawakuchenna. 28.każdyjąsobieskrobie. 32.stylmuzycznyw USA
nawiązujący do jazdy na deskorolce. 34. chodzi po niej żebrak. 35.
skrzydlatylistonosz. 36.kiwiw tubce. 37. zabawa z nowożeńcami. 40.
słuszność. 43.SantorlubJarocka. 46.
HalaSportowaw Bielszowicachw którejodbywałasięczęśćWalnegoZgromadzenia Członków GSM „LUIZA”. 47.uzdolnienie. 48.powinność
ucznia. 49.w oknieceli. 50.jednaze
stronmonety.

INFORMATOR GSM „LUIZA”
➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65; 508 091-553
➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00
➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38,
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:
wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622
➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46
(środa, piątek 13.00-14.00)
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
➣ W dni wolne od pracy dodatkowy
telefon awaryjny: 508 091-563
ISTOTNE TELEFONY:
➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

Pionowo: 2.Bytomkaw Zabrzu. 3.
tekstw cudzysłowie. 4.kajakindiański. 5.plecionyz wikliny. 6.człowiek
gwałtownyw gwarześląskiej. 7.piejeo świcie. 8.przyjacielSzczepka. 13.
maskotkapolicyjnana FestynieGSM
„LUIZA”. 14.w wykonaniuOrkiestry
DętejKWK„Halemba”i Orkiestry
DętejKWK„Bielszowice”na naszym
festynie. 15.sworzeń. 16.cynaderki. 17.biedak. 19.bijącyorgan. 20.
pyszczek kreta. 26. psotna zabawa. 27. kąpielisko w Maciejowie
przy ulicySrebrnej. 29.chodzi,tyka
i bije. 30.bogatyw komnaty. 31.zapachowyutrwalacz. 32.kolegaminera. 33.trującyazotowiec. 37.widłowyw magazynie. 38.plucha. 39.podzwrotn ik ow e pnąc za. 41. zbiór
map. 42.kąpieliskoprzy ulicyJaskółczej. 44.w nimokulary. 45.olejekróżany.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.

Wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412.
Redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
032-271-19-13
➣ Policja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-271-20-20
➣ Straż 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 Ciepłownicze:
032-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 032-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-271-39-15
● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
032-248-60-57
➣ Policja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-244-70-60
➣ Straż 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 Ciepłownicze:
032-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 032-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 032 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-242-26-74

