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Dziś�w nu�me�rze:

❐Wy�ni�ki�ba�da�nia�spra�woz�da�nia
fi�nan�so�we�go�za rok 2018
GSM�„Lu�iza”

❐ Nie�karmić�szczurów!
czy�taj�str. 2

❐Wykaz�wnio�sków�zgło�szo�nych
pod�czas�Wal�ne�go�Zgromadzenia
Człon�ków�GSM�„Lu�iza”
w�częściach�

czy�taj�str. 3

❐ Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku
przy�ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4-4a

❐ Nowy punkt ka so wy
„MO NE TII” w Ru dzie Ślą skiej 

czy�taj�str. 6

❐ E�-Kar�to�te�ka�nie�za�stę�pu�je
przy�jęć�in�te�re�san�tów�

❐ Podstępnie�i�bezboleśnie!
czy�taj�str. 7

❐ Spółdzielcy�pytają,
radca�prawny�odpowiada

czy�taj�str. 11

❐ Krzy�żów�ka�z ha�słem
czy�taj�str. 12

Dz ię�ki� roz�wią�za�niom� praw�-
nym�przy�ję�tym�w pol�skiej

spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej�każ�-
dy� czło�nek�Gór�ni�czej� Spół�dziel�ni
Miesz�ka�nio�wej�„Lu�iza”�ma�sze�ro�ki
wgląd�w jej�spra�wy�oraz�ma�re�al�ny
wpływ�na spo�sób�jej�funk�cjo�no�wa�-
nia.�Słu�żą�te�mu�mię�dzy�in�ny�mi�do�-
rocz�ne�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nia�Człon�-
ków�w czę�ściach,�pod�czas�któ�rych
przed�sta�wia�ne�są�m.in.:�spra�woz�da�-
nia�z dzia�łal�no�ści:�Ra�dy�Nad�zor�czej
i Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”�w mi�nio�-
nym� ro�ku.�Zgod�nie� z prze�pi�sa�mi
usta�wo�wy�mi�WZCz�mu�si�od�być�się
do 30�czerw�ca�da�ne�go�ro�ku.
Za�po�zna�jąc�uczest�ni�ków�WZCz�ze

spra�woz�da�niem� fi�nan�so�wym�GSM
„Lu�iza”�za po�przed�ni�rok�(wraz�z opi�-
nią�bie�głe�go�re�wi�den�ta�z prze�pro�wa�-
dzo�ne�go�ba�da�nia�i spo�so�bu�po�dzia�łu

nad�wyż�ki� bi�lan�so�wej)� uzy�sku�ją� oni
peł�ną�in�for�ma�cję�o kon�dy�cji�fi�nan�so�-
wo�-eko�no�micz�nej�Spół�dziel�ni.�Wszel�-
kie�py�ta�nia,�wąt�pli�wo�ści�moż�na�zgło�-
sić� i wy�ja�śnić�w trak�cie� swo�bod�nej
dys�ku�sji�nad ww.�do�ku�men�ta�mi.�
Waż�ną�czę�ścią�WZCz�jest�zgła�sza�-

nie�przez�ze�bra�nych,�róż�ne�go�ro�dza�ju
wnio�sków� –� do�ty�czą�cych� głów�nie
wa�run�ków�za�miesz�ki�wa�nia�i ich�po�-
pra�wy.�Dys�ku�sja�ma� je�den�wspól�ny
cel�–�sta�łe�pod�no�sze�nie�kom�for�tu�za�-
miesz�ki�wa�nia�w za�so�bach�GSM�„Lu�-
iza”�oraz� spraw�ne,� efek�tyw�ne� funk�-
cjo�no�wa�nie�służb�na�szej�Spół�dziel�ni.
Na str.�3�pu�bli�ku�je�my�wy�kaz�re�ali�za�-

cji�(stan�na 31.03.2019�r.)�zgło�szo�nych
wnio�sków�pod�czas�WZCz�w czę�ściach
w 2018�r.�Wśród�wnio�sków�z WZCz,

W GSM „Lu iZa” 

Dokończenie na str. 2

Wkrótce Walne Zgromadzenie
Członków w częściach

Radosnych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych, optymizmu i pogody ducha  
wszystkim Członkom GSM ,,Luiza”,  
Właścicielom, Najemcom i ich Rodzinom 
życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy GSM ,,Luiza”
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Wkrótce Walne Zgromadzenie
Członków w częściach

wciąż�po�wta�rza�ją�cym�się�wąt�kiem jest
pro�blem� ucie�pło�wie�nia� za�so�bów
GSM�„Lu�iza”� po�ło�żo�nych�w cen�-
trum�Za�brza�(uli�ce:�Gen.�de�Gaul�-
le’a, 3�Ma�ja,�Kra�siń�skie�go,�Go�ethe�-
go,� Bu�chen�wald�czy�ków).� Bez
sys�te�mo�wych� roz�wią�zań� pro�eko�lo�-
gicz�nych�(wal�ki�ze�smo�giem)�de�kla�-
ro�wa�nych� przez� wła�dze� róż�ne�go
szcze�bla�–�ten�te�mat�da�lej�bę�dzie�po�-
zo�sta�wał�w…�„blo�kach�star�to�wych”.
Pew�nym�„świa�teł�kiem�w tu�ne�lu”�jest
uda�ne�przed�się�wzię�cie�do�ty�czą�ce�ter�-
mo�mo�der�ni�za�cji�(wraz�ze�zmia�ną�sys�-
te�mu�grzew�cze�go�na c.o.)�bu�dyn�ku�na�-
szej� Spół�dziel�ni�w Za�brzu,� przy ul.

Mi�kul�czyc�kiej 4�–�4a.�Sze�rzej�pi�sze�my
o tym�na str.�6.�
Ko�lej�nym�bu�dyn�kiem�któ�ry�zo�sta�nie

ucie�płow�nio�ny�(wraz�z je�go�do�cie�ple�-
niem)� jest�bu�dy�nek�po�ło�żo�ny�w cen�-
trum�Za�brza,�przy ul. 1�Ma�ja 26-32.�Za�-
kres� pla�no�wa�nych� prac� jest� zbliżony
do tych�prze�pro�wa�dzo�nych�w bu�dyn�ku
przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4-4a.�
Z te�re�nu�Ru�dy�Ślą�skiej,�te�ma�tem

wciąż�cze�ka�ją�cym�na po�zy�tyw�ny�fi�-
nał�są�nie�ru�cho�mo�ści�przy ul.�Chro�-
bo�ka.�Ape�lu�je�my�za�tem�do Urzę�du
Miej�skie�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej�i fir�-
my�„WĘ�GLO�KOKS”�o ry�chłe�za�-
koń�cze�nie�pro�wa�dzo�nych�od dłuż�-
sze�go� cza�su� ne�go�cja�cji�w spra�wie
re�ali�za�cji�nit�ki�cie�płow�ni�czej.�

Dokończenie ze str. 1

Wy ni ki ba da nia
spra woz da nia
fi nan so we go
za rok 2018

GSM „Lu iza”
Nie�daw�no� za�koń�czy�ło� się� ba�-

da�nie�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go
GSM�„Lu�iza”� za 2018� r.,�któ�re
prze�pro�wa�dził�nie�za�leż�ny�bie�gły
re�wi�dent�z Ślą�skiej�Fir�my�Au�di�-
tin�gu� i Do�radz�twa� „AU�DIT”
Spół�ka�z o.o.�w Ka�to�wi�cach.

Na ww.�Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�-
we�skła�da�się:

❖ bi�lans�spo�rzą�dzo�ny�na dzień 31
grud�nia 2018�r.,�któ�ry�po stro�nie
ak�ty�wów�i pa�sy�wów�wy�ka�zu�je
su�mę: 63 353 569,07 zł.

❖ ra�chu�nek�zy�sków�i strat�za rok
ob�ro�to�wy�od 1�stycz�nia 2018�r.
do 31�grud�nia 2018�r.,�wy�ka�zu�-
ją�cy� zysk� net�to� w wy�so�ko�-
ści: 2 294 645,76 zł.

❖ ze�sta�wie�nie� zmian�w ka�pi�ta�le
wła�snym�za rok�ob�ro�to�wy�od 1
stycz�nia 2018� r.� do 31� grud�-
nia 2018�r.�wy�ka�zu�ją�ce�zwięk�-
sze�nie�ka�pi�ta�łu�wła�sne�go�o kwo�-
tę: 1 310 375,53 zł.

❖ ra�chu�nek� prze�pły�wów� pie�nięż�-
nych� za rok� ob�ro�to�wy� od 1
stycz�nia 2018� r.� do 31� grud�-
nia 2018�r.�wy�ka�zu�ją�cy�zwięk�-
sze�nie� sta�nu� środ�ków� pie�nięż�-
nych�o kwo�tę: 3 962 224,52 zł.�

In�for�ma�cja�do�dat�ko�wa�za�wie�ra�-
ją�ca�wpro�wa�dze�nie�do spra�woz�da�-
nia� fi�nan�so�we�go� oraz� do�dat�ko�we
in�for�ma�cje�i ob�ja�śnie�nia.
Z in�for�ma�cji�za�war�tych�w Spra�-

woz�da�niu�fi�nan�so�wym�GSM�„Lu�-
iza”�za 2018�r.�wy�ni�ka,�że�sy�tu�acja
fi�nan�so�wo�-eko�no�micz�na� na�szej
Spół�dziel�ni�jest�pra�wi�dło�wa.

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

do�tar�ły�sy�gna�ły�od miesz�kań�ców,�iż
przy nie�któ�rych�blo�kach�miesz�kal�nych
po�ja�wi�ły� się� owe� gry�zo�nie� w bia�ły
dzień�i to�na�wet�w spo�rej�gro�ma�dzie.
Skąd�się�one�tam�wzię�ły?�Oka�zu�je�się,

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

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

SZCZU�ROM.�WSZEL�KIE�OD�PAD�KI
ŻYW�NO�ŚCIO�WE� WRZU�CAJ�MY
DO�PO�JEM�NI�KÓW�NA�ŚMIE�CI�
Wszy�scy�chce�my�miesz�kać�w hi�gie�-

nicz�nych� i bez�piecz�nych� wa�run�-
kach.�A o to�mu�si�my�za�dbać�przede
wszyst�kim�my�sa�mi.

nie kar mić szczu rów!

Ko Mu ni Kat

In�for�mu�je�my,�że�na stro�nie�in�ter�-
ne�to�wej�GSM�„Lu�iza”�www.gsm�lu�-
iza.com.pl w za�kład�ce:� IN�FOR�-
MA�CJE�BIE�ŻĄ�CE�zo�stał�za�miesz�-
czo�ny�Har�mo�no�gram�od�bio�ru�ga�ba�-
ry�tów� z bok�sów� śmiet�ni�ko�wych
w 2019�r.
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Człon�ko�wie�GSM�„Lu�iza”�na po�szcze�gól�nych� czę�-
ściach�WZCz�zgło�si�li�na�stę�pu�ją�ce�wnio�ski:

PIeRW�SZA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Gen�de

Gaul�le’a 2.�W imie niu miesz kań ców ul. Gen. de Gaul le’a 2-
10 po now nie zgła sza my proś bę o wy rów na nie po dwór ka
tłucz niem o gra nu la cji 10-15 mm wraz z uwa ło wa niem, aby
wo da opa dów desz czo wych nie spłu ki wa ła pod ło ża do je -
dy nej stu dzien ki, któ ra jest cią gle za ty ka na spły wa ją cym
pia skiem.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul. 3-go�Ma�-

ja 35-37a.�Czy jest ktoś z Za rzą du GSM „Lu iza”, któ ry mo -
że po wia do mić miesz kań ców bu dyn ków nr 35, 35a, 37 i 37a
kie dy miesz ka nia ww. bu dyn ków bę dą pod łą czo ne do nit -
ki cie płow ni czej. W któ rym ro ku przy pusz czal nie moż na się
spo dzie wać tych ro bót. Wg Biu le ty nów In for ma cyj nych
spra wa to czy się od 2014 r. [...] in for ma cję z Biu le ty nów
Nr 1 i 2 z 2018 ro ku zna my ale nie ma w nich ter mi nów.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�wZa�brzu,�przy ul.�Gen.�de�Gaul�-

le’a 30.�Skła dam wnio sek o wy mia nę drzwi wej ścio wych z uli -
cy i z pla cu. Wnio sek jest skła da ny od kil ku lat. Lo ka to rzy
pła cą fun dusz re mon to wy. W od po wie dzi „sły szy my” – nie
ma środ ków na fun du szu re mon to wym. W związ ku z tym na -
su wa się py ta nie co się dzie je z ty mi pie niędz mi? Uli ca de
Gaul le’a jest jed ną z waż niej szych ulic na sze go mia sta więc
za słu gu je na god ny wy gląd. Na ja kim eta pie znaj du ją się pra -
ce zwią za ne z pod łą cze niem do sie ci cen tral ne go ogrze wa -
nia bu dyn ków za kwa li fi ko wa nych do pod łą cze nia?
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Go�ethe�-

go 14-16. 1. Pod łą cze nie do sie ci cie płow ni czej, 2. Ocie -
ple nie bu dyn ku i dre naż, 3. Wy rów na nie dro gi do jaz do wej
i za bu do wa nie blo kad na wjeź dzie i wy jeź dzie, aby nie par -

ko wa ły oso by ob ce, nie za mel do wa ne na po se sji. 4. Wy mia -
na do mo fo nu w klat ce bu dyn ku nr 14.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�przy w Za�brzu,�ul.�Gen.�de

Gaul�le’a 16.�Zgła szam proś bę o wy mia nę drzwi piw nicz -
nych od po dwór ka z sa mo za my ka czem. Ak tu al nie są po -
wy bi ja ne szy by z po wo du prze cią gu, są nie szczel ne.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul. 3-go�Ma�-

ja 37.�Pro szę o do cie ple nie tu ne lu prze jaz do we go mię dzy
bu dyn kiem nr 37a, a bu dyn kiem nr 39. Pro szę o po zy tyw -
ne roz pa trze nie mo je go wnio sku w ro ku ka len da rzo -
wym 2018.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Gen.�de

Gaul�le’a 12.�Pro szę o wy ja śnie nie w spra wie śmiet ni ka,
któ ry miał być na mia rę XXI w. a jest zro bio na to tal na „po -
pe li na”. Miał być nie do po zna nia czy li za mknię ty i za da -
szo ny.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 8
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Bu�chen�-

wald�czy�ków 20a. 1. Ocie ple nie bu dyn ku 20a – kie dy? 2.
Kie dy bu dy nek bę dzie pod łą czo ny do nit ki cie płow ni czej?
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.�

DRU�GA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.

Chro�bo�ka 10.�Wy ko nać in sta la cję c. o. oraz do cie plić bu -
dy nek przy ul. Chro bo ka 8 i 10. Wszy scy lo ka to rzy wy ra -
ża ją zgo dę na wy żej wy mie nio ną in we sty cję.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wykaz wnio sków zgło szo nych pod czas
Wal ne go Zgromadzenia Człon ków GSM „Lu iza”
w częściach w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29  maja

oraz 4, 5, 7 czerwca 2018 r.
Stan realizacji wniosków na dzień 31 marzec 2019 r.
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WYKaZ WnioSKÓW ZGŁoSZonYCH PoDCZaS WaL neGo ZGro Ma DZe nia CZŁon KÓW

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Ks.

Nie�dzie�li 59.�Na pra wić za pa dli ny przy dy la ta cjach bu dyn -
ku po za ło że niu od grom ni ków tj. nr bu dyn ku 59-59f,
po obu stro nach. Na le ży przy wieźć zie mię i wy rów nać.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Ko�-

ko�ta 162.�Wnio sku ję o spo wo do wa nie pod nie sie nia es te -
ty ki po dwó rza przy ww. ad re sie, po przez wy rów na nie po -
wierzch ni oraz spo wo do wa nie od no wie nia ga ra ży tam że
się znaj du ją cych.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Ks.

Nie�dzie�li 59.�Za bu do wać ogro dze nie śmiet ni ka po mię dzy
bu dyn ka mi Ks. Nie dzie li 59-61.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Ko�-

ko�ta 145.�Usu nię cie szkód gór ni czych mię dzy blo ka mi w Ru -
dzie Śl, ul. Ko ko ta i ul. Rów no le gła (usu nię cie za le wi ska).

Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3
(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Ks.

Nie�dzie�li 53. 1. Pro si my o za da sze nie śmiet ni ka przy ul.
Ks. Nie dzie li 53-53a z po wo dów hi gie nicz nych oraz go łę -
bi. Zmie nić wej ście do śmiet ni ka z przo du i za mknąć furt -
ką z po wo du gry zo ni. 2. Prze su nąć po jem nik na odzież po -
ni żej już tam sto ją ce go po jem ni ka. 3. Zgła sza ny był bal -
kon kil ka krot nie z po wo du za cie ków w bo ku 53a.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 7
człon�ka� za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie� Ślą�skiej,� przy ul.

Spor�tow�ców 14.�My miesz kań cy Ru dy Śl. przy ul. Spor tow -
ców 14 zwra ca my się z proś bą do Za rzą du Spół dziel ni o usu -
nię cie nie rów no ści przy wy jeź dzie z po se sji na uli cę Spor -
tow ców 14. Od 2 lat już in ter we nio wa łem w Za rzą dzie ale
bez efek tów. Cho dzi o du że nie rów no ści przy wy jeź dzie na ul.
Spor tow ców, któ re po wo du ją uszko dze nie wy jeż dża ją cych
z po se sji sa mo cho dów oso bo wych, po wo du jąc szko dy.
Pro si my o za ła twie nie proś by. O przy sła niu ko mi sji (wi zja
lo kal na) pro szę mnie po wia do mić te le fo nicz nie.
Odp.:�Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.

TRZe�CIA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ków�za�miesz�ka�łych�wZa�brzu,�przy ul.�Ka�wi�ka 24.

W związ ku z co raz częst szym po ja wia niem się ta bli czek z za -
ka zem wy pro wa dza nia psów w par kach czy na pla cach za -
baw, po win no się po in for mo wać miesz kań ców, np. wy wie -
sza jąc in for ma cję na klat kach scho do wych, że jest to nie zgod -
ne z pra wem, po nie waż „Ogra�ni�cza� pra�wa� wła�ści�cie�li

psów”.�Te�re�ny�ta�kie�prze�zna�czo�ne�są�do wspól�ne�go�użyt�ko�-

wa�nia. W za mian wnio sku ję o po sta wie nie ta bli czek ty pu „po -
sprzą taj po swo im psie” oraz ko niecz no ści usta wie nia od -

Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za -
brzu, przy ul. Po rdzi ka 1-11

Re mont da chu bu dyn ku GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Kor -
czo ka 56-56a

Wy ko na ne za da sze nia bal ko nów nad IV p. w bu dyn ku przy ul.
Ka wi ka 9 w Za brzu
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WYKaZ WnioSKÓW ZGŁoSZonYCH PoDCZaS WaL neGo ZGro Ma DZe nia CZŁon KÓW

po wied nich ko szy przy traw ni kach. Nie jed no krot nie z wo recz -
kiem w rę ce mu sia łam prze spa ce ro wać pół osie dla. Ta kie po -
su nię cie bę dzie na pew no skut ko wać wy ro zu mia ło ścią ze stro -
ny mi ło śni ków traw ni ków oraz mi ło śni ków psów.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Ka�wi�ka 26.

Do ty czy – wpro wa dze nia jed ne go kie run ku ru chu wzdłuż
blo ku przy ul. Ka wi ka 26-26b w Za brzu. Pro szę o pi smo
po na gla ją ce UM w Za brzu w spra wie jw. po wo łu jąc się
na od po wiedź MZDiJ z dnia 19.09.2017 r. uzna ją cy wnio -
sek za za sad ny i miał być zre ali zo wa ny do koń ca I kwar -
ta łu 2018 r.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Po�rdzi�ka 7.

Wnio sku ję o jak naj szyb sze ocie ple nie bu dyn ku przy ul. Po -
rdzi ka 1-7 oraz ma lo wa nie klat ki scho do wej.
Odp.:� Ocie�ple�nie� bu�dyn�ku� zo�sta�nie� wy�ko�na�ne� naj�-

szyb�ciej�jak�tyl�ko�bę�dzie�to�moż�li�we�w ra�mach�po�zy�ska�-
nych�kre�dy�tów�fi�nan�so�wych.�Na�to�miast�ma�lo�wa�nie�klat�-
ki�scho�do�wej�jest�na�ukończeniu.

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Po�rdzi�ka 7.

Wnio sku ję o do cie ple nie bu dyn ku.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 5
człon�ka� za�miesz�ka�łe�go� w Za�brzu,� przy ul.� Po�rdzi�-

ka 19. 1. Do ty czy za bu do wy śmiet ni ka przy ul. Dz. Ro dła 2.
Do ty czy chod ni ka przy ul. Po rdzi ka w stro nę Kar czew skie go.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 6
człon�ka� za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,� przy ul.� Po�rdzi�-

ka 5. 1. Do ty czy do pro wa dze nia do sta nu nor mal no ści przej -
ścia po mię dzy blo ka mi ul. Po rdzi ka – klat ka 7-9 (wy rów -
na nie na wierzch ni, do sto so wa nie scho dów do po ru sza nia
się z wóz ka mi dzie cię cy mi i in wa lidz ki mi. 2. Wy re mon to wać,
wy ma lo wać ca łą klat kę scho do wą bu dyn ku przy ul. Po rdzi -
ka 5. 3. Co z ter mo izo la cją blo ków przy ul. Po rdzi ka? Wnio -
sku ję o do koń cze nie tych prac roz po czę tych kil ka na ście lat
te mu a za po wia da nych do ukoń cze nia na 2017 rok.
Odp.:�Ad.�pkt. 1.�Re�mont�scho�dów�te�re�no�wych�zo�stał

wy�ko�na�ny.
Ad.�pkt. 2.�Ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej�zo�sta�ło�wy�ko�na�ne.
Ad.�pkt. 3.�Ocie�ple�nie�bu�dyn�ku�zo�sta�nie�wy�ko�na�ne�naj�-

szyb�ciej�jak�tyl�ko�bę�dzie�to�moż�li�we�w ra�mach�po�zy�ska�-
nych�środ�ków�fi�nan�so�wych�–�kre�dy�tów.

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Ka�wi�ka 9. 1.

Za bu do wać dasz ki nad bal ko na mi w blo ku nr 9, przy ul. Ka -
wi ka. Jest to po now ny wnio sek [...] i zo stał od rzu co ny z po -
wo du bra ku środ ków na kon cie fun du szu re mon to we go. Wg
mo jej wie dzy obec nie te środ ki są – tyl ko kwe stia ce ny wy -
ko na nia. 2. Środ ki z nad wyż ki bi lan so wej w pew nej czę ści
pro po nu ję prze zna czyć na po pra wę czy sto ści na te re nie Za -
bo rze -Pół noc tj. za bu do wa nie ko szy na śmie ci na te re nach
na le żą cych do GSM „Lu iza” – po nie waż jest per ma nent -
ny brak ko szy na ca łym osie dlu. Rów nież nie ma gdzie wy -
rzu cać nie czy sto ści po swo ich pu pi lach (pie skach). Pro szę
o upo rząd ko wa nie te re nów na le żą cych do GSM „Lu iza”,
szcze gól nie przy ul. Ol cho wej (ko ło ko lek tu ry LOT TO).
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

CZWAR�TA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kor�czo�-

ka 61.�W ro ku 2017 ja i in ni miesz kań cy blo ku na traw ni -
ku od stro ny bal ko no wej zor ga ni zo wa li śmy klomb z róż -
ny mi ro śli na mi ozdob ny mi (kwia ty, krze wy i in ne). Dba my
o to i rów nież w tym ro ku. Suk ce syw nie do kła da jąc co raz
wię cej ro ślin ozdob nych. W związ ku z tym czy jest moż li -
we za bu do wa nie z fun du szy Spół dziel ni „Lu iza” 2 ła wek
przy le ga ją cych do te go klom bu w ce lu spę dze nia cza su
miesz kań ców w bez po śred nim kon tak cie z ww. klom bem.
PS. Je stem wy ra zi cie lem wo li rów nież in nych człon ków
Spół dziel ni „Lu iza” miesz ka ją cych w tym bu dyn ku lecz nie -
obec nych dzi siaj na Wal nym Zgro ma dze niu.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Agre�sto�-

wej 5.�Ze wzglę du na bar dzo sła be ci śnie nie wo dy (cza sa -
mi brak moż li wo ści ko rzy sta nia z pral ki oraz pie cy ka ga -
zo we go) bar dzo pro szę o wy mia nę pio nów wod nych.
Obec ne ule ga ją czę stym awa riom. Są one od po nad 50 lat.
Odp.:�Nawy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�zo�sta�ło�wy�sta�wio�-

ne�zle�ce�nie�na�wy�ko�na�nie�prac�wy�mie�nio�nych�we�wnio�sku.

PIą�TA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kra�siń�skie�-

go 24. 1. Za mon to wać oświe tle nie w bra mie wjaz do wej. 2.
Wy rów nać te ren po dwór ka w oko li cy klat ki 22-30. 3. Wy -
ko nać ter mo mo der ni za cję bu dyn ku.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Dokończenie na str. 8
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Nie�daw�no�uru�cho�mio�ny�punkt�ka�so�wy�Ban�ko�wej�Agen�cji�„MO�NE�TIA”�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Ko�ko�ta 140

Nie�daw�no�(po prze�rwie�zi�mo�wej)�zo�sta�ły�wzno�wio�ne�pra�-
ce�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne�bu�dyn�ku�GSM�„Lu�iza”�(dwie

klat�ki�scho�do�we)�przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4�–�4a�w Za�brzu�po�-
le�ga�ją�ce�na do�cie�ple�niu�ze�wnętrz�nych�ścian�piw�nic�bu�dyn�ku
oraz�stro�pu�stry�chu.�Głów�ne�pra�ce�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne�roz�-
po�czę�te�jesz�cze�w li�sto�pa�dzie�ubie�głe�go�ro�ku,�zo�sta�ły�ukoń�czo�-
ne�przed szczy�tem�se�zo�nu�grzew�cze�go.�
W ra�mach�pro�wa�dzo�nych�ro�bót�zo�sta�ło�wy�ko�na�ne�pod�łą�-

cze�nie�bu�dyn�ku�do in�sta�la�cji�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�i cie�-
płej�wo�dy� użyt�ko�wej� (cie�pło� z da�la� czyn�ne)�wy�mie�nio�no
okna�na stry�chu�i w piw�ni�cach�oraz�głów�ne�ru�ry�ka�na�li�za�cyj�-
ne�i wod�ne.�Za�ło�żo�ne�zo�sta�ło�no�we�oryn�no�wa�nie�i ru�ry�spu�-
sto�we�bu�dyn�ku.�W na�stęp�nych�ty�go�dniach�bę�dzie�upo�rząd�-
ko�wa�ne� oto�cze�nie� bu�dyn�ku.� GSM� „Lu�iza”� nie�daw�no
uzy�ska�ła�po�zwo�le�nie�na prze�bu�do�wę�w ww.�bu�dyn�ku�we�-
wnętrz�nej�in�sta�la�cji�ga�zo�wej.
War�to�pod�kre�ślić,�że�wy�ni�ku�prze�pro�wa�dzo�nej�ter�mo�mo�-

der�ni�za�cji,� zli�kwi�do�wa�no 11� pie�ców�wę�glo�wych� (ka�flo�-
wych� i ku�chen�nych) 5� ko�tłów� opa�la�nych� pa�li�wem� sta�-
łym, 2� ko�tły� opa�la�ne� ga�zem� ziem�nym, 1� pod�grze�wacz
ga�zo�wy� cie�płej�wo�dy� użyt�ko�wej� oraz 12� po�jem�no�ścio�-
wych�elek�trycz�nych�pod�grze�wa�czy�cie�płej�wo�dy�użyt�ko�-
wej�–�co�przy�czy�ni�ło�się�do ob�ni�że�nia�emi�sji�szko�dli�wych
ga�zów�w Za�brzu.�

ter mo mo der ni za cja bu dyn ku 
przy ul. Mi kul czyc kiej 4-4a
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PaMiĘtaJ - CZaD ZaBiJa

Mi�mo,� że�mi�nę�ło� za�le�d�wie� kil�ka
mie�się�cy 2019�ro�ku�to�od�no�to�wa�li�-
śmy� licz�ne� przy�pad�ki� pod�tru�cia
tlen�kiem�wę�gla.�Mia�ły�one�miej�sce
mię�dzy� in�ny�mi�w za�so�bach�na�szej
Spół�dziel�ni:� w Ru�dzie� Ślą�skiej
przy ul.� ener�ge�ty�ków 10a� oraz
w Za�brzu�przy ul.�Ol�cho�wej�9,�ul.
Ka�wi�ka 28d,�ul.�Lesz�czy�no�wa 4,�ul.
Wol�no�ści 357,�ul.�Kor�czo�ka 57a,�ul.
Lom�py 32,� ul.�Kor�czo�ka 61b,� ul.
Kra�siń�skie�go 30,�ul.�3-go�Ma�ja 35,
ul.�Szy�ma�now�skie�go 4a.�Aby�za�po�-

biec� ko�lej�nym� pod�tru�ciom�GSM
,,Lu�iza”�przy�po�mi�na�o ele�men�tar�-
nych,�za�sa�dach�bez�pie�czeń�stwa:
Na�le�ży� do�pro�wa�dzać� po�wie�trze

do miesz�ka�nia� po�przez� uchylenie
okna�w cza�sie�ko�rzy�sta�nia�z ga�zo�we�-
go� pie�cy�ka� ką�pie�lo�we�go.�Funk�cja
mi�kro�wen�ty�la�cji�w roz�sz�czel�nie�niu
okna�jest�nie�wy�star�cza�ją�ca!!!
In�for�mu�je�my,�że�od�po�wied�nia�ilość

sta�łe�go na�pły�wu�po�wie�trza�do miesz�-
ka�nia� jest�nie�zbęd�na�do za�cho�wa�nia
pra�wi�dło�we�go�cią�gu�w ka�na�le�spa�li�-
no�wym.�
Na�wie�wa�nie� po�wie�trza� z krat�ki

wen�ty�la�cyj�nej�do wnę�trza�miesz�ka�-
nia,� czy�li� od�wró�ce�nie� cią�gu,� jest
pierw�szym�sy�gna�łem�bra�ku�do�pro�wa�-
dze�nia�od�po�wied�niej�ilo�ści�po�wie�trza
do miesz�ka�nia.
Na�le�ży�za�in�sta�lo�wać�czuj�nik�tlen�-

ku�wę�gla w po�miesz�cze�niu� z ga�zo�-
wym� pie�cy�kiem� ką�pie�lo�wym� lub
w po�miesz�cze�niu� z wę�glo�wym� pie�-
cem�ka�flo�wym�(patrz�fo�to�wyżej).

Na�le�ży�wzy�wać�ko�mi�nia�rza�do re�-
gu�lar�ne�go�czysz�cze�nia�ko�mi�na: 4�ra�-
zy od pie�ca� cen�tral�ne�go� ogrze�wa�nia
i 2�ra�zy od pie�ców�ka�flo�wych�–�w cią�-
gu�se�zo�nu�grzew�cze�go.
GSM� ,,Lu�iza”�przy�po�mi�na o co�-

rocz�nej� ko�niecz�no�ści� wy�ko�na�nia
prze�glą�du� ga�zo�we�go� pie�cy�ka
do pod�grze�wa�nia�cie�płej�wo�dy�przez
au�to�ry�zo�wa�ny�ser�wis�wraz�z otrzy�-
ma�niem�pi�sem�ne�go� ze�zwo�le�nia� na
użyt�ko�wa�nie� urzą�dze�nia,� któ�ry� to
do�ku�ment� na�le�ży� nie�zwłocz�nie� do�-
star�czyć�do GSM�„Lu�iza”.�

 Podstępnie i bezboleśnie! 

e -Kar to te ka nie za stę pu je przy jęć in te re san tów 
W wy�da�niu� na�sze�go�Biu�le�ty�nu� In�for�ma�cyj�ne�go� nr 2

(78)�z czerw�ca 2017�r.�na str. 11�in�for�mo�wa�li�śmy�o uru�-
cho�mie�niu�przez�na�szą�Spół�dziel�nię�na okres�prób�ny�usłu�-
gi� pod na�zwą:� E�-Kar�to�te�ka.� Po�szcze�gól�ni�miesz�kań�cy
otrzy�ma�li�przy�pi�sa�ny�do nich�od�po�wied�ni�Lo�gin�i Ha�sło.
Do E�-Kar�to�te�ki� lo�gu�je�my� się�wpi�su�jąc�w prze�glą�dar�ce
in�ter�ne�to�wej:�e�-kar�to�te�ka.�pl�Po�cząt�ko�wo�moż�na�by�ło�uzy�-
skać�in�for�ma�cje�w okien�kach:�ROZ�RA�CHUN�KI�i WY�-
KAZ�OPŁAT�MIE�SIĘCZ�NYCH.
Po�nie�waż�ta�for�ma�do�stę�pu�do in�for�ma�cji�spo�tka�ła�się

z du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem�miesz�kań�ców�na�szych�za�so�-
bów�–�zo�sta�ła�ona�wpro�wa�dzo�na�nie�tyl�ko�na sta�łe�ale�i po�-
sze�rzo�na�o no�we�funk�cje�tj.:�Ta�bli�ca�Ogło�szeń�oraz�Ogło�-
sze�nia�Miesz�kań�ców.�Ta�ostat�nia�funk�cja,�jak�sa�ma�na�zwa
mó�wi,�ma�słu�żyć�miesz�kań�com�na�szych�za�so�bów�chcą�-
cych�nie�od�płat�nie�za�mie�ścić�w E�-Kar�to�te�ce�drob�ne�ogło�-
sze�nia,� zwy�kle� do�ty�czą�ce� kup�na� –� sprze�da�ży,� za�mia�ny
róż�nych�po�trzeb�nych�lub�zbęd�nych�rze�czy.�Nie�ste�ty�za�-
kład�ka�ta�zo�sta�ła�wy�ko�rzy�sta�na�w in�ny�spo�sób�przez�użyt�-
kow�ni�ków,�po�przez�za�miesz�cza�nie�w niej,�głów�nie�róż�ne�-
go�ro�dza�ju,�ża�li�i pre�ten�sji�pod ad�re�sem�GSM�„Lu�iza”�oraz
ich� służb.�Abs�tra�hu�jąc� od te�go� czy� są� one� słusz�ne� czy
nie�–�za�kład�ka�ta�nie�te�mu�ma�słu�żyć.�

Je�śli�ktoś�ma�pro�ble�my,�py�ta�nia�i wąt�pli�wo�ści�zwią�-
za�ne�z wa�run�ka�mi�za�miesz�ki�wa�nia�w za�so�bach�GSM
„Lu�iza”�pro�si�my�o ich�zgła�sza�nie�do Dzia�łu�Tech�nicz�-
ne�go:

❖ Re�jon I wZa�brzu,�ul.�Ja�łow�co�wa 20;�tel. 32 271 18 94
❖ Re�jon II w Ru�dzie� Ślą�skiej,� ul.� Biel�szo�wic�ka 98;
tel. 32 240 11 97

Zgło�sze�nia� te� są� re�je�stro�wa�ne� i moż�na� spraw�dzić
stan�ich�re�ali�za�cji.�
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Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kra�siń�skie�-

go 28. 1. Wy ko nać po now ne wy rów na nie i mo der ni za cję
dro gi we wnętrz nej w po dwór ku po mię dzy klat ka mi 22-30,
przy ul. Kra siń skie go. Ostat nia po praw ka na wierzch ni
w nie wiel kim stop niu po pra wi ła wa run ki do jaz du i doj ścia
do śmiet ni ków – szcze gól nie w okre sie spo rych opa dów
i w okre sie zi mo wym. 2. Za mon to wać oświe tle nie w bra -
mach wjaz do wych – naj ko rzyst niej z czuj ką ru chu. 3. Wy -
ko nać ter mo mo der ni za cję blo ku. 4. Wy mie nić drzwi
na strych w klat ce nr 28.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�wZa�brzu,�przy ul.�Kor�czo�ka 83.

Pro szę o wy ko na nie par kin gu sa mo cho do we go dla blo ku i je -
go lo ka to rów za miesz ku ją cych przy ul. Kor czo ka 83 (par -
king na le ży wy ko nać przy blo ku na uli cy Kor czo ka 85). Za -
zna czam, iż koszt te go par kin gu nie ob cią ży znacz nie (fi nan -
so wo) Spół dziel nię „Lu iza”. W chwi li obec nej sta wia my tam
sa mo cho dy, lecz znaj du ją się tam pa gór ki, wznie sie nia i do -
ły. Pro szę się po chy lić nad tym wnio skiem.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kra�siń�skie�-

go 30. 1. Kto od po wia da za wy sy pa nie żwi ru na po dwór -
ku. Niech ktoś od no wa to spraw dzi i po pra wi. 2. Lo ka tor
na dru gim pię trze pro wa dził re mont po nad rok. Ma te riał
do re mon tu jest skła da ny na klat ce, przed drzwia mi lo ka -
to ra. Nie moż na prze cho dzić, jest bez prze rwy brud no, znisz -
czo ny tynk. Jak to bę dzie jesz cze dłu go trwa ło.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kra�siń�skie�-

go 28. 1. Wy mia na drzwi wej ścio wych na strych lub wzmoc -
nie nie za mknię cia drzwi. 2. Utwar dze nie po dwó rza (doj -
ścia) do śmiet ni ka. Pod czas desz czu po wsta je bło to. 3. Za -
mon to wać oświe tle nie we wjaz dach z ul. Kra siń skie go
do po dwór ka (lam py z czuj ni ka mi ru chu).
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Ko�by�liń�-

skie�go 3. 1. Trwa łe utwar dze nie pod ło ża na po dwór ku, 2.
Za mon to wa nie na da chu kol ców od stra sza ją cych go łę bie. 3.
Usu nię cie gniaz da go łę bi umiej sco wio ne go mię dzy klat -
ką 3 i 5 (od str uli cy) – tuż po ni żej da chu.
Odp.:�Ad.�pkt. 1.�Wy�rów�na�nie�te�re�nu�zo�sta�ło�wy�ko�na�ne.

Ad.�pkt. 2.�Mon�taż�kol�ców�na da�chu�zo�stał�wy�ko�na�ny.
Ad.�pkt. 3.�Gniaz�do�zo�sta�ło�usu�nię�te�i miej�sce�za�bez�pie�-

czo�no�przed po�now�nym�wej�ściem�pta�ków.

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kor�czo�-

ka 72. 1. Usta wie nie ko szy na śmie ci przy klat kach wej -
ścio wych. 2. Skró ce nie wy so ko ści drzew wzdłuż uli cy jw. 3.
Wy rów na nie chod ni ka przy klat kach wzdłuż uli cy (wy brzu -
sze nia). 
Odp.:�Ad.�pkt. 1�i 2.�Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�bę�-

dzie�moż�na�wy�ko�nać�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�-
ków�fi�nan�so�wych�na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�oraz
po uzy�ska�niu�zgo�dy�więk�szo�ści�miesz�kań�ców�ww.�nie�ru�-
cho�mo�ści.
Ad.�pkt. 3.�Wy�sto�so�wa�no�ko�lej�ne�pi�smo�do Urzę�du�Mia�-

sta�w Za�brzu�z proś�bą�o po�twier�dze�nie�wcze�śniej�szych�de�-
kla�ra�cji�wy�rów�na�nia�chod�ni�ka.

Wnio�sek�nr 8
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Kor�czo�-

ka 72. 1. In sta la cja ko szy na śmie ci przy wej ściu do kla -
tek. 2. Skró ce nie wy so ko ści drzew przy bu dyn ku wzdłuż
chod ni ka. 3. wy rów na nie chod ni ka przy po se sji.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 9
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Wol�no�-

ści 359. 1. Prze zna czyć ca ły zysk, 500 tys. zł. na ob ni że -
nie staw ki czyn szo wej dla miesz kań ców w za so bach GSM
„Lu iza”. 2. Po cią gnię cie nit ki cie płow ni czej dla bu dyn ku
nr 359-361.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 10
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Wol�no�-

ści 426. 1. Re wi ta li za cja te re nu obok bu dyn ku Wol no ści 426
na sku tek dzia łal no ści in we sty cyj nej fir my FOR TUM (te -
re ny zie lo ne, mu rek opo ro wy). 2. Wy dzie le nie sta no wi ska
na od pa dy i po więk sze nie po jem ni ka na pla sty ki. 3. Sfi na -
li zo wa nie za po wie dzia nych prac do ty czą cych re mon tu po -
dwór ka. 4. Re mont za po wie dzia ny w 09.2016 ro ku bal ko -
nu znaj du ją ce go się nad wej ściem do bu dyn ku. 5. Na pra -
wa (udroż nie nie) ry nien. 6. Co zro bić z lo ka to rem (ra mi),
któ rzy za nie czysz cza ją klat kę scho do wą i kar mią zwie rzę -
ta (ko ty) i pta ki przy wej ściu do bu dyn ku.
Odp.:�Ad.�pkt. 1.�Wy�mie�nio�ny�we�wnio�sku�te�ren�zo�stał

do�pro�wa�dzo�ny�do sta�nu�pier�wot�ne�go.
Ad.�pkt. 2.�Przy re�mon�cie�po�dwór�ka�sta�no�wi�sko�śmiet�-

ni�ko�we� zo�sta�nie�wy�dzie�lo�ne.� Spół�dziel�nia� zwró�ci�ła� się
do Urzę�du�Mia�sta�w Za�brzu�o usta�wie�nie�po�jem�ni�ków�se�-
gre�ga�cyj�nych�o więk�szej�po�jem�no�ści.
Ad.�pkt. 3.�Re�mont�po�dwór�ka�zo�sta�nie�rozpoczęty�23

kwietnia�2019�ro�ku.

WYKaZ WnioSKÓW ZGŁoSZonYCH PoDCZaS WaL neGo ZGro Ma DZe nia CZŁon KÓW

Dokończenie ze str. 5
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Ad.�pkt. 4.�Pra�ce�do�ty�czą�ce�bal�ko�nu�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.
Ad.�pkt. 5.�Czysz�cze�nie�i na�pra�wa�ry�nien�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.
Ad.�pkt. 6.�Wy�wie�szo�no�ogło�sze�nie�na klat�ce�scho�do�wej

do wszyst�kich� miesz�kań�ców� o nie�do�kar�mia�nie� go�łę�bi
wo�kół�bu�dyn�ku.

SZó�STA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�wRu�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Biel�-

szo�wic�kiej 91-95.�Ul. Biel szo wic ka 91-95 wnio sek o ogro -
dze nie ku błów na od pa dy umiesz czo nych przy blo kach.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�wRu�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Biel�-

szo�wic�kiej 96. 1. Chciał bym się do wie dzieć ile Spół dziel -
nia pła ci od se tek od za cią gnię tych kre dy tów, 2. W ja kim
ban ku bie rze kre dy ty. 
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�wRu�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Biel�-

szo�wic�kiej 95. 1. Wy ko nać oryn no wa nie lub in ne go ro dza -
ju za bez pie cze nia, by w cza sie opa dów desz czu, bal ko ny
z gór nych kon dy gna cji nie za le wa ły bal ko nów z dol nych
kon dy gna cji (po wo du je to nisz cze nie ele wa cji i nie tyl ko. 2.
Prze pro wa dzić de ra ty za cję szczu rów przez za ga zo wa nie
nor przed blo kiem przy ul. Biel szo wic kiej 95 od stro ny bal -
ko nów. Do tych cza so we wy kła da nie trut ki przez ko lej ne 4
la ta nie da ło żad ne go efek tu.
Odp.:�Ad.�pkt. 1. Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�bę�dzie

moż�na�wy�ko�nać�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�ków
fi�nan�so�wych� na kon�cie� fun�du�szu� re�mon�to�we�go� oraz
po uzy�ska�niu�zgo�dy�więk�szo�ści�miesz�kań�ców�ww.�nie�ru�-
cho�mo�ści.
Ad.�pkt. 2.�De�ra�ty�za�cja�prze�pro�wa�dzona�została�przez�spe�-

cja�li�stycz�ną�fir�mę�ze�wnętrz�ną.�Obecnie�de�ra�ty�za�cja�jest
prowadzona�pre�wen�cyj�nie�w ra�mach�miej�skiej�ak�cji�od�-
szczu�rza�nia.�Ga�zo�wa�nie�w de�ra�ty�za�cji�jest�zabronione.

SIóD�MA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Lom�py 32.

Miesz kań cy na sze go blo ku zwra ca ją się do GSM „Lu iza”
z proś bą o re mont klat ki i scho dów, po nie waż są one bar -
dzo znisz czo ne. Rów nież pro si my, aby z ze wnątrz bu dyn -
ku usu nąć od pa da ją ce tyn ki, po nie waż za gra ża ją bez pie -
czeń stwu. Pro si my o po zy tyw ne roz pa trze nie na szej
spra wy.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.�

Wnio�sek�nr 2
człon�ka� za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,� przy ul.�Kos�sa�-

ka 11. 1. Mam licz ni ki na wo dę a na rzu ca ją mi ry czałt. Ja -
kie są kon se kwen cje nie pła ce nia za nie zu ży tą wo dę bo
za nią nie pła cę. 2. Klat ka scho do wa by ła 18 lat nie ma -
lo wa na. Ad mi ni stra cja Spół dziel ni wy tłu ma czy ła się, że są -
siad ma mi nus (nie pła ci za czynsz).
Odp.:Ad.�pkt. 1.�Patrz:�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM

„Lu�iza”�nr 3�(83)�wrze�sień 2018�r.�str. 2.:��Ko�mu�ni�kat
o no�wych�za�sa�dach�roz�li�cza�nia�zu�ży�tej�wo�dy.
Ad.�pkt. 2�Klat�ka�scho�do�wa�bę�dzie�po�ma�lo�wa�na�w 2019

roku.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Lesz�czy�-

no�wej 7.�Po now nie wnio sku ję o wy ko na nie miejsc par kin -
go wych u zbie gu ulic: Lesz czy no wej, Ka wi ka, Po rdzi ka
i Kar czew skie go.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Lesz�czy�-

no�wej 7.�Pro szę (po now nie) o utwar dze nie te re nu po mię -
dzy blo kiem przy ul. Lesz czy no wej 7 a śmiet ni kiem – skle -
pi kiem (aby pod czas ule wy zie mia i piach nie by ły zmy wa -
ne na chod nik i uli cę).
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Na wnio sek miesz kań ców, zo sta ł na nowo wyprofilowany przez
miasto chodnik wzdłuż ul. Cze re śnio wej w Za brzu Nowa zatoka śmietnikowa przy ul. Leszczynowej 7b w Zabrzu
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Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Lesz�czy�-

no�wej 29.�Zro bić za my ka ny no wy śmiet nik, przy ul. Lesz -
czy no wej 27-29.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�P.�Skar�gi 10.

Ko lej ny raz skła dam wnio sek o re mont da chu i po sta wie -
nie no wych ko mi nów na ul. P. Skar gi 10.
Odp.:�Wnio�sek�mo�że�zo�stać�roz�pa�trzo�ny�po za�cią�gnię�-

ciu�czę�ści�kre�dy�tu�przez�miesz�kań�ców.�Spół�dziel�nia�zwró�-
ci�ła�się�do ban�ku�o prze�pro�wa�dze�nie�sy�mu�la�cji�za�cią�gnię�-
cia�kre�dy�tu.�Bank�przed�sta�wił�ko�rzyst�ną�dla�miesz�kań�ców
sy�mu�la�cję�kre�dy�to�wą.�Jed�nak�do koń�ca�mar�ca�bie�żą�ce�go
ro�ku,�miesz�kań�cy�nie�udzie�li�li�żad�nej�kon�kret�nej�od�po�wie�-
dzi�na pro�po�zy�cje�ban�ku.

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Lesz�czy�no�-

wej 4 1. Par king przy ul. Cze re śnio wej 2. 2. Par king przy ul.
Mo drze wio wej bło to po kost ki po desz czu. 3. Scho dy (na -
pra wa) od chod ni ka wzdłuż ul. Mo drze wio wej zej ście
do ul. Ka wi ka do przy stan ku przy ul. Ka wi ka. 4. Wy bu do -
wa nie no wych scho dów od blo ku nr 4 w kie run ku ul. Mo -
drze wio wej na par king. 5. Do sta wie nie przy pia skow ni cy ła -
wek dla ro dzi ców przed blo kiem przy ul. Lesz czy no wej 4b
oraz przed klat ka mi do 4, 4a, 4b, 6. Sprzą ta nie kla tek scho -
do wych przy ul. Lesz czy no wej 4, 4a, 4b, 2, 2a, 2b, 6, 6a, 6b.
Stwier dzam: jest brud no (pod ło gi, pa ję czy ny). Zi mą od śnie -
ża nie, je sie nią li ście. 7. Ho dow la go łę bi na bal ko nie II p.
przy ul. Lesz czy no wej 4b (ten Pan tłu ma czy się Stra ży Miej -
skiej że ma cho rą cór kę. Tyl ko, że ta cór ka ma oko ło 34 la -
ta). Nad mie niam, że go łę bie są szkod ni ka mi i py tam co Spół -
dziel nia z tym zro bi. 8. Wy re mon to wać wej ścia przy ul. Lesz -
czy no wej 4b (mam zdję cia mo gę po ka zać).
Odp.:Ad.�pkt. 1�i 5.�Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�re�-

mon�to�we�klat�ki�scho�do�wej�bę�dzie�moż�na�wy�ko�nać�po zgro�-
ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�ków�fi�nan�so�wych�na kon�cie
fun�du�szu�re�mon�to�we�go�oraz�po uzy�ska�niu�zgo�dy�więk�szo�-
ści�miesz�kań�ców�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.
Ad.�pkt. 2.�Te�ren�na któ�rym�jest�po�ło�żo�ny�par�king,�przy ul.

Mo�drze�wio�wej,�nie�na�le�ży�do GSM�„Lu�iza”.
Ad.�pkt. 3.�GSM�„Lu�iza”�zwró�ci�ła�się�z pi�smem�doUrzę�du

Mia�sta�wZa�brzu�ona�pra�wę�ww.�scho�dów.�Wzwiąz�ku�bra�kiem
od�po�wie�dzi,�Spół�dziel�nia�wmar�cu�br.�wy�sła�ła�ko�lej�ny�mo�nit.�
Ad.�pkt. 4.�Ww.�te�ren�jest�pry�wat�ny.�
Ad.�pkt. 6.�Uwa�gi�do�ty�czą�ce�utrzy�my�wa�nia�czy�sto�ści

w bu�dyn�ku�oraz�na te�re�nie�przy�le�ga�ją�cym�zo�sta�ły�prze�ka�-
za�ne�do fir�my�JO�KER.
Ad.�pkt. 7.�GSM�„Lu�iza”�zwró�ci�ła�się�do miesz�kań�ca�ho�-

du�ją�ce�go�go�łę�bie�na bal�ko�nie�o na�tych�mia�sto�we�za�prze�sta�-
nie�ww.�prak�tyk,�pod groź�bą�skie�ro�wa�nia�spra�wy�do są�du.
Ad.�pkt. 8.�Re�mont�scho�dów�przed klat�ką�scho�do�wą

w bu�dyn�ku�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 4b�zo�stał�wy�ko�na�ny.

óSMA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Ka�li�no�-

wej 13. 1. Wy sto so wać pi smo do od po wied nie go wy dzia -
łu UM w Za brzu o wy zna cze nie no we    o wych).
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Ka�li�no�-

wej 13.� Wy ko nać na pra wę za pad nię te go chod ni ka
przed klat ką (po opa dach desz czu zbie ra się wo da) i two -
rzy roz le wi sko.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Za�brzu,�przy ul.�Mo�drze�-

wio�wej 4.�Wno si my o wy cię cie su chych drzew przy ul. Mo -
drze wio wej.
Odp.:GSM�„Lu�iza”�zwró�ci�ła�się�do Urzę�du�Mia�sta�w Za�-

brzu�o wy�cię�cie�su�chych�drzew�w pa�sie�dro�go�wym.�W od�po�-
wie�dzi�UM�Za�brze�po�in�for�mo�wał,�że�zo�sta�ną�one�wy�cię�te�wokre�-
sie�je�sien�no�-zi�mo�wym.�Dokoń�ca�mar�ca�br.�nie�zo�sta�ły�one�wy�-
cię�te.�Dla�te�go�zo�stał�wy�sła�ny�ko�lej�ny�mo�nit�www.�spra�wie.

DZIe�WIą�TA�CZĘŚć�WZCz:

Wnio�sek�nr 1
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.

Mio�do�wej 15. 1. Pro si my o wy re mon to wa nie, ewen tu al -
nie wy mia nę ław ki przed blo kiem. 2. Wy mie nić ka fel ki
na scho dach wej ścio wych i za ło żyć okła dzi nę an ty po śli zgo -
wą (obec nie ka fel ki od pa da ją i każ da jest z in nej pa ra fii). 3.
Usu nąć tj. wy ciąć reszt ki ży wo pło tu (bę dzie to es te tycz niej -
sze i tań sze w utrzy ma niu). 4. Na pra wić ubyt ki w tyn ku
po od pad nię tej ta bli cy (po dzię cio le pod da chem).
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)

z grud�nia 2018�r.

Wnio�sek�nr 2
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Za�-

men�ho�fa 2.�Zwra cam się z wnio skiem o wy cię cie drze wa
przy ul. Za men ho fa 2c, wy mia nę do mo fo nów na ko do we,
wsta wie nie, za my ka nych na klucz, drzwi do piw ni cy.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3

(83)�z wrze�śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 3
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.

ener�ge�ty�ków 10.�Pro szę o wy mia nę rur wod nych w piw -
ni cy. Ru ry są w bar dzo złym sta nie i prze cie ka ją. Ru ry są
na pra wia ne przez na kła da nie obej mek gu mo wych. 
Odp.:�Wy�sta�wio�no�zle�ce�nie�na wy�ko�na�nie�prac�wy�mie�-

nio�nych�we�wnio�sku.�Bę�dą�one�zre�ali�zo�wa�ne w II kw.�br.�
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WYKaZ WnioSKÓW ZGŁoSZonYCH PoDCZaS...

Wnio�sek�nr 4
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�ener�ge�ty�ków 10.

Pro szę o przy cię cie drzew – brzo zy ze wzglę du na ich wy so kość.
Odp.:�Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�pra�ce�bę�dą�wy�ko�na�ne�w II kw.�br.

Wnio�sek�nr 5
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�wRu�dzie�Ślą�skiej,�przyul.�ener�ge�ty�ków21.�Wnio -

sku ję o na tych mia sto we usu nię cie za gro że nia ży cia, któ re sta no wi zmur sza ła
wierz ba, któ rej je den z ko na rów o śred ni cy pół me tra i dłu go ści 6 me trów już
spadł na chod nik. Szczę ściem, że nikt nie zgi nął bo by ła wie czo ro wa po ra.
Odp. Patrz�Biu�le�tyn�In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 4�(84)�z grud�nia 2018�r.

Wnio�sek�nr 6
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�ener�ge�ty�ków 21.

Wnio sku ję o wy cię cie drzew po sa dzo nych w nie prze pi so wej od le gło ści
od ścian bu dyn ku.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn� In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3� (83)� z wrze�-

śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 7
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�ener�ge�ty�ków 21.

Wnio sku ję o prze nie sie nie bez piecz ni ka elek trycz ne go do ty czą ce go oświe -
tle nia klat ki scho do wej i do mo fo nu z klat ki 21a do klat ki 21b oraz wy ko -
nać za bez pie cze nia urzą dzeń elek trycz nych, tak jak wy ko na no w klat ce 21a.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn� In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3� (83)� z wrze�-

śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 8
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�ener�ge�ty�ków 21.

Po now nie wnio sku ję aby or ga ni zo wać ze bra nia spra woz daw cze i wy bor -
cze na prze mian raz w Biel szo wi cach i raz w Ha lem bie.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn� In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3� (83)� z wrze�-

śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 9
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�ener�ge�ty�ków 21.

Wnio sku ję o wy mia nę lub od po wied ni re mont do mo fo nu, któ ry bar dzo czę -
sto jest nie spraw ny.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn� In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3� (83)� z wrze�-

śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 10
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�ener�ge�ty�ków 21.

Wnio sku ję o za pla no wa nie wy mia ny rur do pro wa dza ją cych wo dę do miesz -
kań, po nie waż przy rów no cze snym ko rzy sta niu przez kil ku lo ka to rów z wo -
dy, ci śnie nie jest zni ko me.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn� In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3� (83)� z wrze�-

śnia 2018�r.

Wnio�sek�nr 11
człon�ka�za�miesz�ka�łe�go�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�przy ul.�Za�men�ho�fa 2.�Pro -

szę GSM „Lu iza” o wy cię cie drze wa, któ re ro śnie przy ul. Za men ho fa 2c.
Ko ro na drze wa jest bar dzo roz ło ży sta i już pod cho dzą ga łę zie do ele wa -
cji uszka dza jąc ją. Pro szę o po zy tyw ne roz pa trze nie wnio sku.
Odp.:�Patrz�Biu�le�tyn� In�for�ma�cyj�ny�GSM�„Lu�iza”�nr 3� (83)� z wrze�-

śnia 2018�r. ■

Kon�ty�nu�uje�my�na�szą�ru�bry�kę�pt.

„Rad�ca�praw�ny�od�po�wia�da”.

Przy�po�mi�na�my,�że�za�miesz�cza�my

w niej�od�po�wie�dzi�na py�ta�nia�za�da�-

wa�ne� tyl�ko� przez� człon�ków� Spół�-

dziel�ni�i na�jem�ców�lo�ka�li�miesz�kal�-

nych�GSM�„Lu�iza”.�Od�po�wie�dzi�są

udzie�la�ne� na py�ta�nia� do�ty�czą�ce

kwe�stii�praw�nych,�zwią�za�nych�wy�-

łącz�nie� ze� spra�wa�mi� na�szej� Spół�-

dziel�ni.

Py�ta�nia� moż�na� za�da�wać� te�le�fo�-

nicz�nie�dzwo�niąc�na nu�mer�te�le�fo�-

nu 32 278-67-12� wewn. 47� i 48

w każ�dy�pią�tek�w godz. 10.00-12.00.

Co można
odgrodzić 
i na jakich

warunkach?
Czy po sia dacz pra wa od ręb nej

wła sno ści i udzia łu w GSM „Lu iza”
mo że od gro dzić część nie ru cho mo ści
na ogró dek przy do mo wy lub na sta -
łe miej sce po sto jo we swo je go sa mo -
cho du?

Nie�wąt�pli�wie� po�sia�dacz� udzia�łu
we�współ�wła�sno�ści� nie�ru�cho�mo�ści
po�sia�da�w okre�ślo�nej�czę�ści�pra�wo
do grun�tu�oraz�jest�on�współ�wła�ści�-
cie�lem�nie�ru�cho�mo�ści�w czę�ści�pro�-
por�cjo�nal�nej�do udzia�łu.�
Kwe�stię� sfor�mu�ło�wa�ną�w py�ta�niu

na�le�ży�roz�strzy�gnąć�na grun�cie�prze�pi�-
sów�Ko�dek�su�Cy�wil�ne�go,� re�gu�lu�ją�-
cych�za�gad�nie�nie�za�rzą�dza�nia�nie�ru�-
cho�mo�ścią�wspól�ną�oraz�na pod�sta�wie
za�pi�sów�Sta�tu�tu�Spół�dziel�ni.
Ma�my�w tym�przy�pad�ku�do czy�-

nie�nia� ze� współ�wła�sno�ścią� łącz�ną
w ro�zu�mie�niu�art. 196�§�1�Ko�dek�su
Cy�wil�ne�go.�Do roz�po�rzą�dza�nia�rze�-
czą�wspól�ną� po�trzeb�na� jest� zgo�da
wszyst�kich�współ�wła�ści�cie�li�(pod�-
sta�wa�praw�na�–�art. 196�KC).�
Współ�wła�ści�ciel�mu�si� sam� uzy�-

skać�zgo�dę�po�zo�sta�łych�współ�wła�-
ści�cie�li�–�bez�uzy�ska�nia�ta�kiej�zgo�-
dy,� Spół�dziel�nia� nie�mo�że� pod�jąć
żad�nych�dzia�łań.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1.� pa�pu�ga� czu�ba�ta. 6.
owoc�z mle�kiem. 9.�na�sza�Gór�ni�cza
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa. 10.�ciuch�-
cia. 11.�lis�z pu�sty�ni. 12.�ryb�ka�akwa�-
rio�wa. 15.� rze�czy� po�dróż�ne�go. 18.
mu�za�astro�no�mii. 21.�pu�sty�nia�w Na�-
mi�bii�wAfry�ce. 22.�ra�mio�na. 23.�dzie�-
ło�spod�dłu�ta. 24.�li�ny�że�glar�skie. 25.
roz�głos. 28.�li�ra�sta�ro�grec�ka. 32.�w ben�-
zy�nie. 34.�cho�rą�giew. 35.�łą�czy�miej�-
sco�wo�ści. 36.�fru�wa�ją. 37.�bia�do�le�nie,
ża�le. 40.�teo�ria�mo�ral�no�ści. 43.�chlo�-
ro�wiec. 46.� wła�my�wacz� dżen�tel�-
men. 47.�póź�ny�ba�rok. 48.�ze�spół�fa�-
chow�ców. 49.�pod�wod�ny�mon�ter. 50.
ro�dzaj�ce�ra�mi�ki.
Pio�no�wo: 2.�nie�ka�to�da. 3.�sio�stra

Bal�la�dy�ny. 4.�zniż�ka�w opła�cie. 5.�sys�-

tem�roz�gry�wek. 6.�młot�z ba�bą. 7.�nor�-
ma�etycz�na. 8.�odłam�re�li�gij�ny. 13.�nie�-
je�den�pu�bli�ko�wa�ny�w na�szym�Biu�le�-
ty�nie�In�for�ma�cyj�nym. 14.�„Spół�dziel�-
cy�py�ta�ją�rad�ca�praw�ny�od�po�wia�da”
w na�szej� ga�zet�ce. 15.� ber�beć. 16.
w Par�ku� Du�bie�la. 17.� okres� zbio�ru
zbóż. 19.�no�wy�w za�wo�dzie. 20.�przy�-
pra�wa�ko�rzen�na. 26.�raj�zer. 27.�prze�-
su�wa�ob�ło�ki�po nie�bie. 29.�kraj�świę�-
tych�krów. 30.�mi�łost�ki. 31.�kwit�nie�tyl�-
ko�raz. 32.�du�pli�kat. 33.�ład�na�gdy�zie�-
lo�na�na łą�ce. 37.�po�kój�go�ścin�ny. 38.
zna�jo�my�Wol�ta. 39.�przed�sio�nek. 41.
wi�no�wę�gier�skie. 42.�oprzęd�je�dwab�-
ni�ka. 44.�ter�cet. 45.�przy�pa�dek.�

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 17�da�dzą�roz�wią�za�nie

krzy�żów�ki.�

INFORMATOR�GSM�„LUIZA”

Górnicza�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
„Luiza”

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

Godziny�pracy:
poniedziałek�w go�dzi�nach�od 7.00�do 17.00
wtorek-piątek�w go�dzi�nach�od 7.00�do 15.00.

Administracje:�
Zabrze�ul.�Jałowcowa�20,�
tel.�32�271�18�94

Ruda�Śląska�ul.�Bielszowicka�98,�
tel.�32�240�11�97

Punkty�kasowe:
Zabrze,� ul.� Jałowcowa� 20,� poniedziałek:
8.00-16.45,�wtorek-piątek:�8.00-15.00.
Ruda�Śląska,�ul.�Floriana�9/4,
poniedziałek-piątek:�10.00-16.00�
Ruda�Śląska,�ul.�Kokota�140,
poniedziałek-piątek:�9.00-16.30
Ru�da�Ślą�ska�–�Ha�lem�ba,�ul.�So�li�dar�no�ści 22
po�nie�działe�k:�7.45-16.30,�
wtore�k-czwarte�k: 7.45-15.30,
piąt�ki:�7.00-15.00.

Ważne�numery�telefonów:
Sekretariat�wew.�35
Czynsze�wew.�31,�32
Dział�wodny�wew.�38
Dział�windykacji�wew.�46
Dział�członkowski�wew.�47,�48
Księgowość�42,�43

Te�le�fon�awa�ryj�ny: 508 091 556
czyn�ny�po�nie�dzia�łek�–�pią�tek�

w godz. 15.00-22.00,�
w so�bo�ty,�nie�dzie�le�i świę�ta�czyn�ny

w godz. 7.00-22.00.

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

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM


