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Wszystkim Członkom GSM „Luiza”,
Najemcom i ich Rodzinom
z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy radości,
której moc
przysłoni troski codzienności.
Radosnego wiosennego nastroju
oraz miłej rodzinnej atmosfery.
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Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy GSM „Luiza”

Cel nadrzędny:

Dobro członków Spółdzielni
Z końcem marca bieżącego roku trafił
do skrzynek pocztowych mieszkańców naszych zasobów Biuletyn Stowarzyszenia
Ruch Społeczny „Luiza”. Omówiono
w nim wiele kwestii prawnych i społecznych, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółdzielczości mieszkaniowej.
Wśród spółdzielczych spraw, szczególnie mocno zaakcentowano zagadnienie
uprawnień przysługujących członkom
Spółdzielni, zwłaszcza w kontekście Walnego Zgromadzenia Członków. Wiele
opinii i uwag na te i inne spółdzielcze tematy zawarli w Biuletynie Stowarzyszenia m. in. poseł na Sejm Grzegorz Tobiszowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej Jarosław Wieszołek oraz
radny Rady Miejskiej w Zabrzu Borys
Budka. W Biuletynie dominuje teza:
członkowieSpółdzielnimajądecydujący
wpływna jejprawidłowefunkcjonowanie
i poprawęswoichwarunkówzamieszkania.

Święta prawda. Każdy członek naszej
Spółdzielni powinien wziąć udział w najbliższym czerwcowym Walnym Zgromadzeniu – po to, by wysłuchać rzeczowych argumentów na temat obecnego
stanu Spółdzielni, jej kondycji finansowej
i kierunków rozwoju. Tego wymaga właściwie pojęta troska o gromadzony przez
lata nasz spółdzielczy majątek oraz realizacja celu nadrzędnego – dobro wszystkich członków i mieszkańców naszej
Spółdzielni.
Dla te go ser decz nie za pra sza my
wszystkich członków naszej Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. Uczestnictwo w nim
pozwoli uniknąć tego czego byliśmy
świadkami w roku ubiegłym – prób narzucania przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków przez wąskie grono
osób, aby przeforsować swoje wizje,
skłócić członków, a w konsekwencji doprowadzić do rozbicia naszej Spółdzielni.

Warunki montażu nowych
grzejników
Wielu mieszkańców naszej Spółdzielni
decyduje się na wymianę w swoich mieszkaniach starych grzejników na nowe – bardziej estetyczne i lepiej oddające ciepło.
Jest to w pełni zrozumiałe i nasza Spółdzielnia nie robi w tym względzie żadnych
przeszkód. Jednakże warto wiedzieć, że taka wymiana – montaż nowych grzejników
wymaga formalnej zgody Spółdzielni.
Jest ona wydawana pod pewnymi warunkami, które przedstawiamy poniżej:
◆ Prace należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
◆ Prace należy wykonać po sezonie
grzewczym.
◆ Za ewentualne spuszczenie i ponowne
napełnienie wody do pionu c. o. należy wpłacić kwotę, którą Spółdzielnia
jest zobowiązana przekazać do przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Na dzień
dzisiejszy jest to kwota 243 zł.
Trzeba też dostarczyć do Spółdzielni następujące dokumenty:

◆ Oświadczenie, że zamieszkujący dany
lokal nie będzie miał w przyszłości pretensji co do skuteczności ogrzewania.
◆ Oświadczenie, że w przypadku awarii instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym,
zamieszkujący dany lokal pokryje wszystkie szkody z tego wynikające oraz usunie awarię we własnym zakresie.
Moc grzejników (wg projektu c.o.
z uwzględnieniem strat na zaworach termostatycznych) może przykładowo wynosić:
◆ duży pokój: 1500 W,
◆ mały pokój: 910 W,
◆ kuchnia: 980 W.
Dla każdego lokalu mieszkalnego moc
grzejników podaje Spółdzielnia na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
Datę rozpoczęcia prac montażowych
należy podać do Spółdzielni 5 dni wcześniej, a po ich wykonaniu telefonicznie
zgłosić gotowość ponownego napuszczenia wodą instalacji i przemontowania
podzielników ciepła.

Komunikat
Przypominamy: od dnia 4 stycznia 2011 r. zmieniły się dni i godziny otwarcia
kas Agencji Bankowej MONETIA.
Punkt kasowy w Zabrzu, mieszczący się w budynku administracji przy ul.
Wolności 412 czynny jest w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.45, we wtorki i środy
w godz. 7.30 – 15.15
W czwartki i piątki kasa jest nieczynna.
Punkt kasowy w Zabrzu, mieszczący się w budynku administracji przy ul.
Jałowcowej 20 czynny jest w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.45 we wtorki, środy,
czwartki i piątki w godz. 8.00 – 15.00
Punkt kasowy w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 98 czynny jest w ponie dział ki w godz. 8.00 – 17.00 we wtor ki, śro dy, czwart ki i piąt ki
w godz. 8.00 – 15.00
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Włamanie
do siedziby
GSM „Luiza”
W godzinach nocnych dnia 1 kwietnia 2011 r. miał miejsce bandycki napad
na stróża w siedzibie GSM „Luiza”.
Po jego obezwładnieniu, napastnicy
zdemolowali biura Spółdzielni.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

Wychodząc
naprzeciw
potrzebom
mieszkańców…
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców GSM „Luiza” z terenu
Rudy Śląskiej, począwszy od lutego.
br., w ostatni czwartek każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00
Prezes Zarządu przyjmuje strony
w siedzibie administracji przy ulicy
Bielszowickiej 98.
Przypominamy, że w wyżej wymienionej administracji, w każdym dniu
tygodnia, można także pozostawić
wszelką, kierowaną do naszej Spółdzielni korespondencję (nie trzeba
więc w tym celu jechać do siedziby
Spółdzielni w Zabrzu).

Komunikat

Nowe stawki opłat za czynsz i media

W związku z informacją Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, od 1.04.2011
r. do dnia 31.03.2012 r. na terenie Zabrza będą obowiązywać nowe opłaty za wodę i odprowadzanie
ścieków.
Opłata za zimną wodę wynosi: 4,98 zł/m3.
Opłata za ścieki wynosi: 6,81 zł/m3.
Razem: 11,79 zł/m3.
Jednocześnie ulega zmianie opłata za ciepłą wodę, która jest dwuskładnikowa:
– opłata za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków: 11,79 zł/m3,
– opłata za podgrzanie dostarczonej wody: 16,64 zł/m3.
Razem: 28,43 zł/m3.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej GSM „Luiza”
z dnia 9.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia nowych stawek za czynsz
i media, ulega obniżeniu od 1.04.2011 r. stawka kosztów eksploatacji dla
członków Spółdzielni o 0,05 zł/m2
Jednocześnie na mocy ww. Uchwały Rady Nadzorczej zostały zatwierdzone (obowiązujące od 1.04.2011 r.) nowe stawki za:
● podgrzanie zimnej wody użytkowej – 16,64 zł/m3
● wywóz nieczystości – 6,78 zł/osobę
Podniesiony został (od 1.04.2011 r.) podatek od nieruchomości
w Zabrzu o 0,09 zł/m2, a dla nieruchomości w Rudzie Śląskiej o 0,02
zł/m2
Warto nadmienić, że opłaty za podgrzanie zimnej wody użytkowej,
wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości są opłatami niezależnymi od naszej Spółdzielni, bowiem nie ma ona na nie żadnego wpływu.
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WŁADZE ZABRZA ODPOWIEDZIAŁY NA LIST OTWARTY ZARZĄDU

Protestować możemy,
ale płacić... musimy!
W grudniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego (XII 2010 r.) zamieściliśmy
obszerny artykuł na temat drastycznych podwyżek opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej, które władze Zabrza „zafundowały” mieszkańcom naszej Spółdzielni. Powołując się na stosowne akty prawne, w związku
ze zmianą wartości nieruchomości (stanowiących własność Skarbu Państwa lub
Gminy Zabrze) opłaty w niektórych przypadkach wzrastają nawet kilka tysięcy procent.
Nie ulega wątpliwości, że tak drastyczny wzrost opłat w znaczący sposób przekłada się na koszty (niezależne od Spółdzielni) zamieszkiwania w zasobach GSM
„Luiza”. W imieniu oburzonych tą sytuacją mieszkańców naszych zasobów, z początkiem grudnia ubiegłego roku, Zarząd GSM „Luiza” wystosował do władz Zabrza stanowczy protest w formie listu otwartego (zamieściliśmy go we wspomnianym wyżej wydaniu Biuletynu) proponując m. in. rozłożenie podwyżek na dłuższy
okres czasu, np. 5 lat.

W

odpowiedzi na nasz list otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, bardzo szybko bo
w niecałe dwa tygodnie, pismo w którym
czytamy m. in.:
„W odp ow ied zi na list otwart y
z dnia 02.12.2010r.zawierającyprotest
przeciwkoaktualizowaniuopłatrocznych
z tytułuużytkowaniawieczystego,PrezydentMiastaZabrzeinformuje,iżobowiązekaktualizowaniaopłatrocznychnakładaustawaz dnia 21sierpnia 1997r.,o gospodarcenieruchomościami(tekstjednolity Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651
z późn.zm.),którejart. 77stanowi,iż„wysokośćopłatyrocznejz tytułuużytkowaniawieczystegonieruchomościgruntowej
możebyćaktualizowananieczęściejniż
razw roku,jeżeliwartośćtejnieruchomościulegniezmianie”.Na obowiązekaktualizacji opłat rocznych zwróciły uwagę
podczasprzeprowadzonychkontroliRegionalnaIzbaObrachunkowaorazNajwyższaIzbaKontroli.Zaniechanieprowadzeniaaktualizacjiopłatrocznychspowodowałobynarażeniena zarzutniegospodarnościorazbrakudbałościo finansepubliczne.Niejestrównieżmożliwymrozłożenieaktualizacjiopłatrocznychna okres
pięciulat,jakPaństwoproponujeciew liścieotwartym,z uwagina fakt,iżwypowiedzenia opłat rocznych są tworzone
na podstawie operatów szacunkowych,
sporządzanychprzezrzeczoznawcówmajątkowych,którychważnośćustawao gospodarcenieruchomościamiart. 156ust. 4
określana okres 12miesięcy”.
Wszystko więc jasne. Protestować możemy, ale płacić… musimy!
Przekonali się o tym mieszkańcy budynku przy ulicy Kawika 24 a-d, którzy
nie zgadzając się na drastyczną podwyżkę opłat rocznych z tytułu wieczystej
dzierżawy złożyli pod koniec listopada 2010 r. wniosek do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Katowicach prze ciw ko Gmi nie Za brze. We
wniosku czytamy między innymi: „My
mieszkańcyZabrzaniejesteśmyzłotymi
kuraminapędzającymikasęUrzęduMiejskieg o (więks zość mieszk ańc ów jest
w wieku emerytalnym i nie stać ich
na ponoszenie tak wysokich kosztów
utrzymaniamieszkania).Nadmieniamy,że
wysokośćopłatzostałaogłoszonazaraz
po nowejnominacjiobecnieurzędującej
Pani Prezydent i nowych władz Rady
Miejskiej,cowyraźniewskazujena to,iż
liczonosięz brakiempoparciaw głosowaniuw przypadkuogłoszeniategofaktuprzed wyborami”.
Dopiero na początku lutego 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało orzeczenie oddalając złożony wniosek. W obszernym piśmie Kolegium wskazało, że „aktualną wartość gruntu (…)

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” 1 (52) 2011
●

ustaliłrzeczoznawcamajątkowy.Na podstawietejwartościzostałaobliczonawysokośćopłatyrocznejprzy zastosowaniu
dotychczasowejstawkiprocentowej”.
Podczas rozmowy z Marianem Winiarskim, który reprezentował na rozprawie
grupę mieszkańców nie krył on swego
oburzenia na orzeczenie Kolegium.
–Potraktowalinaszwniosekz typową
urzędnicząobojętnością – zaznacza Marian Winiarski. Zasłonilisięparagrafami
i przepisamiorazwycenąrzeczoznawcy
majątkowego.Nieuwzględnionotego,że
ulicaKawikatoobrzeżamiastai do przystanku tramwajowego jest 2 km drogi
a do autobusuok. 300metrów.Dlatego
ustaleniecenygruntuna którymstoinasz
budynekna ponad 100złza jedenmetr
kwadratowyjestw mojejocenienieporozumieniem.Mającwłasnemieszkaniade
factona cudzymtereniebędziemyterazzawszesięobawiaćcomiastonamjeszcze
wyszykujew przyszłości.Istniejerównież
możliwośćwykupugruntupo cenieokreślonejprzezGminęalepod warunkiem,że
wszyscymieszkańcy–codo jednego–podejmątakądecyzję.A ponieważw naszym
budynkuzamieszkuje 75rodzinjesttomało prawdopodobne. Przecież my tego
mieszkanianieweźmiemyna plecyi nie
przeniesiemy go na tańszy teren. Poprzedniopłaciłem 7,03 zł.Terazza moje
mieszkanieo powierzchni 72m2 muszęzapłacić 47,19 złz tytułuwieczystegoużytkowania. To jest wzrost opłaty o ponad 600%.
Oczywiście od orzeczenia Kolegium
mieszkańcy mogą się odwołać do sądu, co
jednak dla nich wiąże się z dodatkowymi
kosztami. Otrzymując lekcję „obywatelskiego wychowania” w Kolegium nie
wierzą, że to coś zmieni.
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PLAN ROBÓT REMONTOWYCH, INWESTYCJI I TERMOMODERNIZACJI NA 2011 R., CZYLI...

Tak krawiec kraje

RudaŚląska,ul.Bielszowicka 93.Przygotowaniado wykonanianowychtarasów,którezastąpiąstarebalkony

Jak wiadomo obowiązkiem Spółdzielni jest dbałość o właściwy stan techniczny naszych zasobów. Dlatego też każdego roku wykonywane są różnego rodzaju prace remontowe i inwestycyjne. Spółdzielnia chciałaby także w tym roku wykonać jak
największy zakres tych robót. Na przeszkodzie stoi jednak brak
dostatecznie dużych środków finansowych. Wynika to z faktu,
że Ruch Społeczny „Luiza” działając świadomie na szkodę Spółdzielni, przyblokował sprzedaż nieruchomości generujących straty. Tym samym drastycznie został ograniczony dopływ
środków finansowych z tego tytułu do naszej Spółdzielni. Pomimo tego w Spółdzielni, będą realizowane wszystkie roboty, których nie wykonanie mogłoby w jakimkolwiek stopniu
zagrozić zdrowiu lub życiu mieszkańców. Są to roboty awaryjne, nagłe zgłoszenia, zalecenia poprzeglądowe, roboty dekarskie, roboty zduńskie, roboty stolarskie, roboty instalacyjne, usuwanie awarii na zmianach popołudniowych.
Spółdzielnia, aby sprostać potrzebom mieszkańców, podejmuje wszelkie działania dozwolone prawem, aby pozyskać brakujące środki finansowe i zrealizować możliwie szeroki zakres robót. W przygotowanym planie robót remontowych i inwestycji
termomodernizacyjnych na 2011 r. znalazł się szeroki wachlarz
prac. Jego realizacja jest jednak uwarunkowana zgromadzeniem odpowiednich środków finansowych.
W odniesieniu do inwestycji termomodernizacyjnych to
w trakcie realizacji jest już termomodernizacja budynku przy uli-

cy Heweliusza 22-34 oraz budynku przy ulicy Bielszowickiej 91d.
Jeśli uda się zgromadzić na koncie Spółdzielni odpowiednie
środki niezbędne do zabezpieczenia kredytu (udzielanego
przez bank) a także zebrać w odpowiedniej wysokości środki własne danej nieruchomości – wówczas zostanie wykonana termomodernizacja kolejnych budynków położonych
w Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Są to budynki przy ulicy:
Korczoka 72e, Korczoka 74, Korczoka 87, Korczoka 89, Banachiewicza 17, Kalinowa 11e, Bielszowicka 95d, Międzyblokowa 1d, Międzyblokowa 3d, Jankowskiego 12b, ks. Niedzieli 37d.
Oprócz termomodernizacji budynków zaplanowano na bieżący rok szereg robót remontowych (pod warunkiem pozyskania na nie środków finansowych) zarówno w nieruchomościach położonych w Zabrzu jak i w Rudzie Śląskiej.

RudaŚląska,ul.Ks.Niedzieli 51.Realizacjanowychbalkonów

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO, CZYLI...

Ważne aby być na swoim
W grudniowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego opublikowaliśmy
artykuł przedstawiający proces przekształceń własnościowych lokali mieszkalnych
w GSM „Luiza”. Dziś kolejna porcja informacji z tego obszaru funkcjonowania
naszej Spółdzielni.
Jak poinformował nas Dział członkowsko-prawny GSM „Luiza” na dzień
31.12.2010 r. odrębną własność lokalu
ustanowiono łącznie w odniesieniu do 939
lokali, z czego 265 mieszkań wyodrębnio4

no w samym roku 2010 r. Podpisano
z członkami spółdzielni 197 umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu. W 2010 r. w poczet członków Spółdzielni przyjętych zostało 636
osób.
Rok 2011 zapowiada się równie pracowi cie, po nie waż w I kwar ta le
(do 18.03.2011 r.) Zarząd naszej Spółdzielni przyjął w poczet członków 98 osób.
Podpisano 164 umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawo do lo-

kalu. Status odrębnej własności lokalu uzyskało 120 mieszkań.
Podsumowując stan zasobów mieszkanio wych w na szej Spół dziel ni
na dzień 18.03.2011r. przedstawia się następująco:
❖ 1151 lokali posiada status spółdzielczego własnościowego prawa.
❖ 361 lokali posiada status spółdzielczego lokatorskiego prawa.
❖ 1059 lokali posiada status odrębnej
własności.
❖ Spółdzielnia zrzesza ponad 2000 członków.
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jak materii staje…
Kontynuujemynasząrubrykępt.„Radcaprawnyodpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy w niej odpowiedzi
na zadawaneprzezczłonków i najemców Spółdzielnipytaniaw kwestiachprawnych.
Pytaniamożna zadawaćtakże telefoniczniedzwoniąc
na numertelefonu 32 278-67-13wewn. 47,DziałCzłonkowski–w każdypiątekw godz. 10.00-12.00.
OdpowiedziudzielaradcaprawnySpółdzielnimgrBogusławRumas.

RudaŚląska,ul.Kokota 162.Pracewykończenioweprzy termomodernizacjibudynku

W odniesieniu do Zabrza w budynkach przy ulicy: Rajskiej 7, Węgielnej 11, Orzechowej 19, Tyskiej 16 Mendego 25,
i Goethego 12a zaplanowano remonty kapitalne dachów. Natomiast malowanie klatek schodowych i piwnic zaplanowano w budynkach przy ulicy: Korczoka 54a, Korczoka 56a, Korczoka 58a, Działaczy Rodła 4, Działaczy Rodła 6, Działaczy
Rodła 8, Janika 17. W zakres remontów wchodzą także takie
prace jak: malowanie i przygotowanie mieszkań na przetarg,
konserwacja dźwigu przy ulicy Banachiewicza 17, montaż
drzwi wejściowych do klatek schodowych, remonty nawierzchni dróg i chodników (wg zgłoszeń), wymiana okien (wg
zgłoszeń).
W odniesieniu do Rudy Śląskiej, w planach remontowych
nieruchomości przewidziano wykonanie m. in. takich robót jak:
remont instalacji c. o., c. w. u., poziomy i piony zimnej wody
w budynku przy ulicy ks. Niedzieli 37d, remont instalacji (poziomy zimnej wody) w budynkach przy ulicy: Energetyków 10b, Zamenhofa 2c, Zamenhofa 4c, Zamenhofa 6c i Solidarności 30c.
Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, realizacja tegorocznych
planów remontowych zależna jest od zgromadzenia niezbędnych środków finansowych.

Co to są koszty
eksploatacji
i co wchodzi w ich skład?
Zacznijmy od tego kto ma obowiązek wnoszenia opłat z tytułu eksploatacji?
Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości ponoszą wszyscy mieszkańcy w odpowiedniej proporcji. Do kosztów eksploatacji zalicza się wszystkie koszty poniesione w części wspólnej danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali mieszkalnych bezpośrednio
z tych części nie korzystali. W zakres kosztów eksploatacji w GSM „Luiza” wlicza się następujące koszty:
❖ konserwacja budynków,
❖ usługi kominiarskie,
❖ pogotowie techniczne,
❖ przeglądy techniczne budynków,
❖ przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej,
❖ ubezpieczenia budynków,
❖ dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja.
W zakres kosztów eksploatacji należy również zaliczyć
koszty utrzymania mienia ogólnego Spółdzielni. Pod pojęciem mienia ogólnego rozumie się wszystkie nieruchomości, budowle i inne urządzenia stanowiące własność Spółdzielni, ale nie przeznaczone ze względu na swój charakter i funkcję do wyodrębnienia. W szczególności są to: nieruchomości niezabudowane, mała architektura, tereny zielone. chodniki, ciągi pieszo-jezdne, ulice wewnętrzne osiedli, parkingi, zatoki postojowe, infrastruktura techniczna służąca do zabezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków.
Do kosztów eksploatacji są zaliczane również koszty administracji, różnego rodzaju opłaty, np. pocztowe, bankowe, sądowe, skarbowe itp.
Podstawa prawna:
art. 67 – 90 ustawy z 30.09.1982 r., Prawo Spółdzielcze
Dz.U. 2003 Nr 188 p. 1848,
art. 4 ustawy z 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2003 Nr 125 p. 873.
„Regulaminokreślającyzasadyrozliczaniaprzychodów
i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem
mieszkaniowym oraz zasady ustalania opłat za lokale
w Spółdzielni”. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5.06.2008 r.
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DLACZEGO MAM SERGREGOWAĆ ODPADY?
Od redakcjiBIGSM„Luiza”: W ubiegłorocznymwydaniunaszegoBiuletynuInformacyjnego(BIz …..)zamieściliśmyartykułna tematsegregacjiśmiecii korzyści
z tegowynikającychdlawszystkich.Niecopóźniejpojawiłysięw siedzibachadministracjinaszejSpółdzielnispecjalneplakatyobrazującew przystępnysposóbjaksegregowaćśmieci.Dziśpublikujemykolejnyartykułna tentemat.Idziewiosna,robimywokółsiebieporządki.Wartozatempomyślećtakżeo tym,abybyłoichmniejwokółnas.A temuprzecieżsprzyjasegregacjaśmieci…

Czy warto?
Jeśli zadasz mi takie pytanie – odpowiem przewrotnie – a dlaczego nie?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie
jest żaden argument przekonujący
do działania. Jeśli do tej pory nie segregowałeś śmieci, warto zastanowić się dlaczego tego nie robisz? Pierwszą nasuwającą się odpowiedzią jest, że... „segregacja odpadów to bardzo czasochłonne zajęcie”.
Jeśli nigdy tego nie robiłeś – spróbuj. Jeśli zaczniesz segregować odpady w domu,
czy biurze, szybko przekonasz się, że nie
poświęcasz tej czynności specjalnego
czasu ani wysiłku. Jedyne o czym trzeba
pamiętać, to aby odseparować poszczególne przedmioty od siebie.
No tak, ale zaraz odpowiesz mi, że
o segregacji trzeba pamiętać, a... „ja
przecież tyle mam na głowie”
Segregacja szybko wchodzi w nawyk
i nawet jeśli na początku łapiesz się
na tym, że wrzucasz butelkę PET lub gazetę do wspólnego kosza, to po jakimś czasie nie będziesz mógł sobie wyobrazić jak
mogłeś dawniej, wynosić na śmietnik tylko jeden zbiorczy worek z odpadami. Ale
ja nie mam w domu miejsca na kilka koszy na śmieci i nawet gdybym chciał, nie
mam jak segregować śmieci. Mało miejsca w kuchni, czy przedpokoju nie stanowi problemu dla kogoś, kto chce segregować odpady. Wystarczy mieć jedno kartonowe pudełko, do którego wrzucasz
wszystkie surowce wtórne – szkło, papier,
metal i plastik. Kiedy pudełko robi się pełne wybierasz z niego i wkładasz do worków – osobno papier, plastik, metal i szkło.
Zabiera to niewiele czasu i nie wymaga dużej powierzchni. Jeśli masz możliwość
wstawienia trzech kartonowych pudełek lub
specjalnych pojemników do segregacji
w swoim domu lub biurze, segregacja będzie jeszcze prostsza.
Pomyśl także o tym jak wiele miejsca zabiera składowanie odpadów na wysypiskach śmieci, jeśli co roku każdy z nas produkuje około 350 kg śmieci. Odpady codziennie rano znikają ze śmietnika ale nie
z powierzchni Ziemi. Wyrzucając je
do jednego kosza pozbywasz się problemu jedynie z domu, ale problem – w postaci „gór śmieci” narasta w niedalekiej
okolicy Twojego domu.
6

Co tak wartościowego jest w śmieciach, żeby je segregować – czy gra jest
warta świeczki? W Twoich śmieciach
znajdują się cenne surowce wtórne, które dzięki ponownemu wykorzystaniu
oszczędzają energię i zasoby naturalne.
Przez to, że wrzucasz makulaturę do niebieskiego pojemnika wycina się mniej
drzew, bo pozyskany w ten sposób surowiec, służy do produkcji papierowych
przedmiotów codziennego użytku – kartonów, teczek, kopert, kartek, pojemników
i wielu innych. Kupując napoje w butelkach zwrotnych lub wrzucając szkło jasne
do białego, kolorowe do zielonego pojemni ka, oszczę dzasz energię po trzeb ną
do wydobycia, transportu, przetworzenia
kwarcu i produkcji nowych butelek. Podobnie jest z plastikiem i metalem, które
wrzucasz do żółtego pojemnika. Z butelek PET wytwarza się granulat, który
później wykorzystywany jest do produkcji przeróżnych rzeczy – elementów plastikowych w samochodach, domach, pojemników, kanistrów, innych butelek,
włókna polarowego, wykorzystywanego
do produkcji ubrań. Zastanów się – po co
eksploatować zasoby naturalne, skoro
w obiegu jest tyle surowców, które można wykorzystać?
Pomyśl – wytwarzane przez Ciebie odpady w większości nie budują „gór śmieci” a są ponownie zagospodarowane i użyteczne. Chronisz w ten sposób środowisko,
w którym żyjesz i którego jesteś częścią.
Ale jaką mam pewność, że posegregowane przeze mnie odpady nie trafią
na wysypisko? Często dochodzą nas słu-

chy albo sami jesteśmy świadkami, że posegregowane odpady z kolorowych pojemników lądują w jednym samochodzie.
Jest to sytuacja dla nas bardzo nieprzyjemna, tym bardziej, jeśli segregujemy śmieci z przekonaniem, że robimy coś pożytecznego także dla innych. Zastanówmy
się, czy naprawdę ktoś nie docenia i niweczy nasze starania? Nowoczesne śmieciarki posiadają specjalne przegrody na poszczególne surowce, dzięki czemu jeden
samochód może zabrać zawartość wszystkich pojemników, a nawet jeśli podjeżdża
zwykły samochód ciężarowy i zabiera
wszystko razem, to i tak pamiętajmy – najważniejsze zadanie – odseparowanie surowców od odpadków organicznych i takich, których nie da się ponownie wykorzystać zostało wykonane. Zawartość samochodu trafi teraz do sortowni, gdzie następuje druga faza segregacji odpadów. Tu
specjalne maszyny lub zatrudnieni do tego ludzie jeszcze raz sprawdzą, czy
wszystkie surowce nadają się do powtórnego przetworzenia. To ciężka praca, dlatego segregacja u źródła – czyli u nas w domu jest taka ważna.
Jakie ma znaczenie, że ja segreguję
odpady, skoro tak dużo ludzi wrzuca
wszystko do jednego kosza? Wielu ludzi
nie jest jeszcze świadomych, że trzeba segregować odpady, a nawet jeśli są tego
świadomi mogą mieć takie obawy, jak Ty.
Mamy dużo do nadrobienia w zakresie segregacji odpadów – w Polsce odzyskuje
się około 5 proc. surowców, podczas gdy
u naszych sąsiadów – Szwedów, czy
Niemców aż 90 proc. ale dzięki temu, że
i Ty włączysz się w segregację odpadów,
będzie nas – osób dbających o środowisko
naturalne, chyba w najprostszy, z możliwych sposobów, coraz więcej.
Zobacz jak mało bezwartościowych
rzeczy jest w Twoim koszu i jak wiele
z nich da się ponownie przetworzyć. Segreguj śmieci i namawiaj swoją rodzinę, znajomych i sąsiadów, żeby także segregowali, bo naprawdę warto. Nie jest
to tak trudne, jak do tej pory Ci się wydawało.
Janina Józewicz
Artykuł powstał w ramach projektu
„MłodziEko-wojownicysegregująodpadyna Śląsku”,dofinansowanegoześrodkówNarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej.Projektrealizowany jest w województwie śląskim
w pięciumiastach:Zabrzu,Katowicach,
Gliwicach,Bytomiui TarnowskichGórach.
Mana celuzwrócićuwagędzieci,młodzieżyi ludzidorosłychna potrzebęograniczaniaprodukowanychprzeznasodpadów,
ichsegregacjii odzyskusurowcówwtórnych. Więc ej inf orm ac ji na stron ie
www.pkegliwice.pl.
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Świąteczna krzyżówka
rodzinna

Każdego roku w naszej Spółdzielni
wykonuje się szeroki zakres różnego
rodzaju robót remontowych, inwestycji, usuwania awarii, usterek itp. Jakość
tych robót podlega weryfikacji nie
tylko przez Dział Techniczny GSM
„Luiza” ale także przez mieszkańców
nieruchomości w których były te roboty wykonywane. Ze względu na wymóg Spółdzielni, wykonawca jest zobo wią za ny do ze bra nia pod pi sów
od mieszkańców tych zasobów, w których były wykonywane prace. Wiele razy zdarza się, że mieszkańcy taki protokół podpisują w dobrej wierze, nie
sprawdzając dokładnie czy nie powstały po robotach jakieś uszkodzenia
w obrębie jego mieszkania. Podpisy

Nim
podpiszesz
– sprawdź

Domofony muszą być sprawne…
W zasobach mieszkaniowych naszej
Spółdzielni, większość budynków posiada domofony. Były one w większości
przypadków montowane przed wielu laty z inicjatywy samych mieszkańców
za ich własne pieniądze. Utrzymywaniem
domofonów w należytej sprawności technicznej zajmowały się różne firmy, których poziom usług nieraz pozostawiał
wiele do życzenia. Jak wiadomo, niesprawny domofon, przeciągający się
okres jego naprawy, bardzo utrudnia kontakt rodziny lub znajomych z danym domownikiem.
Na skutek wielu sygnałów od mieszkańców, aby domofonami zajęła się kompleksowo Spółdzielnia, w 2001 roku
na Zebraniu Przedstawicieli Członków
podjęto uchwałę w sprawie montażu
i konserwacji domofonów. Na podstawie
tej uchwały zostały wyłonione w drodze

przetargu firmy montujące i konserwujące wyżej wymienione urządzenia.
Od wielu lat w naszej Spółdzielni domofonami zajmują się dwie firmy tj. firma
RAWIMED oraz firma TEST. Za ich usługi konserwatorskie opłata wynosiła 1,90 zł
miesięcznie od jednego mieszkania.
Podczas ubiegłorocznego Walnego
Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach wielu mieszkańców zwracało uwagę, że opłacana stawka jest za wysoka. Dlatego Rada Nadzorcza GSM
„Luiza” prowadziła wielokrotne negocjacje z firmami zajmującymi się utrzymaniem i konserwacją domofonów.
Przy jednoznacznym stanowisku Rady,
uzyskano obniżenie dotychczas płaconej
stawki z 1,9 zł do 1,55 zł + 8% podatek
VAT – co wynosi w sumie 1,67 zł.
Stawka ta będzie obowiązywać od
1 maja 2011 roku.
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na zbiorczym protokole odbioru są o tyle ważne, że jest on dodatkową podstawą do dokonania płatności faktur
za zrealizowane roboty. Wielokrotnie
zdarzyło się, że po jakimś czasie
mieszkańcy nieruchomości zgłaszają
do Spółdzielni różnego rodzaju uszkodzenia – wskazując, że są one wynikiem wcześniej wykonanych prac remontowych.
W ślad za takim zgłoszeniem Spółdzielnia podejmuje interwencję u wykonawcy, zwracając się o usunięcie
uszkodzeń (usterek). Wykonawca nie
zawsze usuwa je w trybie natychmiastowym – nie tylko dlatego, że już
otrzymał zapłatę, ale także zasłania się
podpisanym przez mieszkańców zbiorczym protokołem odbioru. Niestety,
na protokołach tych można także znaleźć nieczytelne podpisy lub parafy, które utrudniają rozszyfrowanie czyj to
podpis.
Dla te go ape lu je my do każ de go
mieszkańca: nim podpiszesz zbiorczy
protokół obioru – sprawdź. Podpisz
się czytelnie – z imienia i nazwiska.
Le ży to w in te re sie każ de go
z nas – nie tylko, aby uniknąć późniejszych sporów, wzajemnych pretensji ale także, aby nasze wspólne
pieniądze były wypłacane za solidnie
wykonaną pracę.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 32-278-67-13;
32-278-23-65; 508 091-553
➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00
➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38,
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:
wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 32 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622
➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46
(środa, piątek 13.00-14.00)
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. Agencja Bankowa w której nieodpłatnie przyjmowane są opłaty
za czynsz, media i fundusz remontowy
od mieszkańców GSM „Luiza”. 6. święcona w Niedzielę Palmową. 9. pieśń
operowa. 10. dodatkowo jest czynna w poniedziałki od 15.00 do 16.45 w siedzibie
GSM „Luiza”. 12. wyparta przez sonatę. 14. krewny po mieczu. 15. struś amerykański. 16. filmowy przystojniak. 19. beczułka do przechowywania żywności. 22.
atrament w gwarze śląskiej. 25. gospodarz
domu w którym mieszkamy. 26. pole leżące w zakolu rzeki. 27. ciasto z orzechów
i miodu. 28. miejsce do postoju samochodów. 29. droga, gościniec. 32. nóż do korowania. 35. moneta arabska, początkowo ważąca 4,25 grama złota, bita w VII-XV wieku. 38. miłosne zalecanki. 39.
tłuszcz roślinny. 40. witaminki dla roślinki. 41. wzywa do walki na ringu. 42. „Górnik” Zabrze. 43. rzęsisty deszcz.

ISTOTNE TELEFONY:
➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

Pionowo: 1. Europejska z Polską. 2.
jądro z elektronami. 4. bieluteńki rekwizyt wielkanocny. 5. kolorowe jajka
wielkanocne z białym wzorkiem. 6.
Kiwi co but ożywi. 7. nasza Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 8. roślinny
motyw w sztuce. 11. wielkanocny wypiek. 13. rebelia. 17. ciasta wielkanocne, rozrzutnie słodkie, nadziane wszystkim co się da. 18. gryzoń z norników. 19. przednia strona budynku. 20.
pogoda pod psem. 21. nowicjusz w zawodzie. 22. taniec dla dwojga. 23. rewolwer bębenkowy. 24. mebel po prababci. 30. ślad po cięciu piły. 31. zmartwienie. 33. lany poniedziałek. 34. element
obrabiarki. 35. śmigus. 36. wentylowanie przez dmuchanie. 37. wojskowe
polecenie.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 22dadząrozwiązaniekrzyżówki.
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● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-271-19-13
➣ Policja: 997; 32-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 32-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;
32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-271-39-15
● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-248-60-57
➣ Policja: 997; 32-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 32-248-62-81
wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:
991; 32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 32-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-242-26-74

