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Uwaga na prezenty...
Przed Wielkanocą facet pyta przyjaciela:
– Poradź mi, co kupić żonie na zajączka. Ona
już wszystko ma!
– Wiesz co – mówi po chwili namysłu przyjaciel – kup jej małego zajączka z czekolady i dodaj do niego pisemną zgodę na dwie godziny szalonego seksu, takiego jakiego tylko zapragnie!
Po świętach kumple spotykają się ponownie.
– Co masz taką skwaszoną minę? Żonie nie
spodobał się prezent?
– Bardzo się jej spodobał!
– To o co chodzi? Jak zareagowała?
– Przeczytała, wskoczyła do samochodu
i zawołała: „Dzięki, kochanie! Wrócę za dwie
godzinki!”

W zasobach GSM „Luiza”

Zadbajmy o prawidłową
wentylację mieszkań
Od redakcji: W związku z zaistniałymi w okresie zimowym problemami wentylacyjnymi mieszkań w naszych zasobach (szczególnie w rejonie ulicy Bielszowickiej), zostanie wprowadzony program pilotażowy – w jednej z klatek budynku nr 96 jesienią
br. będzie zamontowany system wentylacji hybrydowej. Poniżej publikujemy artykuł,
który wyjaśnia zasady prawidłowej wentylacji mieszkań.

W

ymieniając okna w swoim mieszkaniu na nowoczesne i szczelne,
doceniamy ich wygląd, trwałość i funkcjonalność. Jednak nie spodziewamy się
przy tym zmian, jakie mogą zajść
w dzia ła niu wen ty la cji na tu ral nej
w okresie grzewczym (od późnej jesie-

ni do wczesnej wiosny). Zastanówmy się,
dlaczego szczelne okna mogą wpływać
na wentylację, a także czy źle działający system wentylacji można wspomóc?

Dokończenie na str. 3
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W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zasobów naszej Spółdzielni,
przypominamy że kasa Monetii zlokalizowana w siedzibie GSM „Luiza”, przy ulicy
Wolności 412 od 2 stycznia 2012 r. jest czynna tylko w poniedziałki, w godzinach
od 8.00 do 16.45.
Poniżej podajemy dni i godziny pracy pozostałych punktów kasowych Monetii
na osiedlach Zaborze, Bielszowice oraz w placówce bankowej w Halembie.
Zabrze ul. Jałowcowa 20.
● W poniedziałki kasa czynna w godz. od 8.00 do 16.45.
● Od wtorku do piątku kasa czynna w godz. od 8.00 d0 15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98.
● W poniedziałki kasa czynna w godz. od 8.00 do 17.00.
● Od wtorku do piątku kasa czynna w godz. od 8.00 d0 15.00.
Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 22.
● W poniedziałki kasa czynna w godz. 7.45 – 16.30.
● Od wtorku do czwartku kasa czynna w godz. 7.45 – 15.30.
● W piątki kasa czynna w godz. 7.00 – 15.00.
Wpłaty za czynsz i wodę dokonywane w ww. placówkach kasowych Monetii są
realizowane bez pobierania prowizji.

W związku z decyzją Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, od 1 kwietnia 2012 r.
na terenie Zabrza będą obowiązywać
nowe opłaty za wodę i odprowadzanie
ścieków.
◗ opłata za zimną wodę wynosi: 5,58
zł/m3,
◗ opłata za ścieki wynosi: 7,51 zł/m3.
Razem: 13,09 zł./m3.
Jednocześnie ulega zmianie opłata
za ciepłą wodę:
◗ zimna woda + ścieki: 13,09 zł/m3.
◗ podgrzanie zimnej wody: 16,64 zł/m3.
Razem: 29,73 zł./m3
Jednocześnie przypominamy, że
decyzją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej,
od 1 stycznia 2012 r. opłaty za wodę
i odprowadzenie ścieków na terenie
Rudy Śląskiej wynoszą:
◗ opłata za zimną wodę wynosi: 6,16
zł/m3,
◗ opłata za ścieki wynosi: 8,41 zł/m3.
Razem: 14,57 zł/m3.
Opłata za ciepłą wodę:
◗ zimna woda + ścieki: 14,57 zł/m3,
◗ podgrzanie zimnej wody: 16,64 zł/m3.
Razem: 31,21 zł/m3.

KOMUNIKAT
23 lutego br. w siedzibie GSM „Luiza” odbył się przetarg na lokatorskie prawo
do lokalu oraz na prawo najmu lokalu. Przedmiotem przetargów jest uzyskanie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa najmu. Wpłaty na poczet wkładu mieszkaniowego zasilają fundusz wkładu mieszkaniowego naszej Spółdzielni
a wylicytowane jednorazowe wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy zasilają tenże fundusz.
Każdorazowo Spółdzielnia przygotowuje do przetargu 10 mieszkań. Spośród wystawionych na przetarg w dniu 23 lutego br. 10 lokali, zbytych zostało 7 mieszkań – 6 na lokatorskie prawo do lokalu i 1 na prawo najmu.

W okresie zimowym w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni, prowadzono
szereg prac remontowo-budowlanych. Między innymi kontynuowano remonty i malowanie klatek schodowych. Na zdjęciu z lewej strony wykonany remont klatki schodowej przy ul. Rodła 4. Na zdjęciu z prawej strony prace remontowe klatki schodowej
przy ul. Rodła 6.
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KOMUNIKAT
Uchwałą Rady Nadzorczej GSM
„Luiza” nr 83/V/2011, od 1 kwietnia 2012 r. zostaje wprowadzona nowa
stawka czynszowa w części dotyczącej
eksploatacji w wysokości bazowej
2,02 zł/m2. Dla mieszkań z centralnym
ogrzewaniem wynosi ona 2,12 zł. Podwyżka jest podyktowana corocznym
wzrostem cen towarów i usług. Ostatnia podwyżka o której mowa wyżej
miała miejsce w 2007 roku.
Przypominamy, że nową stawkę
czynszową zobowiązani są opłacać
mieszkańcy nie będący członkami naszej Spółdzielni. Natomiast członkowie Spółdzielni, na podstawie uchwały WZCz, w związku z art. 5 ust. 2
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, korzystają z wypracowanego zysku Spółdzielni, poprzez obniżoną
stawkę eksploatacji.
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Zadbajmy o prawidłową wentylację
mieszkań
Dokończenie ze str. 1

Odpowiadając na tak postawione pytania, przedstawiamy poniżej skutki braku
właściwej wentylacji, zasady jej prawidło-

wego działania. Wskażemy także – co należy zrobić w przypadku, gdy zamontowane sa już nowe, szczelne okna. Fotografia
zmieszczona powyżej przedstawia wnętrze
pokoju wiosną w mieszkaniu, w którym
stolarka okienna została wymieniona
przed okresem zimowym na szczelną.
Widoczny efekt zagrzybienia nie jest niczym innym jak tylko wykorzystaniem
praw fizyki przeciwko nam samym. Zawilgocenie czy grzyb, występujące na ścianach w mieszkaniach w większości przypadków, nie są efektem wad konstrukcyjnych i ocieplenia budynku, ale w głównej
mierze są skutkiem gromadzenia się pary wodnej i brakiem dopływu powietrza
zewnętrznego do pomieszczeń. Gdy pary
wodnej jest za dużo, zaczyna się ona
skraplać, np. na dolnych częściach szyb.
Dochodzimy w ten sposób do problemu
usuwania wilgoci z pokojów i kuchni
przy zamkniętych szczelnych oknach.
Widocznymi efektami braku wentylacji są grzyb i pleśń na nadprożach i pod parapetem, zaparowane szyby, czy nawiewa-

nie powietrza poprzez kratki wywiewne
w kuchni lub łazience. Niewidoczne efekty bra ku wen ty la cji, to uszczer bek
na zdrowiu mieszkańców (uczulenia, choroby górnych dróg oddechowych, bóle gło-

wy a nawet zatrucia tlenkiem węgla) oraz
stopniowe niszczenie konstrukcji budynku – wnikanie wilgoci do ścian budynku.
Dlaczego tak się dzieje – czyli jak
działa wentylacja naturalna?
Wentylacja polega na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego. Siłą napędową w wentylacji naturalnej (zwanej też grawitacyjną) jest różnica gęstości powietrza
zimnego (świeżego na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (obecnego wewnątrz pomieszczeń). Mówiąc wprost – wentylacja
naturalna działa prawidłowo tylko w okresie zimowym, kiedy na zewnątrz jest temperatura zdecydowanie niższa niż wewnątrz domu. Dodatkowe zmiany w wentylacji pomieszczeń może wprowadzić
działanie wiatru, które może wzmocnić
wentylację lub ją osłabić. W układzie wentylacji naturalnej powietrze zewnętrzne
doprowadzamy do pomieszczeń mieszkalnych (pokój dzienny, sypialnia) nawiewni-
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kami i usuwamy z mieszkania sprawnymi
kanałami wentylacyjnymi poprzez kratki
wentylacyjne w kuchni, łazience lub wc.
W celu zapewnienia prawidłowo działającej wentylacji musimy zadbać, aby pomiędzy pokojami pod skrzydłami drzwiowymi pozostawić szczeliny o wysokości 1 cm na całej szerokości drzwi, a dodatkowo w dolnej części drzwi łazienkowych, wc i garderoby, wykonać otwory
o łącznej powierzchni 220 cm2. Równie
ważne jest utrzymywanie w okresie zimowym odpowiedniej temperatury (minimum 18°C) we wszystkich pomieszczeniach w mieszkaniu. Zmniejszenie temperatury sprzyjać będzie powstawaniu niekorzystnych zjawisk, tj. powstawaniu pary na oknach czy zawilgoceń na ścianach.
Trzeba również pamiętać, że sprawność wentylacji w naszym domu zależy
od przewodów wentylacyjnych, potocznie
nazywanych kominami – im są one wyższe tym wentylacja działa lepiej (w typowych blokach mieszkalnych na ostatnich
kondygnacjach z reguły występują zaburzenia w usuwaniu powietrza w kuchni, łazience i wc, co jest spowodowane także
przez zbyt niskie przewody wentylacyjne).
Aby wspomóc wywiew można zastosować,
tzw. nasady dachowe: niemechaniczne – stałe lub mechaniczne – obrotowe.
Wspomagają one naturalny wywiew powietrza, jednak ich działanie jest uzależnione od wiatru i warunków atmosferycznych.
W dalszej części opisane będzie działanie
wentylacji hybrydowej, która całkowicie
przeciwdziała ciągom zwrotnym, niezależnie od temperatury, wiatru oraz pory roku.
Mikrowentylacja w oknach
Działanie mikrowentylacji jest podobne do wietrzenia, zakłada bowiem świadome użytkowanie takiego okna, tzn. że
mając takie okna sami musimy wiedzieć,
kiedy mamy rozszczelnić okno, a kiedy je
zamknąć. Z reguły zapominamy o tym zamieniając nasz dom w szczelną „puszkę”
Dokończenie na str. 4
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bez dopływu powietrza, stwarzając zagroże nie po wsta nia za wil go ceń lub za truć – gdy mamy gazowy podgrzewacz
wody z otwartą komorą spalania. Obecnie
takie rozwiązanie (rozszczelnienie) nie jest
dopuszczone przez prawo jako doprowadzenie powietrza do pomieszczeń.
Nawiewniki
Są to proste urządzenia wprowadzające
odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz
do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych
lub kuchni. Umieszczane są tylko w górnej części okna lub obok okna – w ścianie.
Nawiewniki zostały tak skonstruowane, aby
wpływ zimnego powietrza w okresie zimowym następował w górnej części pomieszczenia, gdzie gromadzi się powietrze
cieplejsze. Dzięki temu mamy uczucie, że
przez pomieszczenia przepływa powietrze
o temperaturze pokojowej. Zgodnie z zasadami wentylacji naturalnej nawiewniki
montujemy w pomieszczeniach „czystych” typu: pokoje dzienne i dziecięce, sypialnie oraz kuchnie. Nie wolno zastosować nawiewników w łazience. W tym pomieszczeniu napływ następuje poprzez
kratkę w drzwiach, a wypływ powietrza odbywa się poprzez kratkę wentylacyjną

do przewodu. W przypadku zastosowania
nawiewników w łazience wykraplałaby się
na nich para wodna i w efekcie mogłyby
one zamarzać.
Najlepiej planować zakup okien wraz
z nawiewnikami. Jednak w przypadku już
zamontowanych okien można zakupić
nawiewniki w serwisie producenta okien,
w firmach zajmujących się dystrybucją nawiewników i systemów wentylacji, lub
w firmach sprzedających urządzenia wentylacyjne.
Obecnie na rynku rozpowszechnione są
dwa typy nawiewników: ciśnieniowe i higrosterowane. Działanie tych pierwszych,
jak wskazuje ich nazwa, uzależnione jest
od warunków atmosferycznych, czyli ciśnienia. Wymagają one naszej ingerencji
w ustawienie przepływu powietrza. Jest już
wiele takich produktów na rynku, a przy ich
zakupie należy koniecznie sprawdzić czy
posiadają one zabezpieczenie przeciw naporowi zbyt dużej ilości powietrza, np. przepustnicę w okapie. Działanie nawiewników
higrosterowanych polega na „wyczuwaniu”
pary wodnej w pomieszczeniu, w którym
są zamontowane. Im więcej wilgoci tym
bardziej się otwierają i doprowadzają więcej powietrza. Ten rodzaj nawiewników
działa w pełni automatycznie bez potrzeby naszej in geren cji.
W każdym nawiewniku
mamy możliwość ręcznego zamknięcia (niecałkowitego).
Ogrzewanie
a wentylacja

Schemat – działanie wentylacji hybrydowej.
1. nasada hybrydowa
2. podstawa dachowa
3. przewody wentylacyjne
4. kratki wentylacyjne
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Wspo mnia na wy żej
wilgoć nie tylko niszczy
nasze mieszkanie, ale
również jest powodem
wzrostu opłat za ogrzewanie. Dzieje się tak dlatego, iż podgrzewamy
pa rę wod ną za war tą
w powietrzu w pomieszczeniu. Gdy pary jest
za dużo zaczyna się ona
wykraplać, np. na dolnych częściach szyb i może my spo dzie wać się
wzrostu zapotrzebowania na ciepło oraz związanych z jej zużyciem opłat.
Po przez od po wied nią

wymianę powietrza, utrzymamy niski poziom wilgotności – do 50% – możemy więc
liczyć na mniejsze rachunki za ciepło.
Wspomaganie wentylacji naturalnej,
czyli wentylacja hybrydowa
Wcześniej omówiliśmy doprowadzenie
powietrza oraz problemy, jakie mogą wystąpić nawet przy zamontowanych nawiewnikach w okresie zimowym. W celu
całkowitego uniknięcia ciągów zwrotnych
należy zamontować na kominach wentylacyjnych nasady elektryczne, tzw. hybrydowe. Usuwają one powietrze poprzez istniejące piony wentylacyjne niezależnie od warunków zewnętrznych oraz wiatru – zużywając maksymalnie 15W/na nasadę. Rozwiązanie to daje pewność, że przy zamontowanych i prawidłowo użytkowanych
nawiewnikach w całym budynku, nie będzie gromadzenia się pary wodnej w mieszkaniach. Roczne koszty za prąd wynoszą
ok. 60 zł./nasadę. Zasada działania przedstawiona jest na schemacie zamieszczonym
poniżej.
Idea wentylacji hybrydowej pojawiła
się 7 – 8 lat temu w Europie Zachodniej
i jest coraz bardziej rozpowszechniana.
Od kilku lat również w Polsce rozwiązywane są problemy z wentylacją za pomocą takich systemów, zarówno w budynkach
nowych jak i istniejących, poddawanych
termomodernizacji. Zastosowanie takiego
rozwiązania pozwala na uzyskanie komfortu użytkowania mieszkania, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu wilgotności i tym samym zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło.
W przypadku zamontowanych już
nowoczesnych szczelnych okien bez
nawiewników jest możliwość ich zamontowania. W doborze ilości i rodzajów urządzeń pomoże na pewno przeszkolony montażysta, doradzając, jaki
element i gdzie powinien być zamontowany. Podobnie jest z zastosowaniem
nasad hybrydowych, jednak w tym
przypadku niezbędne jest opracowanie
projektu przez osobę z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności sanitarnej
oraz montaż przez wyspecjalizowaną
firmę.
inż. Maciej Janicki
członek
Stowarzyszenia Polska Wentylacja
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Wielkanocne święta radości
Tegoroczne Święta Wielkanocne przypadły na okres rozkwitu wiosny. Jak wszyscy wiemy, są to święta symbolizujące fenomen życia, witalności człowieka i otaczającej nas przyrody.
Zasiadając za wielkanocnym stołem radujmy się więc wspólnie, w gronie rodziny
i bliskich.
Po okresie postu tradycja nakazuje, aby suto zastawić świąteczny stół. Jak jednak
zrobić to smacznie i niedrogo bo wszak czasy mamy niełatwe...
W starych kronikach podają, że najważniejszym posiłkiem od dawna był żurek, który podobno najlepiej wychodzi na rosole z wielkanocnej szynki.
Z czasem gotowano żurek na wywarze z włoszczyzny (bez kapusty), na wiejskiej lub białej kiełbasie, żeberkach i wędzonym boczku. Ale tajemnica żurku
tkwiła w dodatkach i tu każda gospodyni miała swoje sekrety. Żurkowi dobrze
robiły suszone grzybki, szczypta majeranku, parę łyżek wiejskiej śmietany i starte wiórki chrzanu. Według wierzeń, świąteczny chrzan przynosił domowi szczęście i zdrowie. I choć w poszczególnych
regionach Polski potrawy były odmienne, to wspólna była serdeczność i radość
ze Zmartwychwstania. W świętach Wielkiej Nocy kryje się bowiem tęsknota
za pogodą domu, dostatkiem i zdrowiem.
W propozycjach na wielkanocny czas są
potrawy drogie i tanie. Oto kilka propozycji tych drugich – równie smacznych co te
bardziej wyszukane i niestety o wiele
droższe.
Wielkanocne zajączki i kaczuszki
Składniki: 2 szklanki mąki, 20 dag masła, 2 żółtka, 10 dag cukru, cukier waniliowy, tłuszcz do posmarowania formy.
Dekoracja: 20 dag cukru pudru, garść
drobnych groszków, kolorowy maczek
do dekoracji.
Wykonanie: Z mąki, żółtek, masła, cukru i cukru waniliowego przygotować
kruche ciasto. Zawinąć je w folię i włożyć na godzinę do lodówki. Rozwałkować
na placek grubości pół centymetra. Foremkami (lub za pomocą szablonu z pergaminu) wycinać zwierzątka. Ułożyć
na blasz e wy sma ro wa nej tłusz czem
i piec 15-20 minut w temperaturze 200°C.
Cukier puder utrzeć z 2 niepełnymi łyżkami wody na gęstą masę, posmarować
nią ogonki i skrzydełka kaczuszek oraz
uszy, ogonki i łapy zajączków. Udekorować maczkiem, przykleić lukrem oczy
z groszków.

Co bardziej ambitnym i biegłym w sztuce kuchcenia polecamy… własny, świąteczny chleb.
Przepis na świąteczny chleb
Legenda mówi, że zakwas wynaleziono w Egipcie. Niewolnica zapomniała o pozostawionej na słońcu papce zbożowej, którą przygotowała sobie na pieczenie placków. Przestraszyła się, kiedy
zo ba czy ła, że cia sto sfer men to wa ło.
W obawie, żeby nikt nie posądził jej
o marnotrawstwo – upiekła placki. Podczas pieczenia zobaczyła, że niespodziewanie urosły.
Tak powstał zakwas. Co to jest zakwas? To mieszanka mąki z wodą. Zostawiona w cieple fermentuje. Zakwas służy
do zakwaszania i spulchniania ciasta.
Z pomocą zakwasu zaczyna się pieczenie
chleba. Od słowa zaczyniać wziął się zaczyn. Piekarze używają terminu zakwas.
Z czasem do pieczenia chleba zaczęto używać drożdży. Dziś zakwasu używa się
przede wszystkim do chleba żytniego.
Robimy zakwas
Składniki: 2 szklanki żuru z butelki,
3 szklanki żytniej mąki razowej. Wykonanie: mieszamy żurek z mąką, zagniatamy.
Powstałą papkę odstawiamy w ciepłe miejsce na 16 godzin. Zakwas zacznie fermentować. Robimy ciasto na chleb. Oto jej
składniki: 3,5 szklanki mąki żytniej razowej, 2 szklanki ciepłej przegotowanej wody, 1 płaska łyżeczka soli i zrobiony wcześniej zakwas.
Wykonanie: Do dużej miski wsypać
mąkę, dodać wodę, wymieszać. Dodać zakwas. Posolić. Wyrabiać 40 minut. Ręcznie. Nakryć ciasto lnianą ściereczką i zostawić w cieple na 20 minut, żeby wyrosło. Podzielić na porcje i włożyć do foremek keksowych do 2/3 wysokości. Foremki zostawić w ciepłym miejscu.
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Do upieczenia chleba w domu potrzebny jest piekarnik, który osiąga temperaturę 240 °C. Zanim włożymy chleby do piekarnika, trzeba go rozgrzać, ile się da.
Przed włożeniem chlebów należy je posmarować z wierzchu wodą. Wstawić do piekarnika. Po 30 minutach obniżamy temperaturę do 220 °C. Pieczemy 40 minut.
Jak sprawdzić, czy chleb się upiekł?
Wyjąć z formy i zapukać w spód. Jeśli
będzie słychać pukanie, chleb jest upieczony. Jeśli nie, chleb trzeba włożyć do piekarnika i dopiec.
Najważniejszy aktor stołu czyli…
jajko!
Nie możemy o nim zapomnieć bo przecież dzielimy się jajkiem jak opłatkiem.
Dlaczego? Jajko jest zarodkiem nowego
życia. Początkiem życiowych zmian. Jest
też symbolem wieczności, nieśmiertelności i nieprzemijalności człowieka. Jajko jest
symbolem Wielkiej Nocy. I wiary, że tak
jak Chrystus pokonał śmierć, tak i my ją
pokonamy. Nic dziwnego, że Polacy nie
wyobrażają sobie świąt bez jajek.
Warto zajrzeć przed świętami do starych
książek kucharskich, bo można znaleźć
tam prawdziwe cymesy. Jak ten przepis:
„Przy święconem na Wielkanoc jaja wielką grają rolę. Kładą je zwykle na wodę,
w której się szynka obgotowywaną. Tłuszcz
tejże przenika je, przez co są smaczniejsze
jak w prostej gotowane wodzie. Przez dziesięć minut się je w niej trzyma na wielkim
ogniu, wyjmując do zimnej rzuca wody, aby
łatwiej skorupa z nich odeszła. Jaja twarde służą do sałat, do sosów tatarskich i innych przypraw”.
A na koniec coś mocniejszego…
Chrzanówka
Składniki: 0,25lspirytusu, 0,5lprzegotowanejwody, 1korzeńchrzanudługości 15 cm, 1łyżkamiodulipowego.
Wykonanie: Spirytuszmieszajz przegotowanąwodą.Korzeńchrzanudelikatnie oskrob i przetnij na pół. Zalej
wódką na cztery dni i postaw na słonecznymparapecie.Pamiętaj,żebyzlać
nalewkęna piątydzieńi osłodzićpodgrzanymmiodem.Przefiltrowaćprzez
bib uł ę i pod aw ać po kiel is zeczk u
do obiadu.Chrzanówkapoprawiaapetyti odporność,likwidujeskutkiprzejedzenia.
Oprac. na podstawie materiałów z internetu

5

1

Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radca prawny odpowiada”.
Przy po mi na my, że za miesz cza my
w niej odpowiedzi na zadawane przez
członków i najemców Spółdzielni pytania w kwestiach prawnych.
Pytania można zadawać także telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-12 wewn. 47, 48, Dział
Członkowski – w każdy piątek w godz.
10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny
Spółdzielni mgr Bogusław Rumas.

Skutki
ustania członkostwa
2

3

W minionych kilku miesiącach wykonano remonty dachów w budynkach przy ul.
Rostka 6 (zdjęcie nr 1) oraz przy ul. Wolności 357 (zdjęcie nr 2). W trakcie realizacji jest montaż konstrukcji balkonów tarasowych przy ulicy Bielszowickiej 91
(zdjęcie nr 3).
6

– Zamierzam zrezygnować z członkostwa w naszej Spółdzielni. Jakie muszę
w tym celu podjąć kroki oraz jakie
skutki formalno-prawne wynikają dla
mnie z takiej decyzji?
Rezygnacja z członkostwa w Spółdzielni powinna być złożona w formie pisemnej – inaczej będzie ona nieważna. Za datę zgłoszenia rezygnacji z członkostwa
uważa się datę wpływu takiego zgłoszenia
do Spółdzielni. Rezygnacja jest poprzedzona okresem wypowiedzenia członkostwa, który wynosi 3 miesiące. Rozpoczyna się on od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po dniu
zgłoszenia rezygnacji z członkostwa
w Spółdzielni. Za datę ustania członkostwa w Spółdzielni uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.
Skutkiem ustania członkostwa jest utrata przysługujących praw członkowskich.
Zgodnie z § 43 Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki
zasobem mieszkaniowym oraz zasady
ustalania opłat za lokale w Spółdzielni – członkom Spółdzielni przysługuje
obniżka stawki czynszu w kolejnym
okresie rozliczeniowym. Natomiast osobom nie posiadającym członkostwa, taka obniżka czynszu nie przysługuje.
Na podstawie § 20 pkt 4 Statutu GSM
„Luiza” w Zabrzu, wypłata kwot należnych byłemu członkowi Spółdzielni z tytułu udziałów powinna być dokonana nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok, w którym osoba uprawniona wniosła żądanie o zwrot udziałów – pod warunkiem, że udziały nie zostały na mocy
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA Z HASŁEM

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. Wielkanocny symbol na
stole. 6. Wzór bez skazy. 9. Ujada na obcego. 10. Niechęć, uraza. 12. Krewniak
ostu. 14. Osłona lampy. 15. Ptak lub
grzyb. 16. Układ, porozumienie. 19. Odcinek czasu. 22. Obok huśtawki na placu
zabaw dla dzieci. 25. Wpływa z konta
na konto. 26. Wieprzowe w galarecie. 27.
Ptak z koralami. 28. Tajny schowek. 29.
Rzucana pod nogi. 32. Ślady na śniegu. 35.
Auto z platformą bagażową. 38. Kursuje
w wieżowcu. 39. Po równo w rozegranym
meczu. 40. Pnącza. 41. Surowiec dla
hut. 42. Sklepowa z marżą. 43. Polecenie.
Pionowo: 1. Wielki wysiłek. 2. Święta,
patronka parafii kościoła wzniesionego
w latach 1897-1900 przy ulicy 3-go Maja. 4.
Od 1 stycznia, jego wysokość to 375 zł

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12, fax: 32 278 23 65
Dział czynszów: czynny w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt oraz
dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
w siedzibie Spółdzielni Zabrze, ul. Wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, poniedziałek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, piątki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Dział techniczny o/Zabrze 32 271 18 94
Dział techniczny o/Ruda Śląska 32 240 11 97
Księgowość 42, 43
Telefon awaryjny: 508 091 556
ISTOTNE TELEFONY:

w naszej Spółdzielni. 5. Jajka wielkanocne malowane na kolor z naniesionym białym wzorkiem. 6. Japońskie auto. 7. Listonosz z serialu „Świat według Kiepskich”. 8.
Zasadzka na myszy. 11. Salto akrobaty. 13. Wielkanocny wypiek. 17. Ciasta
wielkanocne rozrzutnie słodkie, nadziane
wszystkim co się da. 18. Gra wielkanocna
polegająca na uderzaniu pisanki, pisanką. 19. Nóż do korowania. 20. Ruszt. 21.
Dzida, pika. 22. Ozdoba rośliny. 23. Kino
domowe. 24. Do gry lub pasjansa. 30. Polowanie. 31. Śmigus. 33. Pokojowa rewolucja. 34. Wielki przed Wielkanocą. 35. Gra
jak wyzwisko. 36. Są malowane co 10 lat
w budynkach znajdujących się w zasobach
GSM „Luiza”. 37. Łóżko w celi.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
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Redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

● 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
Adres strony internetowej GSM ,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl
e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl

