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ocząwszy od 6 maja br., rozpoczynają się zebrania Walnego
Zgromadzenia Członków GSM
„Luiza” w częściach. Szczegółowy
harmonogram i porządek zebrań publikujemy na str. 2 i 3. Jak zwykle, co roku będziemy rozmawiać o naszych
wspólnych, spółdzielczych sprawach.
Spółdzielnia obchodzi we wrześniu tego roku jubileusz 20-lecia istnienia.
W przededniu tego jubileuszu warto
podkreślić, że kondycja Spółdzielni,
mimo wielu zawirowań i zmian ustawowych – w tym również niekorzystnych dla spółdzielczości mieszkaniowej, jest nadal dobra.
W realiach społecznych i gospodarczych, które nastąpiły po 1989 roku,

Widok ogólny budynków przy ul. Leszczynowej w Zabrzu po gruntownej
modernizacjiw ramachProgramuKawka.

Wkrótce Walne ZgromadZenie cZłonkóW
gSm „luiZa” W cZęściach

Forum dyskusji o naszych
wspólnych sprawach
dobra kondycja finansowo-ekonomiczna podmiotu gospodarczego nie
jest tak często spotykana. Wiele podmio tów go spo dar czych prze sta ło
w ogóle istnieć lub popadło w różnego rodzaju tarapaty. Inne zostały sprzedane za bezcen.
Kilkanaście miesięcy jakie upłynęły od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni
należy uznać za bardzo udane. Przede
wszyst kim po myśl nie za koń czo no I etap Programu Kawka – bardzo
korzystnego dla członków naszej Spółdzielni (wyższa wartość nieruchomości po termomodernizacji). Warto podkreślić, że Program Kawka to nie tylko docieplenie ale i gruntowna moder-

nizacja znaczącej grupy budynków
na osiedlu w Zabrzu – Zaborze. Na początku tego roku rozpoczęto II etap
ww. Programu, w wyniku którego
gruntownie zmodernizowano kolejnych kilka budynków. Pisaliśmy o tym
w naszym Biuletynie z kwietnia bieżącego roku.
Także w tym roku zakończyła się
grun tow na ter mo mo der ni za cja
po łą czo na z ma lo wa niem kla tek
schodowych jednego z najwyższych
bu dyn ków w na szej Spół dziel ni,
położonego w Zabrzu przy ulicy Banachiewicza.

Dokończenienastr.2

Forum dyskusji
o naszych wspólnych sprawach
Dokończeniezestr.1

Na osie dlu Za brze – Za bo rze,
po wielu miesiącach, zakończono program modernizacji gospodarki wodno-ściekowej, realizowany od wielu lat
przez Gminę Zabrze. Dzięki dobrej
współpracy naszej Spółdzielni z władzami miasta zostały również wymienione na nowe nawierzchnie kilku
osiedlowych ulic. Powstały nowe parkingi oraz ułożono wiele nowych
chodników. Porządkowane są tereny
zielone. W minionym roku zakończono, trwający kilka lat, program
termomodernizacji grupy budynków
położonych przy ulicy Bielszowic-

kiej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Kluczową kwestią mówiącą o tym
jaką jesteśmy Spółdzielnią w sensie finansowo-ekonomicznym i sposobu
zarządzania jej majątkiem jest coroczne badanie sprawozdania finansowego GSM „Luiza”. Tak jak w poprzednich latach – wypadło ono bardzo dobrze. Piszemy o tym na str. 14.
Nie wszystkie jednak sprawy nas zadowalają. Na skutek nieprzejednanego
stanowiska Kompanii Węglowej SA
w sprawie usunięcia skutków szkód
górniczych powstałych w budynkach
przy ul. Paderewskiego 17 – 17a
w Rudzie Śląskiej, Spółdzielnia nie mo-

Budynkiprzyul.JałowcowejwZabrzupogruntownejmodernizacjiwramach
ProgramuKawka.

1. Otwarcie Zebrania przez członka Rady Nadzorczej
GSM „Luiza”.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i dwóch Asesorów.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków w częściach.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w częściach oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2014.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSM „Luiza”
za rok 2014.
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że zrealizować zaplanowanej termomodernizacji. Także estetyka i stan techniczny starszej substancji mieszkaniowej Spółdzielni, zwłaszcza tej położonej w centrum Zabrza (np. przy ulicy: Goethego, 1 Maja, 3 Maja, Gen.
de Gaulle, a) budzi nasze zastrzeżenia.
Są one poniekąd wizytówką naszej
Spółdzielni w newralgicznych punktach Zabrza (na przeciw dworca autobusowego i DMiT).
Niestety gromadzone środki finansowe na kontach funduszu remontowego ww. nieruchomości są daleko niewystarczające. Dlatego należy poszukać wsparcia ich gruntownej modernizacji (m.in. usunięcie źródeł niskiej
emisji spalin) w Urzędzie Miasta Zabrze oraz w odpowiednich funduszach celowych (takim, jakim jest
Program Kawka).
Choć w zasobach GSM „Luiza”
zamieszkują nie tylko członkowie
Spółdzielni ale i właściciele oraz najemcy lokali mieszkalnych to tylko
na członkach GSM „Luiza” spoczywa
odpowiedzialność za nasz wspólny
majątek – dorobek minionych 20 lat.
Dlatego tak ważne jest, aby w podczas
Walnego Zebrania Członków w częściach – w spokojnej, rzeczowej atmosferze wypracować kierunek pracy
na kolejne lata.
Chodzi o to, aby odzwierciedlał on
rzeczywiste potrzeby i oczekiwania
mieszkańców naszych zasobów. Dlatego w interesie nas wszystkich leży
jak największa frekwencja – obecność
wszystkich członków GSM „Luiza”
na poszczególnych zebraniach Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Walnego
gSm „luiza” w częściach, w dn
8. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2014
wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta
z przeprowadzonego badania i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał (Uchwały zgłoszone przez Zarząd
GSM „Luiza”):
◆ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014,
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harmongram zebrań WZcz w częściach
Uprzejmie wyjaśniamy, że w obradach Walnego Zgromadzenia Członków mogą uczestniczyć Członkowie
GSM „Luiza” za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości zgodnie z przynależnością do swojego okręgu
wyborczego. Uczestniczący w obradach Członkowie proszeni są o podpisanie przed wejściem na salę obrad listy
obecności. Wydanie mandatu nastąpi po jej podpisaniu. W celu sprawnego przeprowadzenia zebrania prosimy Członków, którzy wyrażają wolę wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków o zapoznanie się z przygotowanymi projektami uchwał.
Na podstawie Ustawy z dnia 14.6.2007 r. o zmianie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, GSM „Luiza”
przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków w częściach w dniach: 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19 i 20 maja 2015 r. tj.:
■ 06.05.2015 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu
przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: 1-go Maja, 3-go Maja, Banachiewicza, Boh. Warszawskich, Buchenwaldczyków,
Gen. de Gaulle'a, Goethego, Heweliusza, Kowalska,
Mikulczycka, Paderewskiego, Rataja, Roosevelta,
Rostka, Szymanowskiego, Śc. Górnicza, Trębacka, W.
Walewskiego, Żnieńskiej oraz członkowie założyciele, – jako pierwszy okręg wyborczy.
■ 07.05.2015 r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Bema, Chroboka,
Fińska, Jankowskiego, Jedności, Kingi, Kokota, Ks.
Niedzieli, Mierosławskiego, Pionierów, Równoległa,
Sportowców – jako drugi okręg wyborczy.
■ 11.05.2015 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul.
Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Barlickiego, Brola, Kawika, Knosały, Kossaka, Lompy, P. Skargi, Porzeczkowej, Przy Prochowni, Sikorskiego, Węgielnej, Zjednoczenia, Tyskiej, Małgorzaty, Mikołowskiej – jako trzeci okręg wyborczy.
■ 12.05.2015 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu
przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Agrestowej, Olchowej, Korczoka od nr 54 do nr 71 – jako czwarty okręg wyborczy.

■ 13.05.2015 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu
przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Janika, Kobylińskiego, Korczoka od nr 72 do nr 91, Krasińskiego, Rajskiej, Sierakowskiego, Wolności – jako piąty okręg wyborczy.
■ 14.05.2015 r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Bielszowickiej, Na Piaski, Paderewskiego, Piernikarczyka, Zielonej – jako
szósty okręg wyborczy.
■ 18.05.2015 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu
przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Czereśniowej, Leszczynowej,
Pordzika, Jałowcowej – jako siódmy okręg wyborczy.
■ 19.05.2015 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu
przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Dz. Rodła, Kalinowej, Modrzewiowej i Orzechowej – jako ósmy okręg wyborczy.
■ 20.05.2015 r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul.: Energetyków, Międzyblokowej, Miodowej, Solidarności, Zamenhofa – jako dziewiąty okręg wyborczy.

o Zgromadzenia członków
niach 6.05.2015 r. – 20.05.2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
13. Wolne wnioski, zapytania – dyskusje.
14. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 22.04.2015 r.
w godzinach pracy GSM „Luiza” tj. poniedziałek
od godz. 7:00 do godz. 17:00, wtorek – piątek
od godz. 7:00 do godz. 15:00, w siedzibie spółdzielni
przy ul. Wolności 412 w Zabrzu, w Dziale Członkowsko – Prawnym pok. 115 zostały wystawione do wglądu
sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia Członków w częściach. Każdy
członek GSM „Luiza” ma prawo do zapoznania się z tymi
dokumentami. W celu potwierdzenia członkostwa w spółdzielni prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

◆ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014,
◆ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
◆ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014,
◆ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej listy kandydatów do Rady Nadzorczej,
12. Przeprowadzenie wyborów oraz podjęcie Uchwały
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Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym
wymogiart. 40ustawyPrawoSpółdzielczeoraz§ 86ust. 1
Statutu GSM „Luiza” o zawiadomieniu wszystkich
członkówGSM„Luiza”na piśmieo czasie,miejscui porządkuobradWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM
„Luiza”.
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Wykaz realizacji wniosków zgłoszonych
podczas Walnego Zgromadzenia członków
gSm „luiza” w częściach
w dniach 19, 20, 21, 22 i 23.05.2014 r.
PiERWSZA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENiA
Wniosek nr 1
Ul. Mikulczycka – wniosek o podłączenie bloku przy ul.
Mikulczyckiej 4 i 4a do nitki ciepłowniczej oraz wystąpienie do ZPEC-u o założenie rozdzielnika centralnego
ogrzewania; wniosek o zrobienie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Mikulczyckiej 4 i 4a
Odp. Wnioseko podłączeniedo nitkiciepłowniczejmoże
zostaćzrealizowanypo zgromadzeniuniezbędnychśrodków
finansowychna konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.W sprawiedrogidojazdowej,naszaSpółdzielniakilkakrotniewystępowałado UrzęduMiejskiegow Zabrzuale
do tejporynieodniosłotopożądanegoskutku.
Wniosek nr 2
Ul. 3-go Maja 37/6 – czy w programie modernizacji budynków GSM „Luiza” uwzględniono centralne ogrzewanie w budynkach przy ul. 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a – bez
dostawy ciepłej wody. Jeżeli tak, to w którym roku. Zaznaczam, że nitki ciepłownicze ZPEC Zabrze przebiegają
wzdłuż budynku w podwórzu.
Odp. Wnioseko podłączeniedo nitkiciepłowniczejmoże zostać zrealizowany po zgromadzeniu niezbędnych
środkówfinansowychna konciefunduszuremontowego
ww.nieruchomości.
Wniosek nr 3
Ul. Korczoka 59e – uświadomić
mieszkańców spółdzielni i użytkowników mediów na klatkach schodowych o odpowiedzialności finansowej spółdzielni za koszty zniszczeń
na klatkach schodowych spowodowanych przenoszeniem mebli, sprzętu AGD, montażu, napraw mediów.
Należałoby w biuletynie napisać
o w/w sprawie, informować na tablicach ogłoszeń i w innych możliwych
formach aby uświadomić mieszkańców, że koszty napraw zniszczeń to
koszty mieszkańców.
Odp. O problemiedewastacjii niszczenianaszegowspólnego,spółdzielczegomieniapisaliśmyw naszymBiu4

letynieInformacyjnymz września 2014r.w artykulept.
„Szanujmynaszewspólnepieniądze”.
Wniosek nr 4
Ul. Korczoka 59e – wyciszyć skrzypiące drzwi wiatrołapu; naprawić schody wejściowe i zabezpieczyć je gumowymi nasadami (dotychczasowe naprawy schodów były
kiepskiej jakości a ogółem koszty ich wymian wysokie).
Odp. Prace remontowe zostaną przeprowadzone
po zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych
na konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 5
Ul. Banachiewicza 17 – prosimy o wyjaśnienie i pomoc
dlaczego trzeba czekać na naprawę windy nieczynnej bardzo często po 7-8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.
Odp. Wymieniony we wniosku czas oczekiwania jest
standardowymokresemoczekiwaniana usunięcieusterki
windy.
Wniosek nr 6
Ul. Heweliusza 28/3 – w 2012 r. podjęto uchwałę na wyrównanie chodnika i wykonanie chodniczka przez trawnik
(około 10 mb). Wyrównanie chodnika wykonano, ale
chodniczka przez trawnik nie. Prawdopodobnie z braku
funduszu. Jak długo można gromadzić fundusze na wykonanie takiego chodniczka.

Przydomowyskwerwykonanyspołecznieprzezgrupęmieszkańcówbudynku
przyul.Korczoka60wZabrzu.
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WYkaZ realiZacJi WnioSkóW ZgłoSZonYch PodcZaS WZcz W cZęściach
Odp. W związkuz niedawnowykonanątermomodernizacjąww.nieruchomości,stankontafunduszuremontowegojestujemnyi wynosiminus 1,3mlnzł.(rocznywpływ
środkówna ww.kontowynosiok. 95tys.zł.).Wykonanie
ww. chodniczka będzie możliwe po zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych na koncie funduszu remontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 7
Ul. 3-go Maja 37/6 – proszę o wyrównanie ubytków
na podwórzu – nierówności od nr 35 do 37a.
Odp. Wyrównanie ubytków w podwórzu może zostać
zrealizowanepo zgromadzeniuniezbędnychśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 8
Ul. Gen. de Gaulle’a 2-10 – mieszkańcy zwracają się
z prośbą o uzupełnienie ubytków i nierówności na placu
podwórkowym. Do tego celu należy zastosować grys lub
tłuczeń o małej granulacji wraz z uwałowaniem.
Odp. Wykonanieww.pracbędziemożliwepo zgromadzeniuniezbędnychśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 9
Ul. 1-go Maja 30 – proszę o załatwienie światła w pomieszczeniach piwnicznych, ponieważ okradają piwnice.
Odp. Oświetleniejestzainstalowanew głównychgankachpiwnic.
DRUGA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENiA
Wniosek nr 1
Ul. Zjednoczenia 1 – wnioskuję o zmiany statutowe
w odniesieniu do zleceń na wykonywanie prac na rzecz
spółdzielni a mianowicie chodzi o to, że w sytuacji aktualnie panującej na rynku, zlecenie prac firmom z rynku
może być konkurencyjne i korzystne dla spółdzielni.
W obecnej chwili wykonywanie tych prac przez firmę
Amper, jak w tej chwili to funkcjonuje, powoduje wielokrotnie nie wykonywanie terminowo, nieprawidłowo tych
prac bo firma nie ma możliwości przerobowej i wcale nie
jest konkurencyjna cenowo do firmy z wolnego rynku.
Więc ten wniosek jest słusznie uzasadniony bo ta forma
jest szkodliwa dla spółdzielni.
Odp. Z uwagi na sprzeczność wniosku z przepisami
dotyczącymikompetencjiWZCzorazzakresuuregulowań
statutowychwnioseknr 1niezostałpoddanypod głosowanie.
Wniosek nr 2
Ul. Porzeczkowa 1-3-5 – uprzątnięcie pozostałości
po wymianie balkonów zalegających w dalszym ciągu
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na terenie zielonym przed blokiem; wyrównanie powierzchni asfaltowej przed blokiem j.w. od strony wejść
do klatek schodowych, zniszczonej podczas podłączania
rynien i kanalizacji burzowej; przekazanie mieszkańcom
informacji o zamówionej i dostarczonej ilości ciepła
do budynku przy ul. Porzeczkowej 1-3-5 w związku z wyborem ryczałtowego rozliczenia ciepła; zorganizowanie
spotkania mieszkańców i Głównego Księgowego Spółdzielni, na którym zostanie przekazana informacja nt.
rozliczenia poniesionych kosztów na remont i modernizację budynku przy ul. Porzeczkowej 1-3-5 z uwzględnieniem dotacji z Banku Ochrony Środowiska na utylizację
płyt azbestowych ze ścian bocznych budynku; wymianę
pionów wodnych (położonych 34 lata temu) w budynku
j.w.; spowodowanie usunięcia uszkodzeń powstałych
przy wejściu do piwnicy w klatce schodowej (Porzeczkowa 3) na skutek prac prowadzonych w związku z adaptacją pomieszczeń na gabinet. Uszkodzeniu uległa ściana
boczna i sufit.
Odp. Pozostałości po wymianie balkonów zostały
uprzątnięte.Wyrównanienawierzchniasfaltowejzostało
wykonane.Informacjao zamówioneji dostarczonejilości
ciepłado budynkuprzy ul.Porzeczkowej 1-3-5,w związkuz wyboremryczałtowegorozliczeniaciepła,zostanie
przekazana mieszkańcom po uprzednim złożeniu odpowiedniegownioskuw sekretariacieZarząduGSM„Luiza”. Spotkanie mieszkańców z Zarządem Spółdzielni
(na którymzostanieprzekazanainformacjant.rozliczenia
poniesionychkosztówna remonti modernizacjębudynku
przy ul.Porzeczkowej 1-3-5)odbędziesiępo uprzednim
złożeniustosownegownioskuprzezmieszkańcóww ZarządzieSpółdzielni.Wymianapionówwodnychbędziemożliwapo zgromadzeniuniezbędnychśrodkówfinansowych
na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
Uszkodzeniapowstałeprzy wejściudo piwnicyw klatce
schodowej(Porzeczkowa 3)będąnaprawionedo końca
majabr.
Wniosek nr 3
Ul. Krasińskiego 26 – prośba o wystąpienie do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Zabrzu
o wprowadzenie znaku zakazu ruchu przed bramą wjazdową przy ul. Krasińskiego 26. Nie powinno to dotyczyć
mieszkańców.
Odp. Odpowiedniznakzostałumieszczony.
Wniosek nr 4
Ul. Kawika 24b – proszę o zrobienie wylewki przy wejściu do klatki, po deszczu zbiera się woda.
Odp. Wylewkazostaławykonana.
Wniosek nr 5
Ul. Kobylińskiego 8 – zwracamy się z prośbą o wymianę drzwi wejściowych w naszej klatce ponieważ te, które są obecnie nie spełniają swojej roli. Są w poważnym
5
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stopniu zdewastowane, łatwo je otworzyć bez użycia klucza przez co ciągle są otwarte i ułatwiają wejście cyganom
i chuliganom, którzy dewastują klatkę schodową oraz
piwnicę.
Odp. Wymianadrzwibędziemożliwapo zgromadzeniu
niezbędnych środków finansowych na koncie funduszu
remontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 6
Ul. Kawika 9/17 – ponownie składam wniosek na Walnym Zgromadzeniu (pierwszy był zgłoszony na 8 części
WZCz 24.05.2012 r.) o wybudowanie zamkniętego
śmietnika przy ul. Jałowcowej 5. Obecny śmietnik się
rozsypuje, w kilku miejscach jest popękany, a po modernizacji kanalizacji dojazd do śmietnika jest wykonany ze
spadkiem od ul. Jałowcowej do śmietnika co powoduje,
że woda po każdym nawet najmniejszym deszczu spływa do śmietnika. Brak jest dojścia do kubłów na śmieci
więc lokatorzy chcąc nie chcąc wyrzucają śmieci przez
mur co powoduje, że śmieci zalegają obok kubłów. Nadmieniam również, że w pobliżu znajduje się sklep nocny co sprawia, że pijaczki spod tego sklepu swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają w tym śmietniku.
Również 2-3 krotnie kubły na śmieci i na segregację były podpalane, co do dziś jest widoczne obok śmietnika
od przeszło 2 miesięcy. Dowiedziałem się również, że
było już wystawione zlecenie na wykonanie tego śmietnika ale zostało wstrzymane przez szefa GSM. Jeśli powodem był teren to postawić śmietnik na terenie należącym do GSM „Luiza”. Proszę również o dostarczenie dla
każdego członka GSM regulaminu porządkowego lub
powieszenie takiego czytelnego regulaminu w każdej
klatce schodowej bo niektórzy lokatorzy zapominają co
mogą a co nie i z tego powodu dochodzi do sporów
między sąsiadami. Podkreślić tłustym drukiem kiedy
obowiązuje cisza nocna, kiedy można remontować
mieszkania, kiedy można trzepać dywany, jak trzymać
zwierzaki w mieszkaniach i jakie grożą konsekwencje
za wyrzucanie starych mebli i zużytego sprzętu AGD
do śmietników.
Odp. Odnośniewybudowaniaśmietnikaprzy ul.Jałowcowej 5–zostałwykonany.OdnośnieRegulaminu
Porządkowego,tona tematjegoprzestrzeganiapisaliśmyw naszymBiuletyniez września 2014r.na str. 15
w artykulept.„WolnośćTomkuw swoimdomku–NIE
ZAWSZE!”Z pełnątreściąww.regulaminumożnatakże zapoznać się na stronie internetowej naszej Spółdzielni.
Wniosek nr 7
Ul. P. Skargi 10/4 – w roku 2012 wymieniono nam
drzwi wejściowe, schody naprawiono przez kanalizację
wodociągową. Koparka je uszkodziła i naprawili ale próg
nie został naprawiony. Jak deszcz pada to leje do korytarza. Prawdopodobnie przeprowadzono 20 sierpnia ale ja
6

o niczym nie wiedziałam. Dlaczego nikt mnie nie poinformował, dlatego bardzo proszę o naprawienie progu bo
próg się kruszy. Proszę o załatwienie mej prośby.
Odp. Prógzostałnaprawiony.
Wniosek nr 8
Ul. Wolności 359 – wniosek o naprawę narożników
(roboty murarskie) przy wejściu do klatki schodowej.
Odp. Naprawęnarożnikówwykonano.
Wniosek nr 9
Ul. Krasińskiego 28/4 – wnioskuję o konieczność wykonania chodnika łączącego klatkę schodową nr 28
przy ul. Krasińskiego z bramami wjazdowymi do podwórka. Klatka schodowa nr 28 w momencie opadów
deszczu, śniegu lub roztopów wyklucza możliwość wejścia lub wyjścia tzw. „suchą stopą”. Podobny wniosek
składany był już wielokrotnie przez mieszkańców mieszkań klatki 28.
Odp. Wymienionywewnioskuchodnikzostałwykonany.
Wniosek nr 10
Ul. Krasińskiego 28/4 – wnioskuję o konieczność wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej nr 28
przy ul. Krasińskiego. Istniejące drzwi są w stanie katastrofalnym (nie domykają się, popsute klamki, popękane szyby). Drzwi nie stanowią żadnej ochrony dla lokatorów.
Odp. Wymianadrzwibędziemożliwapo zgromadzeniu
niezbędnych środków finansowych na koncie funduszu
remontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 11
Ul. Krasińskiego 22 – prosimy o eksmisję jednych z lokatorów zamieszkałych przy ul. Krasińskiego 22 z powodu ciągłych hałasów, nieustannych libacji alkoholowych
oraz zagrożenia spowodowanego kradzieżą prądu.
Odp. –Ponieważlokalwymienionywewnioskujestpoważniezadłużony,DziałWindykacjinaszejSpółdzielniwszcząłproceduręeksmisyjną.W jejwynikuw listopadzieub.
r.złożonodo Sąduwnioseko eksmisję.W dniu 2.04.2015
r.odbyłasięrozprawasądowa.Sądwydałwyrokzaoczny.
Spółdzielniaoczekujena pismosądowez treściąww.wyroku.
Wniosek nr 12
Ul. Korczoka 87 – wyposażyć kaloryfer w klatce schodowej w podzielniki ciepła; po dociepleniu bloku zmniejszyć „szerokość” kaloryfera z 12 żeberek do 8 żeberek;
od 01.04. do 01.10. każdego roku wyłączać kaloryfer
na klatce schodowej.
Odp. Po uzyskaniuzgodywszystkichmieszkańców,ilość
żeberekzostaniezmniejszona.Do dnia 15.04.2015r.taka
zgodamieszkańcówniewpłynęłado naszejSpółdzielni.
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Zgodniez dalszątreściąww.wniosku,zostałwymieniony
zawórtermostatycznyna kaloryferzew klatceschodowej
i w uzgodnieniuz mieszkańcamiustawionyna poz. 2(gałkętermostatuodpowiedniozabezpieczono).
Wniosek nr 13
Ul. Krasińskiego – wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Krasińskiego 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
Drzwi są na bieżąco remontowane przez naszych lokatorów. Wyczyścić rynny (kilkukrotnie zgłaszane było
do techników – bez echa aż w końcu rynny się urwą.
Wymienić drzwi wejściowe ul. Kobylińskiego 2, 4,
6, 8, 10. Wyczyścić rynny.
Odp. Rynnyzostaływyczyszczone.Wymianadrzwimożenastąpićpo zgromadzeniuniezbędnychśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 14
Ul. Małgorzaty 5-7 – uporządkować obmurze śmietnika po robotach kanalizacyjnych; odpływy z rynien dachowych nie są podłączone do nowej kanalizacji; odnowić zdewastowany chodnik podczas budowy DTŚ
z budynków przy ul. Mikołowskiej i Małgorzaty; wykonać nową instalację gazową w budynku przy ul. Mikołowskiej 4 i 6.
Odp. Ruryodpływowez ryniendachowychzostałypodłączonedo nowejkanalizacjideszczowej.W dniu 17.09.
ubiegłego roku odbyło się spotkanie na Zaborzu przy
ul.Kawikaz udziałemv-cePrezydentMiastaZabrzeKatarzynyDziuba,PrezesaZarząduGSM,,Luiza”WaldemaraChwista,CzłonkaRNGSM,,Luiza”EdwardaFojcika
oraztechnikówRejonu.W wynikuspotkaniazostałapowołanawspólnakomisja.O pracyww.Komisjipisaliśmy
w naszymBiuletynieInformacyjnymnr 4(68),któryukazałsięw grudniu 2014r.
Wykonanie pozostałych robót wymienionych w ww.
wniosku będzie możliwe po zgromadzeniu niezbędnych
środkówfinansowychna konciefunduszuremontowego
ww.nieruchomości.
Wniosek nr 15
Ul. Kobylińskiego 7 – w związku z brakiem odpowiednich środków na koncie funduszu remontowego naszej
nieruchomości wnioskujemy tylko o naprawę: odwodnienia podwórka, utwardzenia powierzchni, wymianę i naprawę drzwi wejściowych (nie działa domofon i zamek),
naprawę zamka lub wymianę drzwi wejściowych do piwnicy, zagospodarowanie mieszkania nr 7/10 (dewastacja
zamka drzwi wejściowych przez bezdomnych), zabezpieczenie parapetów przed odchodami gołębi.
Odp. Mieszkanie nr 7/10 zostało zabezpieczone.
Nawierzchnięwyrównano.Wykonaniepozostałychrobót
będziemożliwepo zgromadzeniuniezbędnychśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegoww.nieruBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (70) 2015
●

chomości.Abygołębieniebrudziłyparapetównienależy
ichdokarmiać.
Wniosek nr 16
Ul. Lompy 32 – proszę o wprawienie okna na klatce
schodowej, które zostało skradzione na ul. Lompy 32. Proszę o otynkowanie budynku ponieważ miejscami odpada
stary tynk i zagraża bezpieczeństwu. Zabezpieczenie pustostanów, wymiana drzwi wyjściowych, pomalowanie
klatki, wymiana instalacji elektrycznej na klatce, uprzątnięcie piwnic z zalegających śmieci.
Odp. Zabezpieczeniepustostanówwykonano.Pozostałepracewymienionew ww.wnioskumogąbyćwykonane
po zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych
na konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 17
Ul. P. Prochowni 3 – zwracam się z prośba o wyjaśnienie czy fundusz remontowy np. Przy Prochowni 3a i b jest
przeznaczony na remont tego budynku; proszę o zainstalowanie niewielkiej tablicy informacyjnej. Poprzednio informacje były umieszczane na drzewach, które zostały
wycięte.
Odp. Fundusz remontowy jak sama nazwa wskazuje
jestna potrzebyremontowedanejnieruchomości.Tablicainformacyjnazostałazawieszona.
Wniosek nr 18
Ul. Kossaka 11/4 – klatka na Kossaka 11 była ostatnio
malowana w 2002 r. Jak pamiętam jest zalana przez sąsiada, duża pleśń, dziury w lamperiach aż się prosi o remont; drzwi do piwnicy są w zawiasach przegnite i się nie
zamykają.
Odp. Klatkaschodowazostaniepomalowanazgodnie
z przyjętymharmonogramem.Wykonaniepozostałychrobótbędziemożliwepo zgromadzeniuniezbędnychśrodków
finansowychna konciefunduszuremontowegoww.nieruchomości.
Wniosek nr 19
Ul. Wolności 359 – czy można naprawiać pod oknami
lokatorów obce samochody?
Odp. Na tematprzestrzeganiaregulaminuporządkudomowegopisaliśmyw naszymBiuletyniez września 2014r.
na str. 14w artykulept.„WolnośćTomkuw swoimdomku–NIEZAWSZE!”.
Wniosek nr 20
Ul. Kawika 24 – proszę o usunięcie bloku betonowego
zalegającego przy ul. Kawika 24.
Odp. Blokbetonowyusunięto.
Wniosek nr 21
Ul. Wolności 220 – odpadający tynk na elewacji (od podwórka) na wysokości 2 piętra co zagraża bezpieczeństwu
7
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mieszkańców i osób postronnych; wymiana przewodów
elektrycznych na budynku od strony podwórka, wymiana
okien na klatce schodowej, ocieplenie budynku, podłączenie budynku do nitki ciepłowniczej, puste mieszkania
nr 4 i 2 od około 10 lat, z którego wydobywa się męczący odór.
Odp. W sprawie wymiany przewodów elektrycznych
wysłano 4.08.ub.r.kolejnepismodo firmyTAURON.Tynkiodkuto,a po wymianieprzewodówelektrycznychubytkitynkuzostanąuzupełnione.
Wykonaniepozostałychrobótbędziemożliwepo zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych na koncie
funduszuremontowegoww.nieruchomości.Stansanitarnypustychmieszkańnr 4i 2powtórniesprawdzono.
Wniosek nr 22
Ul. Janika 21a/10 – zgłaszam wniosek o malowanie
klatek schodowych; proszę wymienić nr budynku ponieważ ten stary nr jest niewidoczny.
Odp. Klatkischodowezostałypomalowane.Wykonano
nowynumerbudynku.

neśrodkifinansowena tencel.Do decyzjimieszkańców
pozostawiamy na jaki cel chcą ostatecznie przeznaczyć
zgromadzonefundusze.
Wniosek nr 3
Ul. Leszczynowa 6a/12 – wniosek o wyremontowanie
chod ni ka wzdłuż blo ku ul. Lesz czy no wej 6a i 6b
(po deszczu wejście do tych klatek jest zalane wodą co
uniemożliwia wejście do nich. Chodnik na odcinku
od ul. Leszczynowej 6 do pierwszej klatki wyremontowa ła fir ma wy ko nu ją ca pra ce wod no -ka na li za cyj ne
na osiedlu – ponieważ ta firma na tym odcinku uszkodziła chodnik.
Odp. W dniu 17.09.ubiegłegorokuodbyłosięspotkanie
na Zaborzu przy ul. Kawika... (ciąg dalszy patrz odp.
na wnioseknr 14z DrugiejCzęściWalnegoZgromadzenia).
Remontchodnikawykonanow zakresiew jakimzostał
onuszkodzonyw trakciepracwodno-kanalizacyjnych.

TRZECiA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENiA
Wniosek nr 1
Ul. Dz. Rodła 2/17 – usunąć lub spowodować usunięcie
odspojenia wiatrołapu (przybudówki) od głównego budynku. Szkoda powstała w wyniku robót kanalizacyjnych
przy ul. Dz. Rodła 2.
Odp. Odspojeniewiatrołapuzostałousunięte.
Wniosek nr 2
Ul. Pordzika 11/8 – plac zabaw między blokami przy
ul. Pordzika, huśtawka na łańcuchach grozi bawiącym
się dzieciom – proszę o zmianę łańcuchów na części stałe (pręty). O ile to możliwe ogrodzić plac zabaw bo w piaskownicy załatwiają się zwierzęta. W klatce przy ul. Pordzika 5 zamontować domofony oraz pomalować klatkę
schodową.
Odp. W związkuz planowanątermomodernizacjąścianybalkonowejbudynku,sąod dłuższegoczasugromadzo-

Pomalowaneklatkischodowewbudynkuprzyul.Leszczynowej25-25awZabrzu.
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Wniosek nr 4
Ul. Leszczynowa 6a/12 – wniosek o zabezpieczenie
(zamknięcie) skrzynek energetycznych na parterze przy ul.
Leszczynowej 6a. Skrzynki te są pootwierane i każdy ma
do nich dostęp.
Odp. Skrzynkizostałyponowniezabezpieczone.
Wniosek nr 5
Ul. Kalinowa 15a/2 – powiększyć parking przy ul. Kalinowej 15; dopilnować aby główny wykonawca prac termomodernizacji (Kalinowa 15) uporządkował obejście
oraz trawniki dookoła bloku – podczas tych prac samochody ciężarowe spowodowały koleiny w trawie przy śmietniku oraz pomiędzy blokiem a parkingiem oraz przed balkonami. Stan jaki był przed rozpoczęciem w/w prac musi
być przywrócony przez tych, którzy pozostawili nieład.
Prac tych nie można zlecić innej firmie gdyż będziemy
płacić z naszych pieniędzy za dewastację. Poprawić elewację wejściową do klatek schodowych przez firmę wykonującą w/w prace – duże ubytki tynku na elewacji,
miejscami zbyt grube warstwy, które spowodowały „spłynięcie” jego, bardzo oszczędne nałożenie tynku! W połowie kwietnia wpłynęło pismo do Spółdzielni „Luiza”
w sprawie tych prac, do dnia dzisiejszego nie wykonano
poprawek jak i również brak odpowiedzi na pismo. Kiedy będzie to wykonane? Przy bloku Kalinowej 13 wyremontowano piaskownicę dla dzieci – super, gdyby nie psy!
Proszę o umieszczenie stosownych tablic, iż to miejsce nie
jest punktem załatwiania psich potrzeb – niejednokrotnie
właściciel jest przy zwierzaku i widzi co się dzieje. Trawniki wokół bloków w tym także Kalinowa 15 pełne psich
odchodów. Proszę by przy wyjściach z klatek umieścić
stosowne tablice, by każdy właściciel sprzątał po swoim
psie. Należy też ciągle edukować społeczności w INFORMATORZE papierowym i elektronicznym na w/w temat.
Wprowadzić opłaty dla właścicieli zwierzaków na zakup
odpowiednich toreb i umiejscowić je przy wyjściach z bloku w celu uprzątnięcia nieczystości
po psie.
Odp. Powiększenieparkingubędzie
możliwepo zgromadzeniuodpowiednich środków na funduszu remontowymww.nieruchomości.Wykonawca
prac termomodernizacyjnych uporządkował teren wymieniony we
wniosku.Elewacjawejściowado budynku jest po termomodernizacji.
O „psim”problemiepisaliśmyw naszym Biuletynie z września 2014 r.
na str. 14 w artykule pt. „Wolność
Tomku...”.
Wniosek nr 6
Ul. Orzechowa 10/15 – zwracam
się z wnioskiem do GSM „Luiza”

Wniosek nr 7
Ul. Kalinowa 13c/2 – dotyczy docieplenia budynku
przy ul. Kalinowej 13.
Odp. Termomodernizacjaww.budynkubędziewykonana zgodnie z przyjętym przez GSM „Luiza” harmonogramemdociepleńbudynkównaszejSpółdzielni.Zostałon
opublikowanyw kwietniowym(2014r.)wydaniunaszego
BiuletynuInformacyjnego.
Wniosek nr 8
Ul. Kalinowa 13/11 – jaki jest właściwy powód pominięcia remontu bloku Kalinowa 13 (bloki Kalinowa 11 i 15
zostały zrobione) i czy planowany remont Kalinowej 13 – 2016 r. jest tylko prawdopodobny.
Odp. Patrzodpowiedźna wnioseknr 7.
Wniosek nr 9
Ul. Kalinowa 11b/4 – proszę o wytłumaczenie mi dlaczego i na jakiej podstawie podniesiono mi tak zwany LAF
z 0,80 na 0,93 skoro lokatorzy zajmujący lokale
M-4 na 2 i 3 piętrze dostają zwroty za C.O. a lokatorzy zajmujący 1-sze piętro otrzymują dosyć pokaźne dopłaty bo
mam już dosyć tego bezsensownego płacenia, nie wiem
za co do dziś dnia.

Robotywykończeniowewokółjednegozezmodernizowanychbudynkówprzy
ul.JałowcowejwZabrzu.
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w Zabrzu o jak najszybsze wykonanie termomodernizacji
budynku nr 10 przy ul. Orzechowej lub podać planowaną, realną datę wykonania tych prac. Proszę także o wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu
budynku przy Orzechowej 10. Wnioskuję również o posadzenie drzew niskopiennych w w/w okolicy.
Odp. Wykonanietermomodernizacjii innychpracwymienionychwewnioskubędziemożliwepo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości – zgodnie z harmonogramem dociepleń budynków
naszejSpółdzielni.Zostałonopublikowanyw kwietniowym
(2014r.)wydaniunaszegoBiuletynuInformacyjnego.
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Odp. W tejsprawiezostałowysłanepismowyjaśniającedo wszystkichmieszkańcówposiadającychmieszkaniaz c.o.

po zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowym ww. nieruchomości. Obecnie zamontowane
domofonyzostałynaprawione.

Wniosek nr 10
Ul. Modrzewiowa 10/11 – wnioskuję o zabudowanie
daszków nad schodami wyjściowymi z klatki – zabezpieczających przed spadającymi soplami w czasie zimy, pismo w tej sprawie z podpisami mieszkańców zostało złożone u prezesa spółdzielni. Usunąć żywopłot od strony
północnej budynku ponieważ zasłania widoczność
przy wejściu na drogę oraz zatrzymuje wilgoć co powoduje porastanie tynku mchem, również złożone jest pismo
u prezesa. Obłożony płytkami budynek wzmocnić krawężnikami.
Odp. Zabudowaniedaszkówzostałowykonane.Położeniekrawężników,usunięciezielonegonalotubędziemożliwepo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszu
remontowym ww. nieruchomości. Żywopłot został usunięty.

Wniosek nr 13
Ul. Leszczynowa 11/1 – proszę w imieniu mieszkańców o daszek nad drzwiami wejściowymi bo zalewa
w czasie deszczu lampę i domofon; prosimy także o poprawienie chodnika pomiędzy chodnikiem głównym
a chodnikiem do wejścia do domu. W czasie deszczów
nie da się przejść.
Odp. Zabudowaniedaszkanastąpiw ramachmodernizacjibudynku(ProgramKawka).Chodnikbędziepoprawionypo zakończeniurobóttermomodernizacyjnych.
Wniosek nr 14
Wniosek nie podpisany – naprawić domofon Orzechowa 2; wykonać miejsca parkingowe przy ul. Orzechowej.
Odp. Naprawędomofonuwykonano.Utworzeniemiejsc
parkingowych będzie możliwe po zgromadzeniu odpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.

Wniosek nr 11
Ul. Modrzewiowa 4/1 – wniosek o wycinkę czterech topoli przy ul. Modrzewiowej w rejonie bloków 3-5, jest to
teren należący do Urzędu Miasta więc prośba o pismo
do Urzędu Miasta w tej sprawie.
Odp. Stosownepismowysłanodo UrzęduMiejskiego
w Zabrzuna początkuczerwcaubr.w którymm.in.zwróconosięz prośbąo wycięcieww.topól.Z wyjaśnieńuzyskanychw UMZabrzewynika,żeww.topolenierosną
na gruntachmiastaaninagruntachnaszejSpółdzielni.

Wniosek nr 15
Ul. Kalinowa 15/13 – naprawa chodnika przed budynkiem, są dziury w asfalcie i po deszczu stoi woda i trudno je ominąć.
Odp. Naprawachodnikabędziemożliwapo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.
nieruchomości.

Wniosek nr 12
Ul. Modrzewiowa 8/16 – proszę o zamontowanie nowych domofonów. Obecne są niesprawne!
Odp. Wymiana domofonów na nowe będzie możliwa

Wniosek nr 16
Ul. Orzechowa 10/16 – ocieplenie (termomodernizacja) budynku przy Orzechowej 10 w ustalonym terminie
(do 2016 r.); poprawienie ulicy (wysokie krawężniki);

Przydomowyskwerekobokbudynkuprzyul.Jałowcowej22wZabrzu.
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konieczność parkingów obok budynków przy ul. Orzechowej; zazielenienie po przeprowadzonej kanalizacji;
moder nizacja wysypiska śmieci przy całej ulicy
(na większe kontenery).
Odp. Termomodernizacjaww.budynkubędziewykonana zgodnie z przyjętym przez GSM „Luiza” harmonogramemdociepleńbudynkównaszejSpółdzielni.Zostałon
opublikowanyw kwietniowym(2014r.)wydaniunaszego
BiuletynuInformacyjnego.Poprawastanuulicy,wykonaniedodatkowychparkingów,przywróceniezielenipo robotachwodno-kanalizacyjnycha takżewymianakontenerówna większeleżyw gestiiUrzęduMiejskiegow Zabrzu.
Odnośniemodernizacjiwysypiskaśmieci–wysłanostosownepismodo UMZabrze.
Wniosek nr 17
Ul. Modrzewiowa 4/1 – wniosek o umówienie spotkania pomiędzy GSM „Luiza”, członkami spółdzielni oraz
p. Prezydent m. Zabrze w sprawie parkingów na Zaborzu
oraz przywrócenia wizerunku osiedla po remoncie instalacji wod.-kan. – wniosek podpisany przez większość
uczestników zebrania.
Odp. Pod koniecczerwcaub.r.odbyłosięspotkanieRadyDzielnicyz przedstawicielamiUrzęduMiejskiegow Zabrzu.NaszaSpółdzielniawystąpiłaz pismemdo UMZabrzez prośbąo kolejnespotkaniez p.prezydentmiasta
Zabrze.
W sprawie ww. wniosku poprosiliśmy w ubr. o wypowiedź Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik:
–Modernizacjawodociągówi kanalizacjitoogromne
wyzwaniedlacałegomiasta–zarównopod względemorganizacyjnym,jakrównieżprzezpryzmattrudności,z jakimiborykająsięmieszkańcy.Dlategodziękujęza zrozumienie,udziałw spotkaniachroboczychi niezwyklecenną
współpracę.Tainwestycjajestkluczowaw dalszymrozwojuZabrza.Przeznaczyliśmyna niąprawie 800milionów
złotych, w tym 339 milionów pozyskaliśmy z funduszy
unijnych.Wykonawcypracująpod bacznymokiempracownikówJednostkiRealizującejProjekt.Wskazaćnależy także na rolę, jaką pełnią radni Rady Miasta, radni
dzielnicowiorazmieszkańcy,którzyna bieżącoprzyglądająsiępostępomprac.W Zaborzuwykonawcyrobótspotkaliwielenieprzewidzianychtrudności,z którymisobie
poradzili.Niestetywpłynęłotona opóźnienieprac.Głównyzakresinwestycjizostałjużzrealizowany.Po zakończeniupracnastąpiąodbiory,w którychtakjakrozmawialiśmyna wrześniowymspotkaniu,udziałwezmąpracownicy
JednostkiRealizującejProjekt,MiejskiegoZarząduDróg
i InfrastrukturyInformatycznejorazprzedstawicieleGSM
„Luiza” i radni dzielnicowy. Realizacja tego zadania
sprawia,żeZabrzestajesięnietylkobardziejprzyjazne
mieszkańcom,aleteżkonkurencyjnei jeszczeatrakcyjniejszedlainwestorów–czegoprzykłademjestmiędzyinnymisprzedażdziałkipod budowęsklepuIKEA.
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Wniosek nr 18
Ul. Modrzewiowa 10 – sprawdzić czy jest pobierana
opłata za korzystanie przez dozorczynię z pralni jako narzędziowni. Korzysta z wody i prądu.
Odp. Kosztyzwiązanez ww.zagadnieniamisąminimalnei nierzutująna ogólnekosztyutrzymanianieruchomości.
CZWARTA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENiA
Wniosek nr 1
Ul. Paderewskiego 17 – udostępnienie stanu konta
funduszu remontowego każdego bloku plus wydatki
i zadłużenie corocznie; odbiór techniczny drzwi wejściowych i na dach – jakość wykonania; montaż okien
i parapetów na klatkach schodowych – woda wlewa się
do środka – parapety zamontowane poniżej okien, brak
obróbek.
Odp. Informacjefinansowo-księgowedotyczącedanej
nieruchomościmożeuzyskaćczłonekSpółdzielniw siedzibienaszejSpółdzielni(DziałKsięgowości),Zabrze,
ul.Wolności 412.Drzwiwejściowei drzwina dachzostaływymienionedwalatatemu.Wadymontażoweokien
i parapetówzostałyusunięte.
PiąTA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENiA
Wniosek nr 1
Ul. Międzyblokowa 1 – mieszkańcy, lokatorzy Halemba ul. Międzyblokowa 1 proszą: 1) o posadzenie nowych
żywopłotów wokół bloku – istniejące są od czasu powstania bloku. Z tyłu bloku należy oddzielić przestrzeń
między blokiem a parkowanymi samochodami. 2) postawić znak zakazujący wyprowadzania psów. 3) pomalować klatki by podnieść estetykę bloku po wykonanej termo mo der ni za cji. 4) do pro wa dzić do prze nie sie nia
pojemników na śmieci segregowane (własność miasta),
które znajdują się na końcu bloku – na początek bloku
obok śmietnika (własność spółdzielni) – gdyż dotychczasowa sytuacja urąga warunkom sanitarnym i porządkowi.
Odp. Wykonaniepracwymienionychwewnioskubędzie
możliwepo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.Malowanieklatek
schodowych będzie zrealizowane zgodnie z przyjętym
w naszejSpółdzielniharmonogramem.W sprawieprzeniesieniapojemnikówna śmiecisegregowanewysłanopismo
do UMRudaŚląska.
Wniosek nr 2
Ul. Miodowa 15 1. wyciąć suche drzewo; 2. poprzycinać zdecydowanie drzewa znajdujące się blisko okien;
3. wymienić płytki na schodach i na jednej stronie zało11
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żyć stopnie gumowe; 4. ustawić znaki zakazujące wyprowadzania psów typu „Kupa wstydu”.
Odp. Drzewozostałowycięte.Wymianapłytekna schodach będzie możliwa po zgromadzeniu odpowiednich
środkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.

wid zen ia ekon om iczn eg o jest nieo płac aln a (bard zo
wysokienakładyfinansowena ww.wymianę).Odpływyz ryniensąsystematycznieudrożniane.W sprawie
elementówozdobnychw zieleńcu–patrzodpowiedź.
na wnioseknr 6.

Wniosek nr 3
Ul. Sportowców 12 – my lokatorzy domu prosimy
o rozeznanie n/w problemów: 1) zamontować znak zakazu wjazdu za wyjątkiem mieszkańców; 2) kontrola
okienek w piwnicy budynku – brak w niektórych piwni cach; 3) za da sze nie wejść do kla tek przed desz czem; 4) jeżeli byłaby możliwość dobudowy łazienek to
lokatorzy trzech mieszkań byliby wdzięczni (są ubikacje brak łazienek).
Odp. Odpowiednieznakizakazuorazbrakująceokienkaw piwnicachzostaływykonane.Wykonaniepozostałych
pracbędziemożliwepo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.

Wniosek nr 6
Ul. Kokota 162 – rozebrać znajdujący się z tyłu budynku przy ul. Kokota 162a-d element zadaszony – od strony kopalni; wymiana, naprawa rury odprowadzającej wodę deszczową z dachu przy 4 klatce budynku
Kokota 162c; Zasypać dziury na parkingu przy budynku
ul. Kokota 162.
Odp. Ruryi parkingzostałynaprawione.W sprawieelementówozdobnychw zieleńcuwysłanopismodo UMRuda Śl. Po ostatecznych uzgodnieniach i dopełnieniu
wszystkich formalności ww. elementy ozdobne zostaną
usuniętepo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.

Wniosek nr 4
Ul. Ks. Niedzieli 59-61 1) powiększyć parking dla samochodów w rejonie budynku przy ul. Ks. Niedzieli
59-61. W porozumieniu z Urzędem Miasta oznaczyć teren obok transformatora znakiem „Parking” a w dalszej
kolejności utwardzić teren. 2) uporządkować rejon kontenerów na śmieci: ogrodzić kontenery, obecnie z uwagi
na dużą odległość między pojemnikami na odpady wtórne a pozostałymi kontenerami segregacja odpadów jest
całkowicie zaniedbana, pojemniki na odpady wtórne oraz
kontenery muszą znajdować się obok siebie – Ks. Niedzieli 59-61. 3) zabudować zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji – Ks. Niedzieli 59. 4) uruchomić stronę
internetową, która umożliwi bieżące monitorowanie opłat
za czynsz i wodę.
Odp. Na spotkaniuprzedstawicielinaszejSpółdzielni
z przedstawicielamiUMRudaŚl.,któreodbyłosiępod koniec czerwca ubr. zawarto wstępne porozumienie co
do proporcjonalnegoudziałumiastaRudaŚl.i GSM,,Luiza” w realizacji parkingu. Do 15.04 br. nie uzyskano
żadnejodpowiedzizestronyUMRudaŚl.Zabudowazadaszeńnad balkonamibędziemożliwapo zgromadzeniu
odpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.Monitorowanieopłatza czynszi wodęnależydo osóbzobowiązanychdo uiszczaniaww.opłat.

Wniosek nr 7
Ul. Ks. Niedzieli 53 – zrobić ogrodzenie na śmieci
w posesji Ks. Niedzieli 53-53a z powodu zaśmiecania całej posesji papierami oraz foliami.
Odp. Wymienionewewnioskuogrodzeniebędziemożliwedo wykonaniapo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.

Wniosek nr 5
Ul. Kokota 162 – zamiast nowych podzielników ciepła
w mieszkaniach zabudować liczniki, gdyż podzielniki
motywują do wyziębiania mieszkań; udrożnić odpływ
z rynny (pion II) w bloku Kokota 162a; wyremontować
lub zlikwidować elementy ozdobne w zieleńcu przed blokiem Kokota 162.
Odp. Zamianapodzielnikówna licznikiniezmienia
motywacji do niedogrzewania mieszkań, a z punktu
12

Wniosek nr 8
Ul. Ks. Niedzieli 59 – nawiezienie ziemi i wyrównanie
terenu przy klatce nr 59f ul. Ks. Niedzieli 59; wykonać
przedłużenie chodnika na ulicy Ks. Niedzieli 59f wzdłuż
byłej kotłowni. Chodnik, o którym mowa wystarczy
na szerokość 1m bieżącego; zabezpieczyć wejście do byłej kotłowni i oddzielić część kotłowni, w której są zawory do mieszkań klatki 59f.
Odp. Przedłużeniechodnikana ulicyKs.Niedzieli 59f
wzdłużbyłejkotłownijestniecelowe.Zabezpieczeniewejściado kotłowniwykonano.
Wniosek nr 9
Ul. Kokota 162 – wyrównać teren (parking) przy ul. Kokota 162c – zapadnięta studzienka kanalizacyjna oraz
częściowo kostka brukowa grozi to uszkodzeniem samochodu lub może doprowadzić do urazu przechodzących
tam osób.
Odp. Pracewymienionewewnioskuwykonano.
Wniosek nr 10
Ul. Energetyków 21b/41 – zgłaszam wniosek o odstąpienie od instalacji podzielników na kaloryferach ponieważ nie
odzwierciedlają właściwego korzystania z energii cieplnej. Podzielniki sa instalowane za wysoko a kaloryfery
ogrzewają tylko w 1/3 wysokości od góry. Koszty ogrzewania są o 70% wyższe niż we wspólnotach mieszkaniowych.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (70) 2015
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Odp. Wynikiprzeprowadzonejwśródmieszkańcówankietyniewskazująna potrzebęodstępowaniaod instalacjipodzielnikówciepła.Sąonemontowanezgodniez obowiązującymiprzepisami.
Wniosek nr 11
Ul. Ks. Niedzieli 59 – 1) rozwiązać problem parkingów
wzdłuż całego bloku, chodzi o 2 m pasa trawiastego
wzdłuż całego budynku, który należy do miasta. Prosimy
o zaangażowanie się pana prezesa w negocjacje pomiędzy
Urzędem Miasta a spółdzielnią. Wytyczone miejsca parkingowe nie muszą być utwardzone, wystarczy ustawienie znaków o możliwości parkowania na pasie trawiastym
znaku informacyjnego nr D-18 oraz tabliczkę do znaku T-30e. Zapobiegnie to konfliktom lokatorów ze strażą miej-

ską i zwiększy bezpieczeństwo dzieci dochodzących
do szkoły. 2) rozwiązać problem kontenerów na śmieci,
które nie są piękną wizytówką tego osiedla a szczególnie
w trakcie wiatrów, śmieci fruwają po całym terenie (postawić wiatę). 3) rozwiązać problem dostępu do zaworów
wody oraz C.O. dla klatki nr 59f z powodu zamurowanych
drzwi do byłej kotłowni. W przypadku awarii grozi to zalaniem mieszkań.
Odp. Odpowiednidostępdo zaworówwodyi C.O.dla
klatkinr 59fzostałwykonany.Na spotkaniu,któreodbyłosiępod koniecczerwcaub.r..zapadłym.in.ustalenia
codo problemuparkingówwzdłużcałegobloku.Na postawienie–wymienionejwewnioskuwiaty–brakna razieśrodkówfinansowychna funduszuremontowymww.
nieruchomości.

Malowanieklatekschodowychwbudynkachprzyul.ChrobokawRudzieŚląskiej.
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Wniosek nr 12
Ul. Kokota 145 – proszę o założenie kamer na budynku przy ul. Kokota 145 ze względu na dewastację. Także
proszę o termoizolację budynku.
Odp. Termomodernizacjabudynkubyławykonana 7-8
lattemu.Założeniekamerbędziemożliwepo zgromadzeniuśrodkówfinansowychna funduszuremontowymww.
nieruchomości.
Wniosek nr 13
Ul. Chroboka 10 – wymiana okien na klatce schodowej,
wyjaśnienie osuszania bloku na ul. Chroboka 10/8, daszek zalewa ścianę zewnętrzną kuchni, co chwilę mamy
dach łatany i rynny spawane. Kto wziął pieniądze za przewieszenie skrzynki na reklamę nr 10 oraz zasypanie dołu po wymianie rury kanalizacyjnej, kto zarobił na tym.
Odp. Daszkii rynnyzostałypoprawione.
Wniosek nr 14
Ul. Miodowa 15. 1) założyć wydłużenia na kominy

spalinowe tzw. „H” (w zimie nie ma ciągu, a w otworach
wentylacyjnych ciąg jest). 2) Naprawić kafle na schodach przed klatką oraz założyć gumowe nakładki antypoślizgowe na tych schodach. 3) wymienić płyty chodnikowe od klatki w kierunku przychodni.
Odp. Na kominyzałożonoodpowiednienasady.Pozostałepracebędąmożliwedo wykonaniapo zgromadzeniu
odpowiednichśrodkówna funduszuremontowymww.nieruchomości.
Wniosek nr 15
Ul. Ks. Niedzieli 22-32 – odrestaurowanie budynków
podlegające konserwatorowi zabytków przy ul. Ks. Niedzieli 22-32.
Odp. W sprawieodrestaurowaniabudynkówprzy ul.
Ks. Niedzieli 22-32 nasza Spółdzielnia przygotowuje
obecnieprojektpilotażowypolegającyna odrestaurowaniufrontowejelewacjijednegoz budynków–przy współpracyMiejskiegoKonserwatoraZabytkóww RudzieŚl.
■

opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia członków
górniczej Spółdzielni mieszkaniowej
„luiza” w Zabrzu
Badaniedotyczyłosprawozdaniafinansowegoza rok
2014 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”
z siedzibąw Zabrzu,ul.Wolności 412,na któreskładasię:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 68.429.404,29 zł.
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.167.467,15 zł.
• zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę:
602 023,41 zł.
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
225 451,41 zł.
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
W opinii biegłego niezależnego rewidenta czytamy m.in.:
„Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe,
wewszystkichistotnychaspektach:
14

•przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla
ocenysytuacjimajątkoweji finansowejbadanejSpółdzielnina dzień 31grudnia 2014roku,jakteżjejwynikufinansowegoza rokobrotowyod 1stycznia 2014
rokudo 31grudnia 2014roku,
•zostałosporządzonezgodniez wymagającymizastosowaniazasadami(polityką)rachunkowościorazna podstawieprawidłowoprowadzonychksiągrachunkowych,
•jestzgodnez wpływającymina treśćsprawozdaniafinansowegoprzepisamiprawai postanowieniamistatutuspółdzielni
Sprawozdaniez działalnościspółdzielnijestkompletne
w rozumieniuart. 49ust. 2ustawyo rachunkowości,a zawartew niminformacje,pochodzącezezbadanegosprawozdaniafinansowego,sąz nimzgodne”.
SpółdzielczyRegionalnyZwiązekRewizyjnyw Rybniku
NrKIBR 690
KluczowyBiegłyRewident
JadwigaDeja
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że naszą Spółdzielnię wyróżnia dobra płynność finansowa,
znaczące fundusze własne, duże nakłady na remonty oraz
na termomodernizację swoich zasobów mieszkaniowych.
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regulamin wyborów do rady nadzorczej
gSm „luiza” w Zabrzu
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188,
poz. 1848 z późn. zm.)
– ustawa z 15.09.2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 14.06.2007 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 125,
poz. 873)
– statut Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
§ 1.
Przedmiotem niniejszego Regulaminu są
zasady wyboru członków Rady Nadzorczej w GSM „Luiza” w Zabrzu.
§ 2.
1. Rada Nadzorcza składa się z 7-9
członków.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera
się spośród członków Spółdzielni.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca
członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
§ 3.
1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3
lata i trwa od Walnego Zgromadzenia
w częściach, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego
Zgromadzenia w częściach, które
dokona wyboru Rady Nadzorczej
na następną kadencję. Nie można być
członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż
przez dwie kolejne kadencje.
2. W razie ustąpienia członka Rady
Nadzorczej, odwołania go lub utraty
mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, w przypadku, gdy
liczba członków będzie mniejsza niż
określona w § 91 pkt. 1 statutu,
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu lub jego częściach zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające
na okres do końca danej kadencji.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą
wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie
wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka
Rady Nadzorczej ustaje jego członko-

stwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
§ 4.
Zakres działania Rady Nadzorczej reguluje § 93 statutu.
§ 5.
1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Kandydatów do Rady Nadzorczej
wybiera się na Walnym Zgromadzeniu Członków lub jego częściach.
3. Zarząd Spółdzielni ustala jednomandatowe okręgi wyborcze z których są
wybierani członkowie Rady Nadzorczej. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej przyjmuje Zarząd.
§ 6.
1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają do Spółdzielni
członkowie na 15 dni przed pierwszą
częścią Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie powinno być poparte przez 10ciu członków.
2. Zgłaszanie kandydatur następuje
na piśmie z podaniem:
• imienia i nazwiska kandydata
• imienia i nazwiska zgłaszającego
• uzasadnienie kandydatury
• zgoda kandydata
3. Zarząd dokonuje rejestracji zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.
4. Ko mi sja Wy bor cza przed sta wia
na każdej części Walnego Zgromadzenia alfabetyczną listę kandydatów spośród zgłoszonych osób spełniających
warunki niniejszego Regulaminu.
§ 7.
1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, z podziałem, według okręgów wyborczych. Listę kandydatów przygotowuje się alfabetycznie.
2. Głosowanie odbywa się przez włożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy
otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym ilość wybranych osób
nie może być większa od ilości miejsc
w składzie Rady Nadzorczej. Ilość wy-
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branych osób nie może również przekraczać ilości miejsc przyznanych
danym okręgom wyborczym i w każdym okręgu nie może przekraczać
określonej liczby do Rady Nadzorczej.
Przy równej ilości głosów oddanych
na kandydatów na ostatnie miejsca objęte mandatami, zarządza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych wyborów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, to Rada Nadzorcza konstytuuje się po przeprowadzeniu w/w. wyborów.
4. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest ważna, jeżeli została poddana pod głosowanie
wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, gdy ilość nazwisk nie
skreślonych na złożonej karcie wyborczej jest większa od ilości miejsc przyznanych danemu okręgowi wyborczemu oraz gdy liczba kandydatów przekracza określoną ilość miejsc w składzie Rady Nadzorczej to głos oddany uznaje się za nieważny w całości.
6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja
Skrutacyjna, a Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
§ 8.
1. Członek Rady Nadzorczej w razie nie
wywiązywania się ze swoich obowiązków, zwłaszcza w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności
na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
może być odwołany przed upływem
ka den cji więk szo ścią 2/3 gło sów przez Walne Zgromadzenie lub
jego części. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. Z wnioskiem o odwołanie występuje Rada Nadzorcza.
2. Głosowanie w sprawach odwołania
członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich
kart do urny w obecności Komisji
Skrutacyjnej.
§ 9.
Ostateczny skład Rady Nadzorczej zostaje ustalony w zbiorczym protokole
wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

iNFORMATOR GSM „LUiZA”
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, 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,
tel. 32 271 18 94
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
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
Księgowość 42, 43

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. delikatna tkanina. 6.
ostre przed metą. 9. nasza Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 10. plamka na oku. 11. witki. 12. krzew. 15.
wskazujący u ręki. 18. jest to 5700 egzemplarzy Biuletynu Informacyjnego
GSM „LUIZA”. 21. porcja czosnku. 22. kuzyn bydła domowego. 23.
zwieńczenie wież. 24. flisacy spławiający drewno rzeką. 25. dawna machina oblężnicza. 28. zakład obróbki
drewna. 32. duży garnek. 34. przepisy obowiązujące członków GSM „LUIZA” od 28 września 2012 r. 35. panoramiczny w kinie. 36. wczesna pora
dnia. 37. nasze miasto. 40. okres bez
opadów. 43. uchwyt kubka. 46. dzieli
dom na piętra. 47. buty na kółkach. 48.
rachunek bankowy. 49. bujda, kłamstwo. 50. opłata za mieszkanie.
Pionowo: 2. sami najlepsi. 3. Zgromadzenie Członków GSM „LUIZA”

w częściach w dniach 6–20 maja 2015
roku. 4. budynek wielopiętrowy. 5. tandeta w sztuce. 6. owoc tarniny. 7. księga liturgiczna. 8. główny posiłek
dnia. 13. „Radca prawny odpowiada”
w naszym Biuletynie Informacyjnym. 14. była przeprowadzona wśród
członków GSM „LUIZA”, o sposobie
rozliczenia c. o.. 15. czasowy na wczasach. 16. podnośnik. 17. element całości. 19. barwa. 20. zorganizowane
działanie. 26. dychawica. 27. niejeden
w zespole artystycznym Teatru Nowego w Zabrzu. 29. dodatek do umowy. 30. szeroki balkon. 31. ptak lub
grzyb. 32. przyczyna nerwic. 33. przybudówka. 37. zapas, rezerwa. 38. kolor. 39. krupniczek. 41. nieużytki rolne. 42. górski zakręt. 44. strefa. 45.
śliwka ze śliwy.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 13dadząrozwiązanie
krzyżówki.
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Telefon awaryjny: 508 091 556
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

