Nr 2 (74)
CZERWIEC 2016 r.
ISSN 1640-114X

Dziś w numerze:
❐ ProtokółzobradWZCz
czytajstr. 2
❐ Porządekobrad
❐ Harmonogramzebrań
czytajstr. 3
❐ Wykazwnioskówzgłoszonych
podczasWalnegoZebrania
CzłonkówGSM„Luiza”
czytajstr. 4
❐ Pomyślnyprzebiegrealizacji
IIIetapuProgramuKAWKA
czytajstr. 7

Radykalnieodmieniłsięwyglądnaszychbudynkówprzy ul.Korczokanr 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75i 77,po ichgruntownejmodernizacji,w ramach III etapuProgramu
Kawka.Więcejo tympiszemyna str.7

❐ Spółdzielcypytają–radca
prawnyodpowiada
czytajstr. 8

WalneZgromadZenieCZłonkóWgSm„luiZa”
W CZęśCiaCh

❐ Ruszyłatermomodernizacja
budynkuprzy ul.Paderewskiego
czytajstr. 9
❐ Przybywazieleńcówwokół
naszychdomów
czytajstr. 10
❐ Uwagana „dzikieogłoszenia”
czytajstr. 11
❐ Krzyżówkaz hasłem
czytajstr. 12

W

alneZgromadzenieCzłonków
naszejSpółdzielni,któreodbyło się w dniach 26, 27 i 28 kwietnia 2016r. przebiegłow rzeczowejatmosferze.Dyskusjana poszczególnych
częściach WZCz koncentrowała się
wokółsprawdotyczącychdalszejpoprawy warunków zamieszkiwania,
wykonania różnych prac remontowychoraztermomodernizacjizasobów
mieszkaniowych–zwłaszczatych,wybudowanychjeszczew latachprzedwojennych.W trzechczęściachWZCz

rzeczowadyskusja
owspólnychsprawach
wzięło w sumie udział 187 członków.Na str. 3naszegoBiuletynuzamieszczamyporządekobradwedług
któregoprzebiegałyposzczególnezebrania oraz harmonogram zebrań
WZCzw częściach.
CzłonkowiepozytywnieocenilizarównosprawozdanieRadyNadzorczej
jaki ZarząduSpółdzielni.Niebudziłozastrzeżeńsprawozdaniefinansowe
za 2015r.przedstawionewrazz opiniąbiegłegorewidentaz przeprowadzonegobadaniabilansu.Ponadtozebrani zapoznali się ze Sprawozdaniem z przeprowadzonej lustracji
GSM „Luiza” za lata 2013, 2014
i 2015.
Z powyższychdokumentówwynika,żew naszejSpółdzielnijestprawidłowoprowadzonagospodarkafinansowo-ekonomiczna. GSM „Luiza”mastabilne fundamenty finan-

sowo-ekonomiczne pozwalające jej
funkcjonować bez problemów w latach następnych. Zdecydowanawiększośćczłonków–uczestnikówWZCz
opowiedziałasięza udzieleniemabsolutorium Zarządowi naszej Spółdzielni.
PodczastegorocznegoWZCzzgłoszonow sumie 39wniosków.Głównie
dotycząonepodniesieniastandarduzamieszkiwania, wykonania różnego
rodzajupracremontowychi renowacyjnych. Adresatem kilku zgłoszonychwnioskówsąwładzemiastaZabrzei miastaRudaŚląska.W sprawie
realizacji takich wniosków, Zarząd
naszejSpółdzielnizwróciłsiępisemniedo władzww.miast.
Wykaz realizacji ww. wniosków
zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacyjnym, który ukaże się we
wrześniu br.
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Protokółzobrad
(fragmenty)

I. Zgodniez art. 39§ 1ustawyz dnia 16.09.1982r.Prawo Spółdzielcze, w związku z art. 8ˆ3 pkt 1 ustawy
z dnia 14.06.2007r.o zmianieustawyo spółdzielniach
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych
ustaw–w dniach 26, 27, 28.04.2016r.odbyłosięWalne
ZgromadzenieCzłonkówGórniczejSpółdzielniMieszkaniowej„Luiza”w Zabrzuw częściach.
Na obradyWZCzw częściachprzybyłołącznieuprawnionych 187członków,zdolnychdo obradowaniai podejmowaniauchwałorazdo zgłaszaniawniosków.
W obradach ponadto uczestniczyli zwołujący obrady
WZCz–członkowieZarządu:
PrezesZarządumgrinż.Waldemar Chwist oraz V-ce
PrezesZarządumgrSabina Mick.
Obrady pierwszej części Walnego Zgromadzenia
CzłonkówGSM„Luiza”otworzyłCzłonekRadyNadzorczejKazimierz Gonsior.
Obradydrugiej częściWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”otworzyłCzłonekRadyNadzorczej
Edward Fojcik.
Obradytrzeciej częściWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”otworzyłCzłonekRadyNadzorczej
Krystian Tomaszowski.

VII. PrzewodniczącyPrezydiumposzczególnychczęści
WalnegoZgromadzeniawystąpiliz wnioskiemo podjęcie
uchwałw następującychsprawach:
■ UchwałaNr 1/2016 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2015.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 149,
przeciw: 11,wstrzymałosię: 27. Uchwałęprzyjęto.
■ UchwałaNr 2/2016 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościZarząduza rok 2015.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 171,
przeciw: 9,wstrzymałosię: 7. Uchwałęprzyjęto.
■ UchwałaNr 3/2016 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza rok 2015.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 160,
przeciw: 10,wstrzymałosię: 17 Uchwałęprzyjęto.
■ UchwałaNr 4/2016 w sprawiepodziałunadwyżkibilansowejza rok 2015.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 170,
przeciw: 8,wstrzymałosię: 9. Uchwałęprzyjęto.

■ Uchwała Nr 5/2016 w sprawiezatwierdzeniawnioII. Każdaz częściWalnegoZgromadzeniawybrałaPreskówz przeprowadzonejlustracji.
zydiumWalnegoZgromadzenia.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 166,
Od redakcji. W pracachPrezydiumposzczególnychczęściWZCzuczestniczyło 12członkównaszejSpółdzielni. przeciw: 9,wstrzymałosię: 12. Uchwałęprzyjęto.
III. PrzyjęciePorządkuObrad:Ogółemgłosowało 185
uprawnionych,w tymza: 154,przeciw: 16,wstrzymało
się: 15.
IV. Każda z części Walnego Zgromadzenia wybrała
KomisjęSkrutacyjno-WnioskowąorazWyborczą.
Od redakcji. W sumiew pracachww.Komisjiposzczególnych części WZCz uczestniczyło 9 członków naszej
Spółdzielni.
V. W obradach Walnego Zgromadzenia udział wzięło 187 uprawnionychdo głosowaniana ogólnąliczbę 2108
uprawnionychczłonkówGSM„Luiza”.
VI. Na poszczególnych częściach Walnego ZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”przedstawionezostały:
sprawozdaniez działalnościRadyNadzorczeji Zarządu
za rok 2015,sprawozdaniefinansoweza rok 2015wraz
z opiniąbiegłegorewidentaz przeprowadzonegobadania
bilansuza 2015r.orazsprawozdaniez przeprowadzonej
lustracji.
Nad sprawozdaniamiodbyłysiędyskusje.
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■ UchwałaNr 6/2016 w sprawieudzieleniaabsolutoriumPrezesowiZarządumgrinż.WaldemarowiChwist
za działalnośćw roku 2015.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 165,
przeciw: 12,wstrzymałosię: 10. Uchwałęprzyjęto.
■ UchwałaNr 7/2016 w sprawieudzieleniaabsolutorium V-cePrezesZarządumgrSabinieMickza działalnośćw roku 2015.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 167,
przeciw: 7,wstrzymałosię: 13. Uchwałęprzyjęto.
■ Uchwała Nr 8/2016 w sprawiewyboruprzedstawicieli (delegatów) na zjazd przedkongresowy VI Kongresu
Spółdzielczości.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 161,
przeciw: 10,wstrzymałosię: 16. Uchwałęprzyjęto.
■ Uchwała Nr 9/2016 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycienieruchomościlokalowejw trybiezamiany.
Ogółemgłosowało 187 uprawnionych,w tymza: 177,
przeciw: 0,wstrzymałosię: 10. Uchwałęprzyjęto.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR2(74)2016
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harmonogramzebrań

I Część Walnego Zebrania Członków. 26.04.2016 r. –HalaSportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla
członkówzamieszkującychprzy ul. 1-goMaja, 3-goMaja,Agrestowej,
Banachiewicza,Boh.Warszawskich,Buchenwaldczyków,Czereśniowej,Gen.deGaulle'a,Goethego,Heweliusza,Jałowcowej,Kowalska,
Korczokaod nr 54do nr 71,Leszczynowej,Mikulczycka,Mochnackiego,Olchowej,Paderewskiego,Pordzika,Rataja,Roosevelta,Rostka,Szymanowskiego,Śc.Górnicza,Trębacka,W.Walewskiego,Żnieńskiejorazczłonkowiezałożyciele – okręgi wyborcze I, IV, VIII.
II Część Walnego Zebrania Członków. 27.04.2016 r. –HalaSportowa„Pogoń”w Zabrzuprzy ul.Wolności 402,godz. 17: 00-dlaczłonkówzamieszkującychprzy ul.Barlickiego,Brola,Dz.Rodła,Janika,Kalinowej,Kawika,Knosały,Kobylińskiego,Korczokaod nr 72do nr 91,
Kossaka,Krasińskiego,Lompy,Małgorzaty,Mikołowskiej,Modrzewiowej,P.Skargi,Orzechowej,Porzeczkowej,Przy Prochowni,Rajskiej,
Sierakowskiego,Sikorskiego,Węgielnej,Zjednoczenia,Tyskiej,Wolności–okręgi wyborcze III, V, VII.
III Część Walnego Zebrania Członków. 28.04.2016 r. –HalaSportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10,
godz. 17:00–dlaczłonkówzamieszkującychprzy ul.–Bema,Bielszowickiej, Chroboka, Energetyków, Fińska, Jankowskiego, Jedności,
Kingi,Kokota,Ks.Niedzieli,Mierosławskiego,Międzyblokowej,Miodowej,Na Piaski,Paderewskiego,Piernikarczyka,Pionierów,Równoległa,Solidarności,Sportowców,Zamenhofa,Zielonej–okręgi wyborcze II, VI, IX.
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1.OtwarcieZebraniaprzezczłonkaRadyNadzorczejGSM„Luiza”.
2.Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz
i dwóchAsesorów.
3.Przyjęcie porządku obrad Walnego
ZgromadzeniaCzłonkóww częściach.
4.Stwierdzenieprawidłowościzwołania
Walnego Zgromadzenia Członków
w częściach oraz jego zdolności
do podejmowaniauchwał.
5.WybórKomisjiSkrutacyjneji Wnioskowej.
6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalnościza rok 2015.
7.SprawozdanieZarząduz działalności
GSM„Luiza”za rok 2015.
8.Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza”za rok 2015wrazz przedstawieniemopiniibiegłegorewidentaz przeprowadzonego badania i sposobu
podziałunadwyżkibilansowej.
9.Sprawozdaniez przeprowadzonejlustracji.
10.Dyskusjanad sprawozdaniami.
11.Podjęcieuchwał(Uchwałyzgłoszone
przezZarządGSM„Luiza”):
❖ w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2015,
❖ w sprawiezatwierdzeniasprawozdania z działalności Zarządu
za rok 2015,
❖ w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza rok 2015,
❖ w sprawie podziału nadwyżki bilansowejza rok 2015,
❖ w sprawiezatwierdzeniawniosków
z przeprowadzonejlustracji,
❖ w sprawieudzieleniaabsolutorium
Zarządowi,
❖ w sprawie wyboru przedstawicieli
(delegatów)na zjazdprzedkongresowy VI KongresuSpółdzielczości,
❖ w sprawiewyrażeniazgodyna zbycienieruchomościlokalowejw trybiezamiany,
12.Wolnewnioski,zapytania–dyskusje.
13.Zamknięcieobrad.

Foto:G.Buchta

Porządek
obrad

3

WalneZgromadZenieCZłonkóWgSm„luiZa”WZaBrZuW CZęśCiaCh26-28.04.2016r.

Wykazwnioskówzgłoszonychpodczas
WalnegoZebraniaCzłonkówgSm„luiza”
PIErWSZa CZęść WalNEGo ZGroMaDZENIa
Wniosek nr 1
ul. Pordzika 17 – wnioskuję o wyznaczenie miejsca
i utwardzenieterenupod pojemnikido segregacjiodpadówśmieciowychprzy śmietnikuw okolicyblokumieszkalnegoprzy ul.Pordzika 17.
Głosówza: 44, przeciw: 0
Wniosek nr 2
ul. 3-go Maja 37 – 1) proszęo wyrównanienieruchomościna podwórzuorazdrogidojazdowejna podwórze
przy ul. 3-goMaja 35do 37. 2)jakwyglądasprawapodłączeniado nitkiciepłowniczejw/w budynków.
Głosówza: 43, przeciw: 0
Wniosek nr 3
ul. leszczynowa 25 –proszęo wyrównanieścieżkiasfaltowej i likwidację dziur wzdłuż bloku nr 25, 25a
przy ul.Leszczynowej.
Głosówza: 49,przeciw: 0
Wniosek nr 4
ul. Gen de Gaulle’a 28 – klatkaschodowajestdo poprawypo malowaniu.Kiedybędąwymienionedrzwiwejściowedo klatki?
Wniosek nie poddano pod głosowanie: odpowiedź Zarządu pisemna.
Wniosek nr 5
ul. leszczynowa 27a – 1)zabudowaćdaszkinad balkonami,skapującawodaz wyżejpołożonychbalkonów
rozpryskujesiępo oknachodbijającsięod balustradmetalowych.Z tegopowodubalustradymetaloweremontowaneprzed 10-ciomalatamijużkorodują, 2)wyrównać
chodnikprzejściowywzdłużblokuul.Leszczynowa 2727ausytuowanymiędzyklatkamischodowymi.
Głosówza: 48, przeciw: 0
Wniosek nr 6
ul. leszczynowa 11/1 – 1)proszęo naprawęchodnika,
wejściedo budynkujestzrobioneźle,boprzy większych
opadachwodadalejstoii niemożna przejść.
Głosówza: 47, przeciw: 0
Wniosek nr 7
ul. leszczynowa 25a – uzupełnićbrakującyżywopłot
zniszczonyprzezfirmęwykonującąkanalizacjęna długościokoło 10 mprzy blokuul.Leszczynowa 25aod stronyulicyOrzechowej.
Głosówza: 46, przeciw: 0
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Wniosek nr 8
ul. Czereśniowa 4 – proszęo naprawęchodnikawzdłuż
budynku.
Głosówza: 46,przeciw: 1
Wniosek nr 9
ul. Korczoka 61 – prosimyo interwencjęw sprawieremontu/naprawyinstalacjielektrycznejw blokuprzy ul.
Korczoka 61b.Problemdotyczynotorycznegopaleniasię
żarówekprzed klatką,wewnątrzklatkii na poszczególnychpiętrach.Takistanrzeczytrwanieprzerwanieod zamieszkanialokatoróww tymblokuw 1995r.Żarówkipalą się bez względu czy są dostarczane przez personel
sprzątającyczyprzeznasosobiściekupowane.Interwencjeelektrykównicniedały, 2)Proszęo informacjęna tematobecnegostanurzeczyterenuparkinguprzy zbiegu
ulicyKorczokai dojazdudo bloku 61(temattenbyłtreściąprogramuw TVInfopt.„Tojesttemat”kilkamiesięcytemu).Obecnieogrodzenietegoparkingujestczęściowo rozebrane. Co w tej sprawie Spółdzielni „Luiza”
wiadomo.Czymożna na tymterenieparkowaćnaszesamochodybezprzeszkód?
Wniosek nie poddano pod głosowanie: odpowiedź Zarządu pisemna.
Wniosek nr 10
ul. G. de Gaulle’a 30 – od kilkulatlokatorzywnioskują o wymianę drzwi wejściowych od ulicy i od placu.
Z GSM„Luiza”otrzymaliśmyodpowiedź,że„brakśrodkówna funduszuremontowym”.Lokatorzypłacąregularniena funduszremontowy.W związkuz tymnasuwasię
pytanie:cosiędziejez tymipieniędzmi?Klatkaschodowabyłamalowana a na drugirokprzy drzwiachwejściowychbyły„różyczki”więcmalowaniebyłopoprawiane.
Jakwyglądasprawaz likwidacjąniskiejemisji.W BiuletynieInformacyjnymGSM„Luiza”z grudnia 2015r.byłainformacjao podłączeniudo centralnegoogrzewania
m.in.ulicydeGaulle’a nr 24–30a.
Wniosek nie poddano pod głosowanie: odpowiedź Zarządu pisemna.
Wniosek nr 11
ul. agrestowa 5/2 – proszęo umieszczenieznakówdot.zakazupaleniana klatkachschodowychi w piwnicach.Proszę
wyciąćchoinkęprzylegającądo posesji–jestza blisko.
Głosówza: 48,przeciw: 2
Wniosek nr 12
ul. 1-go Maja 26-32 – proszę wymienić drzwi, wyrównaćpodwórkożebypiachnieleciałdo mieszkań.
Głosówza: 43,przeciw: 1
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR2(74)2016
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Wniosek nr 13
ul. leszczynowa 2b – proszę o zabudowanie daszku
nad balkonemna IV piętrzeprzy ul.Leszczynowej 2b.
Proszęo wymianędrzwiwejściowychw blokuprzy ul.
Leszczynowej 2b.
Głosówza: 48,przeciw: 1
DruGa CZęść WalNEGo ZGroMaDZENIa
Wniosek nr 1
ul. Krasińskiego 26 – proszęo spowodowanieusunięciaznakuzakazuwjazduod ul.Krasińskiego 24-26i zastąpieniegoznakiemstrefazamieszkaniai wyznaczenie
miejscdo parkowaniapojazdów.
Głosówza: 44,przeciw: 0
Wniosek nr 2
ul. Wolności 372/1 – wnioseko wyrównaniewjazduna posesjęprzy ul.Wolności 372.W chwiliobecnejwjazdna posesję jest na tyle wypiętrzony i nierówny, że samochody
osobowewjeżdżająci wyjeżdżającz posesjizahaczająo podłożea czasamizawisająna nierówności,cow oczywistysposóbdoprowadzado mechanicznegoniszczeniapojazdów.
Wniosek nr 3
ul. orzechowa 10 – proszępodaniekiedybędąwykonywanepracetermomodernizacyjnebudynkuprzy ul.Orzechowej 10,ponieważw/w pracemiałybyćjużwykonane
w latach 2013-2014.Sąoneciągleodkładanena latapóźniejszecojestdlalokatorówbudynkuniezrozumiałe.Oczekujemydokładnejodpowiedziorazpozytywnegozałatwieniasprawyw jaknajszybszymterminie.
Wniosek nie poddano pod głosowanie: odpowiedź Zarządu pisemna.
Wniosek nr 4
ul. Dz. rodła 2 – proszęo doprowadzeniedo stanubezpiecznejużywalnościogrodzeniaśmietnikadlalokatorów
ul.Dz.Rodła 2-6.Ogrodzeniezostałouszkodzoneprawdopodobnieprzezsamochód–śmieciarkę.
Wniosek nr 5
ul. Wolności 220 – niniejszymwnioskujęo wyrównanieciśnieniawody,gdyżciśnieniejestza duże.Parokrotniezalałomikuchnię,ponieważniewytrzymałyuszczelnienia przy bojlerze elektrycznym – o zaworze
bezpieczeństwaniewspominając.
Wniosek nie poddano pod głosowanie: odpowiedź Zarządu pisemna.
Wniosek nr 6
ul. Kawika 24a – na ostatnimzebraniuzłożonowniosek(2015r.)w sprawiewybudowaniaparkinguna skrzyżowaniuulicKawikai Pordzika.Częśćzieleńcamiała
zostaćna toprzeznaczona po pracachzwiązanychz kanalizacjąi wyburzeniemkolektora.TepracezostaływyBIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR2(74)2016
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konanei mymieszkańcyprzy ul.Kawikai Pordzikadomagamy się wykonania parkingu samochodowego ze
względu,żetychmiejscniema.Samochodówprzybywa,
ulicesązapełnionesamochodamistojącymina ichpoboczach. W roku 2015 wniosek o wybudowanie miejsc
parkingowych został zgłoszony ale nie zrealizowany,
dlaczego?Prosimyo poważnepotraktowanietegowniosku.
Wniosek nr 7
ul. Krasińskiego 28 – zwracamsięz prośbąo wymianęw kamienicyprzy ul.Krasińskiego 28w piwnicyrur
wody zimnej. Z powodu niskiego ciśnienia na piętrach
brakujewody,zwłaszcza,gdywzrastajejpobór.
Wniosek nr 8
Członkowie z ul. Korczoka 75 i 77 – wnioskujemy
o uporządkowanieterenuprzy ul.Korczoka 75i Korczoka 77tj.:
a)wyrównanie–utwardzeniegruntu,
b) naprawa chodnika dojściowego do domu. Podczas
deszczuniemożna przejśćdo domu.
Głosowano zbiorczo na wnioski nr 2,4 oraz nr 6-8.
Głosów za: 36, przeciw: 0
TrZECIa CZęść WalNEGo ZGroMaDZENIa
Wniosek nr 1
ul. Ks. Niedzieli 59 – zmobilizować sprzątaczkę
do sprzątania wzdłuż całego bloku 59-59f oraz klatki
schodowej 59f.
Wniosek nr 2
ul. Miodowa 15 – 1)opóźnićwycięciedrzewa(brzozy)
do czasuwylotumłodychptakówz budkilęgowejznajdującejsięna tymdrzewie, 2)wymienićstarepłytychodnikowena puzlena chodnikuprzed klatkąschodową, 3)pomalować poręcze przy schodach przed klatką, 4)
wymienićpołamanekaflena schodachprzed klatką.
Wniosek nr 3
ul. Miodowa 15 – prosimyw miaręmożliwościo wykonanienastępującychpracprzy ul.Miodowejw Halembie: 1) naprawa schodów wejściowych, 2) pousuwanie
(wyrwanie) resztek żywopłotu lub pouzupełnianie tych
brakującychfragmentów–będziemniejszykosztutrzymaniażywopłotu, 3)umieszczeniena wjeździepod nasz
bloktablicy„ParkingdlamieszkańcówGSM„Luiza”, 4)
rozmieszczenie na trawniku wokół bloku napisów (tablic)o sprzątaniupo swoimpsie.
Wniosek nr 4
ul. Bielszowicka 91 – bloki przy ul. Bielszowickiej
nr 91,93stojąjuż 36lat.Trzebabybyłowreszciepomyśleć aby przed przynajmniej co drugą klatką postawić
koszna śmieci.Dbajmyo porządek.
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WalneZgromadZenieCZłonkóWgSm„luiZa”WZaBrZuW CZęśCiaCh26-28.04.2016r.
Wniosek nr 5
ul. Energetyków 21 – 1) wnioskujęo ponowneprzeanalizowanie i korektę współczynników przeliczeniowych
za centralneogrzewanie,ponieważobecnewspółczynnikinie
uwzględniająusytuowaniabudynkui mieszkania.Dotyczy
tobudynkuprzy ul.Energetyków 21a-b,któryjestna wolnejprzestrzeniod stronypółnocno-zachodnieja pomiędzy
budynkiemEnergetyków 19jestutworzona dyszapowietrzna,którapowodujeobniżenietemp.zewn.o około 5oC. 2)
wnioskujęo przeprowadzenieWalnychZebrańnaszejgrupy
przemiennie–razw Bielszowicach,razw Halembie.

Wniosek nr 11
ul. Kokota 162 – docieplićbudynekorazwykonaćinstalacjęc.o.w blokuprzy ul.Chroboka 10i 8.Wymienić
kanalizacjędeszczowąw blokuprzy ul.Kokota 162,ponieważpodczasopadówdeszczuregularniezalewanesą
piwnice.

Wniosek nr 6
ul. Bielszowicka 93 –zwracamsięz prośbąo uporządkowanieterenuwokółblokuprzy ul.Bielszowickiej 93.Zniszczenia powstały w czasie termomodernizacji (ocieplenie
bloku),brakiżywopłotu,trawarozjeżdżona zostałacałkowicie.Proszęo postawienietabliczekz zakazem„gryw piłkę”
orazwyprowadzaniaczworonogówpod balkonami,postawieniekoszyna śmieciw miejscugdzieznajdująsięławki.
Chodniki,którymiprzemieszczamysiędo własnychklatek
sąw opłakanymstanie(asfaltzostałwybrzuszony),żądamy
wybrukowaniatychchodników–asfaltnależyzutylizować.

Wniosek nr 13 – nie podpisany – ul. Chroboka 10 –zwracamysięz prośbąo likwidacjęwalącegosię
piecaw byłejpralniorazwannymurowaneja takżewytynkowaćokienkowewnątrzpralni.

Wniosek nr 7
ul. Bielszowicka 93 – utwardzićkostką(możebyćz recyklingu)przejścieprzeztrawnikmiędzyblokami 91-93
przy ul.Bielszowickiej(około 10mb).Przejścietojest
„wydeptane”przezmieszkańcówod wielulat,ponieważ
drogadojazdowado rozdzielniprzy bloku 91jestzdewastowana i przy każdychopadachdeszczuzalana stojącymi kałużami wody! Zaznaczam, że taki wniosek zgłaszamjużn-tyraz–bezrezultatu!Zamontowaćwreszcie
po 2–3ławkina placachzabaw:międzyblokami 93-95
orazprzy bloku 98(dlababći rodzicówopiekującychsię
maluchamina tychplacach).
Wniosek nr 8
ul. Ks. Niedzieli 53 – zrobićogrodzeniewokółpojemnikówna śmieciz powoduzaśmiecaniacałejposesjina ul.
Ks.Niedzieli 53-53a.
Wniosek nr 9
ul. Sportowców 14 – mymieszkańcybudynkumieszkalnegonr 14przy ul.Sportowcóww RudzieŚl.prosimy
o wyrównanieobjazduwokółbudynkui dojazdudo ulicySportowców,ponieważw skutekubytkóww podłożu
po opadachdeszczugromadząsiętamdużeilościwody
i błota,powodująceuciążliwośćdlamieszkańców.
Wniosek 10
ul. Kokota 162 – Prosimyo: 1)likwidacjępozostałości
po ławkach i likwidację pozostałej murowanej donicy
pod drzewamiprzy blokuul.Kokota 162, 2)uzupełnienie
poprzeznasadzenieżywopłotuzniszczonegopodczasprac
remontowychprzy klatceblokuul.Kokota 162c.
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Wniosek nr 12 – nie podpisany – ul. Bielszowicka 96 c,d
– Proszę o naprawę przyklatkowego parkingu. Jest to
pow. ok 30 m / 8 m. Blok nr 96a, b ma dobry parking
a przy klatkachc,dsąsamedziury.

Wniosek nr 14 – nie podpisany – ul. równoległa 7a – proszę o wymianę domofonu wejściowego
przy ul.Równoległej 7a,ponieważprzy opadachdeszczu
domofonyniedziałają.
Wniosek nr 15
ul. Chroboka 10 – pomimo,żezostałyu naspostawioneodpowiednieznakizakazuparkowania(niedotycząone
samochodównaszychmieszkańców)tonadalpod blokiem
parkują obce samochody. Gdy zwracamy się do Straży
Miejskiej,toniechceonainterweniować,ponieważnie
wiektojesta ktoniejestmieszkańcemnaszejnieruchomości.Dlategozwracamysięz prośbą,abymieszkańcy
otrzymaliz naszejSpółdzielniodpowiednie(autoryzowaneprzezGSM„Luiza”)identyfikatorypotwierdzające,że
danysamochódnależydo naszegomieszkańca.
Wniosek nr 16
ul. Ks. Niedzieli 55 –wnioskujęo zabudowaniedaszków zabezpieczających przed nieszczęśliwym wypadkiemprzezspadającesopleloduw czasiezimyprzy ul.
Ks.Niedzieli 55/55a, 53/53a,gdyżbyłojużtozgłoszone
wcześnieji do tejporyniemarealizacji(chodzio klatki
schodowe).
Wniosek nr 17
ul. Ks. Niedzieli 55 –proszęo postawienieznakuwyznaczającego miejsce dla inwalidy przy bloku ul. Ks.
Niedzieli 55.Takiznakbyłtampostawiony,alektośgo
przewrócił.
Wniosek nr 18
ul. Solidarności 28 – 1)wymienićdomofonyprzed malowaniemklatkischodowej 2)postawićznakdrogowy:zakazwjazdu(z tablicą,żeniedotyczyonmieszkańcównieruchomościprzy ul.Solidarności 28i 30), 3)powycinać
resztkinibyżywopłotu,niebędzietrzebagoobcinać.
Wnioski nr 1 – 18 głosowano zbiorczo. Głosów za: 35,
przeciw 0.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR2(74)2016
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P

om yśln ie przeb ieg a rea liz acja III etapuProgramuKawkatj.
kompleksowej modernizacji kolejnych 12budynkównaszejSpółdzielni.Choćrealizacja III etapuww.Programujestprzewidzianana lata 2016
i 2017, to zostanie on zrealizowany
jeszczew tymroku.
Dziękiłagodnejzimie,pracemodernizacyjneruszyłyjużw styczniubr.
Obecniesąonew znacznymstopniu
zaawansowane,codokumentująpublikowane obok zdjęcia. Na przykładbudynkite(opróczdwóchścian
budynków przy ul. Orzechowej 17
i 19)zostałyjużdocieplonei wyróżniająsiępięknymi,świeżymielewacjami.Uzupełniajenowoczesnastolarkaokiennao podwyższonejtermoizolacyjności.
Jak wspom niel iś my na wstępie, III etap obejmuje kompleksową
modernizację 12budynków–osiem
przy ul.Korczokanr: 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75i 77,jedenprzy ul.Kalinowej 28,jedenprzy ul.Olchowej 10oraz
dwaprzy ul.Orzechowej 17i 19.
Modernizacja budynków powinna
byćzakończonaw III kwartale 2016
roku.
W dziesięciu budynkach (przy ul.
Korczokanr: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75
i 77orazprzy ul.Kalinowej 28i Olchowej 10)zostanietakżewymienionainstalacjagazowa,a licznikigazu
będąprzeniesionena klatkęschodową.
Zwieńczeniem III etapukompleksowejmodernizacjibędziepodłączenie
ww.budynkówdo miejskiejsiecicentralnego ogrzewania, dzięki czemu
mieszkańcy uzyskają komfortowe
ogrzewanie c. o. oraz ciepłą wodę.
Wspomnianepodłączeniazostanąwykonanew październikubr.
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komunikat
Szanowni mieszkańcy, wychodząc naprzeciw Waszym problemom
i biorąc pod uwagę liczne uwagi co do sposobu odczytu jak również wyliczeń zużytej wody – nasza Spółdzielnia podjęła decyzję o montażu nowych wodomierzy wyposażonych w nakładkę radiową. Taką zmianę
uzasadnia również fakt, że termin legalizacji znaczącej większości wodomierzy już upłynął lub upłynie w najbliższym czasie.
cej,odczytzużyciawodydokonywanybezwizyty osób trzecich zapewniacałkowitąochronę prywatności użytkownikalokalu.Lokatorzyniemusząjużoczekiwaćna przybyciepracown ik a Spółd zieln i
i dostosowywaćswoich
planówdo terminuodczytu. Ponadto system
ten umożliwia odczyt
wskazań w przypadku
utrudnionego dostępu,
a nawetpodczasdługotrwał ej nieo becn oś ci
razz rozwojemtechnikikompu- mieszkańca.A zatemwyeliminowane
terowejorazinnychtechnologii sącałkowiciegłówneproblemy,któcorazbardziejupowszechniasiętzw. rewystępowałyprzy zamontowanych
radiowybezprzewodowysystemod- prostych licznikach mechanicznych.
czytustanulicznikawodomierzy.Ra- Użytatechnologiagwarantujeniskipodiowysystemodczytuwodomierzylub bórmocy,a tymsamymdługoletnią,
podzielników ciepła to nowoczesny bezobsługowąpracęurządzeńprzesyi niezawodnysposóbzdalnegozbiera- łającychpomiar(10lat).
Koszty związane z zakupem moniadanychz lokalimieszkaniowych.
Przy zastosowaniutegosystemunie dułu radiowego zdalnego odczytu
mażadnejpotrzeby,żebypracownik pokrywane są z opłat czynszowych.
w jakikolwieksposóbkontaktowałsię Natomiast koszty związane z wymiaz użytkownikiemlokalu,a tymbardziej ną wodomierzy pokrywane są z funwchodziłdo pomieszczeniaz liczni- duszu remontowego. Mieszkaniec
kiemwodyi bezpośrednionaoczniedo- nie ponosi żadnych dodatkowych
konywałjegoodczytu.Systemradio- kosztów.
Spółdzielniadopuszczamożliwość
wegoodczytuopierasięna przesyłaniuinformacjiza pośrednictwemfalra- indywidualnegomontażuwodomierza
diowych wysyłanych bezpośrednio wrazz modułemradiowym,aleniepoprzez specjalną nakładkę zamonto- krywakosztówz tymzwiązanych.Wodomierzi modułradiowymusibyćjedwanąna wodomierzu.
Istotnejestrównież,żeradiowyod- nak identyczny jak te montowane
czytlicznikóweliminujemożliwość w GSM,,Luiza”–z uwagina zapewwystąpienia pomyłek związanych nieniezdalnegoodczytutymsamym
z czynnikiem ludzkim, jak również urządzeniem(kompatybilnym).
Wyżej opisane rozwiązanie techskracaczasodczytu.
System gwarantuje pełne zabez- niczno-organizacyjnejeststosowane
pieczenie przed wszelkimi naduży- jużod wielulatw innychw spółdzielciami – w razie ich wystąpienia za- niachmieszkaniowych.Dajeonoborządca powiadamiany jest o tym wiemdobrerezultatypraktycznei ekow trybie natychmiastowym. Cowię- nomiczne.

W
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Kontynuujemy naszą rubrykę
pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy w niej odpowiedzi na pytania
zadawane tylko przez członków
Spółdzielni i najemców lokali
mieszkalnych GSM „Luiza”. Odpowiedzi są udzielane na pytania
dotyczące kwestii prawnych, związanych wyłącznie ze sprawami
naszej Spółdzielni.
Pytania można zadawać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-12 wewn. 47 i 48
w każdy piątek w godz. 10.00-12.00.

mieszkanie
porozwodzie
Po rozwodzie mój mąż, który
był członkiem Spółdzielni, zostawił mi mieszkanie. Co muszę
zrobić, aby je formalnie przejąć.
Zaznaczam, że nie jestem członkiem GSM „luiza”, ale jestem
w nim zameldowana?
Zgodn ie z art. 13 ustaw y
z dnia 15 XII 2000r.o spółdzielniachmieszkaniowych,po ustaniu
małżeństwaw skutekunieważnienialubrozwodu,małżonkowiepowinni zawiadomić spółdzielnię,
któremuz nichprzypadłospółdzielczelokatorskieprawolubdowód
wniesieniapostępowaniasądowegoo podziałtegoprawa.
Małżonekniebędącyczłonkiem
powinien w terminie 3 miesięcy
od dnia,w którymprzypadłomuto
prawo złożyć deklarację członkowską. Jeżeli małżonkowie nie
dokonali tych czynności, spółdzielniawyznaczadodatkowytermin nie krótszy niż 6 miesięcy,
a po jegobezskutecznymupływie
możepodjąćuchwałęo wygaśnięciuprawa.W przypadkuposiadaniaprawaodrębnejwłasności,własnościowegoprawado lokaluoraz
umowy najmu, decyduje wyrok
rozwodowylubpostępowanieo podzialemajątkudorobkowego,którerozstrzygająo prawiedo mieszkaniajednegoz małżonków.
W związku z powyższym aby
małżonekpo rozwodziemógłprzejąćformalniemieszkaniemusiwyczerpaćww.procedury.

BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR2(74)2016
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WrudZieśląSkiej

ruszyłatermomodernizacjabudynku
przy ul.Paderewskiego
Po wielu perturbacjach (które powstałynie z winyGSM„Luiza”)ruszyływreszciepracetermomodernizacyjne
budynku przy ul. Paderewskiego 17
i 17aw RudzieŚląskiej.
Nieruchomość ta została dość poważniedotkniętaskutkamiszkódgórniczych,coszczególnieniekorzystnie,
od kilkulat,odbijałosięna komforcie
zamieszkiwania.Dlategoz satysfakcją
odnotowujemyfaktrozpoczęciadługo
wyczekiwanych przez mieszkańców
practermomodernizacyjnych.Ichzakresjestdośćszerokii obejmujem.in.
docieplenieścianzewnętrznychbudynku styropianem grubości 14 cm, remont posadzek balkonów, wymianę
balustradbalkonowychna nowe,wykonanie zadaszenia nad balkonami
na ostatniejkondygnacji.
uWaGa
Prosimy mieszkańców budynku o pilne zgłaszanie ewentualnych (zauważonych w trakcie lub po wykonaniu wyżej wymienionych prac) rys
i pęknięć ścian nośnych. Będą one na bieżąco naprawiane w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budynku.
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Przebudowanebędąwejściado budynków,zadaszeniapodestówwejść,
oraz stopnie schodów. Zostaną wymienionedrzwido zsypu,oknaw maszynowni a dach nad maszynownią
zostaniedocieplony.
W celu poprawienia doprowadzenia powietrza dla wentylacji mieszkań,w ramachokiennych(ościeżnicy)zostanązamontowanenawiewniki
ciśnieniowe (kuchnie) i higrosterowanew pokojach.Elewacjabudynku
uzyska nową kolorystykę, zostanie
wykończonatynkiemsilikatowo-silikonowymCERESITCT 174.Wokół
budynku zostanie wykonana nowa
opaska z płytek betonowych zakończonaobrzeżem.
Dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa zamocowanie nowego
docieplenia i wars twy fakturow ej
prefabrykatów oraz zamocow anie
warstwyfakturowejelementówścian
prefabrykowanychbędąwzmocnione – poprzez wykonanie dodatkowych kotwień łączących ww. elementyześcianąnośną.Ukończenie
robót zaplanow ano w IV kwartale 2016r.
9

Przybywazieleńcówwokółnaszychdomów

K

ilkakrotniepisaliśmyjużw naszymBiuletynieInformacyjnymo inicjatywachmieszkańcównaszychzasobów,którymnieobojętnejestotoczeniedomów,w których mieszkają. Miło nam poinformować, że kolejny
przydomowy zieleniec został urządzony przez grupę
mieszkańcówbudynkuprzy ul.Leszczynowej 2w Zabrzu.
Równie pięknie utrzymany jest przydomowy ogródek
wokółbudynkuprzy ul.Modrzewiowej 4w Zabrzu.Bardzozadbanesązieleńcei przydomoweogródkiwokółposesji przy ul. Bielszowickiej 91 i ul. Bielszowickiej 93
w Rudzie Śląskiej – założone kilka lat temu. Zwraca
uwagęrównieżzieloneotoczeniebudynkuprzy ul.Gen.
deGaulle'a 28i tozarównood frontujaki na jegotyłach.
Zachęcamydo naśladownictwa,a inicjatoromi wykonawcomww.zieleńców,ogródkówgratulujemypomysłu
i determinacjiw pielęgnowaniuotoczeniaswychdomów.
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uwagana „dzikieogłoszenia”

Co

jakiśczasw zasobachGSM
„Luiza” pojawiają się (np.
na drzwiachwejściowychi tablicach
ogłoszeń) „dzikie ogłoszenia” informujące, a właściwie sugerujące, że
naszaSpółdzielniaprowadzina przykład wymianę drzwi wejściowych
do mieszkań, wymianę okien lub
montaż rolet. Oczywiście wszystko
na atrakcyjnych warunkach i po korzystnejcenie.Na ww.ogłoszeniach
podane są wyłącznie numery telefonów pod które należy dzwonić, aby
zamówićproponowaneusługi.
Zarząd GSM „luiza” informuje,
że tego typu ogłoszenia są rozwieszane bezpraw nie (bez wiedzy
i zgody Spółdzielni) i nasza Spółdzielnia nie ma nic wspólnego z ich
treścią.
Zarząd naszej Spółdzielni podjął
odpowiednie kroki w celu identyfikacji firm, które tego typu „dzikie

ogłoszenia”rozwieszająorazwyciągnięcia wobec takich firm konsekwencjiprawno-finansowych.
Przypominamy, że ogłoszenia firmowane i rozwieszane przez GSM

„luiza” posiadają odpowiednie
oznaczenia identyfikacyjne m.in. logo GSM „luiza”, pieczątkę firmową oraz faksymile podpisu Prezesa
Zarządu GSM „luiza”.

Pomalowanaklatkaschodowaw budynkuprzy ul.Korczoka 89
w Zabrzu.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR2(74)2016
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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
codziennieopróczsobót,niedzieli świątoraz
dodatkowow każdyponiedziałekw godzinachod 15.00do 17.00.
administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
czynnaponiedziałek-piątek:7.00-15.00
dodatkowowponiedziałki:15.00-16.45
ruda śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
czynnaponiedziałek-piątek:7.00-15.00
dodatkowowponiedziałki: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:
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.radujeoczyestety.6.
naszaGórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa. 9.bezpiecznikiw instalacji
elektrycznej. 10. miara kwasowości. 11.słuszność. 12.trującewyziewy. 15. oklask. 18. ponoć nie ma
na nie rady. 21. głodnemu na myśli. 22. pochodnia olimpijska. 23.
odwzajemnieniesię. 24.pozostałość
po wytłoczeniuolejuz nasion.25.zabytk ow a kop aln ia w Zab rzu. 28.
czwartaczęśćgarnca. 32.gdygomamy to kichamy. 34. schronisko dla
bezdomnychpsówi kotóww naszym
mieście. 35.nota. 36.absztyfikant. 37.
czynwesołka. 40.niejedenw karierze. 43.podbierakrybacki. 46.obszar
zasiewu. 47.naszemiasto. 48.miłostki. 49.sympozjum.50.dawniejmałżeństwo.

Pionowo: 2.nadętyptak. 3.krzak.
4.obokdrzwi. 5.partiasolowaw operze. 6.nastrojowypoeta. 7.dwustronnyzamsz. 8.piękne,gorącokrwistekonie. 13.jejnamiaryto 997lub 32-27792-55. 14.„Radcaprawnyodpowiada”
w BiuletynieInformacyjnym. 15.krawędź. 16. potrzebne podejrzanemu.
17.dziurkaw igle. 19.niejednaw klasie. 20.tragiczniezmarły. 26.ciągnik
polski. 27. jeden ze zmysłów. 29.
drzwistodoły. 30.KłodnicalubBytomkaw Zabrzu. 31.antylopapustynna. 32.salaszkolna. 33.poziom 320
w Zab ytk ow ej Kop aln i „Gui do”.
37. łzy. 38. imię żeńskie. 39. system. 41. alt ern at yw a. 42. mian o.
44.zbocze. 45.Roma.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.

Wydawca: GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa„Luiza”,41-800Zabrze,ul.Wolności412,e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl www.gsmluiza.com.pl
redaguje: Zespół.
Nakład5700egz.

Telefon awaryjny: 508 091 556

ISToTNE TElEFoNY:
● ZABRZE
PogotowieRatunkowe999,322711913
StrażPożarna998,322712020
Policja997,322779255
StrażMiejska986,322718052
PogotowieCiepłownicze993,327880361
PogotowieEnergetyczne991,323030991
PogotowieGazowe992,322442296
PogotowieWodno-Kanalizacyjne994,
322713115
PogotowieDźwigowe322716262
Pomocdrogowa322713915
● RUDAŚLĄSKA
PogotowieRatunkowe999,322486057
StrażPożarna998,322447060
Policja997,322449255
StrażMiejska986,322486281w.001
PogotowieCiepłownicze993,322482751
Carbo-Energia322481235
PogotowieEnergetyczne991,323030991
PogotowieGazowe992,322442296
PogotowieWodno-Kanalizacyjne994,
322443451
PogotowieDźwigowe322716262
Pomocdrogowa322422674

regulaminkonkurSu
na„najładniejSZYBalkon
iogródekPrZYdomoWY”
I.
CElE KoNKurSu
1.Uzyskanieestetycznegowyglądubalkonóworaz
ogródków przydomowych w nieruchomościach
znajdującychsięw zasobachGórniczejSpółdzielniMieszkaniowej„Luiza”w Zabrzu.
2.Promocjawśródmieszkańcówosiedla,dbałości
o estetykęnajbliższegootoczenia,zwłaszczabalkonów,ogródkówprzydomowych.
II.
orGaNIZaTor KoNKurSu

2.Zgłoszeniamożnaskładaćw Spółdzielni,AdministracjiOsiedlaw godzinachjejpracy.
3.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze
zgodą na obejrzeniebalkonu,ogródka,zrobienie
dokumentacjifotograficznej,a takżeprezentację
zgłoszonegoobiektuorazprzedstawieniedanych
uczestnikakonkursuna stronieinternetowejSpółdzielniorazwprasielokalnej.
4.W konkursieniemogąbraćudziałpracownicyorganizatorakonkursu,aniczłonkowiekomisjikonkursowej.
5.Decyzjakomisjikonkursowejjestostatecznai nie
podlegaodwołaniu.

1.RadaNadzorczaGórniczejSpółdzielniMieszkaV.
niowej„Luiza”w Zabrzu.
WaruNKI
2.Konkursobejmujedwiekategorie:
PrZEProWaDZENIa KoNKurSu
a)najładniejszybalkon,
b)najładniejszyogródek–podwórko.
1.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo
do odstąpieniaod przeprowadzeniakonkursu,jeIII.
żeliniewpłynązgłoszeniaconajmniej 6uczestniuCZESTNICY I TErMIN
kówkonkursu.
PrZEProWaDZENIa KoNKurSu
VI.
1.Do konkursumogąprzystąpićwszyscychętnizaroZSTrZYGNIęCIE KoNKurSu
mieszkujący w zasobach Górniczej Spółdzielni
I NaGroDY
Mieszkaniowej„Luiza”.
2.Konkursrozstrzygniętyzostaniedo dnia 30września 1.Trzy najwyżej ocenione balkony i trzy ogródki
2016r.PowołanaKomisjaKonkursowaprzeproprzydomowezostanąnagrodzone.
wadziocenęzgłoszonychbalkonówi ogródków 2.Wynikikonkursuzostanąogłoszonena stronieinprzydomowych.
ternetowejSpółdzielniorazw BiuletynieInformacyjnymGSM„Luiza”.
IV.
3.Zwycięzcykonkursuo terminiei miejscuwręczeTrYB ZGŁoSZENIa BalKoNu
nianagródrzeczowychorazdyplomówzostaną
luB oGrÓDKa PrZYDoMoWEGo
powiadomienitelefonicznielubpisemnie.
4.Regulaminuchwalonyzostałi obowiązujena czas
1.Warunkiemudziałuw konkursiejestdokonanie
organizowanegokonkursu.Regulaminzostałzapisemnegozgłoszeniabalkonulubogródkaw tertwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej GSM
miniedo dnia 29.07.2016r.
„Luiza”,Nr 45/VII/2016r.z dnia 2.06.2016r.

karTaZgłoSZeniadokonkurSu
na„najładniejSZYBalkon
luBogródekPrZYdomoWY”

Imię………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adreszamieszkania………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………

Adreszgłoszonegobalkonu*……………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………

Adresogródkaprzydomowego*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.kontaktowy…………………………………………………………………

*niepotrzebneskreślić

Niniejszymzgłaszamswójudziałw konkursiena „Najładniejszybalkonlubogródekprzydomowy”.
Oświadczam,żezapoznałemsięz treściąregulaminui akceptujęjegopostanowienia.
Wyrażamzgodęna przetwarzaniemoichdanychosobowychdlapotrzebkonkursu,zgodniez ustawą
z dnia 29.08.1997r.o ochroniedanychosobowychtekstjedn.(Dz.U.Nr 101z 2002r.poz. 926z późniejszymizmianami).

…………………...................................................................................…………

Podpisuczestnika

