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WALNE ZGROMADZENIE CZłONKÓW
GSM „LuIZA” W CZĘśCIACH

Członkowie dobrze ocenili
działalność Spółdzielni

W

alneZgromadzenieCzłonków
naszej Spółdzielni odbyło się
w dniach 14, 15i 16maja2019r.Jak
co roku była to dobra sposobność
do przegląduspółdzielczychspraw
i ocenypracyjejstatutowychorganów w minionym roku. W trzech
częściach WZCz wzięło w sumie
udział 128członków.
Na str. 2 naszego Biuletynu za
mieszczamy porządek obrad według którego przebiegały poszczególnezebrania.
Członkowie uczestniczący w tegorocznych zebraniach WZCz, zapoznali się i zaakceptowali prawie

NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK PRZYDOMOWY
W ZASOBACH GSM „LuIZA”

Rusza kolejna edycja Konkursu

Ubiegłoroczny laureat konkursu na najpiękniejszy ogródek przydomowy–ogródpołożonyprzy ul.Czereśniowej 6w Zabrzu.

jednomyślnie, zarówno sprawozdanie Rady Nadzorczej jak i Zarządu
Spółdzielni. Z akceptacją spotkało się
Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2018 wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta
z przeprowadzonego badania i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
Uczestnicy zebrań WZCz zapoznali
się także ze Sprawozdaniem z przeprowadzonej lustracji.
Wyniki przedłożonych dokumentów kontrolnych potwierdzają, że
GSM „Luiza” ma stabilne fundamentyfinansowo-ekonomicznepozwalające jej funkcjonować bez
problemów w latach następnych.
Członkowie – uczestnicy WZCz
udzielili absolutorium Zarządowi naszej Spółdzielni.
Podczas tegorocznego WZCz zgłoszono w sumie 31 wniosków. Dotyczą
one poprawy warunków zamieszkiwania, wykonania różnego rodzaju
prac remontowych. Wśród zgłoszonych wniosków są i takie, których adresatem są władze miasta Zabrze lub
miasta Ruda Śląska. W celu realizacji
takich wniosków, Zarząd naszej Spółdzielni zwrócił się już pisemnie
do władz ww. miast. O ich sposobie
realizacji będziemy sukcesywnie informować na łamach naszego Biuletynu.
Na stronach 5, 8, 11 publikujemy
pełny wykaz zgłoszonych wniosków.
Stan ich realizacji przedstawimy
w kolejnym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego, które ukaże się
jesienią br.
■

Porządek Obrad
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 14, 15 i 16 maja 2019 r.
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 i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2018.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSM „Luiza”
za rok 2018.
8. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2018
wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta
z przeprowadzonego badania i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.

9. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał (Uchwały zgłoszone przez Zarząd
GSM „Luiza”):
◆ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018,
◆ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,
◆ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
◆ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
za rok 2018,
◆ w sprawie zatwierdzenia wniosków z przeprowadzonej lustracji,
◆ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
12. Wolne wnioski, zapytania – dyskusje.
13. Zamknięcie obrad.
■

Walne Zgromadzenie Członków GSM „Luiza”
w częściach
w dniach 14, 15 i 16 maja 2019 r.
Protokół z obrad (Fragmenty)
I. Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, w związku z art. 8ˆ3 pkt 1 ustawy
z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych

2

ustaw – w dniach 14, 15i 16 maja2019r.odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu w częściach.
Na obrady WZCz w częściach przybyło uprawnio-

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (86) 2019
●

nych 128 członków, zdolnych do obradowania i podejmowania uchwał oraz do zgłaszania wniosków. W obradach
uczestniczyli również zwołujący obrady WZCz – członkowie Zarządu:
Prezes Zarządu mgr inż. WaldemarChwist oraz V-ce
Prezes Zarządu mgr SabinaMick.
Obrady pierwszej części Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” otworzył członek Rady Nadzorczej JózefMiernik.
Obrady drugiej części Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej KrzysztofPostawa.
Obrady trzeciej części Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” otworzył członek Rady Nadzorczej
WaldemarOstrowski.
II. Otwierający Zebranie członkowie Rady Nadzorczej
odczytali zebranym listę pełnomocnictw.
III. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybrano
Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Od redakcji. W pracach Prezydium poszczególnych
cześci WZCz uczestniczyło w sumie 12 członków naszej
Spółdzielni.
IV. Przyjęcie Porządku Obrad: Ogółem głosowało 125
uprawnionych, w tym za: 116, przeciw: 0.
V.Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybrano
łączoną Komisję Skrutacyjno-Wnioskową.
Od redakcji. W sumie w pracach ww. Komisji poszczególnych części WZCz uczestniczyło 9 członków naszej
Spółdzielni.
VI. W obradach Walnego Zgromadzenia udział wzięło 128członków uprawnionych do głosowania na ogólną
liczbę 2788 uprawnionych członków GSM „Luiza”.
Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia
przedstawione zostały: sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej i Zarządu za rok 2018, sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta z przeBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (86) 2019
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prowadzonego badania bilansu za 2018 r. oraz protokół
z lustracji. Nad sprawozdaniami odbyły się dyskusje.
VII. Przewodniczący Prezydium poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia wystąpili z wnioskiem o podjęcie
uchwał w następujących sprawach:
◗ Uchwała Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 122,
przeciw: 2. Uchwałę przyjęto.
◗ Uchwała Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 123,
przeciw: 2.Uchwałę przyjęto.
◗ Uchwała Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 125,
przeciw: 1. Uchwałę przyjęto.
◗ Uchwała Nr 4/2019 w sprawie podziału zysku
za rok 2018.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 124,
przeciw: 2. Uchwałę przyjęto.
◗ Uchwała Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków z przeprowadzonej lustracji.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 125,
przeciw: 3. Uchwałę przyjęto.
◗ Uchwała Nr 6/2019w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu mgr inż. Waldemarowi Chwistowi za działalność w roku 2018.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 125,
przeciw: 2. Uchwałę przyjęto.
◗ Uchwała Nr 7/2019 w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezes Zarządu mgr Sabinie Mick za działalność w roku 2018.
Ogółem głosowało 128uprawnionych, w tym za: 124,
przeciw: 2. Uchwałę przyjęto.
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uzgodniony z ZPEC Zabrze wykaz budynków
do „uciepłownienia” – zgodnie z wynikami ankiety,
przeprowadzonej wśród mieszkańców
zasobów GSM „Luiza”
PODSuMOWaNIeDeCyZJIMIeSZKańCóW
WSPRaWIePRZyStąPIeNIaDOW/WPROgRaMu-PODDZIałaNIe1.7.1
Lp.

Adres nieruchomości
1 1-go Maja 26, 28, 30, 32
2 Szymanowskiego 4-4a
3 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a38

4a
4b
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12
13a
13b

Boh. Warszawskich 7a, 9, 9a
W. Walewskiego 20, 22, 22a
Buchenwalczyków 20a
Gen. de Gaullea 2-10
Wolności 231, 233, 235
Gen. de Gaullea 12, 14, 16
Gen. de Gaullea 24, 26, 26a, 28, 28a, 30, 30a
Goethego 12a
Goethego 14, 14a, 14b, 16, 16a
Kowalska 1, 3, 5
Janika 21-21a
Kobylińskiego 1-7
Krasińskiego 20

14a
14b
15
16
17
18
19
20

Kobylińskiego 2-10
Krasińskiego 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Mikulczycka 4 - 4a
Wolności 357
Wolności 359, 361
Wolności 367
Wolności 394
Wolności 396
Razem

A
B

Budynki gdzie większość mieszkańców wyraziła
zgodę na przystąpienie do programu
Budynki gdzie większość mieszkańców nie
wyraziła zgody na przystąpienie do programu

A+B Razem budynki

30
12
38

11
4
19

19
8
19

Udział % P.u. [m2]
66,20%
66,72%
50,67%

54

40

14

26,36%

10

5

5

52,28%

67

40

27

41,23%

26
58
7
40
27
12

13
29
0
8
10
6

13
29
7
32
17
6

49,32%
52,18%
100,00%
79,92%
64,34%
47,76%

47

23

24

53,28%

108

56

52

49,37%

16
7
16
18
4
4

4
2
14
12
4
2

12
5
2
6
0
2

79,06%
68,98%
14,29%
32,45%
0,00%
62,82%

601

302

299

296

117

179

305

185

120

601

302

299

Ilość lokali Razem (Nie) Zgoda (Tak)

Budynkigdziewiększośćmieszkańcówwyraziła zgodę naprzystąpieniedoprogramu.
Budynkigdziewiększośćmieszkańcównie wyraziła zgody naprzystąpieniedoprogramu.
Od redakcji: Informujemy, że dla miasta Ruda Śląska jest aktualnie przeprowadzana wśród mieszkanców ankieta
dotycząca ,,uciepłownienia” budynków przy ul. Kokota i ul. Chroboka.
4
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Wykaz wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 14, 15 i 16 maja 2019 r.
Od Redakcji: W treści niektórych wniosków dokonano
niezbędnych korekt redakcyjnych i stylistycznych – bez
zmiany ich merytorycznego sensu.
Członkowie na poszczególnych częściach WZCz zgłosili następujące wnioski:
PIeRWSZaCZęśćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegoprzy ul.Leszczynowej 2B.
1.Proszęo zbadaniebalkonuna I piętrze,bojamam
balkonna parterze,któryw czasiedeszczujestciąglezalewany.Sufitbalkonuna I p.mamokreplamy.Tosamo
jestnad moimoknemna całejdługości.Jestmokroi czarno,a jakniepadatopozostająplamyi sypiesiętynk.
2.Proszęo wymianędrzwiwejściowychdo klatkischodowej.Od kilkulatmamyproblemz zamykaniem.Drzwi
majądolnyzawiasurwanychoćbyłdwarazyspawany
a drzwisąopadniętei jestszparaod klamkiażdo dołu.
3.Proszęo remontschodówwejściowychdo budynku,
każdyschodekjestpopękanyi wyszczerbiony.Proszęo generalnyremontalboo noweschody.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 59e.
Niniejszymwnioskujęo:
–pomalowanieklatkischodowej,
–przycinanieżywopłotudo wysokości 1,20 m(nieniżej).
Ostatnia,zbytniskaprzycinkażywopłotuspowodowała,że
byliśmybardziejnarażenina spalinyi hałasz bardzoruchliwejulicyKorczoka,
–usunięciezanieczyszczeń(glonów-grzybów)na elewacjiww.budynku,którew szybkimtempiesięrozprzestrzeniają.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 70(mieszkańcy IV piętra)–w związkuz problemembrakuprzepustowościrynnyprzy ul.Korczoka 70.
Od wielulatborykamysięz problemem,którywpływa
bezpośredniona jakośćżyciaw lokalachnaszejSpółdzielni.Problemtentrwajużdziesięciolecia.W poprzednich
latachrynnazamarzaław zimęi niespełniałaswejroli.W ramachnapraw,rynnazostałaprzeniesionado wewnątrzbudynkui jestumiejscowionana klatceschodowej,comiałozapobieczamarzaniu.Niestetyrynnanie
spełniaswojegozadania.W obrębiedwóchodpływów
z dachupojawiająsięprzecieki.Z napuchniętegowodą
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sufitukapiewoda,odpadatynki pojawiasiępleśń.Odpływy są umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie
mieszkań,coprzy każdorazowympojawianiusięopadów
atmosferycznychgrozizalaniemlokali.Klatkaschodowa
zalewanajestniemalnieustannie.Na korytarzupodstawionesąwiaderka,do którychkapiewodai sąsystematyczniewylewanegrzecznościowoprzezmieszkańców,co
zapobiegazalewaniucałejklatkischodowej.Problemjest
nawracający,zawszezgłaszanydo Administracjiprzy ul.
Jałowcowej 20.Niestetyz przykrościąmusimynadmienić,żeniesąpodejmowanew związkuzezgłoszeniamiżadnedziałaniamającena celuwyeliminowanieproblemu.
Niepozostajenamnicinnegojakzwróceniesięz uprzejmąprośbąbezpośredniodo PanaPrezesao interwencję
i podjęcieniezbędnychdziałańmającychna celuwyeliminowanieww.problemu.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 59D.
Proszęo naprawęschodówwejściowychdo klatkischodowej,przy ul.Korczoka 59D.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegoprzy ul.Mikołowskiej 4.
Wnioseko ociepleniebudynkuprzy ul.Mikołowskiej 4
i 6orazo podłączeniecentralnegoogrzewaniaw ww.budynku.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegoprzy ul. 3-goMaja 37.
Proszęo wyrównanienierównościna podwórzuw budynkuod nr. 35do 37aorazdojazduna podwórze.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegoprzy ul.Jałowcowej 22.
Proszęo utwardzenieterenuprzed budynkiemi naprawęorazwypoziomowanieschodówprzed budynkiem.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 57B.
Proszęo wyrównanielubwyremontowanieparkingumiędzybudynkaminr 57i nr 59.
Wnioseknr 9
członkówzamieszkałegoprzy ul.Leszczynowej 25-29.
Prosimyo wystosowaniepismado władzmiastaw sprawiezwiększeniaczęstotliwościwywozuodpadówwielkogabarytowychprzynajmniej 2razyw miesiącu.
Dokończenienastr.8
5

KOMuNIKAt
GSM „Luiza” informuje, że w budynku przy ul. Ks. Niedzieli 61A
w Rudzie Śląskiej posiada dwa lokale mieszkalne z bezpośrednimwejściemz zewnątrz. Zainteresowanych
mieszkańców zasobów naszej Spółdzielni (ze stopniem niepełnosprawności ruchowej uznawanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – PFRON) informujemy, że istnieje możliwość zamiany dotychczas zajmowanego mieszkania na jedno z wyżej wymienionych.
Zarząd GSM „Luiza” deklaruje pomoc w uzyskaniu dofinansowania
z PFRON, np. na remont/adaptację
mieszkania. Po jego otrzymaniu, Spółdzielnia wyremontuje zamienione
mieszkanie, zgodnie z potrzebami
przyszłego lokatora. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości wykupu w przyszłości pozyskanego
w ten sposób lokalu mieszkalnego.
W sprawie omówienia szczegółów
zamiany jw., pro simy o kontakt
z Działem Członkowskim GSM „Luiza”, Zabrze, ul. Wolności 412;
tel. 32-278-67-12/13 wewn.: 47, 48.
6

Wykonane
utwardzenie
terenuwraz
z wjazdem
do nieruchomości
przy
ul.Wolności 370
w Zabrzu.

Remontdachu
budynkuprzy ul.
Leszczynowa 6-6b
w Zabrzu.

Malowanieklatek
schodowych
w budynku
przy ul.
Pordzika 13,15i17
w Zabrzu.
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KAWIARNIA MIĘDZYPOKOLENIOWA StOWARZYSZENIA FENIX ZAPRASZA

Szeroka oferta
pożytecznego spędzenia wolnego czasu

P

lacówkaStowarzyszeniaFeNIXjużna trwałezadomowiłasięw centrum
osiedlaw Zabrzu–Zaborzu.W marcubr.minęłowłaśnie 7lat,gdyotworzyłaonaswojepodwojenietylkodlamłodszeji starszejmłodzieżyaletakżeemerytówi seniorów,którychw tejdzielnicyjestbardzodużo.
Dzięki konkretnemu wsparciu kilku
sponsorów i zaradności Prezesa Stowarzyszenia FENIX – MieczysławaRabija, wciąż rozszerza się zakres działania tej placówki. W swojej podstawowej działalności Stowarzyszenie koncentruje się na zaoferowaniu lokalnej
społeczności różnych, ciekawych form
spędzania wolnego czasu. Na przykład

dzieci i młodzież ma do dyspozycji
czysty i bezpieczny plac zabaw oraz boisko do siatkówki plażowej. W każdą
pogodną sobotę jest organizowane
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzięki temu, że placówka posiada projektor multimedialny, duży ekran oraz dobrą aparaturę nagłaśniającą często uruchamiane jest „własne kino” z atrakcyjnymi seansami filmowymi dla dzieci,
młodzieży oraz seniorów. W tym jakże cennym działaniu, Stowarzyszenie
jest wspierane przez niezawodnych
sponsorów. Jest to przede wszystkim
firma AMPER oraz Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, której
zasoby mieszkaniowe otaczają placówkę FENIXA.
–Nasządziałalnośćrozpoczęliśmy
w marcu 2012roku,która–ogólnie
mówiąc–polegaław tamtymokresie
na pracyz dziećmiw wiekuod ok. 6
do 18lat.Dziecipod fachowymokiem
opiekunówmogłytunietylkoodrobić

szkolnezadaniaaleprzedewszystkim
rozwijaćswojezainteresowania.Ponadto spędzali tu miło wolny czas
na rozrywce i zabawie. Wśród naszychbywalcówbyłotakżebardzodużodziecimieszkańcówzasobówGSM
„Luiza”,którew Zaborzuprzeważają–mówi Mieczysław Rabij. Ponieważ
od kilkulatjesteśmypozbawienidotacji z bud żet u
miasta,musieliśmyniecozmienićprofilnaszego dział an ia.
Aby się utrzymać,staramysię
zar ab iać sam i
na swoją działalność.W miesiącach letnich,
na zewnątrzuruchomiliśmy kawiarenkęletnią.Niedawnozdecydowaliśmy się otworzyć coś całorocznego–bezalkoholowąkawiarnięmiędzypokoleniową.Jejgłównąspecjalnością
są pyszne naleśniki i pizza według
oryginalnej włoskiej receptury. Naszą kawiarnianą ofertę uzupełniają
lodyznanejfirmy„BRACIAKORAL”
w różnychsmakachorazpysznamarkowawłoskakawa.Towszystkospowodowało, że zmieniliśmy nieco swój
profildziałalnościześwietlicyśrodowiskowej na …
KAFYJA Z BYFYJ A. Jest to
jedn ak nad al
miejscespotkań
i zabawyzarównodladziecijak
i dla dorosłych – dla całychrodzin.
Sala kawiarniana placówki
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Stowarzyszenia FENIX (w której pomieści się ok. 30 osób) może też być odpłatnie wynajmowana na różne okolicznościowe spotkania, np. wesela, chrzciny, komunie św., rocznice urodzin,
odczyty, prelekcje, zabawy karnawałowe itp. Kawiarnia dysponuje bowiem
pełnym zapleczem gastronomicznym.
Zarobione w ten sposób pieniądze są
w całości kierowane na cele statutowe
Stowarzyszenia FENIX.
Gwarantujemy konkurencyjne, niskiecenyi atrakcyjnemenuuzgodnionez wynajmującymsalę– stwierdza
Mieczysław Rabij. Dodatkowymnaszymatutemjestbliskiparkingdlawielusamochodów.Zapraszamyokolicznych mieszkańców, dzieci, młodzież
orazcałerodzinydo skorzystaniaz naszejoferty.
Mając na uwadze dobro dzieci, młodzieży i całej lokalnej społeczności Zaborza – Stowarzyszenie FENIX apeluje o pomoc finansową z przeznaczeniem między innymi na dalsze wyposażenie istniejącego placu zabaw o kolejne huśtawki, karuzele, trampoliny itp.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGłOSZONYCH PODCZAS WZCz
Dokończeniezestr.5

Wnioseknr 10
członka zamieszkałego przy ul.
Mikulczyckiej 4a.
1.Porozumiećsięz UrzędemMiasta
Zabrze o zrobienie drogi dojazdowej
do budynkuprzy ul.Mikulczyckiej 4i 4a,
2.Pozostawićwejściedo piwnicy
z drugiejstronybudynkuprzy ulicyMikulczyckiej 4a.

przy ul. Kalinowej 11 i ul. Kalinowej 13–na wzórzatokiśmietnikowej
zlokalizowanejprzy ul.Kalinowej 15.
Wnioseknr 2
członka zamieszkałego przy ul.
Kalinowej 11.
1.Wymienićnawierzchnięchodnika
na całejdługościbudynkuprzy ul.Kalinowej 11,
2.Spowodowaćnaprawędrogiwewnętrzneji chodnikana odcinkuod budynkuprzy ul.Kalinowej 11do skrzyżowaniaz ul.Korczoka.

Wnioseknr 11
członka zamieszkałego przy ul.
3-goMaja 37a.
Proszęo:
Wnioseknr 3
1.Wym ian ę drzwi wyjś ciow ych
członka zamieszkałego przy ul.
na podwórkoi dojściedo śmietnika, Krasińskiego 26.
2. Remont schodów w tym samym
Zwracamsięz wnioskiemo:
miejscuorazwykonaniedaszku,
1.Przebudowęistniejącychśmietni3. Odmalowanie i remont klatki ków,zadaszenieichi możliwośćichzaschodowej.
mykania.Istniejącazabudowaśmietnikówzachęcaludziz innychbudynWnioseknr 12
ków na przywożenie i wyrzucanie
członka zamieszkałego przy ul. śmiecia przedewszystkimjestogromLeszczynowej 2B.
nyproblemz osobami,którzyzałatwiaProszęo wykonanieschodów–doj- jątampotrzebyfizjologiczne,
ściez ul.Leszczynowejdo parkingu
2. Podłączenie naszego budynku
na ul.Modrzewiowej.
do siecicentralnegoogrzewaniai wykonanietermomodernizacjibudynku,
Wnioseknr 13
3.Wymianęrurwodnychw piwnicy.
członka zamieszkałego przy ul.
Szymanowskiego 4.
Wnioseknr 4
1. Wyk on ać wiat ę śmietn ik ow ą
członka zamieszkałego przy ul.
przy ul.Szymanowskiego 4i 4aoraz Kobylińskiego 2.
przy ul. 1Maja 24-30.
1.Proszęo wymianęrurwodnych
2.Wyrównaćterenpodwórkaoraz i kanalizacyjnych w całym pionie
drogędojazdowądo śmietnika.
w klatkachschodowychnr 2-10.
3.Podaćharmonogrampraczwiąza2.Proszęo wymianędrzwipiwnicznychz realizacjąsieci C.O.i termomo- nych(od stronypodwórka)w klatkach
dernizacją,takabymożnabyłozaplano- schodowychnr2-10.
waćremontymieszkańz tymzwiązane.
Jeżelibudynekprzy ul.SzymanowskieWnioseknr 5
go 4i 4aniejestobjętytermomoderniczłonka zamieszkałego przy ul.
zacją,toproszęnaso tympowiadomić. Kawika 24.
Za przyjęciem zgłoszonych wniosków
Proszęo postawieniekoszyna odpapierwszaczęść WZCz głosowała:
dypo psiewrazz tabliczkamio poza: 40, przeciw: 0.
sprzątaniupo swoimpsie.
DRugaCZęśćWZCz:
Wnioseknr 1
członka zamieszkałego przy ul.
Kalinowej 13.
Dokonaćzamknięciazatokiśmietnikowej (drzwi na klucz i zadaszenie)
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Wnioseknr 6
członka zamieszkałego przy ul.
Porzeczkowej 1.
Proszęo naprawęwłazudachowego,któryjestlichy.
Dokończenienastr.11

KOLEJNA EDYCJA
KONKuRSu NA...

Najładniejszy
balkon
i przydomowy
ogródek
Zbli ża się ko lej na – czwar ta
już – edycja konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
w zasobach GSM „Luiza”. Przypomnijmy, że celem konkursu jest uzyskanie ich estetycznego wyglądu, promocja wśród mieszkańców osiedli
dbałości o estetykę najbliższego otoczenia – zwłaszcza balkonów i ogródków przydomowych. Na str. 9 zamieszczamy Regulamin konkursu
i na jej odwrocie wzór zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie (do wycięcia).
Zachęcamy więc wszystkich tych,
którzy posiadają ukwiecone balkony lub
są twórcami i opiekują się przydomowymi „grządkami i rabatami” do wzięcia udziału w nim. Na zwycięzców czekają nagrody i okolicznościowe dyplomy. Wyniki konkursu ogłosimy jesienią br. na łamach naszego Biuletynu Informacyjnego – wraz z obszernym
serwisem zdjęciowym.
Warunkiem udziału w konkursie jest
dokonanie pisemnego zgłoszenia balkonu lub ogródka w terminie do dnia 26
lipca 2019 r. Zgłoszenia można składać
w siedzibie naszej Spółdzielni, w Zabrzu
przy ul. Wolności 412, w Administracji w Zabrzu, przy ul. Jałowcowej 20 lub
w Administracji w Rudzie Sląskiej,
przy ul. Bielszowickiej 98 – w godzinach ich pracy.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na obejrzenie balkonu, ogródka i zrobienie dokumentacji
fotograficznej. Uczestnik konkursu
wyraża także zgodę na prezentację
zgłoszonego obiektu oraz przedstawienie danych uczestnika konkursu
na stronie internetowej Spółdzielni
oraz w prasie lokalnej.
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Regulamin konkursu na „Najładniejszy
balkon lub ogródek przydomowy”
I.CeLeKONKuRSu

1. Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów oraz
ogródków przydomowych w nieruchomościach znajdujących się w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu.
2. Promocja wśród mieszkańców osiedla, dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, zwłaszcza balkonów,
ogródków przydomowych.
II.ORgaNIZatORKONKuRSu
1. Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Luiza” w Zabrzu.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a) najładniejszy balkon,
b) najładniejszy ogródek – podwórko.
III.uCZeStNICyI teRMIN
PRZePROWaDZeNIaKONKuRSu
1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni zamieszkujący w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
2. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 30 września
2019 r. Powołana Komisja Konkursowa przeprowadzi
ocenę zgłoszonych balkonów i ogródków przydomowych.
IV.tRyBZgłOSZeNIaBaLKONu
LuBOgRóDKaPRZyDOMOWegO

✁

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia balkonu lub ogródka w terminie
do dnia 26.07.2019 r.

2. Zgłoszenia można składać w Spółdzielni, Administracji Osiedla w godzinach jej pracy.
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą
na obejrzenie balkonu, ogródka, zrobienie dokumentacji fotograficznej, a także prezentację zgłoszonego
obiektu oraz przedstawienie danych uczestnika konkursu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w prasie lokalnej.
4. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy organizatora konkursu, ani członkowie komisji konkursowej.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
V.WaRuNKI
PRZePROWaDZeNIaKONKuRSu
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, jeżeli nie wpłyną zgłoszenia co najmniej 6 uczestników konkursu.
VI.ROZStRZygNIęCIeKONKuRSu
I NagRODy
1. Trzy najwyżej ocenione balkony i trzy ogródki przydomowe zostaną nagrodzone.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spółdzielni oraz w Biuletynie Informacyjnym
GSM „Luiza”.
3. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia
nagród rzeczowych oraz dyplomów zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
4. Regulamin uchwalony został i obowiązuje na czas organizowanego konkursu. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej GSM „Luiza”,
Nr 45/VII/2016 r. z dnia 2.06.2016 r.

Wymianainstalacjielektryczneji malowanieklatekschodowychw budynkuprzy ul.Sportowców 12–14w RudzieŚl.–Bielszowicach.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (86) 2019
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Karta zgłoszenia do konkursu
na „Najładniejszy balkon lub ogródek przydomowy”
Imię ……………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko ……………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………......………………………………………………………......……………………………………………………………………

Adres zgłoszonego balkonu* ……………………………………………………………………........………………………………......……………………………………………………………

Adres ogródka przydomowego* ………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………

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

* niepotrzebne skreślić

Niniejszymzgłaszamswójudziałw konkursiena „Najładniejszybalkonlubogródekprzydomowy”.
Oświadczam,żezapoznałemsięz treściąregulaminui akceptujęjegopostanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r.o ochroniedanychosobowychtekstjedn.(Dz.U.Nr 101z 2002r.poz. 926z późniejszymizmianami).

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

Podpis uczestnika

✁
Komunikat – Przypomnienie
● GSM ,,Luiza” zabrania prowadzenia kabli antenowych wewnątrz przewodów kominowych. Jest to
niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie
kable należy usunąć. W przeciwnym razie zostaną one
wycięte przez Spółdzielnię.
● Niedozwolone jest używanie butli gazowych na propan –butan w budynkach wyposażonych w instalację
gazu ziemnego.
● GSM „Luiza” zabraniaskładowania w pomieszczeniach wspólnych takich jak: strychy, pralnie, suszarnie,
korytarze piwniczne, klatki schodowe starych lub zbęd10

nych rzeczy takich jak: meble, lodówki, pralki, sprzęt
RTV, odzież, makulatura itp.
● Wystawianie tzw. gabarytów przy zatokach śmietnikowych jest dozwolone tylkona 48godzinprzed ich
planowymwywozemorazdo godz. 6.00ranow dniu
wywózki. W przeciwnym razie GSM „Luiza” jest zobowiązana do wywiezienia ww. gabarytów we
własnym zakresie. Kosztem wywozu zostanie obciążony funduszu remontowy nieruchomości z której
dokonano wywozu.
■
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGłOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZłONKÓW
Dokończeniezestr.8

Wnioseknr 7
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 81a.
Proszę o wytyczenie drogi dojazdowej do budynku
przy ul.Korczoka 81ai 81w kierunkuul.Wolności(obok
terenusklepuAldi)abyzapewnićbezpiecznydojazddla
mieszkańców. Wypowiadam się w imieniu wszystkich
mieszkańcówkorzystającychz dojazdu.WażnejestteżbezpiecznydojazdkaretkiPogotowiaRatunkowegoi bezproblemowywywózśmieci.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegoprzy ul.Kawika 9.
1. Ponownie zgłaszam wniosek o zabudowanie koszy
na śmieciw celupoprawieniaczystościprzy budynkachnależącychdo GSM„Luiza”.Proponujętęsprawęsfinansowaćz nadwyżkifinansowejSpółdzielni.
2.Zgłaszamwnioseko sukcesywneremontowaniechodników przy budynkach należących do GSM „Luiza”
z nadwyżkifinansowej.
Wnioseknr 9
członkazamieszkałegoprzy ul.Krasińskiego 30.
Zamieścićinformację(ogłoszenie)na klatceschodowej:
1.Jakieobowiązkimadozorczyni(osobasprzątająca),
2.Kiedy,tzn.ilerazyw miesiącumabyćsprzątanaklatkaschodowa,
3.Proszęo zainteresowaniesięmieszkaniemnr 1–lokatorkazmarłapółrokutemu.Mieszkaw nimjejbrat,chybaniepłaciza czynsz.Cokilkadnisątam„balangi”zakłócającespokójmieszkańców.
Wnioseknr 10
członkazamieszkałegoprzy ul.Korczoka 81a.
Proszęo wykonaniedaszkównad balkonamina 4piętrze.Jesttojedynybudynekpo termomodernizacji,który
nieposiadatakichzadaszeń–przezconiszczysięelewacjaorazbalkony.
Wnioseknr 11
członkazamieszkałegoprzy ul.DziałaczyRodła 2.
Proszęo uzupełnienienawierzchniparkinguwzdłużul.
Pordzikapoprzezwysypanietłucznia.Poprzednizostałwypłukanyprzezspływającąwodędeszczową.
Za przyjęciem zgłoszonych wniosków druga część
WZCz głosowała:
za: 36, przeciw: 0.
tRZeCIaCZęśćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegoprzy ul.Miodowej 15.
Proszęo pisemnewyjaśnienie(możebyćw naszymBiuletynie Informacyjnym), zapisu dotyczącego elementu
składowegoczynszu,którypłacimydo GSM„Luiza”.ChoBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (86) 2019
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dzio pozycję:„utrzymanienieruchomości”.Cowchodzi
w składtejpozycji?.Proszęo rozbicietejpozycjina poszczególneczęściskładowe–w rozbiciuilezłotychza m2.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegoprzy ul.Bielszowickiej 98.
1. Proszę rozwiązać problem z ciągłymi dopłatami
za zużyty gaz ziemny w mieszkaniach klatki schodowej
nr 98c.Proszęzainstalowaćlicznikigazuosobnodlakażdegomieszkania.Dwalatapod rządbyłapetycjamieszkańcówdo Spółdzielnii niemakonkretnegorozwiązania,
2.Doprowadzićdo porządkudojściedo klatekschodowych,wyrównaćupadłośćpłyti krawężników,
3.Wyrównaćterenmiędzybudynkaminr 98di nr 100oraz
budynkiem przy ul. Piernikarczyka 2. Występują tam
dziury,upadłościi nierówności.Należyzabronićna tym
miejscuparkowaniasamochodówdostawczych.Uwzględnićw znakachdrogowych,żezakazparkowaniadotyczy
takżemieszkańców.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegoprzy ul.Sportowców 14.
Prosimyo zabudowaniew budynkuprzy ul.Sportowców 14poręczyz parterudo piwnicw pomieszczeniupiwnicznym.Z pomieszczeniategokorzystająprzeważnielokatorzystarsido przynoszeniaopałuz piwnicdo mieszkań,
copowodujeczęstepotknięciai upadki.Prosimyo uwzględnienienaszejprośby,korzystającz faktuodbywającegosię
terazw tymbudynkuremontu.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegoprzy ul.Chroboka 10.
Wykonaćdociepleniebudynkuorazinstalacjęcentralnegoogrzewaniaw budynkuprzy ul.Chroboka 8i 10.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegoprzy ul.energetyków 21.
Proszęo remontśmietnikatak,abymożnabyłogozamykaćz powoduwielokrotnychpodpaleń.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegoprzy ul.Ks.Niedzieli 59-59F.
Proszę o zabudowanie domofonów elektronicznych
w budynku,przy ul.Ks.Niedzieli 59-59forazzabudowaniew nimbalkonów.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegoprzy ul.Bielszowickiej 98.
1.Wnioskujęo naprawieniepodjazdudo wózków,
2.Wymianęrynnynad zadaszeniemdo wejściado klatkischodowej.Przed wejściemdo niejw dnideszczowestoi
woda.
Za przyjęciem zgłoszonych wniosków trzecia część
WZCz głosowała:
za: 27, przeciw: 0.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFORMatORgSM„LuIZa”
górniczaSpółdzielniaMieszkaniowa
„Luiza”
41-800Zabrze,ul.Wolności412
tel.:322786712÷13,fax:322782365
godzinypracy:
poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ważnenumerytelefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43
telefonawaryjny: 508 091 556
czynnyponiedziałek–piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty,niedzielei świętaczynny
w godz. 7.00-22.00.
administracje:
Zabrzeul.Jałowcowa20,
tel.322711894
Rudaśląskaul.Bielszowicka98,
tel.322401197

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. kulisty model Ziemi. 6.
najwyższy organ Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”. 9. miarowość ruchów. 10. szklanka w sadzie. 11. czworo na korcie. 12. porusza
żuchwę. 15. pasmo górskie. 18. miara
gruntu. 21. karteczka od listonosza. 22. nabyta skłonność. 23. marka
opon. 24. kryminalny pierwiastek. 25.
faza wyścigu. 28. mała Iwona. 32. nogi zająca. 34. nasze miasto. 35. nadrzeczna gleba. 36. magazyn. 37. beksa. 40. pełzak. 43. rodzaj włóczni. 46.
łąka w zakrętach wijącej się rzeki. 47.
przynosowe jamy. 48. paka. 49. antyczny motyw dekoracyjny. 50. materiał wybuchowy.
Pionowo: 2. nasza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 3. Hill, popu-

larny komik telewizyjny. 4. praktyka
adepta. 5. ryba miękławka. 6. lejce. 7.
dawna hazardowa gra w karty. 8. zamek błyskawiczny. 13. propozycja
do przegłosowania na Walnym. 14.
i w kopalni i wzdłuż ulicy. 15. strona
ujemna. 16. córka puszczyka. 19. rachunek bankowy. 20. najstarsza era
w dziejach Ziemi. 26. teraz, zielona
na łące. 27. rzadki sokół. 29. kursuje
w bloku. 30. sprzęt w erce. 31. jaszczurka z kolcami. 32. cykl posiedzeń. 33. leczniczy kompres. 37. panna na ślubnym kobiercu. 38.
jednomyślność. 39. nowy w zawodzie. 41. podziemny pociąg. 42. śmietnikowe na naszych osiedlach. 44. Śląska koło Zabrza. 45. z tlenem w parze.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.
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Punktykasowe:
Zabrze, ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Rudaśląska,ul.Floriana9/4,
poniedziałek-piątek: 10.00-16.00
Rudaśląska,ul.Kokota140,
poniedziałek-piątek: 9.00-16.30
Rudaśląska–Halemba,ul.Solidarności 22
poniedziałek: 7.45-16.30,
wtorek-czwartek: 7.45-15.30,
piątki: 7.00-15.00.

IStOtNeteLeFONy:
● 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

