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Zmianyw statucie
GSM„Luiza”
Zgodniez uchwałąnr 7/2011przyjętąprzezWZCzw czerwcubr.,SądRejonowyGliwicach X WydziałGospodarczyKRSzarejestrowałzmianyw statucieGSM„Luiza”.Międzyinnymizmianieuległatreśćpar. 11statutuna mocy
któregoz dniem 14.09.2011r.wartość
udziałówczłonkowskichuległaobniżeniui wynosiobecnie 2x 500 zł–w sumie 1000 zł. Natomiastwysokośćwpisowegojestobligatoryjnieustanowiona
przezSejm.Odpowiadaona¼minimalnegowynagrodzeniaza pracęo którym
mowaw ustawiez dn. 10.10.2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U.nr 200poz. 1679orazz 2004r.
Dz.U.nr 240poz. 2407).Na dzieńdzisiejszywpisowewynosi 346,50 zł.

OdbyłosięWalneZgromadzenieCzłonkówGSM„Luiza”w częściach

Rzeczowadebata
osprawachnaszej
Społdzielni
W dniach 15-29czerwcabr.odbyłosię
Walne Zgromadzenie Członków naszej
Spółdzielni.W sumiew dziewięciuczęściachWZCzwzięłoudział 389członków.
Spośróduczestnikówzebrań,prawie 86
osóbuczestniczyłow pracachPrezydium
i KomisjiposzczególnychczęściWZCz.
Na podkreśleniezasługujedemokratycznyprzebiegzebrańorazwpływna nasze
spółdzielcze sprawy szerokiego grona
członków.
Rzeczowa debata o sprawach naszej
Spółdzielniprzyniosłakilkadziesiątwniosków,którychrealizacjarozpoczęłasięniemalnazajutrzpo WZCz.W efekciezaledwiew ciągudwóchmiesięcyudałosię

wielezezgłoszonychwnioskówjużzrealizować. Szczegółowy wykaz zgłoszonych wniosków i ich realizację (stan
na 5.09.br.)zamieszczamyna str.4.
UczestnicyWZCzpozytywnieocenili
pracę Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
Z przedstawionych sprawozdań Rady
Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni oraz
sprawozdania finansowego za 2010 r.
jednoznaczniewynika,żeGSM„Luiza”
jestprawidłowonadzorowanai zarządzana.Potwierdzajątotakżewynikikontroli
zewnętrznej(badaniebilansuprzezbiegłegorewidenta).Jakwynikaz przedłożonego sprawozdania finansowego, finanse
GSM„Luiza”sąprawidłowozarządzane.

Cototakiego
-zyskSpołdzielni?

Porządekobrad
WalnegoZgromadzenia
Członków
GSM,,Luiza”
wczęściach
WalneZgromadzenieprzyjęłonastępującyporządekobrad:
1.OtwarcieZebraniaprzezczłonkaRadyNadzorczejGSM„Luiza”.
2.WybórPrezydiumZebraniaw składziePrzewodniczący,Sekretarzi dwóchAsesorów.
3.PrzyjęcieporządkuobradWalnegoZgromadzeniaCzłonków
w częściach.
4.StwierdzenieprawidłowościzwołaniaWalnegoZgromadzeniaCzłonkóww częściachorazjegozdolnoścido podejmowaniauchwał.
5.WybórKomisjiSkrutacyjnej,Wnioskowej.
6.SprawozdanieRadyNadzorczejz działalnościza rok 2010.
7.Spraw ozd an ie Zar ząd u z dział aln oś ci GSM „Lui za”
za rok 2010.
8.SprawozdaniefinansoweGSM„Luiza”za rok 2010,wraz
z przedstawieniemopiniibiegłegorewidentaz przeprowadzonegobadania.
9.Dyskusjanad sprawozdaniami.
10.Podjęcieuchwał:
●w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2010,
●w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościZarząduza rok 2010,
●w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2010,
●w sprawiepodziałuzyskuza rok 2010,
●w spraw ie udziel en ia abs ol ut or ium Zar ząd ow i za
działalnośćwroku2010,
●w sprawiezatwierdzeniazmianw Statucie,
●w sprawiezbycianieruchomościgruntowych.
11.Wolnewnioski,zapytania–dyskusja.
12.Zamknięcieobrad.
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PodczasniedawnychzebrańWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”przedstawionosprawozdaniefinansowewraz
z wynikiemfinansowymza 2010r.
Zgodniez UchwałąWZCzzyskbruttow wysokości: 4 390 436,69
złpo pomniejszeniuo należnypodatekdochodowyw wysokości: 394 701,00złprzeznaczonow następującysposób:
–zasileniefunduszuzasobowego: 1 000 000,00 zł,
–zasileniefunduszuremontowego: 2 000 000,00 zł,
–wydatkizwiązanez eksploatacjąi utrzymaniemnieruchomościw częścidotyczącejczłonkówSpółdzielni: 995 735,69 zł.
Wieleosóbpyta,czyna wypracowanyzyskmająwpływczynszeza lokalemieszkalne?
Otóżzgodniez art. 6ust. 1ustawyo spółdzielniachmieszkaniowychz 2000roku(z późniejszymizmianami)różnicamiędzykosztamieksploatacjii utrzymaniadanejnieruchomości,
a przychodamiz opłatzwiększaodpowiedniokosztylubprzychodyutrzymaniatejnieruchomościw rokunastępnym.Zysk
natomiaststanowinadwyżkęprzychodównad kosztami,aledotyczytylkowłasnejdziałalnościgospodarczej.Zgodniez art.
5ust. 2ww.ustawymożeonbyćprzeznaczonyna pokryciewydatkówzwiązanychz eksploatacjąi utrzymaniemnieruchomościw częścidotyczącejczłonkówSpółdzielni.
Do dochodówz własnejdziałalnościgospodarczejnależą:
–dochodyzesprzedażynieruchomości,
–odsetkina lokatachbankowych,
–dochodyz lokaliużytkowych.

Wynajemczęściwspólnychczyli…

Dodatkowyprzychód
dlanieruchomości
W nieruchomościachnaszejSpółdzielniwystępujątzw.częściwspólnedo którychnależą:korytarze,piwnicei strychy.Nie
zawszesąonepotrzebnemieszkańcom.Dlategoza zgodąwiększościmieszkańców(w tymwszystkichmieszkańcówposiadających odrębną własność lokalu mieszkalnego) są one
wynajmowaneza określonąodpłatnością.
Przychodyz wynajmusąksięgowanena koncienieruchomościi w tensposóbpowiększająjejfunduszremontowy.

Komunikat
Na prośbęmieszkańcówGSM„Luiza”przypominamydni
i godzinyotwarciakasAgencjiBankowejMONETIA.
Punktkasowyw Zabrzu,mieszczącysięw budynkuadministracjiprzy ul.Wolności 412 czynnyjestw poniedziałki w godz. 8.00 – 16.45, a we wtork i i środ y
w godz. 7.30–15.15.
W czwartkii piątkikasajestnieczynna.
Punktkasowyw Zabrzu,mieszczącysięw budynkuadministracjiprzy ul.Jałowcowej 20czynnyjestw poniedziałkiw godz. 8.00–16.45,a wewtorki,środy,czwartkii piątkiw godz. 8.00–15.00.
Punktkasowyw RudzieŚląskiejprzy ul.Bielszowickiej 98
czynnyjestw poniedziałkiw godz. 8.00–17.00,a wewtorki,środy,czwartkii piątkiw godz. 8.00–15.00.
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Protokółzobrad

WalnegoZgromadzeniaCzłonków
GSM„Luiza”w Zabrzu
w częściach 15-29.06.2011r.(Fragmenty)
I.Zgodniez art. 38§ 1, 2orazart. 39§ 1
ustawyz dnia 16.09.1982r.PrawoSpółdzielcze,w związkuz art. 8ˆ3pkt 1ustawyz dnia 15.12.2000r.o spółdzielniach
mieszkaniowychw dniach15-29.06.2011
r.odbyłosięWalneZgromadzenieCzłonkówGórniczejSpółdzielniMieszkaniowej
„Luiza”w Zabrzuw częściach.
W obradachuczestniczylizwołującyposiedzenieczłonkowieZarządu:
1.PrezesZarządumgrinż.Waldemar
Chwist
2. V-ce Prezes Zarządu mgr Sabina
Mick.
ObradyposzczególnychczęściWalnegoZgromadzeniaotwieraliCzłonkowie
RadyNadzorczeji tak:
Obradypierwszej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.JerzyMuc.
Obradydrugiej częściWalnegoZgromadzenia otwierał p. Wojciech Konieczny.
Obradytrzeciej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.JerzyMuc.
Obradyczwartej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.MarianMazur.
Obradypiątej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.JerzyMuc.
Obradyszóstej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.JerzyMuc.
Obradysiódmej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.MarianMazur.
Obrady ósmej częściWalnegoZgromadzeniaotwierałp.JerzyMuc.
Obrady dziewiątej części Walnego
Zgromadzeniaotwierałp.JózefMiernik.
II. Każdaz częściWalnegoZgromadzeniaCzłonkówwybrałaswojePrezydium.
Od redakcji. W sumie w pracach Prezydium poszczególnych części WZCz uczestniczyło 36 członków naszej Spółdzielni.
III. Nad przyjęciemporządkuobrad
WalnegoZgromadzeniagłosowałoogółem:uprawnionych: 389,za: 306,przeciw: 31,wstrzymałosię: 49.
IV. Każdaz częściWalnegoZgromadzeniawybrałaswojąKomisjęSkrutacyjną
orazWnioskową
Od redakcji. W sumie w pracach ww.
Komisji WZCz uczestniczyło 50 członków
naszej Spółdzielni.
V. W WalnymZgromadzeniuCzłonków
w częściachudziałwzięło 389 uprawnio-

nychdo głosowaniana ogólnąliczbę 2121
członków.
Na podstawiepostanowieńwynikających z art 8ˆ3 pkt 6 ustaw y
z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. 2003 Nr 119
poz. 1116)oraz§ 85i 86StatutustwierdzonoprawidłowośćzwołaniaWalnego
Zgromadzeniaw częściacha takżejego
zdolnośćdo podejmowaniauchwał.
VI. Na poszczególnychczęściachWalnegoZgromadzeniaprzedstawionezostały: sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczeji Zarząduza rok 2010,sprawozdanie finansowe za rok 2010 wraz
z opiniąbiegłegorewidentaz przeprowadzonegobadania.Nad sprawozdaniamiodbyłysiędyskusje.
VII. Przewodniczący Prezydium poszczególnychczęściWalnegoZgromadzenia wystąpili z wnioskiem o podjęcie
uchwałw następującychsprawach:
◗ zatwierdzeniasprawozdaniaz działaln oś ci Rad y Nadz orc zej za
rok 2010,
◗ zatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościZarząduza rok 2010,
◗ zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza rok 2010,
◗ podziałuzyskubruttoza rok 2010,
◗ udzieleniaabsolutoriumZarządowi,
◗ zatwierdzeniazmianw Statucie,
◗ zbycia nieruchomości gruntowych.
Na poszczególneuchwałyczłonkowie
głosowaliw głosowaniujawnymw następującysposób:
1.UchwałaNr 1/2011 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalności
RadyNadzorczejza rok 2010:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 249,
przeciw: 111,wstrzymałosię: 29.Uchwałęprzyjęto.
2.UchwałaNr 2/2011 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalności
Zarząduza rok 2010:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 235,
przeciw: 119,wstrzymałosię: 35.Uchwałęprzyjęto
3.UchwałaNr 3/2011 w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2010:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 248,
przeciw: 114,wstrzymałosię: 27.Uchwałęprzyjęto.
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4.UchwałaNr 4/2011 w sprawiepodziałuzyskubruttow kwocie 4 390 436,69 zł:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 271,
przeciw: 91,wstrzymałosię: 27.Uchwałęprzyjęto.
5.UchwałaNr 5/2011 w sprawieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Prezesowimgrinż.WaldemarowiChwist
za działalnośćw roku 2010:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 224,
przec iw: 126, wstrzym ał o się: 39.
Uchwałęprzyjęto.
6.UchwałaNr 6/2011 w sprawieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu
V-cePrezesmgrSabinieMickza działalnośćw roku 2010:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 255,
przec iw: 100, wstrzym ał o się: 34.
Uchwałęprzyjęto.
7.UchwałaNr 7/2011 w sprawiewprowadzeniazmianw StatucieSpółdzielni:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 300,
przeciw: 40,wstrzymałosię: 49.Uchwałęprzyjęto.
8. Uchwała Nr 8/2011 w sprawie
w sprawiezmianStatutu–organySpółdzielni, gospodarka finansowa Spółdzielni:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 213,
przeciw: 105,wstrzymałosię: 71.Brak
wymaganejwiększościgłosów–Uchwałynieprzyjęto.
9. Uchwała Nr 9/2011 w sprawie
w sprawiezmianStatutu–przekształceniaprawdo mieszkań:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 214,
przeciw: 101,wstrzymałosię: 74.Brak
wymaganejwiększościgłosów–Uchwałynieprzyjęto.
10.UchwałaNr 10/2011 w sprawiezbycianieruchomościgruntowych:
Ogółem:uprawnionych: 389,za: 268,
przeciw: 53,wstrzymałosię: 68.Uchwałęprzyjęto.
VIII. Uczestniczący w poszczególnychczęściachWalnegoZgromadzenia
członkowieGSM„Luiza”zgłosiliw sumiekilkadziesiątwniosków.Ichwykaz
oraz realizacja zostały przedstawione
na str.4w artykulept.Wykazwniosków
zgłoszonychpodczasWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”w częściachw dniach 15-29.06.2011r.i ichrealizacja.
(Stan realizacji na dzień 5.09.2011 r.)
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Wykazwnioskówzgłoszonych
w czasieWalnegoZgromadzeniaCzłonków
GSM„Luiza”w częściach
w dniach 15÷ 29.06.2011r.
Stanrealizacjina dzień 5.09.2011r.
Podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia sność i mają wpływ na realną wartość rynkową tych nieruchoCzłonkówGSM„Luiza”członkowienaszejSpółdzielnizgłosili mości”.
następującewnioski:
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3.
PIeRWSZa CZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodby2.Wniosekw sprawiezamontowaniaczasowychwyłączników
łasię 15.06.2011r.:
na klatkachschodowychw budynkachprzy ul. 1-goMajaoraz
1.Wniosekw sprawiewystosowaniepismado UrzęduMiej- Gen.deGaulle’a.
skiegow Zabrzudot.wpływuruchusamochodowego(dużych
Odp. Brak środków finansowych na kontach funduszu remonpojazdów ciężarowych, TIR-ów na wstrząsy w budynkach towego ww. nieruchomości uniemożliwia realizację ww. wnioprzy ul.Gen.deGaulle’a.W lokalachmieszkalnych,korytarzach sków w najbliższym czasie. Ujemny stan konta na funduszu reww.budynkówwystępująlicznespękania,cowpływana obni- montowym ww. nieruchomości wynosi kilkaset tysięcy zł.
żenierynkowejwartościww.nieruchomości.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
3.Wniosekw sprawienaprawyelewacjibudynkuorazwymianęokienna klatkachschodowychprzy ul.G.deGaulle’a 28.
Odp. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że elewacja w kilku miejscach nieruchomości (nr od 24 do 30a) wymaga uzupełnienia. Wniosek zostanie zrealizowany po zgromadzeniu środków finansowych na funduszu remontowym. Stan konta funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gen. de Gaulle’a 2430a jest ujemny i wynosi -63 241 zł.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
4.Wniosekw sprawiewprowadzeniana stronieinternetowej
adresue-mailorazo usprawnieniefunkcjonowaniacentralitelefonicznejw siedzibieSpółdzielni.
Odp. Adres e-mail GSM „Luiza” jest podany na końcu rubryki teleadresowej, na ostatniej stronie Biuletynu Informacyjnego
naszej Spółdzielni. Centrala telefoniczna spełnia wszelkie normy przewidziane w Prawie Telekomunikacyjnym. Szczegółowy
wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych GSM „Luiza” jest umieszczony na ostatniej stronie
w każdym wydaniu Biuletynu Informacyjnego naszej Spółdzielni. Ponadto w książeczkach opłat czynszowych i za wodę jest wykaz telefonów do GSM „Luiza”.

Odp. Zarząd GSM „Luiza” 20.07. br. wystosował w powyższej sprawie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu w którym
czytamy m.in: „Podpisując się pod wnioskiem mieszkańców ww.
nieruchomości, Zarząd GSM „Luiza” wnosi o wyeliminowanie
z ruchu kołowego na ww. ulicy samochodów ciężarowych o nośności powyżej 3,5 ton – poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania drogowego.
Dalsze utrzymywanie obecnego stanu rzeczy, może spowodować wystąpienie mieszkańców z roszczeniami wobec Gminy Zabrze o naprawę szkód o których mowa wyżej. Szkody te dotyczą
bowiem mieszkań, które w większości stanowią już prywatną wła4
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do końca 2011 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10
latach od ostatniego malowania.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
11.Wniosekw sprawiewymianydrzwiwejściowychdo klatkischodowejw budynkuprzy ul.Szymanowskiego 4a.
Odp. Stan konta na funduszu remontowym ww. nieruchomości jest ujemny i wynosi -14 460 zł. W wyniku przeprowadzonej
wizji lokalnej stwierdzono, że stan drzwi wejściowych jest zadawalający i nie ma potrzeby ich natychmiastowej wymiany.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3

Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
5.Wniosekw sprawiewykonaniakominówwentylacyjnych
przy ul. 3-go Maja bez uwzględniania sprzeciwu większości
mieszkańcówbudynku.
Odp. Na ww. inwestycję jest konieczna zgoda większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
6.Wniosekw sprawiezłejjakościwykonanegoremontudachuorazschodówwejściowychdo piwnicy.(dotyczybudynku
przy ul.DeGaulle’a 26a).
Odp. Usterki dachu zostały usunięte. Schody do piwnicy zostaną wykonane do końca października 2011 r. w nowej technologii, tak jak w budynku przy ul. De Gaulle’a 30a.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
7.Wniosekw sprawiewykonaniacentralnegoogrzewaniaw budynkuprzy ul.Mikulczyckiej 4.
Odp. Zarząd GSM „Luiza” wystąpi z pismem do ZPEC o określenie możliwości podłączenia tej nieruchomości do nitki ciepłowniczej oraz o wykonanie przez ZPEC wymiennikowni. Po uzgodnieniach z ZPEC, Spółdzielnia wykona wewnętrzną instalację
c.o. Ponieważ ww. nieruchomość posiada obecnie ujemny stan
konta funduszu remontowego w wys. -45 104 zł. realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa po zgromadzeniu na ww. funduszu odpowiednich środków finansowych.
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
8.Wniosekw sprawieodbioruschodówwejściowychdo budynkuprzy ul.Gen.deGaulle’a 16.
Odp. W ww. sprawie są prowadzone rozmowy z wykonawcą
remontu schodów wejściowych do ww. nieruchomości w celu przystosowania ich do końcowego odbioru
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
9.Wniosekw sprawieprzywróceniacentralnegoogrzewania
w piwnicybudynkuprzy ul.Heweliusza 34.
Odp. Wniosek jest możliwy do zrealizowania pod warunkiem
zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości przy ul. Heweliusza (tj. od nr 22 do nr 34).
Głosowało: 35uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3
10.Wniosekw sprawiewykończeniaschodów,wymianęokien
na klatceschodowejorazdrzwiwejściowycha takżemalowanieklatkiw budynkuprzy ul.Gen.deGaulle’a 14.
Odp. W sprawie wykończenia schodów – patrz pkt. 8. W sprawie wymiany okien: stan konta na funduszu remontowym nieruchomości przy ul. De Gaulle’a 12, 14, 16 jest ujemny i wynosi
-241 210 zł co nie pozwala na wymianę okien. Mimo, że fundusz
remontowy jest ujemny, klatka schodowa będzie pomalowana
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DRUGa CZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodbyła
się 16.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawieremontuelewacjibudynkuprzy ul.Korczoka 73.
Odp. Ww. nieruchomość posiada dodatni stan konta funduszu
remontowego w wys. +742 zł. Remont elewacji ww. budynku będzie możliwy po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
2.Wniosekw sprawiewyrównanianawierzchnipodwórkaoraz
wymianydrzwii okienw klatceschodowejbudynkuprzy ul.Krasińskiego 26.
Odp. Wyrównanie nawierzchni nie jest obecnie konieczne. Nawierzchnia była wyrównywana w poprzednich latach. Brak środków finansowych na zrealizowanie wymiany drzwi i okien
w klatce schodowej. Ww. nieruchomość posiada ujemny stan konta funduszu remontowego w wys. -91 113 zł.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
3.Wniosekw sprawiepomalowaniaklatkischodowej,wymianyokieni drzwiwejściowychw klatceprzy ul.Kobylińskiego 7.
Odp. Mimo, że fundusz remontowy jest ujemny, tj. -63 207 zł.
klatka schodowa będzie pomalowana do końca 2011 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10 latach od ostatniego malowania. Wymiana okien i drzwi wejściowych w klatce schodowej będzie możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków
finansowych na funduszu remontowym.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
4.Wniosek(dotyczybudynkuprzy ul.Korczoka 91)w sprawiewymianydrzwiwejściowych,pomalowanienieestetycznych
fragmentówścian,którepozostałypo ściągnięciustarychskrzynekna listy,zawieszeniewewnątrzklatkischodowejpojemnikana gazetkireklamoweorazo zwrócenieuwagifirmiesprzątającej,abydokładniejsprzątałaklatkęschodowąna wszystkich
piętrachi wywiązywałasięz umowyzawartejzeSpółdzielnią
w tymzakresie.
Odp. 1. W sprawie wymiany drzwi wejściowych:Ponieważ budynek jest przewidziany do termomodernizacji, drzwi wejściowe zostaną wymienione podczas ww. prac.
2. Klatka schodowa była malowana w lipcu 2004 r., dlatego
wysłano pismo do firmy ściągającej ww. skrzynki o pomalowanie fragmentów ściany. Stan konta funduszu remontowego ww.
nieruchomości wynosi +18 811 zł.
3. Pojemniki na gazetki reklamowe zostały zawieszone.
4. W sprawie dokładnego sprzątania klatek schodowych,
w dniu 23.08.2011 r. wysłano do firmy JOKER stosowne pismo.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
5.Wniosekw sprawiewykonaniaparkinguprzy ul.Janika 21.
Odp. Stan konta na funduszu remontowym wynosi +17 636 zł.
Wykonanie parkingu nie jest możliwe ponieważ GSM ,,Luiza”
nie jest właścicielem terenu.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
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Odp. Stosowny wniosek musi być rozpatrzony na każdej części Walnego Zgromadzenia Członków, dlatego zostanie umieszczony w porządku obrad przyszłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8.

6.Wniosekw sprawiepostawieniaznakuzakazuwjazduz zastrzeżeniem:„Nie dotyczy mieszkańców ul. Korczoka nr 75 i 77”.
Odp. Stan konta na funduszu remontowym obu ww. nieruchomości wynosi łącznie +23 866 zł. Ww. znak drogowy zostanie ustawiony do końca października 2011 r.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
7.Wniosekw sprawieremontudrógwewnętrznych,wykonanieparkinguw miejscuwyburzonegobudynkuprzy ul.Małgorzaty-Mikołowskiej.
Odp. Wykonano remont dróg wewnętrznych w miejscach najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych. Natomiast wskazane miejsce na wykonanie parkingu nie jest własnością GSM „Luiza”.

Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
8. Wniosek w sprawie docieplenia budynku, posadzenie
drzewekna skwerzeod ul.Wolności 380.
Odp. Posadzenie jest bezzasadne, ponieważ na skwerze jest
już dużo drzew. Stan konta na funduszu remontowym ww. nieruchomości jest ujemny i wynosi -1598 zł. Po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości, będzie możliwe wykonanie jej termomodernizacji.
Głosowało: 34uprawnionych,za: 26,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8
9.Wniosekw sprawiewykreśleniaz rejestruczłonkówSpółdzielniPanaKrzysztofaMalanowskiego.
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TRZeCIaCZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodbyłasię 17.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawiewykonaniaśmietnikaprzy ul.Korczoka 59i 61i usunięciegosprzedgaraży.Przywrócenieinstalatorówi pozostałychfachowcówdo Spółdzielni.
Odp. Śmietnik zostanie usunięty z obecnego miejsca i wykonany do końca bieżącego roku. Nowy śmietnik zostanie zlokalizowany przy posesji nr 61. W związku z restrukturyzacją zatrudnienia w GSM „Luiza”, wymienieni we wniosku pracownicy zostali przekazani do firmy zewnętrznej.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
2.Wniosekw sprawieremontuparkingówosiedlowychoraz
dziurw asfalcie–dot.ul.Kawika 24.
Odp. Remonty osiedlowych parkingów zostały już wykonane.
Natomiast w sprawie wymienionych we wniosku dziur w asfalcie jezd ni przed bu dyn ka mi przy ul. Ka wi ka skie ro wa no 24.08.2011 r. pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu – ponieważ drogi wewnętrzne przy ww. nieruchomościach należą
do Gminy Zabrze.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
3.Wniosekw sprawieuzupełnienialamperiipo wymianieskrzynekpocztowychprzy ul.Korczoka 59e,zgłoszeniado Urzędu
Miejskiegow Zabrzulikwidacjitablicyogłoszeńprzy ul.Korczoka 59elubjejodnowęorazo wykonanienowegośmietnika
zamykanegona kluczdlablokuprzy ul.Korczoka 59e.
Odp. Wysłano pismo do firmy ściągającej ww. skrzynki
z wnioskiem o pomalowanie fragmentów ściany. W sprawie likwidacji lub odnowy tablicy ogłoszeń, wysłano w sierpniu br. stosowne pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Sprawę śmietnika wyjaśniono w odpowiedzi na wniosek nr 1. Stan konta na funduszu remontowym ww. nieruchomości jest ujemny i wynosi 589 103 zł.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
4.Wniosekw sprawiewykonaniaogrodzeniatrzepakaz palikówi łańcuchaprzy ul.Kawika 26orazobciążeniemieszkańców zajmujących jedno lub dwa pomieszczenia piwniczne
orazsuszarnieopłatączynszową.
Odp. Wykonanie ogrodzenia nie jest możliwe ze względu na potencjalne zagrożenie wypadkiem dla użytkowników trzepaka.
W sprawie obciążenia opłatą czynszową mieszkańców zajmujących więcej niż jedno pomieszczenie piwniczne lub inne (np. wózkownia, pralnia lub tp.) – obecnie jest w trakcie realizacji wizja lokalna, aby ustalić kto jakie pomieszczenia faktycznie użytkuje. Po tych ustaleniach pomieszczenia te muszą zostać zwolnione tak, aby mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości – lub też (za zgodą większości mieszkańców)
zostaną wynajęte za określoną opłatą. Przychód z takiego wynajmu zasili fundusz remontowy tej nieruchomości.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
5.Wniosekw sprawiepodjęciainterwencjidotyczącejwykonaniaświatełdrogowychna ulicachKorczoka–Kawika–Wyciskaorazpostawieniaznakuzakazuparkowaniasamochodów
na trawnikachprzed budynkiemprzy ul.Korczoka 57.
Odp. W sprawie wykonania świateł drogowych jw. ponownie
wystosowano (23.08.2011 r.) pismo do Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. Wcześniej wysłano pismo do UM w Zabrzu (16.08.2010
r.) na które otrzymano odpowiedź, że miasto nie ma pieniędzy
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stawiony, ponieważ dotyczyłby powszechnie znanego zakazu parkowania na trawnikach.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
6.Wniosekw sprawiezakazuwynajmowaniamieszkańpracownikomfirmw budynkuprzy ul.Korczoka 57bz uwagina uporczywenaruszanieprzeznichzasadwspółżyciaspołecznego,nieprzestrzeganieciszynocnejorazregulaminuporządkudomowego.
Odp. Wizja lokalna i wywiad środowiskowy nie potwierdziły
zarzutów zawartych w ww. wniosku.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
7.Zapytanie:czymożnauwzględnićw porządkuobraddyskusję
przed głosowaniemnad uchwałamidotyczącymizmianw statucie.
Odp. Jak wynika z wieloletniego doświadczenia oraz ze względów organizacyjnych, najlepiej sprawdza się w praktyce dotychczasowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSM
„Luiza” w częściach.
8. Wniosek w sprawie zabudowania progu zwalniającego
na drodzedojazdowejdo nowobudowanychgaraży,przy budynku,ul.Korczoka 61.
Odp. Ponieważ droga nie należy do GSM „Luiza”, w ww. sprawie zainteresowane osoby powinny wysłać pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Głosowało: 52uprawnionych,za: 32,przeciw: 3,wstrzymałosię: 17
CZWaRTaCZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodbyłasię 20.06.2011r.:
1.Mieszkańcybudynkuprzy ul.Chroboka 7złożyliwniosek
o remontkominaprzy ul.Chroboka 7/4.
Odp. W celu sprawdzenia stanu komina, przeprowadzono wizję lokalną. W jej wyniku, stwierdzono, że komin wymaga remontu, który zostanie wykonany do końca października 2011 r.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
2.Mieszkańcybudynkówprzy ul.Chroboka 8i 10złożyliwnioseko wymianęokienna klatceschodowejorazprześwietlenie
drzewod stronyulicyi podwórka.
Odp. W celu sprawdzenia stanu okien, przeprowadzono wizję
lokalną. W jej wyniku, stwierdzono, że nie ma potrzeby natychmiastowej wymiany okien. Zostaną one wymienione po zgromadzeniu środków finansowych na funduszu remontowym (stan konta na funduszu remontowym ww. nieruchomości jest ujemny i wynosi -23 156 zł.). Prześwietlenie drzew zostanie wykonane w porze jesiennej bieżącego roku.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
3.Mieszkańcybudynkówprzy ul.Chroboka 1i 3złożyliwnioseko prześwietleniedrzew.
Odp. Prześwietlenie drzew zostanie wykonane w porze jesiennej bieżącego roku.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
4.Mieszkańcyz ul.Jankowskiego 12a/9złożyliwniosekdotyczącywpływówi wydatkówSpółdzielniorazcorocznegorozliczaniajejdziałalności.
Odp. Corocznie, podczas Walnego Zgromadzenia Członków
GSM „Luiza” w częściach jest przedstawiane sprawozdanie finansowe za miniony rok. Ponadto corocznie jest wykonywane
przez biegłego rewidenta badanie bilansu GSM „Luiza”.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
5.Wniosekw sprawiepomalowaniaklatkischodowejprzy ul.
Bielszowickiej 98d.
Odp. Mimo, że fundusz remontowy jest ujemny i wynosi
-562 541 zł. klatka schodowa będzie pomalowana do końca 2011
roku. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10 latach
od ostatniego malowania.
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Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
6.Wniosekw sprawiezagospodarowaniaterenupod parking
samochodowyprzy ul.Bielszowickiej 96d.
Odp. Pomimo, że teren ten nie należy do GSM „Luiza”, Zarząd
naszej Spółdzielni wystosował pismo do właściciela terenu tj. Kompanii Węglowej SA z prośbą o wybudowanie ww. parkingu.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
7.Wniosekw sprawiepodziałuZarząduGSM„Luiza”na dwa:
jedenzajmującysięzasobamimieszkaniowymiw Zabrzua drugi
zasobamimieszkaniowymiw RudzieŚl.(każdemiastoosobno).
Odp. Brak uzasadnienia ekonomiczno-finansowego (podwojenie kosztów zarządu) dla rozwiązania proponowanego w ww.
wniosku.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
8.MieszkańcyulicJankowskiego,Paderewskiegoi Bielszowickiejzwrócilisięz prośbądo PrezesaZarząduGSM„Luiza”
o zwrócenieuwagipracownikomSpółdzielnio grzeczniejszetraktowaniepetentów.
Odp. Przeprowadzono stosowne rozmowy z pracownikami Spółdzielni, którzy mają bezpośredni kontakt z interesantami.
9.Mieszkańcyul.Paderewskiego 17zwrócilisięz prośbąo wyjaśnienieogłoszeniazamieszczonegona klatceschodowej.
Odp. Ogłoszenie o stanie zaległości w opłatach czynszowych
w nieruchomości jw. i opłat za wodę zostało zamieszczone na życzenie mieszkańców.
10.Wniosekw sprawiewykonaniapracremontowychw piwnicyprzy ul.Bielszowickiej 93b.
Odp. Przeprowadzono wizję lokalną podczas której m.in. stwierdzono braki w izolacji rur. Wykonawca ma usunąć ww. braki
do końca 2011 r.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
11. Wniosek w sprawie wyznaczenia w Spółdzielni osoby
do kontrolijakościwykonanychrobótremontowych.
Odp. W naszej Spółdzielni kontrolą jakości wykonywanych robót remontowych zajmują się technicy rejonu a w zakresie robót inwestycyjnych (np. dociepleń) – inspektor nadzoru. Nie ma
zatem potrzeby zatrudniania dodatkowych osób.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
12.Wniosekw sprawienaprawrynnyw budynkuprzy ul.Chroboka 10.
Odp. Naprawę rynny wykonano.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
13.Wniosekw sprawiewymianyokienw budynkuprzy ul.
Jankowskiego 12a,przycięcietrawników,wycinkęchwastówi samosiejekwokółposesji.
Odp. Okna będą wymienione w trakcie zaplanowanych prac
termomodernizacyjnych. Nastąpią one po wyprostowaniu budynku – w ramach usuwania szkód górniczych. Teren wokół posesji był w bieżącym roku dwukrotnie koszony. Trzecie koszenie będzie we wrześniu bieżącego roku.
Głosowało: 77uprawnionych,za: 45,przeciw: 0,wstrzymałosię: 32
PIąTa CZĘŚć Walnego Zgromadzenia, która odbyła
się 21.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawiezainstalowaniaoświetleniaprzed wejściemdo budynkuprzy ul.Modrzewiowej 6orazbezpiecznegozejściasprzedbudynkudo garaży.Odmówionozainstalowaniaporęczyz III piętrado parteruz powoduczłonkówniepełnosprawnych.
Odp. Przed wejściem do budynku jest zainstalowane standardowe oświetlenie pod zadaszeniem. Budynek posiada także oznaczenie w postaci tzw. numerów policyjnych.
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Teren na którym mieszkańcy „zrobili” sobie ścieżkę dojścia
do garaży nie jest własnością GSM „Luiza”. Teren należący
do naszej Spółdzielni kończy się na dole skarpy.
W sprawie poręczy dla osób niepełnosprawnych GSM,
w dniu 1.07.2010 r. wystosowało odpowiedź do zainteresowanej osoby.
Głosowało: 46uprawnionych,za: 35,przeciw: 0,wstrzymałosię: 11
2.Wniosekw sprawieuzupełnieniażywopłotuprzed budynkiemprzy ul.Kalinowej 11d.
Odp. Pomimo, że stan konta na funduszu remontowym w nieruchomości przy ul. Kalinowej 11e – 13e jest ujemny i wynosi
-166 882 zł. zostaną posadzone nowe krzewy w celu uzupełnienia żywopłotu.
Głosowało: 46uprawnionych,za: 33,przeciw: 0,wstrzymałosię: 13
3.Wniosekw sprawieoświetleniachodnikaprzy ul.Kalinowej 11
(lampyz czujnikamiruchuna bazieistniejącychwiatrołapów).
Odp. Obecnie są rozpoznawane koszty takiego oświetlenia.
Głosowało: 46uprawnionych,za: 33,przeciw: 0,wstrzymałosię: 13
4.Wniosekw sprawieusunięciaciągłegozalewaniaw czasie
deszczuklatkischodoweji piwnicy,przy czymnastępujenasiąkaniemurówmieszkaniaprzy ul.Kalinowej 13/1.W biuletynie
nr 2z czerwca 2011r.napisano,żeusterkęusunięto,a wodawciąż
przesiąka przez mur.Tym samym nie zrealizowano wniosku
z 2010r.
Odp. Podczas dwukrotnej wizji lokalnej przeprowadzonej
w sierpniu br., nie stwierdzono wilgoci w piwnicy. Ponowna kontrola nastąpi w okresie intensywnych opadów deszczu.
Głosowało: 46uprawnionych,za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 14
5.W imieniumieszkańcówbudynkuprzy ul.Dz.Rodła 2złożonowniosekw sprawiekontroliprzezinspektorabudowlanego wykonanej termomodernizacji. Elewacja budynku pęka
od frontu.
Odp. Wizja lokalna potwierdziła liczne spękania i odspojenia
w nowej elewacji. Usterki te zostaną usunięte jeszcze w okresie
jesiennym br.
Głosowało: 46uprawnionych,za: 33,przeciw: 0,wstrzymałosię: 13
6.Wniosekw sprawiedociepleniabudynkuprzy ul.Kalinowej 13,w tymdociepleniasufitówpiwnic.
Odp. Wniosek zostanie zrealizowany zgodnie z nowym harmonogramem termomodernizacji budynku, przy uwzględnieniu stanu konta funduszu remontowego nieruchomości oraz możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych
Głosowało: 46uprawnionych,za: 35,przeciw: 0,wstrzymałosię: 11
7.Wniosekw sprawiedokończeniademontażuurządzeńpo c.o.
przy ul.Kawika 9.W klatceschodowejszczególniena IV piętrze,zakupić 15lampoświetleniowychdo korytarza,pomalowaćklatkęschodową(przez 10latniemalowana)orazbezwarunkowozabronićfirmie„Joker”posypywaniaw zimiesoląschodówi chodników.
Odp. Malowanie klatki schodowej nastąpi do końca bieżącego roku. W trakcie malowania zostaną też zdemontowane urządzenia po instalacji c.o. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że korytarz jest oświetlony w stopniu wystarczającym – pod warunkiem, że wszystkie żarówki świecą. Firma JOKER usuwanie oblodzeń wykonuje zgodnie z polską normą i przepisami.
Głosowało: 46uprawnionych,za: 5,przeciw: 0,wstrzymałosię: 41
8.Zapytanie–coześmietnikiemprzy ul.Kalinowej 15(istniejąstareplany).Śmietnikprzy Kalinowej 13jestprzeciążony.
Odp. Nowy śmietnik zostanie postawiony przy ul. Kalinowej 15
nieodpłatnie przez MPGK – w ramach umowy partnerskiej GSM
„Luiza” z tym przedsiębiorstwem.
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SZóSTaCZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodbyła
się 22.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawiewykonaniaizolacjipionowejbudynku
przy ul.Kokota 145,malowaniaklatkischodoweji wykonania
barierekochronnychprzy wejściudo budynku.
Odp. Brak środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości na wykonanie ww. izolacji pionowej
budynku oraz barierek ochronnych. Mimo, że fundusz remontowy jest ujemny, klatka schodowa będzie pomalowana do końca 2011 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10 latach od ostatniego malowania.
2.Wniosekw sprawiezmianymiejscai późniejszegoprzykryciakontenerówna śmieci,przy ul.Ks.Niedzieli 53,59-61.
Odp. Brak możliwości zmiany lokalizacji ww. kontenerów.
3. Wniosek w sprawie rozbudowy miejsc parkingowych
wzdłużbudynkówprzy ulicyKs.Niedzieli 59,61.
Odp. W ww. rejonie istnieje już parking w miejscu starego składowiska przy byłej kotłowni.
4. Wniosek w sprawie pomalowania klatek schodowych
po przeprowadzonejmodernizacjibudynku,przy ul.Kokota 162,
dokonanieodbiorukońcowegoz udziałemmieszkańców,założeniezamkóww drzwiachdo piwnic,wykonanieprzycinkidrzew
po stroniepołudniowejbudynkui postawieniekontenerówdo segregacjiśmieci.
Odp. Mimo, że fundusz remontowy jest ujemny, klatka schodowa będzie pomalowana do końca 2011 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10 latach od ostatniego malowania.
Informacja o terminie ww. końcowego odbioru zostanie rozwie szo na na klat kach scho do wych. Ujem ny stan kon ta
na funduszu remontowym ww. nieruchomości wynoszący
-1 290 871 zł. uniemożliwia m.in. założenie ww. zamków.
W sprawie wycinki drzew Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej wydał decyzję o wycince jednego chorego drzewa. Pozostałe
drzewa mogą być wycięte za odpłatnością w wys. 1000,00 zł.
za każde 10 cm obwodu drzewa (co jest zgodne z ustawą o ochronie środowiska). Według dokonanych wyliczeń kosztowało by to
naszą Spółdzielnię nawet kilkaset tysięcy zł. W sprawie postawienia kontenerów na segregację śmieci, GSM „Luiza” zwróci się do specjalistycznej firmy wykonującej takie usługi.
5.Wniosekw sprawiepomalowaniaklatkischodowejw budynkuprzy ul.Ks.Niedzieli 55,wykonaniedaszkanad wejściem,
ułożeniekrawężnikóworazposianietrawyi odprowadzeniewodydeszczowejz okolicyschodów.
Odp. Mimo, że fundusz remontowy jest ujemny, klatka schodowa będzie pomalowana do końca 2011 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10 latach od ostatniego malowania.
Brak środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości na wykonanie wnioskowanych robót. Ujemny stan na funduszu remontowym wynosi -66 520 zł.
6.Wniosekw sprawiepomalowaniaklatkischodowejw budynkuprzy ul.Ks.Niedzieli 55,wykonaniedaszkanad wejściem,
ułożeniekrawężnikóworazposianietrawyi odprowadzeniewodydeszczowejz okolicyschodów.
Odp. Mimo, że fundusz remontowy jest ujemny, klatka schodowa będzie pomalowana do końca 2011 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 10 latach od ostatniego malowania.
Brak środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww.
nieruchomości na wykonanie wszystkich wnioskowanych robót.
Ujemny stan na funduszu remontowym wynosi -23 964 zł. Odprowadzenie wody deszczowej z okolicy schodów zostanie wykonane do końca października 2011 roku.
Nad wnioskamiwymienionymiw pkt. 1-6głosowało: 51
uprawnionych,za: 44,przeciw: 0,wstrzymałosię: 7
SIóDMaCZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodbyła
się 27.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawieskontrolowaniablachypod budynkami,
udrożnieniestudzienkiodprowadzającejwodęz dachuorazpomalowanieklatkischodowejw budynkuprzy ul.Zamenhofa 4.
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Odp. Po dokonaniu wizji lokalnej oraz uzyskaniu wyjaśnień
od mieszkańców stwierdzono, że chodzi o obróbkę blacharską,
tzw. pas podrynnowy. Firma, która wykonywała ww. obróbki usunęła już ww. usterki. Do firmy, która dokonała wadliwego montażu parapetów zostało wystosowane 2.08. br. pismo wzywające do usunięcia usterek.
2.Wniosekw sprawiewymianyzardzewiałychzaworówgłównychna pionachw budynkuprzy ul.Solidarności 30-30coraz
o naprawienieuszkodzonejprzezwiatrwiaty(paneleznajdują
sięw piwnicy).
Odp. Sprawność techniczna zaworów nie budzi zastrzeżeń. Firma wykonująca termomodernizację naprawi uszkodzony element
budynku.
3. Wniosek w sprawie stałego, skutecznego zagrodzenia
przejściapomiędzyblokiemprzy ul.Miodowej 15a posesjąprywatną,naprawyschodówprzed blokiemi barierek,sprawdzeniepomalowaniatynku(naprawa)po remonciedachuorazinstalacjiodgromoweji wywietrznikóww oknach.Sprawdzićkanalizacjęwokółbloku–zapadająsiękafelkii ziemia.
Odp. Przejście zostanie zabezpieczone do końca 2011 r. Kanalizacja wokół budynku jest sprawna – chodnik z zapadającymi się kafelkami poprawiono. Firma wykonująca termomodernizację naprawi uszkodzony element budynku. Instalacja odgromowa została odtworzona. Zarząd GSM „Luiza” wysłał pisma
do firmy wykonującej remonty w ww. nieruchomości, aby usunęła ujawnione usterki do końca br.
4.Wniosekw sprawiezamontowaniasłupkówprzy szkolena ul.
Zamenhofa 4i 6orazprzy śmietniku.
Odp. GSM „Luiza” nie jest właścicielem ww. terenu.
5.Wniosekw sprawiepomalowaniaklatkischodowejw budynku przy ul. Zamenhofa 4a oraz o umieszczenie skrzynek
na ulotkina zewnątrzbudynku.
Odp. Malowanie klatek nastąpi do końca bieżącego roku.
Skrzynki na ulotki na zewnątrz budynku zostały zawieszone.
6.Wnioseko dociepleniebudynkuprzy ul.Międzyblokowej 3,
zamontowanie czasowych wyłączników światła na klatkach
schodowych,zabudowanieśmietnika(przy ul.Międzyblokowej 13za garażami),zamontowanieskrzynekna ulotkina zewnątrzoraz
wykonanieparkingupomiędzybudynkamiprzy ul.Międzyblokowej 1-3.
Odp. Docieplenie budynku przy ul. Międzyblokowej 3 jest w planie termomodernizacji na 2012 r. Czasowe wyłączniki na klatkach schodowych zostaną zamontowane do końca bieżącego roku. Nie jest przewidziana zabudowa śmietnika za garażami.
Skrzynki na ulotki zostały zamontowane. Wykonanie parkingu jw.
we wniosku nie jest możliwe, ponieważ GSM „Luiza” nie jest właścicielem ww. terenu.
7.Mieszkankibudynkuprzy ul.Międzyblokowej 1dzłożyły
wniosekw sprawie:
a)podaniaterminukiedybędziedocieplonybudynekprzy ul.
Międzyblokowej 1i jakąkwotądysponujeww.nieruchomość
na funduszuremontowym,ilew przybliżeniubędziewynosiłkosztremontukominóworazdociepleniebudynku,
Odp. Ww. nieruchomość dysponuje na funduszu remontowym
kwotą +203 992 zł. Dlatego zlecono już wykonanie projektu termomodernizacji i jej kosztorysu. Termomodernizacja budynku
jest przewidziana w 2012 r.
b)zapytanieczyprzed dociepleniembudynkubędzieprzeprowadzonawizjaw celudokonaniaocenystanumurówbudynku(sązmurszałe,pęknięciapłyt)
Odp. Przed wyko naniem ter mo moder niza cji bu dyn ku,
zostanie wykonana ekspertyza techniczna stanu murów budynku.
c)remontubudynkuw roku 2011gdyżod trzechlatprzesuwasięremontz rokuna roka corokuzgłaszamywięcej
szkódzalaniowych.
Odp. Nieruchomość przy ul. Międzyblokowej 1 – 1d dysponuje na funduszu remontowym kwotą +203 992 zł. Termomodernizacja budynków przy ul. Międzyblokowej 1 – 1d oraz nr 3 jest
przewidziana w 2012 r.
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Nad wnioskamiwymienionymiw pkt. 1-7głosowało: 17
uprawnionych,za: 17,przeciw: 0,wstrzymałosię: 0
óSMa CZĘŚć Walnego Zgromadzenia, która odbyła
się 28.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawiezainstalowaniatelefonustacjonarnego
w warsztacieinstalatorówz możliwościąprzekierowaniatelefonukomórkowego.
Odp. Łączność ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zapewnia centrala telefoniczna GSM „Luiza”. Instalatorzy są pracownikami firmy zewnętrznej, a telefon komórkowy jest najbardziej dostępną formą komunikacji.
2. Wniosekw sprawiewymianydomofonówprzy ul.Pordzika 19/10.
Odp. Wymiana domofonów nastąpi po zgromadzeniu środków
finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Stan ww. konta jest ujemny i wynosi -72 049 zł.
3.Wniosekw sprawiezabudowaniazamkasamozamykającegoprzy drzwiachwejściowychdo klatkischodowejprzy ul.Leszczynowej 25.
Odp. Ww. zamek został zamontowany
4. Wniosek w sprawie wykonania docieplenia budynku
przy ul.Leszczynowej 9.
Odp. Stan konta finansowego funduszu remontowego ww. nieruchomości wynosi +19 799 zł. Wykonanie termomodernizacji
ww. nieruchomości nastąpi po zgromadzeniu funduszu remontowego w odpowiedniej wysokości.
Nad wnioskamiwymienionymiw pkt. 1-4głosowało: 36
uprawnionych,za: 30,przeciw: 0,wstrzymałosię: 6
DZIeWIąTaCZĘŚć WalnegoZgromadzenia,któraodbyłasię 29.06.2011r.:
1.Wniosekw sprawieposzerzeniachodnikaprowadzącego
do budynkuprzy ul.Korczoka 70.
Odp. Ww. chodnik został wykonany.

2.Zapytaniedo ZarząduGSM„Luiza”o możliwośćprzekształcenialokatorskiegoprawado lokalumieszkalnegona prawoodrębnejwłasnościlokaluw budynkachdwulokalowychi jedno
lokalowychprzed wygaśnięciemustawydo 2012r.
Odp. Przekształcenie z lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność na podstawie art. 12 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych nie jest ograniczone czasowo.
3.Zapytanie–dlaczegodo tegoporytrwazałatwianiesprawywykupumieszkaniaprzy ul.Zjednoczenia 16/3
Odp. Okres oczekiwania na wyodrębnienie lokali mieszkalnych między innymi przy ul. Zjednoczenia ma związek przede
wszystkim z charakterem jednorodzinnym tych specyficznych budynków. W znacznej większości są to budynki w tak zwanej zabudowie bliźniaczej jak np. przy ul. Przy Prochowni czy ul. Rostka lub też cztero-lokalowe, które posiadają dwa odrębne wejścia. Połączenie mieszkań na parterze i piętrze nadało im cha9

rakter domów jednorodzinnych. Niestety stan prawny tych nieruchomości był nieuregulowany. Aby umożliwić najemcom nabycie własności takiego domu konieczne stało się przede
wszystkim przeprowadzenie podziałów geodezyjnych w taki sposób, aby dla każdego z tych budynków wydzielić odrębną działkę gruntu. Nie było to zadanie łatwe gdyż w większości przypadków na jednej, „dużej” działce położonych było nawet kilkanaście budynków mieszkalnych, gospodarczych czy pełniących funkcję garaży. Wykonaniem podziałów geodezyjnych na zlecenie naszej Spółdzielni zajęła się firma zewnętrzna. Przy ul. Zjednoczenia 16 „powstały” dwa odrębne budynki: Zjednoczenia 16
oraz Zjednoczenia 16a. Po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim
gotowych już projektów podziałów ewidencyjnych i po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonaniu odpowiednich zmian w księgach wieczystych oraz nadaniu przez Urząd
Miejski numerów porządkowych nowym nieruchomościom
(16,16a) – a zaznaczyć należy, że na każdą z tych czynności UM
potrzebuje około miesiąca czasu – Zarząd Spółdzielni mógł
wreszcie podjąć działania zmierzające do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych w nowo podzielonych
budynkach. Pierwszym krokiem było sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej uwzględniającej podziały geodezyjne
oraz przeliczenie udziałów w tych nieruchomościach dla poszczególnych mieszkań. Dla budynków przy ul. Zjednoczenia 16 i 16a,
Zarząd w dniu 2.06.2011 r. podjął Uchwałę nr 106/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali – co
pozwoliło na złożenie do Urzędu Miejskiego wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia w tym przedmiocie. Zaświadczenie to wydano w dniu 18.08.2011r. w związku z czym możliwe stało się z kolei zawnioskowanie o wprowadzenie zmian w rejestrze zmian gruntowych oraz w rejestrze budynków. Jest to procedura niezbędna do wprowadzenia odpowiednich wpisów
w księgach wieczystych nowych nieruchomości. W przypadku
ul. Zjednoczenia 16 i 16a, po uzyskaniu z UM wypisów i wyrysów uwzględniających aktualny stan prawny oraz po uzyskaniu
aktualnego odpisu księgi wieczystej, Spółdzielnia przedłoży komplet tych dokumentów kancelarii notarialnej. Na ich podstawie
przygotuje ona akty notarialne o ustanowieniu i przeniesieniu
odrębnej własności na rzecz członków. Niestety nie każdy nasz
wniosek zostaje rozpatrzony przez Urząd Miejski pozytywnie – co
jest głównym powodem przedłużającej się procedury. Największym problemem w przypadku tych szczególnych nieruchomości okazują się być wykazane w inwentaryzacji garaże, które zostały przez najemców wybudowane bądź zaadoptowane z tak zwanych pomieszczeń gospodarczych bez zgody i wiedzy Spółdzielni oraz bez stosownych pozwoleń Urzędu Miejskiego. W takich
sytuacjach UM odmawia wprowadzenia zmian w dokumentach
ewidencyjnych i wydania ich odpisów – bez których nie ma możliwości sporządzenia aktu notarialnego. Trudno jest zatem przewidzieć, kiedy i w której nieruchomości proces przekształcenia
prawa własności lokali znajdzie swój finał w kancelarii notarialnej. Nie mniej jednak nasza Spółdzielnia dokłada wszelkich
starań aby wszyscy zainteresowani przeniesieniem własności mieli taką szansę.
4.Wniosekmieszkańcabudynkuprzy ul.Orzechowej 6/25
w sprawie:
a)pomalowaniabalustrad,
b)uzupełnieniażywopłotów,
c)kiedybędziewyjaśnionasprawac.o.mieszkanianr 6/9,
d)przyspieszeniedocieplenia,
e)naprawęchodnika,
f)wgląddo protokołuodbioruremontówbalkonów(bubel,wodastoina posadzce),
Odp. Stan konta finansowego na funduszu remontowym ww.
nieruchomości wynosi +68 707 zł.
Ad. pkt a i f,: Wysłano pismo do firmy, aby usnęła zaistniałe
usterki przy remoncie balkonów i pomalowała balustrady balkonów. Protokół odbioru remontu zostanie sporządzony po odbiorze końcowym robót.
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Ad. pkt b: Żywopłot zostanie uzupełniony nowymi krzewami
w porze jesiennej br.
Ad pkt c: Spółdzielnia nie ma wpływu na mieszkańca zajmującego lokal mieszkalny przy ul. Orzechowej 6/9.
Ad pkt d: Brak zgody wszystkich mieszkańców na realizację
termomodernizacji.
Ad pkt e: Naprawa chodnika zostanie wykonana do końca 2011
roku.
5. Wniosekw sprawiewymianydrzwiwejściowych,otynkowanieblokuz zewnątrzorazwymianędachuponieważprzeciekaw budynkuprzy ul.Lompy 32.
Odp. Pomimo, że stan konta na funduszu remontowym nie wystarcza na wykonanie remontu dachu (wynosi on +28.743 zł.),
dach i drzwi zostaną wyremontowane do końca 2011 r.
6.Wniosekw sprawiezmianylokalizacjikontenerówna śmieci z ul. Rajskiej i Barlickiego (kontenery na śmieci stoją
na jezdni),dostosowaniepodjazdówna konteneryi ulokowanie
ichpo przeciwnejstronieulicy.
Odp. Po wizji lokalnej stwierdzono bezzasadność ww. wniosku.
7.Wniosekmieszkańcówul.Porzeczkowejnr 3 w sprawie:
a)zamurowaniaotworupo starejrurzec.o.w piwnicyorazderatyzacjipiwnic,
b)dociepleniabudynku,
c)wyjaśnieniarozliczeńopłatyza c.o.i ichpodziałmiędzylokatorówa najemcówlokaliużytkowych,
d)wyjaśnieniapustostanupo weterynarzu.
Odp. Ad. pkt a: wniosek został zrealizowany. Deratyzacja jest
realizowana wg zgłoszeń mieszkańców. Ad. pkt. b: Stan konta finansowego funduszu remontowego ww. nieruchomości jest
ujemny i wynosi -50 200 zł. Wykonanie termomodernizacji ww.
nieruchomości będzie możliwe po zgromadzeniu środków finansowych na funduszu remontowym.
Ad. pkt. c: W tej sprawie będzie spotkanie z mieszkańcami nieruchomości do końca października 2011 r.
Ad. pkt d, lokal nie jest pustostanem ponieważ jest wynajęty.
8.Wnioseko posadzenieżywopłotuprzy ul.Jałowcowej 22
i Jałowcowej 20.
Odp. Nowy żywopłot zostanie posadzony jesienią bieżącego
roku.
9.Wniosekw sprawiewyjaśnieniadlaczegokoszena śmiecistojąna ulicyprzy oknachbudynkuprzy ul.Barlickiego 4.
Odp. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że pojemniki nie są
przy oknach.
10.Wniosekmieszkańcówul.Orzechowej 19w sprawiepomalowaniaklatkischodowej–malowaniebyłoprzewidziane
w 2010roku–ogłoszonew Biuletynie.
Odp. Malowanie klatki schodowej nastąpi do końca bieżącego roku.
11. Wniosek w sprawie ujawnienia dochodów wszystkich
członkówZarządui innychorganówSpółdzielni,ujawnienie
wszystkichprzetargów,któreSpółdzielniaorganizowała(jakie
firmystartowałyi którewygrały),podanieargumentacjii jakie
profity uzyskuje Spółdzielnia za podłączenie budynków
do ZPEC-u.
Odp. Dochody członków Zarządu Spółdzielni były opublikowane w Biuletynie Informacyjnym GSM „Luiza”. Członek
Spółdzielni ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej organizowanych przez Spółdzielnię przetargów. Znajduje się ona
w siedzibie GSM „Luiza”. Nasza Spółdzielnia nie uzyskuje żadnych profitów z tytułu podłączenia swych nieruchomości do sieci c.o. ZPEC-u.
Nad wnioskamiwymienionymiw pkt. 1-11głosowało: 35
uprawnionych,za: 22,przeciw: 0,wstrzymałosię: 13
* Przedstawione w niniejszej publikacji konta na funduszu
remontowym poszczególnych nieruchomości są podane wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR3(54)2011
●

O termomodernizacjirazjeszcze…
PodczasniedawnegoWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”,któreodbyłosięw czerwcubr.wielepytańdotyczyło kwestii związanych z termomodernizacją budynków. Pytano co trzeba
zrobić,gdymieszkańcydanejnieruchomościchcądocieplićswojąnieruchomość?
Dlategojeszczerazpowracamydo tegotematuprzypominającw skrótowejformie
zasadyi warunkijakiemusząbyćspełnione,abyzrealizowaćprzedsięwzięcie.
Przedewszystkimmusząoniwyrazić
zgodę na zaciągnięcie kredytu na takie
przedsięwzięcie,ponieważwszystkierobotywykonanena danejnieruchomości
obciążają jej konto. Bez takiej zgody
bank nie udzieli kredytu potrzebnego
na realizację robót termomodernizacyjnych.
Poniżej przedstawiamy jak wygląda
proceduradoprowadzającado termomodernizacjibudynku:
1. Mieszkańcy nieruchomości kierują
do GSM„Luiza”pismo–wniosek(podpisanyprzezconajmniej 70%mieszkańców,w tymwszyscy,którzyposiadająodrębnąwłasność)o wykonanietermomodernizacjibudynkuw którymzamieszkują.
2.Spółdzielniapo analizietechnicznej
budynkuprzedstawiamieszkańcommożliwościrealizacjiprzedsięwzięcia.
3.Mieszkańcyprzesyłajązgodę(podpisanąprzezconajmniej 70%mieszkańców,
w tymwszyscy,którzyposiadająodrębnąwłasność)na wybranywariantrealizacjitermomodernizacjii zgodęna zaciągnięcie kredytu. Ww. zgoda może być
umieszczonawewnioskuo którymmowa
w pkt. 1.
4.Spółdzielniawystawiazleceniena wykonanieprojektubudowlanego,audytów
energetycznychorazkosztorysuprzedsięwzięcia.
SpółdzielniaPracy„Inwestprojekt-Katowice” w porozumieniu z Zarządem
GSM „Luiza” w Zabrzu informuje, że
w związkuz sezonemwakacyjnymodczytywskazańwodomierzyorazwymianawodomierzyodbywaćsiębędąw miesiącach
wrzesieńi październikbr.
Zainstalowanewodomierzemająważnąlegalizacjędo listopada 2011r.
HaRMONOGRaMODCZYTóW
WODOMIeRZY
I MONTaŻUPLOMB
NaGRZeJNIKaCH

5.Spółdzielniaprzedstawiamieszkańcom koszty realizacji przedsięwzięcia
i możliwościjegosfinansowania.W przypadkubrakuakceptacjiprzezmieszkańców,Spółdzielniaodstępujeod realizacji
dalszychkroków.
6. W przypadku akceptacji kosztów,
(podpisanąprzezconajmniej 70%mieszkańców,w tymwszyscy,którzyposiadająodrębnąwłasność),GSM„Luiza”wy-

stępujedo właściwegoUrzęduMiejskiegoo pozwoleniena budowęorazskłada
wnios ki o sfin ans ow an ie inw es tyc ji
do bankui WFOŚiGW(lubinnychdostępnychw przyszłościformsfinansowaniarobót).
7. Spółdzielnia organizuje przetarg
na wykonawstworobóttermomodernizacyjnych.
8.Po wyborzewykonawcyrobót,Spółdzielniaprzystępujedo realizacjizadania.
9.Po zakończeniutermomodernizacji,
GSM„Luiza”rozliczainwestycjęz kredytodawcami.
Zewzględuna znacznykoszttermomodernizacji,środkizgromadzonena funduszuremontowymdanejnieruchomościnie
wystarczająna pokryciekosztówzwiązanychz termomodernizacją.Dlategośrodkifinansowepochodzićbędąz pieniędzy

dotychczaszgromadzonychna funduszu
remontowymi przyszłychwpłatna wyodrębnionyFunduszRemontowy(costanowićbędziezabezpieczenieczęściowe
kredytu). Lokaty bankowe zakładane
przezSpółdzielnięześrodkówpieniężnychpozyskanychz działalnościdodatkowejbędąstanowićgroszabezpieczenia
kredytu.
Wartopodkreślić,żetermomodernizacjanieskutkujewzrostemstawkiczynszu.
Jednakżew celuszybszejspłatykredytu
istniejemożliwośćzmniejszeniazaliczki
za centralneogrzewanie(cobędziewynikałoz oszczędności)i zwiększeniao takąsamąkwotęstawkifunduszuremontowego.
W trakcietermomodernizacjimożebyć
takżewykonywanyremontinstalacjic.o.
polegający na wymianie całej instalacji
(poziomy i piony) w zakresie zgodnym
z wybranymwariantem.Instalacjacentralnegoogrzewaniazostajewyregulowana
i dos tos ow an a do prac y w bud ynk u
o zmniejszonej mocy zamówionej c.o.
Szczegółytychpracsąokreślonew projektachwykonawczychrealizowanejtermomodernizacji. Jako pierwszy według
ww.zasad(kilkalattemu)poddanotermomodernizacji budynek przy ul. Korczoka 85.Obecniesąrealizowanetermomodernizacjenieruchomościprzy ul.Bielszowickiej 91 i 93 oraz przy ul. Heweliusza 22-34.Zaplanowanowykonaniejeszczew tymrokutermomodernizacjinieruchomościprzy ul.Kalinowej 11.Warunkiemjejrealizacjijestuzyskaniekredytu
bankowegona sfinansowanieww.przedsięwzięcia.
O redakcji.
Szerzej o kwestiach związanych z termomodernizacją nieruchomości pisaliśmy
w naszym Biuletynie Informacyjnym nr 6
(45) z grudnia 2009 r. oraz w nr 2 (53)
z czerwca 2011 r.

Ogłoszenie
(dotyczymieszkańcówzasobówGSM„Luiza”wRudzieŚl.)
ul.Kokota 145i 162
ul.Piekarniczyka 2i 6
Termin3.10.-08.10.2011r.
ul.Energetyków 10i 21
ul.Zamenhofa 2, 4, 6
ul.Międzyblokowa 1, 3

Mieszkania
bezcentralnegoogrzewania
Termin17.10–22.10.2011r.
ul.Kokota 109÷119
ul.Kokota 171, 253
ul.Kingi 81÷115
ul.Piaski 58
ul.Ks.Niedzieli 22÷32
ul.Ks.Niedzieli 37÷39
ul.Chroboka 1÷10,20÷22
ul.Powstańców 18
ul.Sportowców 12, 14
ul.Zielona 3÷9.

Termin10.10–15.10.2011r.
ul.Miodowa 15
ul.Solidarności 28, 30
Mieszkaniaz centralnymogrzewaniem ul.Równoległa 7, 7a
(montażplombna grzejnikach)
ul.Jankowskiego 12
ul.Paderewskiego 17
Termin12.09-30.09.2011r.
O terminachw poszczególnychbudynkachlokatorzybędątakżeinformowaniw ogłoul.Bielszowicka 91÷100
szeniachna tablicachogłoszeńz 5.dniowymwyprzedzeniem.
ul.Ks.Niedzieli 51÷61
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR3(54)2011
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Zdrowomieszkać=właści
Skutkibrakuodpowiedniej
wentylacji

W okresie jesienno-zimowym wielu
mieszkańcówzgłaszaw naszejSpółdzielniwystępowaniew ichmieszkaniach: pleśni na ścianach, nadprożach, ościeżach
okiennych,pod parapetem,w narożachpomieszczeń,za meblami, wstecznychnawiewówpowietrzado pomieszczeńmieszkalnychprzezkratkiwentylacyjnew kuchni,WClubw łazience(tzw.„ciągwsteczny”), skraplaniaparywodnejna chłodnych
powierzchniachścianstanowiącychfragmenty kanałów wentylacyjnych, przeważniew łazienkach.
W każdymprzypadkusłużbytechniczneGSM„Luiza”przeprowadzająkontrolę i dokonują odpowiednich pomiarów,
na podstawiektórychoceniająprzyczyny
orazsposóblikwidacjiproblemóww konkretnymlokalumieszkalnym.
Z dotychczasowejpraktykiwynika,że
podstawowąprzyczynąproblemóweksploatacyjnych jest niedostateczny dopływpowietrzazewnętrznegooraztemperaturapanującaw lokalumieszkalnym. Należy pamiętać, że wentylacja
grawitacyjnamożliwajesttylkowówczas,
gdyistniejezarównonawiew,jaki wywiew pow iet rza z pom ieszc zen ia.
W mieszkaniachwywiewna zewnątrzzapewniają kratki osadzone w kanałach
wentylacyjnych,zaśnawiewpowietrzazewnętrznego–szczelinyw oknach.Natomiast w przypadku stolarki okiennej
i drzwiowejo dużejszczelności,powietrze
powinnodopływaćpoprzez nawiewniki
okienn e lub wyc ięc ia fragm ent ów
uszczelekokiennych.
Nawiewdo pomieszczeńbezokiennych
majązapewnićkratkilubotworyinfiltracyjne znajdujące się w dolnej części
drzwi,zaśwywiewz pomieszczeńnieposiadającychwłasnychkanałówwentylacyjnych(pokojei przedpokoje)–szczeliny
międzydrzwiamia podłogą.
Natomiastdo kuchni,zgodniez obowiązującymiprzepisami,powietrzepowinno
być doprowadzone otworami w oknie
zewnętrznymi szczelinąw drzwiachwewnętrznych.
12

na część lokatorów uważa, że głównym
„złodziejem” ciepła jest wentylacja i dlatego wypowiedzieli jej bezpardonową
walkę. Stosują m. in. szczelne okna nowej generacji, podwójne drzwi wejściowe
do mieszkań oraz uszczelki o stuprocentowej sprawności. Te działania ograniczające, a nawet eliminujące napływ powietrza do mieszkania, powodują, że mieszkanie staje się zbiornikiem gazu.
Za napływ powietrza do mieszkania odpowiada jego użytkownik, gdyż tylko on
decyduje o ilości powietrza wpuszczanego oknem. Brak dostatecznej ilości powietrza w mieszkaniu powoduje negatywne
skutki:
• obniżenie tlenu do granic niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia użytkowników mieszkania;

Brak wymiany powietrza powoduje
nagromadzenie zanieczyszczeń w ilościach uniemożliwiających przebywanie
w pomieszczeniu. W większości użytkownicy nie zdają sobie sprawy, jak wiele szkodliwych substancji znajduje się
w otaczającym ich powietrzu. Dość stwierdzić, że sam dym papierosowy zawiera kilkaset różnego rodzaju substancji.
Najbardziej szkodliwymi związkami,
których nadmiar wpływa negatywnie
na samopoczucie użytkownika, są para
wodna i dwutlenek węgla. Każda z wykonywanych przez człowieka czynności
w mniejszym bądź większym stopniu
wiąże się z wydzieleniem pary wodnej
do otoczenia. Wartym
podkreślenia jest fakt,
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA O WARTOŚCI
że nawet sama obecPONIŻEJ 50 % UNIEMOŻLIWI
ność w pomieszczeniu
POWSTANIE I DALSZY ROZWÓJ PLEŚNI
związana jest ze wzrostem wilgotności. Zbyt
duża zawartość pary
wodnej w powietrzu to zaparowane szy• wzrost zawartości tlenku węgla w poby, wilgotne ściany, zagrzybienie kon- mieszczeniach z urządzeniami gazowymi,
strukcji budynku oraz np. nie dające się co w coraz większym stopniu doprowadza
wysuszyć pranie.
do wypadków ciężkich i śmiertelnych
Najistotniejszy jest wpływ na zdrowie zatruć mieszkańców;
samych użytkowników. Występujące bó• wzrost wilgotności względnej powiele głowy, uczucie zmęczenia, choroby dróg trza na skutek nie odprowadzania w caoddechowych, to tylko niektóre objawy, łości wytwarzanej pary wodnej z mieszże w naszym otoczeniu dzieje się coś nie- kania; doprowadza to do zagrzybienia
dobrego. Mieszkańcy budynków wyposa- mieszkań i rozwoju szkodliwej flory bakżonych w starego typu gazowe urządze- teryjnej;
nia grzewcze codziennie ryzykują wła• zwiększa się zużycie ciepła na ogrzesnym życiem. Brak dopływu świeżego po- wanie mieszkań na skutek konieczności
wietrza może spowodować wydzielanie ogrzewania dużej ilości pary wodnej,
tlenku węgla (jako efektu niepełnego która utrzymuje się w niedostatecznie
spalania) już w małych stężeniach bardzo przewietrzanych mieszkaniach.
niebezpiecznego dla człowieka. Urządzenia grzewcze starego typu nie są wyposażone w urządzenia pozwalające
na odcięcie dopływu gazu w momencie
kiedy ciąg kominowy jest zbyt mały.
W efekcie nawet jeżeli kocioł zgaśnie, gaz
nadal będzie się ulatniał do pomieszczenia. Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Jeżeli
mamy jakiekolwiek wątpliwości, trzeba
skorzystać z fachowej pomocy kominiarza.
◆ Zapamiętaj!
Ilość po wie trza, któ rą wpusz czasz
do mieszkania decyduje o rozwoju umysłowym i fizycznym, zdrowiu a nawet życiu twoim i twojej rodziny W wyniku wzrostu cen za energię cieplną, użytkownicy
mieszkań podjęli działania w zakresie
maksymalnego jej oszczędzania. ZnaczBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR3(54)2011
●

iwawentylacjapomieszczeń
Wpływobniżonejzawartościtlenu
na zdrowie
Podstawowym warunkiem skutecznej
wentylacji pomieszczeń mieszkalnych
jest zapewnienie użytkownikom wymaganej ilości tlenu niezbędnego dla skutecznego oddychania oraz odprowadzania
z organizmu dwutlenku węgla i pary
wodnej.
Średnie zapotrzebowanie człowieka
na tlen wynika z liczby 16 oddechów
na minutę, ilości powietrza przy jednym
wdechu (0,5 l) oraz procentu objętości tlenu w powietrzu:
• wdychanym -20 proc., jednak niemniej niż 19,5 proc.;
• wydychanym -16-17 proc.
Uwzględniając wpływ tlenu na rozwój
kory mózgowej, szczególnie u dzieci,
oraz na wydolność krążenia u osób w podeszłym wieku, zawartość tlenu w powietrzu nie powinna być niższa niż 19,5 proc.
Dla te go wy ma ga na ilość po wie trza
w mieszkaniu na jedną osobę powinna
wynosić, co najmniej 12 m3/h.
Obniżona zawartość tlenu w mieszkaniu wywołuje agresję mieszkańców.
W takim mieszkaniu brak jest sympatycznych odczuć, brak jest miłości, bo te
odczucia wymagają więcej tlenu dla kory mózgowej, która zużywa aż 20 proc.
tlenu dostarczanego organizmowi. Obniżona ilość tlenu w mieszkaniu nie tylko ne ga tyw nie wpły wa na psy chi kę
człowieka, lecz także na jego wygląd. Powoduje zmianę koloru skóry, głównie
na twarzy -zmienia wygląd twarzy z pogodnej i sympatycznej na agresywną
i niesympatyczną. Zbyt mała ilość tlenu
przyspiesza starzenie się organizmu,
w tym najbardziej twarzy. Powoduje

wczesne wystąpienie zmarszczek i ich
szybki rozwój.
Przy wła ści wej za war to ści tle nu
w mieszkaniu, tj. 20 proc., lecz nie mniej
niż 19,5 proc., oddychanie w pełni zaopatruje komórki w tlen. Przy obniżonej zawartości tlenu poniżej 18 proc.
w czasie oddychania nie wszystkie komórki w organizmie otrzymują go w dostatecznej ilości. Kora mózgowa rezerwuje sobie 20 proc. tlenu dostarczanego organizmowi. Niestety, w mieszkaniu, w którym w powietrzu występuje
obniżona ilość tlenu, kora mózgowa tej
niezbędnej ilości nie otrzymuje, podobnie jak inne organy: serce, płuca,
wątroba, nerki a także płód u kobiet ciężarnych.
Skutecznośćwentylacjinaturalnejjest
uzależnionaod warunkówpogodowych
panującychna zewnątrzbudynkum.in.
od ciśnieniapowietrza,temperatury,prędkościi kierunkuwiatru.
Warunkiemdziałaniawentylacjigrawitacyjnejjestdoprowadzeniedo pomieszczeń,zgodniez polskąnormąPN-83B-03430, odp ow iedn iej iloś ci pow ietrza. W przypadkuokieno dużejszczelności nie wyposażonych w nawiewniki
okienne,nawetkorzystnaróżnicagęstościpowietrza,niespowodujewystarczającodużegociąguw kanałachwentylacyjnych,a wymianapowietrzabędzieniewłaściwa.
Za skutecznośćwentylacjigrawitacyjnejw mieszkaniuodpowiadająrównocześnie Spółdzielnia(odpowiadaza drożność
kanałówwentylacjigrawitacyjnej,wielkośćodpływupowietrza,a tymsamymodprowadzeniez mieszkanianagromadzonej
parywodnej)oraz użytkownikmieszkania (odpowiada on za doprowadzenie
do mieszkania takiej ilości powietrza,
abyzapewnićjegowymianęzgodnąz powyższąnormą).
Stopień wykorzystania przelotowościkanałówwentylacyjnychzależywyłączn ie od użytk own ik a mieszk an ia,
którydecydujeo ilościpowietrzadoprowadzonegodo mieszkania. Wentylacja
grawitacyjna nie będzie funkcjonować, jeśli nie zapewnimy dopływu
świeżego powietrza poprzez rozszczelnioneoknalubczęstewietrzenie
pomieszczeń. Jeśli okna są szczelne
i mieszkanieniejestwietrzone(z uwagina „oszczędnościciepła”)–powstajątzw.„ciągiwsteczne”.Jednąkratką
wyciąganejestpowietrze,a drugązasysanezimnepowietrzez zewnątrz.Powodujetowychładzanieścianystanowiącejfragmentprzewodówwentylacyjnych
i wykraplanie się na niej pary wodnej. Zatemjakwalczyćz wilgociąi zagrzybieniemmieszkania?
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Głównym powodem występowania
wzmoż on ej wilg otn oś ci pow iet rza
w mieszkaniujestnieskuteczneusuwaniepowietrzemwytworzonejparywodnej(wilgoci),przezniezapewnienieprawidłowegonapływupowietrzado mieszkaniai jegoodpływuz wytworzonąparąwodnąkanałamiwentylacyjnymina zewnątrz. Mokreściany–tomiejscasprzyjającerozwojowipleśnii grzybówdomowych. Aby skutecznie walczyć z zagrzybieniem,należy: –intensywniewietrzyćmieszkanie,najlepiejpoprzezwywołanieprzeciągu, –zwiększyćintensywnośćogrzewania, –usprawnićwentylacjętj.niezamykaćkratekwentylacyjnych
żaluzjami,zastawiaćmeblamilubmontować rury okapów kuchennych, – zamontowaćnawiewnikilubwyciąćfragment uszczelek, jeśli okna są o dużej
szczelności.
Użytkownikmieszkanianiepowinien
wyłączaćokresowoogrzewaniaw mieszkaniubowiempowietrzeulegaochłodzeniu,wzrastajegowilgotnośćwzględna,
a na powierzchnielementówkonstrukcyjnycho najniższejtemperaturzewystępujekondensacjaparywodnej.
Zadbaćtrzeba,przedewszystkimo to,
byświeżepowietrzedocierałodo najdalszychzakamarkówmieszkania.Koniecznejestwięcdługotrwałewietrzeniei wentylowanie.W tensposóbpozbywamysię
zarodnikówpleśnii grzybóworazwytworzonychprzeznietoksyn,szkodliwychdla
zdrowiaczłowieka.
Stosowanieprzedstawionychzaleceń
poprawikomfortwarunkówmieszkaniowych.

Od redakcji.
W niniejszym artykule wykorzystano materiały szkoleniowe autorstwa doc.
dr Antoniego Kukuczki, cenionego praktyka i biegłego sądowego z zakresu Gazodynamiki Budynków Mieszkalnych.
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Prace przy budowie
balkonów tarasowych
w budynku przy ul.
Bielszowickiej 93
w Rudzie Śl. Dzięki
temu mieszkańcy
zyskają dodatkową,
funkcjonalną
powierzchnię
użytkową w swoich
lokalach
mieszkalnych.

Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niej odpowiedzi na zadawane
przez członków i najemców Spółdzielni pytania w kwestiach prawnych.
Pytania można zadawać także telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział
Człon kow ski – w każ dy pią tek
w godz. 10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny
Spółdzielni mgr Bogusław Rumas.

Wymianawodomierzy
–ważnasprawa
(dot.mieszkańcówzasobówGSM„Luiza”wZabrzu)

W jakimterminie
sąrealizowane
wnioskizgłoszone
podczasWZCz?
Zarówno ustawa z 30 IX 1982 r.
Prawo Spółdzielcze jak i ustawa
z 15 XII 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych,orazprzepisywykonawczedo ww.ustawnieokreślająterminuw którymwnioskizgłoszoneprzezczłonkówSpółdzielnina częściachWalnegoZgromadzeniamiały
bybyćzrealizowane.
Niektórewnioskizawierajątermin
w swojejtreści.Częśćwnioskówma
charakter techniczny. W związku
z powyższymsąrealizowanena bieżącow ramachplanuremontów.
Aby wnioski zgłoszone na poszczególnych częściach Walnego
ZgromadzeniastałysięwnioskamicałegoWalnegoZgromadzeniamuszą
byćprzegłosowaneprzezwszystkie
częściWalnegoZgromadzenia.
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Przypominamymieszkańcom,którym
kończy się cecha legalizacyjna wodomierzy,żenależyjewymienić. Brakwymiany wodomierza spowoduje dalsze
rozliczanieza wodęwgstanówwodomierzagłównegozabudowanegow piwnicy.Mieszkańcymogąjeszczeskorzystać
z usługfirmy,którawymieniaławodomierzena zlecenienaszejSpółdzielni.Pracownikfirmyodczytującystanlicznikawodomierzaustali(za zgodąmieszkańca)terminmontażunowychwodomierzy.Monter dokona w ustalonym dniu wymiany
wodomierzai jegozaplombowania(wypełniającodpowiedniprotokół)i pobierze
należność za wykonaną usługę (65,00
zł/sztukę)wystawiającpotwierdzeniezapłaty.

Mieszkańcy mogą również dokonać
wymianywewłasnymzakresie,z uwzględnieniemważnościlegalizacyjnejwodomierza.Nowywodomierzmusiposiadaćatest
antymagnetyczny o przepływie 1m3/h.
Następnienależyskontaktowaćsięz Działem Wodnym w celu ustalenia terminu
w jakim pracownik Spółdzielni dokona rozplombowaniastarychurządzeńpomiarowychorazustaliterminw celuzaplombowanianowychurządzeń.
Po zaplombowaniu wodomierza pracowniksporządziodpowiedniądokumentacjębędącąpodstawądo rozliczeniazużyciawody.Mieszkańcy,którzybylinieobecniw trakciedokonywaniaodczytów
wodomierzyi plombowaniagrzejników
centralnegoogrzewaniaproszenisąo kontaktz DziałemWodnymw celuustalenia
terminuw ww.sprawie.
Szerzejna tematzasadwymianywodomierzypisaliśmyw poprzednichwydaniachnaszegoBiuletynuInformacyjnego.

Ogłoszenie
Informujemy,żeod 1października bieżącego roku wzrasta opłata
za sporządzenieoperatuszacunkoweg o, któr y jest niez będn y
przy przekształcaniulokalumieszkalnegow spółdzielczelokatorskie
prawo do lokalu. Dotychczasowa
opłata wynosiła 135,30 zł, a nowa
opłatato 151,29 zł.
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HaRMONOGRaMODCZYTUPODZIeLNIKóWCIePŁa
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ZaBRZe,UL.WOLNOŚCI 412
I-TeRMIN
dzień

godziny

Adres
nieruchomości

5.09.2011.

15.00.-19.00.

DziałaczyRodła

5.09.2011.

15.00.-19.00.

5.09.2011.

Nrnieruchomości

II-TeRMIN
dzień

godziny

2,4,6,8,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

Pordzika

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

15.00.-19.00.

Porzeczkowa

1,3,5,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

5.09.2011.

15.00.-19.00.

Kawika

7,9,11,20,22,24,26,28,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

5.09.2011.

15.00.-19.00.

Janika

17

19.09.2011.

15.00.-19.00.

6.09.2011.

15.00.-19.00.

Modrzewiowa

4,6,8,10,12,14,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

6.09.2011.

15.00.-19.00.

Kalinowa

15,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

6.09.2011.

15.00.-19.00.

Olchowa

7,9,11,13,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

6.09.2011.

15.00.-19.00.

Leszczynowa

2,4,6,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

6.09.2011.

15.00.-19.00.

Agrestowa

1,3,5,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

6.09.2011.

15.00.-19.00.

Korczoka

60,70,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

7.09.2011.

15.00.-19.00.

Kalinowa

11,13.

19.09.2011.

15.00.-19.00.

7.09.2011.

15.00.-19.00.

Orzechowa

2,4,6,8,10,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

7.09.2011.

15.00.-19.00.

Leszczynowa

7,16,25,27,29,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

7.09.2011.

15.00.-19.00.

Korczoka

54,56,58,59,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

8.09.2011.

15.00.-19.00.

Korczoka

57,61,74,81,83,85,87,89,91,72.

19.09.2011.

15.00.-19.00.

9.09.2011.

15.00.-19.00.

Ks.Niedzieli

51,53,55,57,59,61.

19.09.2011.

15.00.-19.00.

9.09.2011.

15.00.-19.00.

Kokota

145,162.

19.09.2011.

15.00.-19.00.

9.09.2011.

15.00.-19.00.

Równoległa

7,7a.

19.09.2011.

15.00.-19.00.

9.09.2011.

15.00.-19.00.

Piernikarczyka

2,6,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

9.09.2011.

15.00.-19.00.

Bielszowicka

91,93,95,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Zamenhoffa

2,4,6,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Międzyblokowa

1,3,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Miodowa

15,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Energetyków

10,21,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Solidarności

28,30,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Jankowskiego

12,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

10.09.2011.

10.00.-15.00.

Paderewskiego

17,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

12.09.2011.

15.00.-19.00.

Banachiewicza

17,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

12.09.2011.

15.00.-19.00.

Heweliusza

22,24,26,28,30,32,34,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

12.09.2011.

15.00.-19.00.

Bielszowicka

96,98,

19.09.2011.

15.00.-19.00.

III-TeRMINODCZYTóWPŁaTNY-28.09.2011r.
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INFORMaTORGSM„LUIZa”

K R Z Y Ż ó W K a Z  H a S Ł e M

➣ AdresSpółdzielni:
41-800Zabrze,Wolności412,
telefony:32-278-67-13;
32-278-23-65;508091-553
➣ AdministracjaSpółdzielni
Mieszkaniowejczynnajest:
7.00-15.00,pn.7.00-17.00
➣ Kasa:7.30-15.15,w pn.7.30-16.45
➣ DziałKsięgowości:wew.42
➣ DziałCzynszów:wew.31i32
➣ DziałWodny:wew.38,
➣ DziałWindykacji:wew.46
➣ DziałRemontowo-Budowlany:
wew.34i75
TechnicyRejonuR-I:
tel.bezp.:322711894,
tel.kom.666078621
TechnicyRejonuR-II:
tel.bezp.:322401197,
tel.kom.666078622
➣ DziałCzłonkowski:wew.47i48
➣ RadcaPrawny:wew.46
(środa,piątek13.00-14.00)
➣ Telefonawaryjny:508091-556

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1.śląskitramwajniskopodłogowy. 6.ZgromadzenieCzłonkówGSM
„LUIZA” w częściach, w dniach 15-29
czerwiecbr. 9.dziura. 10.produktymleczne. 11.Miejski,Botanicznyw Zabrzu. 12.
bezkres wód. 15. wiatr równikowy. 18.
służydo wentylacjii oświetleniapoddasza. 21. gryzoń z tropiku. 22.... Nowy
w Zabrzu. 23.klawiszkasującyw komputerze. 24. ptak lub grzyb. 25. karcz,
pniak. 28.chwastpolnyna zupę. 32.występuje w rudach uranu. 34. ma kropki
na nosie. 35.włóknowiskozowe. 36.matoł, tuman. 37. świeci w pogodny
dzień. 40.efektkrzesania. 43.muzapoezji
miłosnej. 46.osiedlemieszkaniowew Zabrzu. 47. ma 45 numerowanych stron
i obowiązujeod 2007rokuw GSM„LUIZA”. 48. kraj świętych krów. 49. lasso. 50.w poduszce.

ISTOTNeTeLeFONY:
➣ Biuronumerów:118913;
➣ Międzymiastowa:9050

z miernikiem. 14.lepszeod trampek. 15.
ojciecchrzestnyw gwarześląskiej. 16.
RingowśródBeatlesów. 17.owoctarniny. 19.małychłopiec. 20.markawermutu. 26. posłaniec niebieski. 27. hala
sportowaw Zabrzuprzy ulicyWolności
znana naszym członkom GSM „LUIZA”. 29.ostrzegawczeprzy drodze. 30.
szarówka. 31.„kursuje”w wieżowcu. 32.
jesienny kwiatek. 33. odgłos szybkich
kroków. 37.ptakwybierającysięza morze. 38.błędnynad bagnami. 39.świeci
na bluzce. 41.dwieprzy wadze. 42.miłe
kaca początki. 44. opera Verdiego. 45.
dawnadaninaw zbożu,dlapanującego.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Pionowo: 2. kwitnie raz w życiu. 3.
Nasza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 4.zębatew herbieZabrza,które
symbolizujemiastoprzemysłowe. 5.pobekująna górskiejhali. 6.kracząceptactwo. 7. system nawigacji lotniczej. 8.
narodowydemokrata. 13.w komplecie
Wydawca: GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa„Luiza”,41-800Zabrze,ul.Wolności412.
Redaguje: Zespół.
Nakład5700egz.

● ZABRZE
➣ PogotowieRatunkowe:999;
32-271-19-13
➣ Policja:997;32-277-92-55
➣ StrażPożarna:998;32-271-20-20
➣ StrażMiejska:986;32-271-80-52
➣ PogotowieEnergetyczne:991;
32-303-09-91
➣ PogotowieGazowe:992;
32-244-22-96
➣ PogotowieWodno-Kanalizacyjne:
32-271-31-15
➣ PogotowieCiepłownicze:
32-788-03-61
➣ PogotowieDźwigowe:
tel.32-271-62-62
➣ PomocDrogowa:32-271-39-15
● RUDA ŚLĄSKA
➣ PogotowieRatunkowe:999;
32-248-60-57
➣ Policja:997;32-244-92-55
➣ StrażPożarna:998;32-244-70-60
➣ StrażMiejska:986;32-248-62-81
wew.001
➣ PogotowieEnergetyczne:
991;32-303-09-91
➣ PogotowieGazowe:992;
32-244-22-96
➣ PogotowieWodno-Kanalizacyjne:
32-244-34-51
➣ PogotowieCiepłownicze:
32-248-27-51
➣ Carbo-Energia:32-248-12-35
➣ PogotowieDźwigowe:
tel.32271-62-62
➣ PomocDrogowa:32-242-26-74
adresstronyinternetowejGSM,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl
e-mail:gsmluiza@gsmluiza.pl

