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P

odczas Walnego Zgromadzenia
Członków naszej Spółdzielni,
któreodbyłosięw dniach 26, 27i 28
kwietnia 2016 r. zgłoszono w sumie 39wniosków.Główniedotyczyły one warunków zamieszkiwania,
wykonaniaróżnegorodzajupracremontowychi renowacyjnych.Adresatamikilkuzgłoszonychwnioskówsą
władzemiastaZabrzai miastaRuda
Śląska.W sprawieichrealizacji,Za-

rząd naszej Spółdzielni zwrócił się
pisemniedo władzww.miast.
Na stronach3-4oraz8-11publikujemy wykaz realizacji zgłoszonych
wnioskówwedługstanuna dzień 14
wrzesień 2016r.
Kolejny wykaz realizacji ww.
wniosków zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacyjnym, który
ukaże się w grudniu br.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
- NAGRODY WRĘCZONE

Najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe
w naszej Spółdzielni

W

czerwcu br. Rada Nadzorcza
naszej Spółdzielni ogłosiła
konkurs na najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe w zasobach
GSM „Luiza”.
Celemkonkursubyłouzyskanieich
estetycznego wyglądu; promocja
wśródmieszkańcówosiedlidbałości
o estetykę najbliższego otoczenia – zwłaszcza balkonów i ogródkówprzydomowych.Regulaminkonkursui wzórzgłoszeniauczestnictwa
w konkursie zostały dołączone
do czerwcowegowydaniaBiuletynu
InformacyjnegoGSM„Luiza”.
Dokończenie na str. 5

Informacja o przystąpieniu
do „Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020
likwidacji niskiej emisji”
ogłoszonego
przez WFOŚiGW w Katowicach

W

tymrokuWFOŚiGWw Katowicachogłosił„Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 likwidacji niskiej
emisji”.
Istotątego„Programu...”jestpodjęciewspólnychinwestycjiproekologicznychpoprzezprzyłączeniestarychzasobówmieszkaniowych woj.Śląskiego
do sieciciepłowniczej.W wynikurealizacji„Programu...”nastąpizwiększeniekomfortuwarunkówzamieszkiwania–główniepoprzezlikwidacjęniskiej
emisjiszkodliwychgazówi spalin,powstającychw domowychpaleniskach
węglowych.
W uzgodnieniuz ZabrzańskimPrzedsiębiorstwemEnergetykiCieplnejzostałozgłoszonych 19nieruchomościnależącychdo naszejSpółdzielni.PonadtoGSM„Luiza”zgłosiłado ww.„Programu...” 18nieruchomościz RudyŚląskiej.
Na podstawieoświadczeń,zgodęna przystąpieniedo ww.„Programu…”
wyrazilimieszkańcyniżejwymienionychnieruchomości:
ZABRZE

RUDA ŚL.

❖ ul. Szymanowskiego 4, 4a
❖ ul. 1-go Maja 26, 28, 30, 32
❖ ul. 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a
❖ ul. Buchenwaldczyków 20a
❖ ul. Gen. de Gaulle’a 24, 26,
26a, 28, 28a, 30, 30a
❖ ul. Goethego 12a
❖ ul. Kobylińskiego 1-7
❖ ul. Krasińskiego 20
❖ ul. Kowalska 1, 3, 5
❖ ul. Mikulczycka 4, 4a
❖ ul. Wolności 396

❖ ul. Kokota 110-112
❖ ul. Kokota 115-119
❖ ul. Chroboka 8-10
❖ ul. Chroboka 20-22
❖ ul. Ks. Niedzieli 24
❖ ul. Ks. Niedzieli 26
❖ ul. Ks. Niedzieli 30
❖ ul. Ks. Niedzieli 32
❖ ul. Ks. Niedzieli 39

Wygrany
przetarg
na lokal
mieszkalny
i co dalej?
Niedawno wygrałem przetarg
na najem lokalu mieszkalnego
w zasobach GSM „Luiza”.
Od którego momentu jestem
zobowiązany do opłacania czynszu za ww. lokal mieszkalny?

KOMUNIKAT
ZarządGSM„Luiza”przypomina,żena klatkachschodowychzostałrozwieszonyharmonograminformującyo datachwywozuodpadówwielkogabarytowychz poszczególnychposesji.Wyżej wymienione odpady należy wystawiać nie wcześniej niż na dwa dni przed podanym terminem.
Wcześniejszewystawianieww.odpadów,powodujeinterwencjeStraży
Miejskiejw naszejSpółdzielni.Mogąoneskutkowaćnałożeniemmandatów
pieniężnych.Będąonepokrywanez funduszyremontowychtychposesji,
do którychprzynależna jestzatokaśmietnikowa.PonadtoSpółdzielniabędzie zobowiązana do usunięcia gabarytów zbyt wcześnie wystawionych
na koszt(dodatkowy)posesji,z którychzostanąonewywiezione.
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Kontynuujemy naszą rubrykę
pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy,żezamieszczamyw niejodpowiedzina pytania
zadawane tylko przez członków
Spółdzielni i najemców lokali
mieszkalnychGSM„Luiza”.Odpowiedzisąudzielanena pytania
dotyczącekwestiiprawnych,związanych wyłącznie ze sprawami
naszejSpółdzielni.
Pytania można zadawać telefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-12 wewn. 47 i 48
w każdypiątekw godz. 10.00-12.00.

Z treści § 5pkt. 7obowiązującegoRegulaminuprzetargunieograniczonegona najemlokalumieszkalnego wynika wprost, iż
obowiązekopłacaniaskładników
czynszowychpowstajeod dnianastępnegopo przetargu.
Natomiastwydaniemieszkania
następujepo spełnieniuwarunków
specyﬁkacjiprzetargutj.wniesieniawszelkichwymaganychnależnościw terminiedo 30dniod daty wygranego przetargu. Należy
przypomnieć,iżtakisamobowiązek występuje przy przetargach
na spółdzielczelokatorskieprawo
do lokalumieszkalnegolubodrębnąwłasność.
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 26, 27 i 28 kwiecień 2016 r.
stan na 14 września 2016 r.
PIERWSZA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA:
Wniosek nr 1
ul. Pordzika 17 – wnioskujęo wyznaczeniemiejsca
i utwardzenieterenupod pojemnikido segregacjiodpadówśmieciowychprzy śmietnikuw okolicyblokumieszkalnegoprzy ul.Pordzika 17.
Odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 2

zgromadzeniu środków na funduszu remontowym ww.
nieruchomości, prace zostaną wykonane. Większość
mieszkańców nieruchomości przy ul. 3 maja nr 35 – 37
wyraziła zgodę na udział w „Programie...” o którym piszemy na str. 2 w artykule pt. Informacjao przystąpieniudo „ProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowisko na lata 2014 – 2020 likwidacji niskiej emisji”
ogłoszonegoprzezWFOŚiGWw Katowicach. W wyniku jego ewentualnej realizacji ww. nieruchomość zostanie podłączona do centralnego ogrzewania.
Wniosek nr 3

ul. 3-go Maja 37 – 1) proszęo wyrównanienieruchomościna podwórzuorazdrogidojazdowejna podwórze
przy ul. 3-goMaja 35do 37 2)jakwyglądasprawapodłączeniado nitkiciepłowniczejww.budynków.
Odp. Wykonano utwardzenie od strony bramy wjazdowej. Po wykonaniu nowej zatoki śmietnikowej oraz

ul. Leszczynowa 25 –proszęo wyrównanieścieżkiasfaltowej i likwidację dziur wzdłuż bloku nr 25, 25a
przy ul.Leszczynowej.
Odp. Zagłębienia i dziury na chodnikach zostały zabezpieczone. Po zgromadzeniu środków na funduszu
remontowym ww. nieruchomości i po uzyskaniu zgody większości mieszkańców, prace wymienione we
wniosku mogą być zrealizowane.
Wniosek nr 4
ul. Gen de Gaulle’a 28 – klatkaschodowajestdo poprawypo malowaniu.Kiedybędąwymienionedrzwiwejściowedo klatki?
Odp. Poprawki wykonano. Wymiana drzwi będzie
możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
Wniosek nr 5

Niedawno wykonano gruntowną renowację nawierzchni podwórka w nieruchomości GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul. 3
Maja 37.
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ul. Leszczynowa 27a – 1)zabudowaćdaszkinad balkonami,skapującawodaz wyżejpołożonychbalkonów
rozpryskujesiępo oknachodbijającsięod balustradmetalowych.Z tegopowodubalustradymetaloweremontowaneprzed 10-ciomalatamijużkorodują, 2)wyrównać
chodnikprzejściowywzdłużblokuul.Leszczynowa 2727ausytuowanymiędzyklatkamischodowymi.
Ad. pkt. 1. Zabudowa daszków nad balkonami będzie możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego
ww. nieruchomości.
Ad. pkt. 2. Zagłębienia i dziury na chodnikach zostały zabezpieczone. Po zgromadzeniu środków na funduszu remontowym i po uzyskaniu zgody większości
mieszkańców ww. prace mogą być zrealizowane.
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REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Wniosek nr 6
ul. Leszczynowa 11/1 – 1)proszęo naprawęchodnika,
wejściedo budynkujestzrobioneźle,boprzy większych
opadachwodadalejstoii niemożnaprzejść.
Odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 7
ul. Leszczynowa 25a – uzupełnićbrakującyżywopłot
zniszczonyprzezfirmęwykonującąkanalizacjęna długościokoło 10 mprzy blokuul.Leszczynowa 25aod stronyulicyOrzechowej.
Odp. Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej sprawie
odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wniosek nr 8
ul. Czereśniowa 4 – proszęo naprawęchodnikawzdłuż
budynku.
Odp. Naprawę chodnika wykonano.
Wniosek nr 9
ul. Korczoka 61 – prosimyo interwencjęw sprawieremontu/naprawyinstalacjielektrycznejw blokuprzy ul.
Korczoka 61b.Problemdotyczynotorycznegopaleniasię
żarówekprzed klatką,wewnątrzklatkii na poszczególnychpiętrach.Takistanrzeczytrwanieprzerwanieod zamieszkanialokatoróww tymblokuw 1995r.Żarówkipalą się bez względu czy są dostarczane przez personel
sprzątającyczyprzeznasosobiściekupowane.Interwencjeelektrykównicniedały, 2)Proszęo informacjęna tematobecnegostanurzeczyterenuparkinguprzy zbiegu

ulicyKorczokai dojazdudo bloku 61(temattenbyłtreściąprogramuw TVInfopt.„Tojesttemat”kilkamiesięcytemu).Obecnieogrodzenietegoparkingujestczęściowo rozebrane. Co w tej sprawie Spółdzielni „Luiza”
wiadomo.Czymożnana tymterenieparkowaćnaszesamochodybezprzeszkód?
Odp. Ad. pkt. 1. Instalacja elektryczna została
sprawdzona i naprawiona. Ad. pkt. 2. Nic nam nie
wiadomo na temat decyzji właściciela ww. terenu.
Wniosek nr 10
ul. G. de Gaulle’a 30 – od kilkulatlokatorzywnioskują o wymianę drzwi wejściowych od ulicy i od placu.
Z GSM„Luiza”otrzymaliśmyodpowiedź,że„brakśrodkówna funduszuremontowym”.Lokatorzypłacąregularniena funduszremontowy.W związkuz tymnasuwasię
pytanie:cosiędziejez tymipieniędzmi?Klatkaschodowabyłamalowanaa na drugirokprzy drzwiachwejściowychbyły„różyczki”więcmalowaniebyłopoprawiane.
Jakwyglądasprawaz likwidacjąniskiejemisji.W BiuletynieInformacyjnymGSM„Luiza”z grudnia 2015r.byłainformacjao podłączeniudo centralnegoogrzewaniam.
in.ulicydeGaulle’a nr 24–30a?
Odp. Wymienione we wniosku prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Większość mieszkańców nieruchomości przy ul. Gen.
de Gaulle’a nr 24 – 30a wyraziła zgodę na udział w „Programie...” o którym piszemy na str. 2 w artykule pt. Informacjao przystąpieniudo „ProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowiskona lata 2014–2020likwidacji
niskiejemisji”ogłoszonegoprzezWFOŚiGWw Katowicach. W wyniku jego ewentualnej realizacji ww. nieruchomość zostanie podłączona do centralnego ogrzewania.
Wniosek nr 11
ul. Agrestowa 5/2 – proszęo umieszczenieznakówdot.zakazupaleniana klatkachschodowychi w piwnicach.Proszę
wyciąćchoinkęprzylegającądo posesji–jestza blisko.
Odp. Na tablicy ogłoszeń została rozwieszona informacja o zakazie palenia papierosów na klatce schodowej i piwnicach. Mieszkańcy nie wyrazili pisemnie
zgody na wycięcie choinki.
Wniosek nr 12
ul. 1-go Maja 26-32 – proszę wymienić drzwi, wyrównaćpodwórkożebypiachnieleciałdo mieszkań.
Odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.

Nowy śmietnik wybudowany przy ul. Gen. de Gaulle'a 12,14,16.
w Zabrzu.
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Dokończenie na str. 8
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - NAGRODY WRĘCZONE

Dokończenie ze str. 1

Najpiękniejsze balkony i ogródki
przydomowe w naszej Spółdzielni
W dniu 25.08.2016 r. trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Radę Nadzorczą GSM „Luiza” dokonała wizji lokalnej i oceny zgłoszonych balkonów i ogródków do konkursu na najładniejszy balkon i na najładniejszy przydomowy ogródek w zasobach GSM „Luiza”. Najwięcej zgłoszeń było z Zaborza
i Bielszowic.

W kategorii najładniejszy balkon:
❖ I miejsce zajął balkon zgłoszony
przez Aleksandrę Biniendę, (jej
wypowiedź zamieszczamy poniżej)zamieszkałąprzy ul.Agrestowej 5.

rów –twórcówi opiekunówtego
ogródka.
❖ III miejscezająłogródekprzy ul.
Olchowej 13,zgłoszonyprzezEugeniusza Kanię –twórcęi opiekuna tegoogródka.

– O swój balkon dbam od 15 lat, jak tylko wprowadziliśmy się do tego
mieszkania – mówi Aleksandra Binienda, zwyciężczyni w konkursie,
w kategoriinajładniejszybalkon.Jego ukwiecanie zaczynam zwykle już
w kwietniu, gdy ustępują przymrozki. Kwiaty w donicach są nie tylko
na balustradzie balkonu, ale wiszą także na ścianach i na parapecie okna
balkonowego. Z kwiatów najlepiej sprawdzają się głównie pelargonie
i begonie. Ponieważ balkon ma ok. 5,5 metrów długości to jest o co dbać.
Mój mąż zrobił mi ławę – skrzynię do siedzenia. W środku niej mam pochowane narzędzia ogrodowe i zapasowe doniczki. Jest więc gdzie wypić
kawę i posiedzieć wśród pięknych, kolorowych kwiatów, które kwitną aż
do jesieni.

❖ II miejscezająłbalkonzgłoszony
przez Halinę i Józefa Sznajderów,zamieszkałychprzy ul.Bielszowickiej 91.
❖ III miejscezająłbalkonzgłoszony
przezAlojzego Muskałę zamieszkałego przy ul. Bielszowickiej 91B.
W kategoriinajładniejszyogródek
przydomowy:
❖ I miejsce zajął ogródek przy ul.
Modrzewiowej 4,zgłoszonyprzez
Wiesława Barańskiego – twórcę
i opiekuna tegoogródka(jegowypowiedźzamieszczamyobok).
❖ II miejsce zajął ogródek przy ul.
Bielszowickiej 91,zgłoszonyprzez
Halinę i Józefa Sznajde-

– Swój przydomowy ogród zacząłem urządzać dwa lata temu, jak tylko
ekipy budowlane zakończyły modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej
wokół naszego budynku – mówiWiesławBarańskizwycięzcakonkursu
w kategoriinajładniejszyogródekprzydomowy.
Teren na którym zacząłem urządzać ogródek przypominał zwykły ugór
i gliniane klepisko. Do tego było sporo chwastów i kamieni, których wykopanie, nawet kilofem, było bardzo trudne. Zacząłem od frontu budynku,
potem przyszła kolej na strony boczne budynku. W sumie, jak kiedyś wyliczyłem, mam do pielęgnacji ponad 200 metrów kwadratowych. Czasami
pomaga mi sąsiadka z IV pietra. Wszystkie rośliny kupiłem za własne pieniądze, dlatego boli mnie jak kilka razy ukradziono/wyrwano z ogródka
drzewka ozdobne. Najbardziej cieszą mnie kolorowe rabaty kwiatów
przed moim balkonem na parterze.
Zachęcam innych mieszkańców naszej Spółdzielni do zakładania takich
ogródków. Jest to powód do osobistej satysfakcji i zadowolenia – że ładny wygląd wokół domu jest także naszą zasługą.
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Uroczystespotkaniezezwycięzcamii nagrodzonymiw konkursieodbyłosięw dniu 22wrześniabr.
w siedzibie Stowarzyszenia FENIX
w Zabrzu–Zaborze.Nagrodyw postaci kart zakupowych, ufundowane
przeznasząSpółdzielnię,wręczyłEugeniuszJarczyk–PrzewodniczącyRadyNadzorczejGSM„Luiza”.Na spotkaniu obecni byli członkowie Rady
Nadzorczej, przedstawiciele Zarządu
GSM „Luiza” oraz kadry pracowniczej.
Jak podkreślił Eugeniusz Jarczyk,
Spółdzielnia zamierza kontynuować
konkurs także w następnych latach – uznając, że dbałość o najbliższe otoczenie naszych domów, wypływająca z wewnętrznej potrzeby
samych mieszkańców, zasługuje
na wyróżnienie i uznanie.
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I miejscew kategoriibalkony,ul.Agrestowa 5

I miejscew kategoriiogródkipr

II miejscew kategoriibalkony,ul.Bielszowicka 91

II miejscew kategoriiogródkipr

III miejscew kategoriibalkony,ul.Bielszowicka 91B

III miejscew kategoriiogródki
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przydomowe w naszej Spółdzielni

rzydomowe,ul.Modrzewiowa 4

Nagrody wraz  z pamiątkowymi dyplomami wręczał Eugeniusz
Jarczyk,PrzewodniczącyRadyNadzorczejGSM„Luiza”

rzydomowe,ul.Bielszowicka 91

Po wręczeniunagródi dyplomów,byłczasna rozmowęprzy wspólnymstole

iprzydomowe,ul.Olchowa 13

Spotkaniezakończyłopamiątkowezdjęcieuczestnikówspotkania
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 26, 27 i 28 kwiecień 2016 r.
stan na 14 września 2016 r.
Wniosek nr 3

Dokończenie ze str. 4

Wniosek nr 13
ul. Leszczynowa 2b – proszę o zabudowanie daszku
nad balkonemna IV piętrzeprzy ul.Leszczynowej 2b.
Proszęo wymianędrzwiwejściowychw blokuprzy ul.
Leszczynowej 2b.
Odp.Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
DRUGA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA:
Wniosek nr 1
ul. Krasińskiego 26 – proszęo spowodowanieusunięciaznakuzakazuwjazduod ul.Krasińskiego 24-26i zastąpieniegoznakiemstrefazamieszkaniai wyznaczenie
miejscdo parkowaniapojazdów.
Odp. Z powodu braku możliwości uzyskania większej ilości miejsc do parkowania, ww. znak jest tam niezbędny.
Wniosek nr 2

Malowanie klatki schodowej przy ul.
Wolności 426 w Zabrzu.
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ul.
Wolności 372/1 – wniosek
o wyrównaniewjazduna posesjęprzy ul.
Wolności
372.
W chwili obecnej
wjazdna posesjęjest
na tyle wypiętrzony
i nierówny,żesamochody
osobowe
wjeżdżając i wyjeżdżając z posesji zahaczają o podłoże
a czasami zawisają
na nierówności, co
w oczywisty sposób
doprowadza do mechanicznegoniszczeniapojazdów.
Odp. Wniosek został zrealizowany.

ul. Orzechowa 10 – proszępodaniekiedybędąwykonywane prace termomodernizacyjne budynku przy ul.
Orzechowej 10,ponieważw/w pracemiałybyćjużwykonanew latach 2013-2014.Sąoneciągleodkładanena lata późniejsze co jest dla lokatorów budynku niezrozumiałe. Oczekujemy dokładnej odpowiedzi oraz
pozytywnegozałatwieniasprawyw jaknajszybszymterminie.
Odp. Zarząd GSM „Luiza” udzielił wnioskodawcy
pisemnej odpowiedzi.
Wniosek nr 4
ul. Dz. Rodła 2 – proszęo doprowadzeniedo stanubezpiecznejużywalnościogrodzeniaśmietnikadlalokatorów
ul.Dz.Rodła 2-6.Ogrodzeniezostałouszkodzoneprawdopodobnieprzezsamochód–śmieciarkę.
Odp. Ogrodzenie śmietnika zostało naprawione.
Wniosek nr 5
ul. Wolności 220 – niniejszymwnioskujęo wyrównanieciśnieniawody,gdyżciśnieniejestza duże.Parokrotniezalałomikuchnię,ponieważniewytrzymałyuszczelnienia przy bojlerze elektrycznym – o zaworze
bezpieczeństwaniewspominając.
Odp. Wymienione we wniosku prace dotyczące wyrównania ciśnienia zostały wykonane.
Wniosek nr 6
ul. Kawika 24a – na ostatnimzebraniuzłożonowniosek (2015 r.) w spraw ie wyb ud ow an ia park ing u
na skrzyżowaniuulicKawikai Pordzika.Częśćzieleńcamiałazostaćna toprzeznaczonapo pracachzwiązanychz kanalizacjąi wyburzeniemkolektora.Teprace
zostały wykonane i my mieszkańcy przy ul. Kawika
i Pordzikadomagamysięwykonaniaparkingusamochodowegozewzględu,żetychmiejscniema.Samochodówprzybywa,ulicesązapełnionesamochodamistojącym i na ich pob oc zach. W rok u 2015 wnios ek
o wybudowaniemiejscparkingowychzostałzgłoszony
aleniezrealizowany,dlaczego?Prosimyo poważnepotraktowanietegowniosku.
Odp. Wszystkie możliwe miejsca parkingowe, spełniające określone wymogi formalno-prawne, zostały
już zaadaptowane na ww. cel.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR3(75)2016
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Wniosek nr 7
ul. Krasińskiego 28 – zwracamsięz prośbąo wymianęw kamienicyprzy ul.Krasińskiego 28w piwnicyrur
wody zimnej. Z powodu niskiego ciśnienia na piętrach
brakujewody,zwłaszcza,gdywzrastajejpobór.
Odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 8
Członkowie z ul. Korczoka 75 i 77 – wnioskujemy
o uporządkowanieterenuprzy ul.Korczoka 75i Korczoka 77tj.:
a)wyrównanie–utwardzeniegruntu,
b) naprawa chodnika dojściowego do domu. Podczas
deszczuniemożnaprzejśćdo domu.
Odp. Chodniki wejściowe do budynków zostały wykonane. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
TRZECIA CZęŚć
WALNEGO ZGROMADZENIA:

Termomodernizacja budynku GSM „Luiza” przy ul. Kalinowej 13 w Zabrzu.

maniażywopłotu, 3)umieszczeniena wjeździepod nasz
bloktablicy„ParkingdlamieszkańcówGSM„Luiza”, 4)
rozmieszczenie na trawniku wokół bloku napisów (tablic)o sprzątaniupo swoimpsie.
Odp. Ad. pkt. 1. Naprawa schodów została wykonana.
Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku prace będzie
można wykonać po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości. Ad. pkt. 3. Tablica jw. została umieszczona. Ad. pkt. 4. Informacje na temat
utrzymania czystości zostały umieszczone na tablicach
informacyjnych.
Wniosek nr 4

Wniosek nr 1
ul. Ks. Niedzieli 59 – zmobilizować sprzątaczkę
do sprzątania wzdłuż całego bloku 59-59f oraz klatki
schodowej 59f.
Odp. W tej sprawie wystosowano pismo do firmy
sprzątającej.

ul. Bielszowicka 91 – bloki przy ul. Bielszowickiej
nr 91,93stojąjuż 36lat.Trzebabybyłowreszciepomyśleć aby przed przynajmniej co drugą klatką postawić
koszna śmieci.Dbajmyo porządek.
Odp. W pobliżu posesji znajduje się śmietnik. Kosze
na śmieci w ciągu ulic ustawia miasto.

Wniosek nr 2
Wniosek nr 5
ul. Miodowa 15 – 1)opóźnićwycięciedrzewa(brzozy)
do czasuwylotumłodychptakówz budkilęgowejznajdującejsięna tymdrzewie, 2)wymienićstarepłytychodnikowena puzlena chodnikuprzed klatkąschodową, 3)pomalować poręcze przy schodach przed klatką, 4)
wymienićpołamanekaflena schodachprzed klatką.
Odp. Ad. pkt. 1. Brzozę wycięto po okresie wylęgowym ptaków. Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu
remontowego ww. nieruchomości. Ad. pkt. 3 i 4. Wymienione we wniosku prace zostały wykonane.
Wniosek nr 3
ul. Miodowa 15 – prosimyw miaręmożliwościo wykonanienastępującychpracprzy ul.Miodowejw Halembie: 1) naprawa schodów wejściowych, 2) pousuwanie
(wyrwanie) resztek żywopłotu lub pouzupełnianie tych
brakującychfragmentów–będziemniejszykosztutrzyBIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR3(75)2016
●

ul. Energetyków 21 – 1) wnioskujęo ponowneprzeanalizowanie i korektę współczynników przeliczeniowych
za centralneogrzewanie,ponieważobecnewspółczynnikinieuwzględniająusytuowaniabudynkui mieszkania.
Dotyczytobudynkuprzy ul.Energetyków 21a-b,który
jestna wolnejprzestrzeniod stronypółnocno-zachodniej
a pomiędzybudynkiemEnergetyków 19jestutworzona
dyszapowietrzna,którapowodujeobniżenietemp.zewn.
o około 5oC.2)wnioskujęo przeprowadzenieWalnych
Zebrańnaszejgrupyprzemiennie–razw Bielszowicach,
razw Halembie.
Odp. Ad. pkt. 1. Po uzyskaniu zgody większości
mieszkańców ww. nieruchomości, Zarząd Spółdzielni
zleci ponowne opracowanie ww. współczynników.
Ad. pkt. 2. Miejsce odbycia WZCz jest uzależnione
od wielu czynników, m. in. od możliwości wynajmu odpowiednio dużej sali – wolnej w terminie zebrania
WZCz, wymogów bezpieczeństwa ppoż i innych, odpowiedniej ilości miejsc parkingowych itp.
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Wniosek nr 6
ul. Bielszowicka 93 –zwracamsięz prośbąo uporządkowanieterenuwokółblokuprzy ul.Bielszowickiej 93.
Zniszczeniapowstaływ czasietermomodernizacji(ociepleniebloku),brakiżywopłotu,trawarozjeżdżonazostałacałkowicie.Proszęo postawienietabliczekz zakazem
„gryw piłkę”orazwyprowadzaniaczworonogówpod balkonami, postawienie koszy na śmieci w miejscu gdzie
znajdująsięławki.Chodniki,którymiprzemieszczamysię
do własnychklateksąw opłakanymstanie(asfaltzostał
wybrzuszony), żądamy wybrukowania tych chodników–asfaltnależyzutylizować.
Odp. Po dociepleniu, teren wokół budynku został
uporządkowany i posiano trawę. Wymienione w dalszej
części wniosku prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.

Wniosek nr 8
ul. Ks. Niedzieli 53 – zrobićogrodzeniewokółpojemnikówna śmieciz powoduzaśmiecaniacałejposesjina ul.
Ks.Niedzieli 53-53a.
Odp. Prace zostaną zakończone do dnia 15.11.2016 r.
Wniosek nr 9
ul. Sportowców 14 – mymieszkańcybudynkumieszkalnegonr 14przy ul.Sportowcóww RudzieŚl.prosimy
o wyrównanieobjazduwokółbudynkui dojazdudo ulicySportowców,ponieważw skutekubytkóww podłożu
po opadachdeszczugromadząsiętamdużeilościwody
i błota,powodująceuciążliwośćdlamieszkańców.
Odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.

Wniosek nr 7
Wniosek 10
ul. Bielszowicka 93 – utwardzićkostką(możebyćz recyklingu)przejścieprzeztrawnikmiędzyblokami 91-93
przy ul.Bielszowickiej(około 10mb).Przejścietojest
„wydeptane”przezmieszkańcówod wielulat,ponieważ
drogadojazdowado rozdzielniprzy bloku 91jestzdewastowanai przy każdychopadachdeszczuzalanastojącymi kałużami wody! Zaznaczam, że taki wniosek zgłaszamjużn-tyraz–bezrezultatu!Zamontowaćwreszcie
po 2–3ławkina placachzabaw:międzyblokami 93-95
orazprzy bloku 98(dlababći rodzicówopiekującychsię
maluchamina tychplacach.
Odp. Ławki zostały ustawione. Droga dojazdowa została wyrównana a studzienki deszczowe udrożnione.
Wymienione w dalszej części wniosku prace, będzie
można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego
ww. nieruchomości.

ul. Kokota 162 – Prosimyo:
1)likwidacjępozostałościpo ławkachi likwidacjępozostałejmurowanejdonicypod drzewamiprzy blokuul.
Kokota 162,
2)uzupełnieniepoprzeznasadzenieżywopłotuzniszczonego
podczaspracremontowychprzy klatceblokuul.Kokota 162c.
Odp. Ad. pkt. 1. Prace zostały wykonane.
Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku prace będzie
można wykonać po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości i po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Spółdzielnia nie zlecała
żadnych prac na zewnątrz ww. nieruchomości.
Wniosek nr 11
ul. Kokota 162 – docieplićbudynekorazwykonaćinstalacjęc.o.w blokuprzy ul.Chroboka 10i 8.Wymienićkanalizacjędeszczowąw blokuprzy ul.Kokota 162,ponieważ
podczasopadówdeszczuregularniezalewanesąpiwnice.
Odp. Roboty dotyczące budynku przy ul. Chroboka 8 i 10 będą możliwe do przeprowadzenia po zgromadzeniu odpowiednich środków na koncie funduszu
remontowego ww. nieruchomości. Prace dotyczące kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Kokota 162 zostaną ukończone do 15.11.2016 r.
Wniosek nr 12

Na wniosek mieszkańców, przed wejściem do budynku przy ul.
Bielszowickiej 93 w Rudzie Śląskiej ustawione zostały dwie
ławki.
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– nie podpisany – Bielszowicka 96c,d–Proszęo naprawę przyklatkowego parkingu. Jest to pow. ok 30m
x 8m.Bloknr96a,bmadobryparkinga przy klatkachc,
d,sąsamedziury.
Odp. Nie odpowiadamy na niepodpisane wnioski.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR3(75)2016
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neprzezGSM„Luiza”)identyfikatorypotwierdzające,że
danysamochódnależydo naszegomieszkańca.
Odp. Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że nie są już parkowane obce samochody.
Wniosek nr 16

Niedawno zakończono gruntowny remont niezamieszkałego budynku, (tj. jednej części) tzw. bliźniaka, przy ul. Zjednoczenia 15
w Zabrzu. Wyremontowany obiekt zostanie wystawiony
na sprzedaż w formie przetargu.

Wniosek nr 13
– nie podpisany – ul. Chroboka 10 – zwracamy się
z prośbąo likwidacjęwalącegosiępiecaw byłejpralni
orazwannymurowaneja takżewytynkowaćokienkowewnątrzpralni.
Odp. Nie odpowiadamy na niepodpisane wnioski.
Wniosek nr 14
– nie podpisany – ul.Równoległa 7a–proszęo wymianędomofonuwejściowegoprzy ul.Równoległej 7a,ponieważprzy opadachdeszczudomofonyniedziałają.
Odp. Nie odpowiadamy na niepodpisane wnioski.
Wniosek nr 15
ul. Chroboka 10 –pomimo,żezostałyu naspostawioneodpowiednieznakizakazuparkowania(niedotycząone
samochodównaszychmieszkańców)tonadalpod blokiem
parkują obce samochody. Gdy zwracamy się do Straży
Miejskiej,toniechceonainterweniować,ponieważnie
wiektojesta ktoniejestmieszkańcemnaszejnieruchomości.Dlategozwracamysięz prośbą,abymieszkańcy
otrzymaliz naszejSpółdzielniodpowiednie(autoryzowa-

ul. Ks. Niedzieli 55 –wnioskujęo zabudowaniedaszków zabezpieczających przed nieszczęśliwym wypadkiem przez spadającymi soplami lodu w czasie zimy
przy ul. Ks. Niedzieli 55/55a 53/53a, gdyż było już to
zgłoszonewcześnieji do tejporyniemarealizacji(chodzio klatkischodowe).
Odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Zagrożenia wynikające ze spadających
sopli usuwane są na bieżąco.
Wniosek nr 17
ul. Ks. Niedzieli 55 –proszęo postawienieznakuwyznaczającego miejsce dla inwalidy przy bloku ul. Ks.
Niedzieli 55.Takiznakbyłtampostawiony,alektośgo
przewrócił.
Odp. W ww. sprawie wystosowano pismo do UM
Ruda Śl. aby przywrócono ww. znak.
Wniosek nr 18
ul. Solidarności 28 – 1)wymienićdomofonyprzed malowaniemklatkischodowej 2)postawićznakdrogowy:zakazwjazdu(z tablicą,żeniedotyczyonmieszkańcównieruchomościprzy ul.Solidarności 28i 30), 3)powycinać
resztkinibyżywopłotu,niebędzietrzebagoobcinać.
Odp. Prace wymienione w punktach 1-3 będzie
moż na wy ko nać po uzy ska niu zgo dy więk szo ści
mieszkańców oraz zgromadzeniu odpowiednich środków na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.

Szanowni Mieszkańcy zasobów GSM „Luiza”
Zbliżasięokresjesienno-zimowy,a wrazz nimkoniecznośćogrzewanianaszychmieszkań.W okresietymwzrasta
śmiertelnezagrożenie–zatrucietlenkiemwęgla,któryulatniasięz niesprawnychpaleniskwęglowychlubpiecyków
gazowych.Sporezagrożeniesprawiajątakżeniedrożneprzewodywentylacyjnei zasłoniętekratkiwentylacyjne.
Dlatego apelujemy:
■ NIE USZCZELNIAJ MIESZKANIA PONAD MIARę!
■ UPEWNIJ SIę CZY PALENISKO WęGLOWE LUB PIECYK GAZOWY SĄ SPRAWNE!
■ DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA ZAINSTALUJ CZUJNIKI TLENKU WęGLA I GAZU!
PA MIĘ TAJ: STAW KĄ JEST ZDRO WIE I ŻYCIE TWO JE I TWO JEJ RO DZI NY
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR3(75)2016
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFORMATOR GSM „LUIZA”
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65
Dział czynszów: czynny w godzinach
od 7.00do 15.00codziennieopróczsobót,
niedzieli świątorazdodatkowow każdyponiedziałekw godzinachod 15.00do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
czynnaponiedziałek-piątek:7.00-15.00
dodatkowowponiedziałki:15.00-17.00
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
czynnaponiedziałek-piątek:7.00-15.00
dodatkowowponiedziałki:15.00-17.00
Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45,wtorek-piątek:8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, poniedziałek:8.00-16.45,wtorek-piątek:8.00-15.00
Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, piątki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.siedzibaSpółdzielni. 6.
fach. 9.częśćpucharu. 10.wierzchołekgóryw Tatrach. 11.takajakpraca. 12. potraw. 15. baranina z ryżem. 18.postać. 21.opalonaszczególnie po tym lecie. 22. zaniedbany
obiekt. 23.roślinnośćarktyczna. 24.
gra w karty. 25. ładna gdy zielona
na łące. 28.sekrety. 32.nagonka. 34.
opłata za mieszkanie. 35. zbrojna
konfrontacja. 36. najlepsi z najlepszych. 37. część widowni teatralnej. 40.oblicze. 43.lantanowiec. 46.
kipi z grochem. 47. kuzynka karpia. 48.cośsłodkiegopo obiedzie. 49.
mebelgrający. 50.załącznik.
Pionowo: 2.atutpodejrzanego. 3....
z kremem. 4.odgłos. 5....Nadzorcza

wybranana WalnymZgromadzeniu. 6.
rezerwa. 7. posag. 8. rozróba. 13.
kształtskweruwykonanegospołecznie
przezmieszkańcówbudynkuprzy ulicyKorczoka. 14.znanyKlubMuzycznyw Zabrzu. 15.zbójnikmorski. 16.
naszaGórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa. 17.skutekdenuncjacji. 19.napójlubkosmetyk. 20.despota. 26.witka. 27.rezultat. 29.upustcenowy. 30.
dychawica. 31.kminkówka. 32.nieżyt
nosa. 33.madrżąceliście. 37.ptakbrodzący. 38.do podpieraniasię. 39.małamiejscowość. 41.najwyższawładza
wSpółdzielni. 42.eskapada. 44.duża
ilośćczegoś. 45.przewódkanalizacyjny.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 18dadząrozwiązanie
krzyżówki.

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

Telefon awaryjny: 508 091 556
czynny poniedziałek – piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty, niedziele i święta czynny
w godz. 7.00-22.00.

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

