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Widok ,,z lotu ptaka” ogródka przydomowego ul. Leszczynowa 2 w Zabrzu.

W

czerwcu br. Rada Nadzorcza
na szej Spół dziel ni ogło si ła II edycję konkursu na najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe

Realizacja wniosków
Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza”

P

odczas Walnego Zgromadzenia
Członków naszej Spółdzielni,
które odbyło się w dniach 25, 26 i 27
kwietnia 2017 r. zgłoszono w sumie 40 wniosków. Głównie dotyczyły one warunków zamieszkiwania,
wykonania różnego rodzaju prac remontowych i renowacyjnych. Adresatami kilku zgłoszonych wniosków są

władze miasta Zabrza i miasta Ruda
Śląska. W sprawie ich realizacji, Zarząd naszej Spółdzielni zwrócił się
pisemnie do władz ww. miast.
Na stronach 3-6 oraz 10-12 publikujemy wykaz realizacji zgłoszonych
wniosków według stanu na dzień 31
sierpień 2017 r.
■

w zasobach GSM „Luiza”. Celem
konkursu – tak jak w ubiegłym roku – było uzyskanie estetycznego
wyglądu otoczenia i elewacji balkonowych budynków GSM „Luiza”.
Konkurs przyczynia się też do promocji wśród mieszkańców osiedli
dbałości o estetykę najbliższego otoczenia. Regulamin konkursu i wzór
zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
zostały dołączone do czerwcowego
wydania Biuletynu Informacyjnego
GSM „Luiza”.
W dniu 8.08.2017 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”.
Dokończenie na str. 7

KOMUNIKAT
W trosce o niepodwyższanie opłat z tytułu nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska, Zarząd GSM „Luiza” informuje mieszkańców
zasobów GSM „Luiza” zlokalizowanych na terenie obu
Zasady dotyczące mieszkańców
zasobów GSM „Luiza”
na terenie miasta Zabrze:
★ Właściciel, Współwłaściciel, Najemca zamieszkujący daną nieruchomość systematycznie ponosi opłatę
z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Zabrzu (opłata ta
wliczona jest w opłaty czynszowe
za dany lokal mieszkalny).
★ Zainteresowany powinien zgłosić
się do siedziby Zarządu GSM „Luiza”
(Zabrze, ul. Wolności 412, Dział
Czynszów I p., pok. 102) w celu odebrania zaświadczenia o dokonywanych opłatach wywozu odpadów komunalnych.
★ Mieszkaniec Zabrza wraz z ww.
zaświadczeniem zgłasza się po bez-

ww. miast o możliwości otrzymania bezpłatnie worków typu BIG – BAG. Służą one do zbiórki odpadów budowlanych rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych. Poniżej podajemy warunki jakie trzeba spełnić,
aby bezpłatnie otrzymać ww. worki.

płatny odbiór worków do placówki
A.S.A. EKO Polska Sp. z o. o. znajdującej się w Zabrzu przy ul. Lecha 10 (od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00 do 18.00), tel.:
32 376 34 50), gdzie wypełnia wniosek o udostępnienie ww. worków typu BIG-BAG.
★ Ww. worki można użytkować
przez okres 14 dni (dzień pobrania
jest pierw szym dniem użyt ko wa nia).
★ W przypadku konieczności odbioru worków przed upływem 14 dni
od chwili rozpoczęcia użytkowania,
informację o tym należy przekazać
do Wydziału Infrastruktury Komunalnej tel.: 32 373 35 51 lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: sekretariat_ik @um.zabrze.pl

KOMUNIKAT
Zarząd GSM „Luiza” oraz Zakład Usług Kominiarskich informuje, że jest
w posiadaniu dwóch czujników tlenku węgla, które może bezpłatnie wypożyczyć na okres do 7 dni. Dotyczy to posiadaczy mieszkań o podwyższonym ryzyku możliwości wystąpienia czadu – które wskaże kominiarz.
Wyżej wymienione czujniki można wypożyczyć za pokwitowaniem
w Dziale Technicznym Spółdzielni w Zabrzu, ul. Jałowcowa 20 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00) oraz w Dziale Technicznym Spółdzielni w Rudzie Śląskiej, ul. Bielszowicka 98 (od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.00 – 15.00).
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Zasady dotyczące mieszkańców
zasobów GSM „Luiza”
na terenie miasta Ruda Śląska:
1. Mieszkańcy mają możliwość oddawania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (raz w roku bezpłatnie – w ramach uiszczonej opłaty)
pod warunkiem złożenia stosownego
zamówienia.
2. Zamówienie na wywóz wytworzonych odpadów składa się w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne na terenie miasta tj.:
★ Dla nieruchomości położonych
na południe od autostrady A4 w firmie: REMONDIS Górny Śląsk Sp.
z o.o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00),
tel. 32 242 21 10.
★ Dla nieruchomości położonych
na północ od autostrady A4 w firmie: TONSMEIER POŁUDNIE Sp.
z o.o. ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda
Śląska, (od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00),
tel. 32 248 10 81.
3. Zamówienie powinno zawierać
adres nieruchomości w której wykonuje się remont, miejsce podstawienia
kontenera bądź worka na gruz typu
BIG-BAG, szacunkową ilość wytworzonych odpadów celem doboru odpowiedniego kontenera lub ilości
worków oraz termin ich odbioru.
W odniesieniu do lokalizacji zarówno w Zabrzu jak i w Rudzie
Śląskiej worki powinny być ustawione na zewnątrz budynku w sposób umożliwiający:
a. swobodny podjazd samochodem
ciężarowym (nie zastawiając ciągów
komunikacyjnych oraz nie niszcząc
terenów zielonych i chodników),
b. załadunek worków przy pomocy
wysięgnika hydraulicznego, w odległości nie większej niż 1,5 m od miejsca, do którego samochód dojedzie.

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (79) 2017
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 25, 26 i 27 kwiecień 2017 r.
stan na 31 sierpień 2017 r.
PIeRWSZA CZęŚć
WALneGo ZGRoMADZenIA
Wniosek nr 1
ul. Mikulczycka 4a/3 – 1) proszę podłączyć blok
mieszkalny przy ul. Mikulczyckiej 4-4a do nitki ciepłowniczej, która znajduje się 5 metrów od budynku. Porozumieć się z ZPEC. 2) wykonać drogę dojazdową
do bloku przy ul. Mikulczyckiej 4-4a – porozumieć się
z UM Zabrze.
odp. Ad. pkt. 1. GSM „Luiza” zgłosiła ww. nieruchomość do „Programu operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2022 likwidacji niskiej emisji”. Ad. pkt. 2. Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej
sprawie odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu, który przekierował je do Miejskiego Zarządu Dróg
i Infrastruktury Informatycznej. Do 31.08. br. nie
otrzymano żadnej odpowiedzi.
Wniosek nr 2
ul. Leszczynowa 2b/3 – 1) proszę o wymianę drzwi wejściowych do klatki bloku ponieważ jest: zerwany zawias
dolny u drzwi. Tymczasowo jest umocowany na jednej śrubie dlatego źle się zamykają i jest szpara od klamki aż do dołu. 2) proszę o wymianę drzwi wejściowych do piwnicy
są uszkodzone i trudno zamknąć na klucz, każdy wchodzi
kto chce. 3) proszę o sprawdzenie co jest przyczyną, że woda w dni deszczowe i po zimie spływa po ścianie z pierwszego piętra na parter i mam sufit balkonu mokry, odpryskuje farba i tynk, choć maluję co roku. 4) proszę, żeby
na następnym zebraniu było nagłośnienie.
odp. Ad. pkt. 1. Drzwi wejściowe do ww. nieruchomości zostały naprawione. Ad. pkt. 2. Wniosek został
zrealizowany. Ad. pkt. 3. Do końca listopada br. przyczyna zalewania zostanie usunięta. Ad. pkt. 4. nagłośnienie jest zawsze a ww. brak był efektem chwilowej
awarii.
Wniosek nr 3
ul. Gen. de Gaulle’a 28/2; 30a/7 Niniejszym wnosimy
o: 1) wykonanie renowacji śmietnika na zapleczu budynku nr 30 i 30a, uporządkować pojemniki na segregację śmieci, wykonać chodnik w celu dojścia do śmietników
j.w. z puzli zamiast asfaltowej, utwardzić otoczenie śmietnika jw. 2) zobowiązać Zarząd i Radę Nadzorczą GSM „Luiza” do podjęcia rozmów (pilne) z władzami miasta Zabrze
w celu podłączenia C.O. do budynków przy ul. Gen. de
Gaulle’a 24-30a, ul. Szymanowskiego, ul. Goethego,
ul. 3-Maja i ul. Krasińskiego (co dalej z programem „KAWBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (79) 2017
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KA” dla ww. nieruchomości). 3) Zażądać od władz miasta analizy uciążliwości ekologicznej (hałas, spaliny itp.)
nowo wybudowanego parkingu w obrębie ulic: Gen. de
Gaulle’a, Szymanowskiego i Narutowicza. Ww. parking
bezpośrednio przylega do nieruchomości GSM „Luiza”
przy ul. Gen. de Gaulle’a 24-30a i pogarsza warunki zamieszkiwania kilkudziesięciu członków GSM „Luiza”, ich
dzieci oraz rodzin. Ponadto Zarząd GSM „Luiza” powinien
podjąć rozmowy z właścicielem ww. parkingu w celu udostępnienia pewnej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców zasobów GSM „Luiza” przy ul. Gen. de Gaulle’a 24-30a. Udostępnienie powinno być nieodpłatne, ponieważ ww. parking zabrał kilka miejsc parkingowych naszym mieszkańcom oraz garaże.
odp. Ad. pkt. 1. Wymienione we wniosku prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich
środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców
ww. nieruchomości. Ad. pkt. 2. GSM „Luiza” zgłosiła
ww. nieruchomość do „Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022 likwidacji niskiej emisji”. Ad. pkt. 3. GSM,, Luiza” wystąpiła
do Urzędu Miasta w Zabrzu o przeprowadzenie analizy uciążliwości ekologicznej nowo wybudowanego parkingu. Ponadto wystąpiono o nieodpłatne udostępnienie miejsc parkingowych dla naszych mieszkańców.
Do 31.08. br. – brak odpowiedzi.
Wniosek nr 4
ul. Banachiewicza 17 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o posadzenie żywopłotu wokół naszej posesji. Za pozytywne załatwienie naszej prośby dziękujemy.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Wniosek nr 5
ul. Goethego 16/6 Zwracamy się z prośbą do Zarządu
GSM „Luiza” o: 1) podłączenie do sieci miejskiej centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 2) ocieplenie budynku i wykonanie drenażu przed notorycznym zalewaniem piwnic. 3)
remont drogi dojazdowej i wykonanie blokady na wjeździe
do posesji, aby parking był wykorzystany tylko przez mieszkańców tej posesji.
odp. Ad. pkt. 1. GSM „Luiza” zgłosiła ww. nieruchomość do „Programu operacyjnego Infrastruktura
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REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
odp. Ww. nieruchomość jest ujęta w planie malowania klatek schodowych na rok 2019 wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana punktów świetlnych). Wymienione we wniosku prace (tj. remont instalacji domofonowej, uzupełnienie żywopłotu) będzie można wykonać
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych
na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu
zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości. Instalacja elektryczna na klatce schodowej została sprawdzona.

W lipcu br. zakończono kompleksowy remont dachu budynku
przy ul. Orzechowej 6 w Zabrzu.

i Środowisko na lata 2014-2022 likwidacji niskiej emisji”. Ad. pkt. 2. Prace będą wykonane po podłączeniu
budynku do miejskiej sieci c. o. Ad. pkt. 3. Wymienione we wniosku prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody
większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Wniosek nr 6
ul. Leszczynowa 4b/15 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o: 1) postawienie w miejsce spalonego, zdewastowanego śmietnika nowego, zadaszonego
przy ul. Leszczynowej. 2) odbudowanie ławek przed klatkami i przy piaskownicy ul. Leszczynowa 4,4a, 4b. 3) rozdzielenie wspólnego zabezpieczenia oświetlenia klatki
schodowej i domofonu na oddzielne, niezależne od siebie. 4) wykonanie schodów na zejście spod bloku przy ul.
Leszczynowej 4 do parkingu przy ul. Modrzewiowej.
odp. Ad. pkt. 1. i 2. Wymienione we wniosku prace
będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich
środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców
ww. nieruchomości. Ad. pkt. 3. Uruchomiono zlecenie
na sprawdzenie możliwości przełączenia. Ad. pkt. 4.
GSM,, Luiza” wystąpiła do Urzędu Miasta w Zabrzu
w sprawie wykonania schodów przy zejściu do parkingu przy ul. Leszczynowej 4. Do 31.08. br. – brak odpowiedzi.
Wniosek nr 7
ul. Korczoka 70/12 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o pomalowanie klatki schodowej, wymianę domofonu, uzupełnienie żywopłotu wokół budynku, wyrównanie drogi wjazdowej na podwórko (dot. wjazdu od Olchowej), przegląd (naprawa) instalacji elektrycznej na klatce schodowej (co jest powodem częstego przepalania się
żarówek?).
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Wniosek nr 8
ul. Gen. de Gaulle’a 30/4 Zwracam się do Zarządu GSM
„Luiza” z wnioskiem o wymianę drzwi wejściowych ww.
klatki od ulicy i od placu. Wniosek składam w imieniu
wszystkich mieszkańców ww. klatki. Proszę o informację
na jakim etapie znajdują się prace związane z podłączeniem
naszych klatek (de Gaulle’a 24 do 30a do sieci centralnego ogrzewania.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości. GSM „Luiza” zgłosiła ww. nieruchomość
do „Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022 likwidacji niskiej emisji”.
Wniosek nr 9
ul. Leszczynowa 7/7 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o remont śmietnika oraz uporządkowanie terenu wokół śmietnika przy bloku Leszczynowa 7, zazielenienie terenu, wykonanie utwardzeń – chodników – i odwodnień, dzięki którym w czasie deszczu ziemia nie będzie spłukiwana na ulicę Leszczynową i do kanalizacji. Wprowadzić zakaz i informację o zakazie dokarmiania ptaków (gołębi).
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości. Na tablicach informacyjnych ukazał się komunikat, aby nie dokarmiać gołębi. na ten temat była również zamieszczona informacja w naszym Biuletynie Informacyjnym.
Wniosek nr 10
ul. Leszczynowa 7/7 Ze względu na krytyczną sytuację
parkowania samochodów w rejonie ulicy Leszczynowej,
stworzyć nowe miejsca parkowania samochodów wykorzystując miejsca u zbiegu ulic: Kawika, Karczewskiego,
Pordzika, Leszczynowa.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (79) 2017
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REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Wniosek nr 11
ul. Gen. de Gaulle’a 26a/6: Zwracamy się z prośbą
do Zarządu GSM „Luiza” o naprawę schodów przed klatką schodową od strony podwórza przy ul. Gen. de Gaulle; a 26a, wstawienie drzwi do piwnicy wewnątrz budynku (zostały skradzione) przy ul. Gen. de Gaulle’a 26a, wymianę drzwi wejściowych od strony ulicy przy ul. Gen. de
Gaul le’a 26a, po pra wie nie po ma lo wa nych ścian
przy drzwiach wejściowych od strony ulicy i podwórza
przy ul. Gen. de Gaulle’a 26a (pod wpływem wilgoci farba wraz z gładzią pęka i tworzą się tzw. pęcherze, wszystko odpada ze ścian).

odp. Wniosek wyłączony spod głosowania jako bezzasadny: nie ma możliwości zastosowania go w każdej
sprawie.
Wniosek nr 15
ul. Jałowcowa 18/3 – wnoszę o zobowiązanie Zarządu
do odpowiadania na każde pismo, które wpłynie do GSM
„Luiza” w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, nadzór
nad tym ma sprawować Rada Nadzorcza a na Walnym
Zgromadzeniu ma obowiązek przedstawić sprawozdanie
z tej aktywności odp. Wniosek wyłączony spod głosowania jako niezgodny z przepisami.
Wniosek nr 16
ul. 3-go Maja 37a/6 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o uszczelnienie dachu przy posesji 37a 3go Maja.
odp. Wniosek został zrealizowany.
DRUGA CZęŚć
WALneGo ZGRoMADZenIA:

odp. Schody zostały naprawione. Wstawienie nowych
drzwi do piwnicy zostanie wykonane do końca listopada br. Wymianę drzwi wejściowych będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości. Wykonawca malowania klatki schodowej został poinformowany o konieczności wykonania poprawek
malarskich.
Wniosek nr 12
Wniosek nie podpisany. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu do publikacji w Biuletynie Informacyjnym GSM „Luiza” tzw. PIT-ów nr 11 wystawionych przez GSM „Luiza”
dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
odp. na wnioski niepodpisane nie odpowiadamy.

Wniosek nr 1
ul. Kawika 26/9 Dotyczy zmiany organizacji ruchu kołowego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej-Kawika.
W związku z zabudowaniem śmietnika przy ul. Kawika 26
wnoszę by Zarząd Spółdzielni pismem do Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaproponował zmianę organizacji ruchu
w następujący sposób: od ww. skrzyżowania wzdłuż bloku Kawika 26 w kierunku do ul. Porzeczkowej wprowadzić ruch jednokierunkowy. Motywuje to tym, że: 1) lokatorzy muszą przechodzić między samochodami do śmietnika – niebezpieczne, 2) mieszkańcy bloków nr 28, 30, 32
przechodząc przez jezdnię mają ograniczoną widoczność – niebezpieczne, 3) samochody wjeżdżające na skrzyżowanie, mimo pierwszeństwa przejazdu, nie są w stanie
wjechać (brak wjazdu i stoją na skrzyżowaniu – niebezpieczne).

Wniosek nr 13
ul. Jałowcowa 18/3 Zobowiązać Radę Nadzorczą
do omówienia w zakresie ich wykonania wniosków wniesionych rok wcześniej na Walnym Zgromadzeniu.
odp. Wniosek wyłączony spod głosowania jako bezzasadny: stan realizacji poszczególnych wniosków jest
na bieżąco publikowany w Biuletynie Informacyjnym
Spółdzielni.
Wniosek nr 14
ul. Jałowcowa 18/3 Walne Zgromadzenie ma zobowiązać Zarząd i Radę Nadzorczą do wskazywania dokładniej
podstawy prawnej w każdym piśmie wychodzącym z GSM
„Luiza”
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W sierpniu br. zakończono malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Korczoka 61 i 61E w Zabrzu - Zaborzu.
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odp. Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej sprawie
odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Do 31.08. br – brak odpowiedzi.
Wniosek nr 2
ul. Kawika 24/8 W związku z częstymi zatruciami i wybuchami gazu proponuję zakup z funduszu remontowego i zainstalowanie w mieszkaniach czujników stężenia
gazu.
odp. Ww. urządzenia mieszkańcy zakupują we
własnym zakresie, na własny koszt zgodnie z ogłoszeniem w Biuletynie Informacyjnym z miesiąca września 2016 r.
Wniosek nr 3
ul. Krasińskiego 28/4 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o: 1) wnioskuję (ponownie) o wymianę
drzwi wejściowych do klatki schodowej nr 28 przy ul. Krasińskiego w Zabrzu. Obecnie użytkowane drzwi nie nadają się już do użytku, 2) plac na podwórzu przy ul. Krasińskiego 22-30 ponownie wymaga wyrównania. Nawierzchnia jest dziurawa – po deszczu tworzy się mnóstwo kałuż
i błoto. Ograniczone jest dojście do śmietników.
odp. Ad. pkt. 1. Wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ul. Krasińskiego 22-34 oraz Kobylińskiego 2-10 zostanie wykonana do końca listopada br. Ad.
pkt. 2. Teren zostanie wyrównany w do końca listopada br.

Wniosek nr 4
ul. Dz. Rodła 2/17 Zwracamy się z prośbą do Zarządu
GSM „Luiza” o: 1) uzupełnić płyty betonowe śmietnika
przy ul. Dz. Rodła 2-8, 2) podjąć czynności mające na celu likwidację wypłukanych przez deszcz koryt – wzdłuż parkingu przy ul. Pordzika 9-11 do ul. Dz. Rodła 2.
odp. Ad pkt. 1. Wniosek zostanie realizowany
do końca listopada br. Ad. pkt. 2. odpowiedź Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej:
przedmiotowe zadanie zostanie zgłoszone w ramach drogowych wniosków inwestycyjnych w planowanym budżecie Miasta Zabrze na rok 2018.
Wniosek nr 5
ul. Krasińskiego 22/4 Dotyczy ogrzewania centralnego ul. Krasińskiego 22 i Kobylińskiego 2-10. Kiedy nastąpi zmiana ogrzewania na C.O.
odp. Brak jest zgody większości mieszkańców
na podłączenie ww. nieruchomości do centralnego
ogrzewania.
Wniosek nr 6
ul. Korczoka 83/8 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o: 1) po raz kolejny proszę o usytuowanie około 20 przyrządów – siłowni podwórkowej między
blokami na Korczoka 83/ 81-81a. Służyć to będzie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. A jednak do tej pory jest
wychodek dla psów. Proszę zabudować tam tabliczki o zakazie załatwiania się psów cz też podporządkować właścicieli za pomocą tych tabliczek by po swoich pupilach
posprzątali. 2) wybrukować, stworzyć miejsca parkingowe dla bloku przy ul. Korczoka 83 w miejscu przy bloku nr 85.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Wniosek nr 7
ul. Korczoka 87/16 – powiększyć ilość miejsc parkingowych w rejonie bloków przy ul. Korczoka 85, 87, 89, 91
kosztem dwóch małych trawników jeden o wymiarach 8 m
x 6 m, drugi o wymiarach 15 m x 6 m (w załączeniu rysunek poglądowy).
odp. Wszystkie możliwe miejsca parkingowe, spełniające określone wymogi formalno-prawne zostały już
zaadaptowane na ww. cel.
Wniosek nr 8
ul. Korczoka 87/16 – wprowadzić do Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni paragraf,
który jednoznacznie określa sprawę nagrywania zebrania
przez uczestników zebrania.

Niedawno poddano gruntownej renowacji ścianę szczytową budynku przy ul. Solidarności 28 w Rudzie Śląskiej – Halembie.
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II EDYCJA KONKURSU ROZSTRZYGNIĘTA - NAGRODY TRAFIŁY DO ZWYCIĘZCÓW

Wybrano najpiękniejsze balkony
i ogródki przydomowe
Dokończenie ze str. 1

W sumie zgłoszono kilkanaście
balkonów oraz ogródków, głównie
z rejonu Ruda Śląska – Bielszowi-

W kategorii najładniejszy ogródek
przydomowy I miejsce (po raz kolejny) zajął ogródek położony w Zabrzu – Zaborzu, przy ul. Modrzewiowej 4, zgłoszony przez Wiesła-

– O swój balkon dbam od 4 lat, to jest od czasu gdy się tu
przeprowadziłam. Sadzę kwiaty każdego roku bo ich kolory
i towarzystwo dodają radości życia. Wprowadzają też spokój
oraz dają odprężenie – mówi Maria Sójka, zwyciężczyni
w konkursie, w kategorii najładniejszy balkon. Jego ukwiecanie zaczynam już na początku maja. Balkon jest od strony
wschodniej i słońce tu jest tylko do godzin południowych, ale
kwiaty w donicach są i tak wdzięczne za pielęgnację – kwitną dorodnie. Trzeba tylko pilnować odpowiedniego podlewania. Donice są ułożone piętrowo – od podłogi balkonu poczynając, poprzez balustradę aż po sufit niedużego balkonu
(szkoda, że taki mały). Kwieciste donice także przyozdabiają
ściany boczne i parapet okna balkonowego. Z kwiatów sadzę
przede wszystkim pelargonie i kwiaty zwisające. Potem wymieniam je na inne, u których nastaje czas kwitnienia.
Do udziału w konkursie namówiła mnie moja córka – Kamila, bo uważała, że mam spore szanse. Przekonała mnie, bo
na mój kwiecisty balkon zwraca uwagę również wielu sąsiadów i przechodniów.
ce oraz Zabrze – Zaborze. Komisja
przyjęła punktację w skali od 1
do 10 pkt. Suma uzyskanych punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji, decydowała o uzyskanym miejscu w konkursie.
W kategorii najładniejszy balkon I miejsce zajął balkon zgłoszony przez Marię Sójkę, zamieszkałą w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ul. Miodowej 15 (jej wypowiedź zamieszczamy powyżej).
II miejsce zajął balkon zgłoszony
przez Aleksandrę Biniendę zamieszkałą w Zabrzu – Zaborzu,
przy ul. Agrestowej 5.
III miejsce zajął balkon zgłoszony przez Halinę i Józefa Sznajderów, zamieszkałych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ul.
Bielszowickiej 91.

wa Barańskiego – twórcę i opiekuna tego ogródka (jego wypowiedź zamieszczamy poniżej). Na podkreślenie zasługuje fakt, że p. Wiesław
w tym roku poszerzył (i tak już duży) ogródek o kolejne kilkanaście
metrów kw.
II miejsce zajął ogródek położony w Zabrzu – Zaborzu, przy ul.
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Leszczynowej 2, zgłoszony przez
Jerzego Jassa – twórcę i głównego
opiekuna tego ogródka.
III miejsce zajął ogródek położony w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ul. Bielszowickiej 91,
zgłoszony przez Halinę i Józefa
Sznajderów – twórców i opiekunów
tego ogródka.
Uroczyste spotkanie ze zwycięzcami i nagrodzonymi w konkursie odbyło się w dniu 13 września br.
w siedzibie Stowarzyszenia FENIX
w Zabrzu – Zaborze. Nagrody w postaci kart zakupowych, ufundowane
przez naszą Spółdzielnię, wręczył
eugeniusz Jarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Na spotkaniu obecni byli
członkowie Rady Nadzorczej, przedstawiciele Zarządu GSM „Luiza”
oraz kadry pracowniczej.
Jak podkreślił eugeniusz Jarczyk, władze naszej Spółdzielni
z satysfakcją odnotowują coraz
większe zainteresowanie konkursem i zaangażowanie mieszkańców
naszych zasobów w to, aby mieszkało nam się nie tylko bezpiecznie
ale i w coraz ładniejszym otoczeniu. Autentyczna dbałość o najbliższe otoczenie naszych domów, wypływająca z wewnętrznej potrzeby samych mieszkańców, zasługuje na najwyższe uznanie.

– Cieszy mnie, że po raz drugi mój ogródek okazał się najładniejszy. Ma on zaledwie trzy lata – mówi Wiesław Barański zwycięzca konkursu w kategorii najładniejszy ogródek
przydomowy. Przypomnę, że teren na którym zacząłem urządzać ogródek przypominał zwykły ugór i gliniane klepisko. Zacząłem od frontu budynku, potem przyszła kolej na strony
boczne budynku. W tym roku „przybrałem” kolejny kawałek – w sumie jest tego ponad 250 metrów kw.. Jest więc co pielęgnować. Tak jak w roku ubiegłym – zachęcam innych mieszkańców naszej Spółdzielni do zakładania takich ogródków. Jest
to powód do osobistego zadowolenia, że ładny wygląd wokół
domu urozmaica krajobraz naszego osiedla.
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Wybrano najpiękniejsze balk
KATeGoRIA BALKony

KATeGoRIA oGRÓ

RudaŚląska– Halemba,ul.Miodowa15-Imiejsce.

Zabrze–Zaborze,ul.Mod

Zabrze–Zaborze, ul.Agrestowa5-IImiejsce.

Zabrze–Zaborze,ul.Lesz

RudaŚląska–Bielszowice, ul.Bielszowicka91-IIImiejsce.
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RudaŚląska–Bielszowice,ul.
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ÓDKI PRZyDoMoWe

Nagrodywrazz pamiątkowymidyplomamiwręczałPrzewodniczący
RadyNadzorczejGSM„Luiza”EugeniuszJarczyk.

drzewiowa4-Imiejsce.

Podczasspotkaniabyłczasna rozmowęprzy wspólnymstole.

zczynowa2-IImiejsce.

Bielszowicka91-IIImiejsce.

Pamiątkowezdjęcieuczestnikówspotkania.
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 25, 26 i 27 kwiecień 2017 r.
stan na 31 sierpień 2017 r.
Dokończenie ze str. 6

odp. Przebieg poszczególnych zebrań WZCz jest rejestrowany na nośniku audio-video w celach dokumentacyjnych, wyłącznie do użytku wewnętrznego GSM
„Luiza”. W siedzibie Zarządu GSM „Luiza” znajduje się do wglądu stosowna opinia prawna wyjaśniająca różne aspekty rejestracji obrazu i dźwięku podczas
WZCz.
Wniosek nr 9
ul. Wolności 359/6 Zwracamy się z prośbą do Zarządu
GSM „Luiza” o: 1) zmniejszenie członków do Rady Nadzorczej od najbliższych wyborach z 9 do 5 członków 2)
zmniejszenie okręgów z 9 do 3 Walnego Zgromadzenia
Członków
odp. Wniosek nie poddano pod głosowanie z uwagi
na wady formalne – niewłaściwy tryb wprowadzenia
ww. zmian.
Wniosek nr 10
ul. orzechowa 2/16 Proszę o pomalowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Orzechowej 2. Lokatorzy zgadzają się na pokrycie kosztów z funduszu remontowego.
odp. Ww. nieruchomość jest ujęta w planie malowania klatek schodowych na rok 2020.
Wniosek nr 11
ul. Modrzewiowa 10/11 Proszę zabudować na budynku nr 10 czujniki ruchu do oświetlenia dojścia do budynku w celach bezpieczeństwa.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Wniosek nr 12
ul. Kalinowa 15a/3 Zwracamy się z prośbą do Zarządu
GSM „Luiza” o: 1) naprawę chodnika przy ul. Kalinowej 15
(asfalt jest dziurawy), 2) wykonanie poręczy przy schodach
(6 sztuk stopni) na ulicy Czereśniowej (de facto chodzi o ulicę
Kalinową 15 (przyp. red. BI GSM ,,Luiza”).
odp. Ad. pkt. 1. naprawę chodnika wykonano. Ad.
pkt. 2. Wy mie nio ne we wnio sku pra ce przy ul.
Kalinowej będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu
remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości
mieszkańców ww. nieruchomości.
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Wniosek nr 13
ul. Kalinowa 13e/9 Proszę o naprawę chodnika przed budynkiem (wejście do klatek od ul. Kalinowej 13 e).
odp. Stan chodnika sprawdzono – jest dobry.
Wniosek nr 14
ul. Wolności 377/5 Zwracamy się z prośbą do Zarządu
GSM „Luiza” o: remont klatki schodowej, naprawę tynków, odnowienie powłok malarskich, wymianę zużytej stolarki okiennej w budynku mieszczącym się przy ul. Wolności 377.
odp. Malowanie klatki schodowej będzie ujęte w następnym harmonogramie tych prac po 2020 r.
Wniosek nr 15
ul. P. Skargi 10/1 Zwracamy się z prośbą do Zarządu GSM „Luiza” o wykonanie prac remontowych w budynkach przejętych od KWK „Bielszowice”. Są to budynki przy ulicach: P. Skargi, Węgielna, Zjednoczenia,
Rajska, Barlickiego. Prace takie powinny obejmować: wymianę poszycia dachów wraz z odbudową kominów, odnowienie elewacji wraz z wykonaniem izolacji, ocieplenie budynku. Składam wniosek do uwzględnienia w budżecie remontowym wykonanie prac jw. tak jak z ul. P.
Skargi 10 (Termomodernizacja budynku w ramach tanich
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kredytów). Proszę o przedstawienie kalkulacji wykonania ww. remontów.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
TRZeCIA CZęŚć
WALneGo ZGRoMADZenIA

po osiedlu. Sprawa śmietników już poruszana była kilka
razy i do tej pory nikt nic w tej sprawie nie zrobił. Proszę
dobudować balkony tak jak to zrobiono na ulicy Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchomości. Awarie instalacji domofonowych są usuwane
na bieżąco. Informacji w sprawie balkonów i śmietników udzielono w odpowiedziach na wnioski nr 2 i nr 3.

Wniosek nr 5
ul. Miodowa 15/3 Zwracamy się z prośbą do Zarządu
GSM „Luiza” o: 1) odcięcie prawego pochyłego konara
wierzby, gdyż grozi on odłamaniem i spadnięciem na chodnik dla pieszych, proszę przyciąć koronę tejże wierzby poprawiając przez to jej stabilność. 2) wymienienie uszkodzonych płytek na schodach przed klatką. 3) naprawienie
zamka w drzwiach wejściowych do klatki (wymienić klamkę). 4) Wymienienie starych kafli na kostki brukowe
na chodniku przed blokiem
odp. Wymienione we wniosku prace zostaną wykonane w ramach robót awaryjnych, do końca listopada
br. Wymianę nawierzchni chodnika będzie można zrealizować po zgromadzeniu odpowiednich środków finanWniosek nr 2
ul. Ks. niedzieli 59e/2 Ponownie zgłaszamy wniosek dot. sowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzymiesz kań ców z Ru dy Śl. Przy ul. Ks. Nie dzie li skaniu zgody większości mieszkańców nieruchomości.
nr 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f o zamontowanie nowych
Wniosek nr 6
balkonów takich jak przy ul. Bielszowickiej łącznie z parul. Ks. niedzieli 57a/1 Zwracamy się z prośbą do Zaterem. Nadmieniam, iż mieszkają tu inwalidzi, ludzie starsi, którzy maja problemy z chodzeniem a balkony to ich rządu GSM „Luiza” o wykonanie balkonów przy ul. Ks.
okno na świat. Budynek był ocieplony 13 lat temu za co Niedzieli 57-57a takich jak przy ul. Bielszowickiej 9.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
zapłaciliśmy. To już najwyższy czas zrobić balkony. Łazienki są bez okien, suszarni nie ma, jak długo będziemy wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
zagrzybiać mieszkania.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchowykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków fi- mości.
nansowych na koncie funduszu remontowego oraz
Wniosek nr 7
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchoul. Chroboka 10/8 Proszę docieplić budynek oraz wymości.
konać instalację C. O. w budynku przy ul. Chroboka 8 i 10.
Wszyscy lokatorzy wyrazili zgodę na C. O.
Wniosek nr 3
odp. Do cie ple nie bu dyn ku zo sta nie wy ko na ne
ul. Ks. niedzieli 59a/15 Proszę wykonać zabudowy
śmietników w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ks. po uprzednim przyłączeniu obiektu do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Wytypowane budynki przy ul. ChroboNiedzieli 59-6.
odp. Placyki gospodarcze z pojemnikami na odpa- ka zostały wstępnie przewidziane do przyłączenia
dy komunalne przy posesjach Ks. niedzieli 59 i 61, zlo- w 2020 roku.
kalizowane są na terenach nie będących we władaniu
Wniosek nr 8
Spółdzielni lecz należących do Skarbu Państwa i Gmiul. Zamenhofa 2c/47 Zwracamy się z prośbą do Zarząny Miasta Ruda Śląska.
du GSM „Luiza” o: 1) wymianę domofonu na kodowy, 2)
Wniosek nr 4
zainstalowanie czujnika zapalania światła na piętrach, 3)
ul. Ks. niedzieli 59f/9 Wnioskuję o wymianę starych do- wstawienie drzwi do piwnicy na klucz, 3) przegląd instamofonów na domofony nowe – cyfrowe. Proszę zabudo- lacji grzewczej, 4) wymianę klamki wewnętrznej klatki
wać śmietniki w taki sposób, by śmieci nie fruwały na taką bez możliwości blokowania drzwi.
Wniosek nr 1
ul. Bielszowicka 96d/9 My mieszkańcy bloku przy ul.
Bielszowickiej 96d i 96c, zwracamy się z prośbą o wyrównanie terenu przed naszym blokiem. Jest to niewielki teren ale za to z dużymi dziurami – po deszczu nie do przejścia. Aby być wiarygodnym dołączamy kilka zdjęć. Prosimy o pomoc.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchomości.
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REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchomości.

W sierpniu br. zakończono malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Kokota 171 i 173 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.

Wniosek nr 9
ul. Międzyblokowa 1d/66 1) Proszę rozwiązać problem
parkingu od strony zachodniej za blokiem przy ul. Międzyblokowej 1. Teren ten należy częściowo do miasta Ruda
Śląska, a częściowo do naszej Spółdzielni. Prosimy o zaangażowanie się Prezesa Zarządu Spółdzielni w negocjacje pomiędzy UM w Rudzie Śląskiej, a Spółdzielnią. Równocześnie prosimy o posadzenie pasa żywopłotu przed stawianymi autami. 2) Proszę rozwiązać problem kontenerów
na śmieci – stoją z dwóch stron bloku. Korzystają z nich
mieszkańcy innych bloków, co jest powodem nieustannego zaśmiecania terenu. 3) Wpisać (po raz trzeci) nazwiska
przy domofonach. Aktualne wyblakły i są nieczytelne.
odp. Ad. pkt. 1. Teren od strony zachodniej za
blokiem jw. nie jest we władaniu naszej Spółdzielni (należy on do miasta Ruda Śląska). Wykonanie nowego
śmietnika od strony zachodniej będzie możliwe po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody
większości mieszkańców nieruchomości. od strony
północnej (szczyt budynku), pojemniki nie znajdują się
na terenie będącym we władaniu GSM „Luiza”. Spółdzielnia zwróciła się do Urzędu Miasta Ruda Śląska
o dostawienie pojemników lub zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Do 31.08. br – brak odpowiedzi.
na tablicach domofonów zostały umieszczone nowe,
aktualne spisy lokatorów.

Kilka miesięcy temu rozpoczęła się, długo oczekiwana, rektyfikacja trzech segmentów budynku GSM „Luiza” przy ul.
Jankowskiego 12, 12a i 12b w Rudzie Śląskiej. Na skutek
szkód górniczych, segmenty ww. budynku znacznie odchyliły się od pionu. Na zdjęciach stan „rozejścia się” – odchylenia od pionu, segmentów budynku przed ich rektyfikacją oraz stan po jego rektyfikacji (koniec sierpnia br.).
12

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (79) 2017
●

EFEKT WSPÓLNEGO DZIAŁANIA WŁADZ MIASTA RUDA ŚLąSKA I GSM „LUIZA”

Kolejne zabytkowe budynki
odzyskują dawne piękno

W

zeszłorocznym wydaniu
naszego Biuletynu (grudzień 2016 r.) informowaliśmy o zakończeniu renowacji dwóch
zabytkowych budynków przy ul. Ks.
Niedzieli 30 i 32. Stało się to możliwe
dzięki finansowemu wsparciu władz
miasta Ruda Śląska. Gromadzony bowiem z tych nieruchomości niewielki
fundusz remontowy, nigdy nie pozwalał na ich remont, który byłby zgodny
z wymogami stawianymi przy renowacji obiektów zabytkowych.
Na ten rok zaplanowano konserwatorskie prace naprawcze elewacji i dachu kolejnych dwóch budynków
przy ul. Ks. Niedzieli 24 i 26. Jest to
efekt kontynuowania dobrej współpracy naszej Spółdzielni i władz miasta Ruda Śląska w zakresie rewitalizacji zabytkowych budynków. na mocy
podpisanej w lutym br. stosownej
umowy Urząd Miejski w Rudzie Śl.
zobowiązał się przekazać Spółdzielni środki pieniężne w formie dotacji w wysokości ok. 50% kosztów
realizacji remontu konserwatorskiego ww. budynków przy ul. Ks.
niedzieli 24 i 26.
Zaplanowany zakres prac obejmuje
remont konserwatorski elewacji i dachu (w tym odtworzenie kolorytu

ścian zewnętrznych z nowymi szlachetnymi fugami) oraz wymianę okien
i drzwi wejściowych do budynków.
Zostanie również wymieniona wewnętrzna linia zasilania (tzw. WLZ).
W sierpniu br. zakończono w budynku, przy ulicy Ks. Niedzieli nr 26 wymianę pokrycia dachowego na nową
dachówkę ceramiczną, wymianę obróbek blacharskich
na dachu, założenie
nowych rynien i rur
spustowych. Ponadto wykonano nowe
kominy z cegły klinkierowej. W kolejnym miesiącu będą
prowadzone prace
remontowo-konserwatorskie elewacji
budynków, polegające m.in. na ich
oczyszczeniu z powłok malarskich,
usunięciu starego
spoinowania i zastąpienie i go tzw. fugą
trasową, naprawa
spękań murów, uzupełnieniu braków
w murze przy użyciu
cegieł rozbiórko-
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wych lub nowych, ale
o analogicznych parametrach technicznych, kolorze i wymiarach jak cegła
oryginalna. Program prac
remontowych przewiduje
również: nałożenie nowej
warstwy tynku mineralnego, czyszczenie i malowanie drewnianych belek muru pruskiego
na elewacjach szczytowych ww. budynków.
W połowie września br.
rozpoczęto prace remontowe drugiego budynku
przy ulicy Ks. Niedzieli
nr 24, zaczynając od wymiany pokrycia dachowego. Dalszy zakres prac jest
taki sam jak w wyżej wymienionym
budynku nr 26.
W zależności od warunków pogodowych zakończenie remontu obu
ww. budynków planowane jest na koniec bieżącego roku.
■
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Nowe zasady rozliczania
kosztów za dostawę
zimnej wody
i odprowadzanie ścieków
Kilka miesięcy temu Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni podjęła
prace nad zmianami Regulaminu
dotyczącego zasad rozliczania kosztów za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków z lokali
mieszkalnych i lokali użytkowych
GSM „Luiza”. Poprzednie uregulowania, uchwalone jeszcze w 2005
roku w stosownym Regulaminie
(sygn. Uchwały RN GSM
„Luiza” nr RN/2005/47) nie
przystają do obecnych czasów i uregulowań prawnych.
Prace na nowym Regulaminem powierzono Komisji Regulaminowej RN
GSM „Luiza”.
W efekcie na posiedzeniu
Rady w dniu 3 sierpnia br.
przyjęto nowy „Regulamin
(sygn. Uchwały RN GSM
„Luiza” RN/2017/120)..
rozliczania zużycia wody
i odprowadzania ścieków
w Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Luiza”
w Zabrzu wraz z zasadami montażu,
eksploatacji – użytkowania indywidualnych wodomierzy zimnej i ciepłej wody”.
Wyżej wymieniony Regulamin
wprowadza do dotychczasowej
praktyki kilka istotnych zmian
do ty czą cych
do ko ny wa nych
opłat za wodę oraz zasad rozlicza nia wo dy i od pro wa dze nia
ścieków. Zgodnie z nowym Regulaminem opłata za zużytą wodę będzie dokonywana zaliczkowo a mie sięcz na za licz ka
zostanie wyliczona indywidualnie dla każdego użytkownika lokalu – na podstawie średniego
zu ży cia wo dy w po przed nich
okresach rozliczeniowych. opłatę za wo dę na le ży uisz czać
14

do 10 – go dnia danego miesiąca,
za który ustalono zaliczkę (podobnie jak czynsz). Co najmniej
raz w roku Spółdzielnia będzie
dokonywała rozliczeń pomiędzy
fak tycz nym zu ży ciem wo dy
a opłaconymi zaliczkami.
Zmiany te przede wszystkim
pozwolą na większą przejrzystość
rozliczeń za wodę i ścieki co suge-

rowali użytkownicy e-kartoteki.
Ze względu na obszerność ww.
Regulaminu nie sposób omówić tu
wszystkich regulacji w nim zapisanych. Dlatego informujemy wszystkich zainteresowanych, że omawiany „Regulamin rozliczania zużycia
wody…” jest do wglądu w Dziale
Członkowskim GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412 oraz
na stronie internetowej GSM „Luiza” www.gsmluiza.com.pl.
Nowy „Regulamin rozliczania
wody…” obowiązuje z dniem podjęcia ww. uchwały przez Radę Nadzorczą GSM „Luiza”.
o zmianie zasad opłat za wodę,
użytkownicy lokali zostaną powiadomieni odrębnym pismem
do końca bieżącego roku.

Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radcaprawnyodpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niejodpowiedzina pytaniazadawanetylkoprzezczłonkówSpółdzielnii najemcówlokalimieszkalnych
GSM„Luiza”.Odpowiedzisąudzielane na pytania dotyczące kwestii
prawnych,związanychwyłącznieze
sprawaminaszejSpółdzielni.
Pytaniamożnazadawaćtelefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-12wewn. 47i 48w każdypiątekw godz. 10.00-12.00.

Odpowiedzialność
solidarna
za zobowiązania
czynszowe
Od wielu lat mieszkam razem
z moim bratem, który jest głównym
najemcą mieszkania. Jestem też tam
zameldowany. Od jakiegoś czasu brat
przebywa za granicą i nie płaci czynszu. Czy prawdą jest, że odpowiadam solidarnie za zobowiązania
czynszowe mojego brata i narosły
z tego powodu dług może być ściągnięty ode mnie – z mojego wynagrodzenia?
Wymienione zagadnienie poruszone w pytaniu, jest uregulowane
w art. 6881 kc, w art. 4 ust 6, 61 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz w § 60 pkt. 8
Statutu naszej Spółdzielni. Zgodnie
z ww. przepisami za zapłatę czynszu
i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie stale zamieszkujące osoby pełnoletnie z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich
utrzymaniu, a także osoby faktycznie
zamieszkałe w lokalu.
Odpowiedzialność solidarna polega
na tym że Spółdzielnia może dochodzić ww. należności od wszystkich
dłużników, od kilku z nich lub
od każdego z osobna. Jeżeli zobowiązanie spłaci jeden z dłużników
przysługuje mu roszczenie regresowe
wobec pozostałych zobowiązanych.
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Opowiedz nam o swoim hobby

KOMUNIKAT

Zasoby mieszkaniowe naszej
Spółdzielni zamieszkuje kilka tysięcy osób. Wśród tak licznej społeczności trafiają się ludzie niezwykli,
niecodzienni. Wyróżniają ich oryginalne, rzadko spotykane zainteresowania jakąś sferą życia. Czasami takie zainteresowania, osobiste hobby
trwają wiele lat i poszerzają się o nowe obszary. Zwykle osoby te,
w swoim lokalnym środowisku są
anonimowe – nie chwalą się bowiem tym co zajmuje im wolny
czas. Czasami tylko coś mimochodem trafia do wiedzy najbliższych
sąsiadów. A wtedy odkrywana jest
„tajemnica” zbiorów, kolekcji, pasji
lub bogatej wiedzy sąsiada zza przysłowiowej ściany.
Tylko dlaczego mamy to pozostawić czystemu zbiegowi okoliczności? Dlaczego nie mamy pokazywać ludzi „pozytywnie zakręconych”,
którzy robią coś pożytecznego,
wzbogacają swoją osobowość i w re-

Dział Techniczny GSM „Luiza”
przypomina o niżej wymienionych,
podstawowych zasadach bezpiecznego zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym:
❖ Należy zamontować czujniki
tlenku węgla (tzw. czadu) w pomieszczeniach z piecykiem gazowym.
❖ Należy w czasie korzystania
z piecyków gazowych, doprowadzić świeże powietrze, poprzez rozszczelnienie stolarki okiennej (np.
uchylenie okna).
❖ Niedozwolony jest montaż płyt
kartonowo-gipsowych na przewodach kominowych.
❖ Niedozwolone jest zabudowywanie (zasłanianie) instalacji gazowych, np. meblami.
❖ Niedozwolone jest używanie
butli gazowych na propan – butan
w budynkach wyposażonych w instalację gazu ziemnego.
❖ Drzwi do łazienek powinny mieć
otwory nawiewne w ich dolnej części.

zultacie pozytywnie oddziałują nie
tylko na swych najbliższych w rodzinie ale i inspirują innych do użytecznych działań.
Dlatego postanowiliśmy otworzyć
łamy naszego Biuletynu Informacyjnego na relacje o takich osobach.
Zachęcamy zatem wszystkich hobbystów, aby „wyszli z cienia” i dali
nam znać o sobie. Nie pominiemy
także wiarygodnych wskazówek
od sąsiadów – do jakich drzwi mamy
zapukać. Napiszcie do nas list, wyślijcie maila, zadzwońcie do siedziby Spółdzielni w Zabrzu, przy ul.
Wolności 412, odwiedźcie Rejon
Administracji w Zabrzu – Zaborzu
lub w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
Pierwszą relację prasową planujemy zamieścić w naszym Biuletynie
Informacyjnym, który ukaże się
przed świętami Bożego Narodzenia 2017 r.
■

PAMIĘTAJ!!!
Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania,
niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów
kominowych
Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja
wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania,
nie jest kominem zatkanym,
tylko źle użytkowanym przez domowników!
Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu
prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki.
Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację,
gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia.
Przestrzegajmy tych zasad
- to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!
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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
Godziny pracy:
poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
Administracje:
Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, poniedziałek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, piątki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43
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.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. zapowiadacz. 6. parada. 9. karteczka od listonosza. 10.
mieszka za ścianą. 11. ślady zwierzyny. 12. kwitnie raz w życiu. 15. sklejka. 18. osoba. 21. Wolności w Zabrzu. 22. odgłos zegara. 23. smykałka. 24. krzew parkowy. 25. barwa. 28.
nie zawodowiec. 32. wymysł. 34.
idea. 35. rumor. 36. nocleg pod namiotami. 37. pękate naczynie. 40. główna
tętnica. 43. kochała Filona. 46. dawniej okręt. 47. cząstka całości. 48. brak
przesady. 49. ogłaszany syreną. 50. bada budowę ciała.
Pionowo: 2. tany na parkiecie. 3.
rozkwita z pąka. 4. udzielana przez

przyjaciela dobra... 5. energia. 6.
miękki metal. 7. z niego kasza jaglana. 8. duma żyrafy. 13. ciało niebieskie. 14. śmiga śmigami. 15. ofiara
na tacę. 16. chwast w zbożu. 17. twórca dzieła. 19. obwód w pasie. 20. taniec dla dwojga. 26. nie wieś. 27.
krewniak żyrafy. 29. znak firmowy. 30. środki transportu. 31. część
walki w ringu. 32. matka matki. 33.
gatunek klonu. 37. mazgaj. 38. ustalona reguła. 39. w nim zdjęcia. 41.
strach, lęk. 42. wysokie stojące lustro. 44. tłusty śledź.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 13dadząrozwiązanie
krzyżówki.

Wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl www.gsmluiza.com.pl
Redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

ISToTne TeLeFony:
● ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Straż Pożarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Straż Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 788 03 61
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 271 31 15
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
● RUDA ŚLĄSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Straż Pożarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Straż Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 248 27 51
Carbo-Energia 32 248 12 35
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 244 34 51
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74

