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WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW
GSM „LUIZA” W CZCIACH

Pozytywna ocena
funkcjonowania Spódzielni

W

alne Zgromadzenie Czonków
naszej Spódzielni, które odbyo si w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29
maja i 4, 5 i 7 czerwca 2018 r. byo
dobr okazj do podsumowania minionego roku oraz szerokiej dyskusji
o na szych wspól nych spra wach.
W dziewiciu czciach WZCz wzio w sumie udzia 195 czonków. Porzdek obrad wedug którego przebiegay poszczególne zebrania opublikowalimy w majowym wydaniu naszego Biuletynu nr 2 (82).

Czonkowie pozytywnie ocenili zarówno sprawozdanie Rady Nadzorczej
jak i Zarzdu Spódzielni. Nie budzio zastrzee sprawozdanie finansowe
za 2017 r. Potwierdzio ono, e GSM
„Luiza” ma stabilne fundamenty finansowo-ekonomiczne pozwalajce
jej funkcjonowa bez problemów
w latach nastpnych. Zdecydowana
wikszo czonków – uczestników
WZCz opowiedziaa si za udzieleDokoczenie na str. 2

FINA III EDYCJI KONKURSU

Najpikniejsze balkony
i ogródki przydomowe

W

maju br. Rada Nadzorcza naszej Spódzielni ogosia III edycj konkursu na najpikniejsze balkony i ogródki przydomowe
w zasobach GSM „Luiza”. Celem konkursu – tak jak w ubiegych la-

tach – byo uzyskanie estetycznego
wygldu otoczenia i elewacji balkonowych budynków GSM „Luiza”.
Konkurs przyczynia si te do promocji wród mieszkaców osiedli dbaoci o estetyk najbliszego otoczenia.

Regulamin konkursu i wzór zgoszenia
uczestnictwa w konkursie zostay doczone do majowego wydania Biuletynu Informacyjnego GSM „Luiza”.
W dniu 6. 09.2018 r. czteroosobowa
komisja konkursowa powoana przez
Rad Nadzorcz GSM „Luiza” dokonaa wizji lokalnej i oceny zgoszoDokoczenie na str. 8

NA KADENCJ W LATACH 2018-2021

Wybrano now Rad Nadzorcz GSM „Luiza”
Podczas obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia Czonków GSM
„Luiza” w czciach, które odbyo si
w dniach od 21, 22, 24, 25, 28, 29 maja oraz 4, 5 i 7 czerwca 2018 r. dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej
na kadencj w latach 2018 – 2021. Z 9
okrgów wyborczych kandydowao 14 czonków naszej Spódzielni.
Osoba, która uzyskaa cznie najwicej gosów w gosowaniach na poszczególnych czciach WZCz, wesza
w skad nowej RN.
Na pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu, które odbyo si 7 czerwca
br. ukonstytuowaa si RN w nowym
skadzie. Ze swego grona dokonano

wyboru Przewodniczcego RN, Vice
Przewodniczcego RN oraz Sekretarza RN. Na kolejnym posiedzeniu
RN, w dniu 3 lipca br., wyoniono równie Komisj Rewizyjn RN i Komisj Eksploatacyjn RN. Sporód skadu kadej z ww. Komisji wybrano
Przewodniczcego, Vice Przewodniczcego i Sekretarza.
Sporód kandydujcych, na podstawie wyników gosowania na poszczególnych czciach WZCz,
do skadu nowej Rady Nadzorczej zostay wybrane nastpujce osoby
(imiona i nazwiska podajemy wraz
z penionymi funkcjami w nowej
RN:

 Krzysztof Postawa (Przewodniczcy RN)
 Sebastian Biekowski (Vice Przewodniczcy RN)
 Krystian Tomaszowski (Sekretarz RN)
 Józef Miernik (Przewodniczcy
Komisji Rewizyjnej RN)
 Kazimierz Królikowski (Vice Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej RN)
 Wiesaw Multana (Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN)
 Waldemar Ostrowski (Przewodniczcy Komisji Eksploatacyjnej)
 Krystian Wróbel (Vice Przewodniczcy Komisji Eksploatacyjnej)
 Andrzej Hajduk (Sekretarz Komisji Eksploatacyjnej)

Pozytywna ocena funkcjonowania Spódzielni
Dokoczenie ze str. 1

niem absolutorium Zarzdowi naszej
Spódzielni.
Wanym punktem porzdku obrad
tegorocznego WZCz byy wybory nowej Rady Nadzorczej na kadencj
przypadajc na lata 2018 – 2021. Podczas tegorocznego WZCz zgoszono
w sumie 58 wniosków. Gównie dotycz one podniesienia standardu za-

mieszkiwania, wykonania rónego rodzaju prac remontowych i renowacyjnych. Wród zgoszonych wniosków s

i takie, które le w gestii wadz miasta Zabrze i miasta Ruda lska. W celu realizacji takich wniosków, Zarzd
naszej Spódzielni zwróci si pisemnie
do wadz ww. miast. O ich sposobie realizacji bdziemy sukcesywnie informowa na amach naszego Biuletynu.
Na stronach 4-7, 10-11, 14-15 publikujemy peny wykaz zgoszonych
wnio sków i stan ich re ali za cji
na dzie 31.08.2018 r.

KOMUNIKAT
W zwizku z pytaniem zawartym w jednym z wniosków VII czci WZCz 2018 r. a dotyczcym ryczatowego rozliczania za zuyt wod, przypominamy e nowe zasady obowizuj od 01.11.2017 r.
Zgodnie z Regulaminem oraz zasadami ogólnie obowizujcymi w naszym kraju, opat za zuyt wod naley dokonywa zaliczkowo kadego miesica.
Jej wysoko zostaa wyliczona indywidualnie dla kadego uytkownika lokalu – na podstawie redniego
zuycia wody w poprzednich okresach rozliczeniowych.
Opat za wod naley uiszcza do 10-go dnia danego miesica, za który ustalono zaliczk (tak samo
jak czynsz). Co najmniej raz w roku Spódzielnia bdzie dokonywaa rozlicze pomidzy faktycznym zu2

yciem wody (odczyty elektroniczne), a opaconymi
zaliczkami.
Szerzej o tym pisalimy w wydaniach naszego Biuletynu Informacyjnego, które ukazay si we wrzeniu 2017 r. (str. 14) i grudniu 2017 r. (str. 2). O zmianie zasad opat za wod, uytkownicy lokali zostali równie powiadomieni listownie – odrbnym pismem.
Wprowadzona zmiana zasad rozliczania wody wynika ze zmian przepisów do ustawy o VAT oraz koniecznoci dostosowania wewntrznych uregulowa do obowizujcych przepisów prawa.
W przypadku pyta prosimy kontaktowa si
z Dziaem Wodnym w siedzibie GSM „Luiza” 41-800
Zabrze, ul. Wolnoci 412, tel.: 32 278 67 12 do 13,
wew. 38.
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WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW GSM „LUIZA” W ZABRZU W CZCIACH
I. Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy
z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spódzielcze, w zwizku z art. 8ˆ3 pkt 1 ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o spódzielniach
mieszkaniowych z póniejszymi zmianami – w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29
maja oraz 4, 5 i 7 czerwca 2018 r. odbyo si Walne Zgromadzenie Czonków Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu w czciach.
Na obrady WZCz w czciach przybyo uprawnionych 195 czonków,
zdolnych do obradowania i podejmowania uchwa oraz do zgaszania wniosków. W obradach uczestniczyli równie zwoujcy obrady WZCz – czonkowie Zarzdu:
Prezes Zarzdu mgr in. Waldemar
Chwist oraz V-ce Prezes Zarzdu
mgr Sabina Mick. Obrady poszczególnych czci WZCz otwierali czonkowie ustpujcej RN.
Obrady pierwszej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Eugeniusz Jarczyk.
Obrady drugiej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Kazimierz Gonsior.
Obrady trzeciej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Edward Fojcik.
Obrady czwartej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Eugeniusz Jarczyk.
Obrady pitej czci Walnego Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza”
otworzy czonek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Jarczyk.
Obrady szóstej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Eugeniusz Jarczyk.
Obrady siódmej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Edward Fojcik.
Obrady ósmej czci Walnego Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza”
otworzy czonek Rady Nadzorczej
Krzysztof Postawa

Protokó z obrad (Fragmenty)
Obrady dziewitej czci Walnego
Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” otworzy czonek Rady Nadzorczej Krystian Wróbel.
II. Otwierajcy poszczególne Zebrania czonkowie Rady Nadzorczej odczytali zebranym list penomocnictw.
III. Kada z czci Walnego Zgromadzenia wybraa Prezydium Walnego
Zgromadzenia.
Od redakcji. W pracach Prezydium
poszczególnych czeci WZCz uczestniczyo 36 czonków naszej Spódzielni.
IV. Przyjcie Porzdku Obrad: Ogóem gosowao 187 uprawnionych,
w tym za: 181, przeciw: 0
V. Kada z czci Walnego Zgromadzenia wybraa czon Komisj Skrutacyjno-Wnioskowo-Wyborcz.
Od redakcji. W sumie w pracach
ww. Komisji poszczególnych czci
WZCz uczestniczyo 27 czonków naszej Spódzielni.
VI. W obradach Walnego Zgromadzenia udzia wzio 195 uprawnionych do gosowania na ogóln liczb 2783 uprawnionych czonków
GSM „Luiza”.
Na poszczególnych czciach Walnego Zgromadzenia przedstawione
zostay: sprawozdanie z dziaalnoci
Ra dy Nad zor czej i Za rz du
za rok 2017, sprawozdanie finansowe
za rok 2017 wraz z opini biegego rewidenta z przeprowadzonego badania
bilansu za 2017 r. Nad sprawozdaniami odbyy si dyskusje.
VII. Przewodniczcy Prezydium poszczególnych czci Walnego Zgromadzenia wystpili z wnioskiem o podjcie uchwa w nastpujcych sprawach:
Uchwaa Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Rady Nadzorczej za rok 2017.
Ogóem gosowao 193 uprawnionych, w tym za: 179, przeciw: 6.
Uchwa przyjto.
Uchwaa Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu za rok 2017.
Ogóem gosowao 192 uprawnionych, w tym za: 177, przeciw: 5.
Uchwa przyjto.
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Uchwaa Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
Ogóem gosowao 193 uprawnionych, w tym za: 180, przeciw: 6.
Uchwa przyjto.
Uchwaa Nr 4/2018 w sprawie podzia u
nad wy ki
bi lan so wej
za rok 2017.
Ogóem gosowao 194 uprawnionych, w tym za: 181, przeciw: 5.
Uchwa przyjto.
Uchwaa Nr 5/2018 w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarzdu mgr in. Waldemarowi Chwistowi za dziaalno w roku 2017.
Ogóem gosowao 195 uprawnionych, w tym za: 180, przeciw: 9.
Uchwa przyjto.
Uchwaa Nr 6/2018 w sprawie
udzielenia absolutorium V-ce Prezes
Zarzdu mgr Sabinie Mick za dziaalno w roku 2017.
Ogóem gosowao 195 uprawnionych, w tym za: 180, przeciw: 7.
Uchwa przyjto.
Uchwaa Nr 7/2018w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie spódzielni.
Ogóem gosowao 192 uprawnionych, w tym za: 176, przeciw: 0.
Uchwa przyjto.
VIII. Przewodniczcy Komisji Wyborczych poszczególnych czci Walnego Zgromadzenia Czonków przedstawili zebranym list kandydatów
do Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
Po przedstawieniu listy kandydatów
do Rady Nadzorczej, Komisje rozday
obecnym karty do gosowania w gosowaniu tajnym. Na zgoszonych kandydatów Walne Zgromadzenia Czonków w czciach gosoway w gosowaniach tajnych poprzez wrzucenie wypenionych kart wyborczych do urn.
Uchwaa Nr 8/2018 w sprawie wyboru czonków Rady Nadzorczej.
Ogó em go so wa o upraw nio nych: 194, za: 167, przeciw: 3. Uchwa przyjto.
Od redakcji: Szerzej o wyborze
nowej Rady Nadzorczej GSM „Luiza” piszemy na str. 2.
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Wykaz wniosków zgoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza”
w czciach w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29 maja
oraz 4, 5, 7 czerwca 2018 r.
Stan realizacji wniosków na dzie 31 sierpie 2018 r.
Czonkowie GSM „Luiza” na poszczególnych czciach WZCz zgosili nastpujce wnioski:
PIERWSZA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Gen de Gaulle’a 2. W imieniu mieszkaców ul. Gen. de Gaulle’a 2-10
ponownie zgaszamy prob o wyrównanie podwórka tuczniem o granulacji 10-15 mm wraz z uwaowaniem, aby woda opadów deszczowych nie spukiwaa podoa do jedynej
studzienki, która jest cigle zatykana spywajcym piaskiem.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 35-37a. Czy jest kto z Zarzdu GSM „Luiza”, który moe powiadomi mieszkaców budynków nr 35, 35a, 37 i 37a
kiedy mieszkania ww. budynków bd podczone do nitki ciepowniczej. W którym roku przypuszczalnie mona si
spodziewa tych robót. Wg Biuletynów Informacyjnych
sprawa toczy si od 2014 r. [...] informacj z Biuletynów
Nr 1 i 2 z 2018 roku znamy ale nie ma w nich terminów.
Odp.: Podczenie ww. nieruchomoci do sieci ciepowniczej bdzie moliwe po uzyskaniu odpowiedniego zapewnienia ze strony ZPEC Zabrze oraz po pozyskaniu kredytu na sfinansownie termomodernizacji (a wraz z ni podczenie c.o. i c.w.u.).
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Gen. de
Gaulle’a 30. Skadam wniosek o wymian drzwi wejciowych z ulicy i z placu. Wniosek jest skadany od kilku lat.
Lokatorzy pac fundusz remontowy. W odpowiedzi „syszymy” – nie ma rodków na funduszu remontowym.
W zwizku z tym nasuwa si pytanie co si dzieje z tymi pienidzmi? Ulica de Gaulle’a jest jedn z waniejszych ulic
naszego miasta wic zasuguje na godny wygld. Na jakim etapie znajduj si prace zwizane z podczeniem
do sieci centralnego ogrzewania budynków zakwalifikowanych do podczenia?
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców nieruchomoci przy ulicy Gen. de Gaulle’a 24-30A.
Podczenie ww. nieruchomoci do sieci ciepowniczej
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bdzie moliwe po uzyskaniu odpowiedniego zapewnienia ze strony ZPEC Zabrze oraz po pozyskaniu kredytu
na sfinansowanie termomodernizacji (a wraz z ni podczenie c. o. i c. w. u.).
Wniosek nr 4
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Goethego 14-16. 1. Podczenie do sieci ciepowniczej, 2. Ocieplenie budynku i drena, 3. Wyrównanie drogi dojazdowej
i zabudowanie blokad na wjedzie i wyjedzie, aby nie parkoway osoby obce, niezameldowane na posesji. 4. Wymiana domofonu w klatce budynku nr 14.
Odp.: Ad. pkt. 1 i 2. Podczenie ww. nieruchomoci
do sieci ciepowniczej bdzie moliwe po uzyskaniu odpowiedniego zapewnienia ze strony ZPEC Zabrze oraz
po pozyskaniu kredytu na sfinansowanie termomodernizacji (a wraz z ni podczenie c.o. i c.w.u.).
Ad. pkt 3. Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Ad. pkt. 4. Wymiana tablicy przyzywowej (domofonu)
zostanie wykonana do dnia 30.09.2018 r.
Wniosek nr 5
czonka zamieszkaego przy w Zabrzu, ul. Gen. de
Gaulle’a 16. Zgaszam prob o wymian drzwi piwnicznych od podwórka z samozamykaczem. Aktualnie s powybijane szyby z powodu przecigu, s nieszczelne.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wybite szyby w drzwiach wyjciowych z tyu budynku zostay wymienione.
Wniosek nr 6
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 37. Prosz o docieplenie tunelu przejazdowego midzy
budynkiem nr 37a, a budynkiem nr 39. Prosz o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku w roku kalendarzowym 2018.
Odp.: Wymienione we wniosku prace zostan wykonane do dnia 30.11.2018 r.
Wniosek nr 7
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Gen. de
Gaulle’a 12. Prosz o wyjanienie w sprawie mietnika,
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
który mia by na miar XXI w. a jest zrobiona totalna „popelina”. Mia by nie do poznania czyli zamknity i zadaszony.
Odp.: Pomimo braku rodków na funduszu remontowym
ww. nieruchomoci, zatoka mietnikowa zostaa posadowiona w jedynym moliwym miejscu. Ponadto informujemy, e Spódzielnia rozda lokatorom klucze do ww. stanowiska mietnikowego – po uzgodnieniach z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Wniosek nr 8
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Buchenwaldczyków 20a. 1. Ocieplenie budynku 20a – kiedy? 2.
Kiedy budynek bdzie podczony do nitki ciepowniczej?
Odp.: Ad. pkt. 1 i 2 Podczenie ww. nieruchomoci
do sieci ciepowniczej bdzie moliwe po uzyskaniu odpowiedniego zapewnienia ze strony ZPEC Zabrze oraz
po pozyskaniu kredytu na sfinansowanie termomodernizacji (a wraz z ni podczenie c. o. i c. w. u.).
Za przyjciem zgoszonych wniosków pierwsza cz
WZCz gosowaa: za: 27, przeciw: 0.
DRUGA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Chroboka 10. Wykona instalacj c. o. oraz dociepli budynek przy ul. Chroboka 8 i 10. Wszyscy lokatorzy wyraaj zgod na wyej wymienion inwestycj.
Odp.: Trwaj negocjacje z Urzdem Miejskim w Rudzie
l. i firm „Wglokoks” w sprawie realizacji nitki ciepowniczej na ulicy Chroboka.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Ks.
Niedzieli 59. Naprawi zapadliny przy dylatacjach budynku po zaoeniu odgromników tj. nr budynku 59-59f,
po obu stronach. Naley przywie ziemi i wyrówna.
Odp.: Od strony frontu budynku teren zosta zniwelowany. W najbliszym czasie roboty ziemne zostan dokoczone. Tym samym zostanie do dnia 30.09.2018 r. uporzdkowany teren od strony balkonów.
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Kokota 162. Wnioskuj o spowodowanie podniesienia estetyki podwórza przy ww. adresie, poprzez wyrównanie powierzchni oraz spowodowanie odnowienia garay tame
si znajdujcych.
Odp.: Wymienione we wniosku prace dotyczce podniesienia estetyki bdzie mona wykona po zgromadzeniu
odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu
remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci. Odnonie garay – ich bramy zostan odnowione.
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Wniosek nr 4
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Ks.
Niedzieli 59. Zabudowa ogrodzenie mietnika pomidzy
budynkami Ks. Niedzieli 59-61.
Odp.: Uzyskano zgod waciciela gruntu. Spódzielnia
jest w trakcie kompletowania dokumentacji technicznej – zgodnie z wymogami UM Ruda lska.
Wniosek nr 5
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Kokota 145. Usunicie szkód górniczych midzy blokami w Rudzie l, ul. Kokota i ul. Równolega (usunicie zalewiska).
Odp.: Dzia Szkód Górniczych KWK „Bielszowice” zobowiza si do naprawy powstaych szkód i usunicia zalewiska.
Wniosek nr 6
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Ks.
Niedzieli 53. 1. Prosimy o zadaszenie mietnika przy ul.
Ks. Niedzieli 53-53a z powodów higienicznych oraz gobi. Zmieni wejcie do mietnika z przodu i zamkn furtk z powodu gryzoni. 2. Przesun pojemnik na odzie poniej ju tam stojcego pojemnika. 3. Zgaszany by balkon kilkakrotnie z powodu zacieków w boku 53a.
Odp.: Ad. pkt. 1. Zadaszenie oraz zamknicie zatoki
mietnikowej bdzie moliwe po uzyskaniu pisemnej
zgody wikszoci lokatorów ww. nieruchomoci. Ponadto informujemy, e zostanie przeprowadzona ankieta majca na celu wyraenie opinii lokatorów.
Ad. pkt. 2. Wizja lokalna nie wykazaa koniecznoci przesunicia ww. pojemnika.
Ad. pkt. 3. Wymienione we wniosku prace zostay wykonane.
Wniosek nr 7
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Sportowców 14. My mieszkacy Rudy l. przy ul. Sportowców 14 zwracamy si z prob do Zarzdu Spódzielni o usunicie nierównoci przy wyjedzie z posesji na ulic Sportowców 14. Od 2 lat ju interweniowaem w Zarzdzie ale
bez efektów. Chodzi o due nierównoci przy wyjedzie na ul.
Sportowców, które powoduj uszkodzenie wyjedajcych
z posesji samochodów osobowych, powodujc szkody.
Prosimy o zaatwienie proby. O przysaniu komisji (wizja
lokalna) prosz mnie powiadomi telefonicznie.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Za przyjciem zgoszonych wniosków druga cz
WZCz gosowaa: za: 17, przeciw: 0.
TRZECIA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonków zamieszkaych w Zabrzu, przy ul. Kawika 24.
W zwizku z coraz czstszym pojawianiem si tabliczek z zakazem wyprowadzania psów w parkach czy na placach za5

WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
baw, powinno si poinformowa mieszkaców, np. wywieszajc informacj na klatkach schodowych, e jest to niezgodne z prawem, poniewa „Ogranicza prawa wacicieli
psów”. Tereny takie przeznaczone s do wspólnego uytkowania. W zamian wnioskuj o postawienie tabliczek typu „posprztaj po swoim psie” oraz koniecznoci ustawienia odpowiednich koszy przy trawnikach. Niejednokrotnie z woreczkiem w rce musiaam przespacerowa pó osiedla. Takie posunicie bdzie na pewno skutkowa wyrozumiaoci ze strony mioników trawników oraz mioników psów.
Gosów za: 18, przeciw: 0.
Odp.: Zostay rozwieszone na tablicach informacyjnych
ogoszenia „Posprztaj po swoim psie” we wszystkich
naszych klatkach schodowych.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Kawika 26.
Dotyczy – wprowadzenia jednego kierunku ruchu wzdu
bloku przy ul. Kawika 26-26b w Zabrzu. Prosz o pismo ponaglajce UM w Zabrzu w sprawie jw. powoujc si na odpowied MZDiJ z dnia 19.09.2017 r. uznajcy wniosek za zasadny i mia by zrealizowany do koca I kwartau 2018 r.
Gosów za: 21, przeciw: 0.
Odp.: UM w Zabrzu zrealizowa zmian organizacji ruchu drogowego w sierpniu br.
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Pordzika 7.
Wnioskuj o jak najszybsze ocieplenie budynku przy ul. Pordzika 1-7 oraz malowanie klatki schodowej.
Gosów za: 18, przeciw: 0.
Odp.: Ocieplenie budynku zostanie wykonane najszybciej jak tylko bdzie to moliwe w ramach pozyskanych kredytów finansowych. Natomiast malowanie klatki schodowej zostanie ujte w planie malowania klatek schodowych na 2019 r.
Wniosek nr 4
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Pordzika 7.
Wnioskuj o docieplenie budynku.
Gosów za: 19, przeciw: 0.
Odp.: Ocieplenie budynku zostanie wykonane najszybciej jak tylko bdzie to moliwe w ramach pozyskanych rodków finansowych – kredytów.
Wniosek nr 5
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Pordzika 19. 1. Dotyczy zabudowy mietnika przy ul. Dz. Roda 2.
Dotyczy chodnika przy ul. Pordzika w stron Karczewskiego.
Gosów za: 21, przeciw: 0.
Odp.: Ad. pkt. 1. Zabudowa mietnika przy ul. Dz. Roda 4-6 jest moliwa po uzyskaniu pisemnej zgody wikszoci mieszkaców zamieszkaych przy ul. Dz. Roda 2-8.
Ad. pkt. 2. Prace polegajce na wykonaniu chodnika prowadzcego z ul. Pordzika w stron ul. Karczewskiego zostan wykonane do dnia 30.11.2018 r.
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Wniosek nr 6
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Pordzika 5. 1.
Dotyczy doprowadzenia do stanu normalnoci przejcia pomidzy blokami ul. Pordzika – klatka 7-9 (wyrównanie nawierzchni, dostosowanie schodów do poruszania si z wózkami dziecicymi i inwalidzkimi. 2. Wyremontowa, wymalowa ca klatk schodow budynku przy ul. Pordzika 5. 3. Co z termoizolacj bloków przy ul. Pordzika? Wnioskuj o dokoczenie tych prac rozpocztych kilkanacie lat
temu a zapowiadanych do ukoczenia na 2017 rok.
Gosów za: 21, przeciw: 0.
Odp.: Ad. pkt. 1. Uruchomiono zlecenie na remont schodów terenowych – prace zostan wykonane do dnia
30.11.2018 r.
Ad. pkt. 2. Malowanie klatki schodowej zostanie ujte
w planie malowania klatek schodowych na 2019 r.
Ad. pkt. 3. Ocieplenie budynku zostanie wykonane najszybciej jak tylko bdzie to moliwe w ramach pozyskanych rodków finansowych – kredytów.
Wniosek nr 7
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Kawika 9. 1. Zabudowa daszki nad balkonami w bloku nr 9,
przy ul. Kawika. Jest to ponowny wniosek [...] i zosta odrzucony z powodu braku rodków na koncie funduszu remontowego. Wg mojej wiedzy obecnie te rodki s – tylko kwestia ceny wykonania. 2. rodki z nadwyki bilansowej w pewnej czci proponuj przeznaczy na popraw czystoci na terenie Zaborze-Pónoc tj. zabudowanie
koszy na mieci na terenach nalecych do GSM „Luiza” – poniewa jest permanentny brak koszy na caym
osiedlu. Równie nie ma gdzie wyrzuca nieczystoci
po swoich pupilach (pieskach). Prosz o uporzdkowanie
terenów nalecych do GSM „Luiza”, szczególnie przy ul.
Olchowej (koo kolektury LOTTO).
Gosów za: 20, przeciw: 0.
Odp.: Ad. pkt. 1. Uruchomiono zlecenie na zabudow
daszków nad balkonami na ostatnim pitrze – prace zostan wykonane do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 2. Sprawa zakupu oraz obsugi koszów na mieci zostanie poddana analizie, a teren przy kolekturze LOTTO zostanie uprztnity po rozbudowie ww. pawilonu.
CZWARTA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Korczoka 61. W roku 2017 ja i inni mieszkacy bloku na trawniku od strony balkonowej zorganizowalimy klomb z rónymi rolinami ozdobnymi (kwiaty, krzewy i inne). Dbamy
o to i równie w tym roku. Sukcesywnie dokadajc coraz
wicej rolin ozdobnych. W zwizku z tym czy jest moliwe zabudowanie z funduszy Spódzielni „Luiza” 2 awek
przylegajcych do tego klombu w celu spdzenia czasu
mieszkaców w bezporednim kontakcie z ww. klombem.
PS. Jestem wyrazicielem woli równie innych czonków
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Spódzielni „Luiza” mieszkajcych w tym budynku lecz nieobecnych dzisiaj na Walnym Zgromadzeniu.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Agrestowej 5. Ze wzgldu na bardzo sabe cinienie wody (czasami brak moliwoci korzystania z pralki oraz piecyka gazowego) bardzo prosz o wymian pionów wodnych.
Obecne ulegaj czstym awariom. S one od ponad 50 lat.
Odp.: Wymienione we wniosku prace zostay ujte w planach remontowych na II kwarta 2019 r.
Za przyjciem zgoszonych wniosków czwarta cz
WZCz gosowaa: za: 16, przeciw: 0.
PITA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Krasiskiego 24. 1. Zamontowa owietlenie w bramie wjazdowej. 2.
Wyrówna teren podwórka w okolicy klatki 22-30. 3. Wykona termomodernizacj budynku.
Odp.: Ad. pkt. 1. Owietlenie w bramie zostao wykonane.
Ad. pkt. 2. Wyrównanie podwórka zostanie wykonane
do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 3. Ww. nieruchomo nie jest ujta w planie „Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014 – 2022 likwidacji niskiej emisji” ze wzgldu na brak
zgody wikszoci mieszkaców. Ponadto informujemy, e
prace termomodernizacyjne s pracami towarzyszcymi
przy podczeniu budynku do sieci ciepowniczej.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Krasiskiego 28. 1. Wykona ponowne wyrównanie i modernizacj
drogi wewntrznej w podwórku pomidzy klatkami 22-30,
przy ul. Krasiskiego. Ostatnia poprawka nawierzchni
w niewielkim stopniu poprawia warunki dojazdu i dojcia
do mietników – szczególnie w okresie sporych opadów
i w okresie zimowym. 2. Zamontowa owietlenie w bramach wjazdowych – najkorzystniej z czujk ruchu. 3. Wykona termomodernizacj bloku. 4. Wymieni drzwi
na strych w klatce nr 28.
Odp.: Ad. pkt. 1. Wyrównanie podwórka zostanie wykonane do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 2. Owietlenie w bramie zostao wykonane.
Ad. pkt. 3. Ww. nieruchomo nie jest ujta w planie „Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014 – 2022 likwidacji niskiej emisji” ze wzgldu na brak
zgody wikszoci mieszkaców. Ponadto informujemy, e
prace termomodernizacyjne s pracami towarzyszcymi
przy podczeniu budynku do sieci ciepowniczej.
Ad. pkt. 4. Naprawiono drzwi wejciowe na strych.
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Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Korczoka 83.
Prosz o wykonanie parkingu samochodowego dla bloku
i jego lokatorów zamieszkujcych przy ul. Korczoka 83 (parking naley wykona przy bloku na ulicy Korczoka 85). Zaznaczam, i koszt tego parkingu nie obciy znacznie (finansowo) Spódzielni „Luiza”. W chwili obecnej stawiamy tam samochody, lecz znajduj si tam pagórki, wzniesienia i doy. Prosz si pochyli nad tym wnioskiem.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 4
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Krasiskiego 30. 1. Kto odpowiada za wysypanie wiru na podwórku. Niech kto od nowa to sprawdzi i poprawi. 2. Lokator
na drugim pitrze prowadzi remont ponad rok. Materia
do remontu jest skadany na klatce, przed drzwiami lokatora. Nie mona przechodzi, jest bez przerwy brudno, zniszczony tynk. Jak to bdzie jeszcze dugo trwao.
Odp.: Ad. pkt. 1. Dojcie do zatoki mietnikowej zostanie wykonane z kostki brukowej, natomiast na reszt terenu zostanie wysypany tucze kamienny – prace zostan wykonane do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 2. Przeprowadzono rozmow dyscyplinujc z lokatorem o zakazie skadowania materiaów na klatce
schodowej.
Wniosek nr 5
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Krasiskiego 28. 1. Wymiana drzwi wejciowych na strych lub wzmocnienie zamknicia drzwi. 2. Utwardzenie podwórza (dojcia) do mietnika. Podczas deszczu powstaje boto. 3. Zamontowa owietlenie we wjazdach z ul. Krasiskiego
do podwórka (lampy z czujnikami ruchu).
Odp.: Ad. pkt. 1. Naprawiono drzwi wejciowe na strych.
Ad. pkt. 2. Wyrównanie terenu zostanie wykonane
do 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 3. Owietlenie w bramie zostao wykonane.
Wniosek nr 6
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Kobyliskiego 3. 1. Trwae utwardzenie podoa na podwórku, 2.
Zamontowanie na dachu kolców odstraszajcych gobie. 3.
Usunicie gniazda gobi umiejscowionego midzy klatk 3 i 5 (od str ulicy) – tu poniej dachu.
Odp.: Ad. pkt. 1. Wyrównanie terenu zostanie wykonane do dnia 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 2. Monta kolców na dachu zostanie wykonany do dnia 30.11.2018 r.
Ad. pkt. 3. Gniazdo zostao usunite i miejsce zabezpieczone przed ponownym wejciem ptaków.
Dokoczenie na str. 10
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Najpikniejsze balkony
Dokoczenie ze str. 1

KATEGORIA BALKONY

I miejsce. Ruda lska – Bielszowice, ul. Bielszowicka 91

II miejsce. Zabrze – Zaborze, ul. Agrestowa 5

III miejsce. Ruda lska – Bielszowice, ul. Bielszowicka 91 a
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nych balkonów i ogródków do konkursu
na najadniejszy balkon i na najadniejszy
przydomowy ogródek w zasobach GSM
„Luiza”.
W sumie zgoszono trzynacie balkonów oraz ogródków, gównie z rejonu Ruda lska – Bielszowice oraz Zabrze – Zaborze. Komisja przyja punktacj w skali
od 1 do 6 pkt. Suma uzyskanych punktów
przyznanych przez poszczególnych czonków Komisji, decydowaa o uzyskanym
miejscu w konkursie.
W kategorii najadniejszy balkon I miejsce zaj balkon zgoszony
przez Halin i Józefa Sznajderów, zamieszkaych w Rudzie lskiej, przy ul.
Bielszowickiej 91.
– Kwiaty posadziam w drewnianych
skrzynkach na balkonie, gdy tylko Spódzielnia w budynku ukoczya budow balkonów tarasowych. Byo to chyba 5 lat temu. W tym mieszkaniu mieszkamy
od prawie 30 lat. Jestem wic z tym miejscem mocno zwizana. Zaley mi wic
na adnym otoczeniu. Mymy zaczli jako
pierwsi, potem inni poszli w nasze lady.
Od wielu lat mamy ogródek dziakowy,
gównie z drzewami owocowymi. Std te
zamiowanie do przyrody i adnych widoków. Tu jest nieco inaczej – znacznie wicej kwiatów ni w naszym ogródku dziakowym. Mieszkam na parterze i wokó tego
balkonu mamy te piknie ukwiecony przydomowy ogródek. W sumie jest na co popatrze i si czym zachwyca. Szczególnie lubi w tym ogródku polne kwiaty, np.
stokrotki, margaretki. Róe hoduj przede
wszystkim jako krzewy lub drzewka. Uwielbiam te soneczniki. Ukwiecony na caej
swej dugoci balkon jest wic uzupenieniem wikszej caoci – mówi Halina
Sznajder, zwyciczyni w konkursie, w kategorii najadniejszy balkon. W poprzednich edycjach tego konkursu zajmowaam III i II miejsce. Ciesz si, e tym razem
zajam pierwsze miejsce. W pielgnacji
balkonowych i ogrodowych rolin pomaga
mi wnuczka – zwaszcza przy podlewaniu.
Trzeba tylko tego pilnowa, zwaszcza podczas tak suchego lata jak w tym roku.
(Wypowied nieautoryzowana).
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y i ogródki przydomowe
II miejsce zaj balkon zgoszony przez
Aleksandr Biniend zamieszka w Zabrzu, przy ul. Agrestowej 5. III miejsce
zaj balkon zgoszony przez Katarzyn
Lipowsk zamieszka w Rudzie lskiej,
przy ul. Bielszowickiej 91a.
W kategorii najadniejszy ogródek przydomowy I miejsce zaj ogródek pooony w Zabrzu, przy ul. Czereniowej 6,
zgoszony przez Ann Grabowsk.
– Cieszy mnie, e mój ogródek znalaz
uznanie komisji konkursowej i okaza si
w silnej konkurencji – najadniejszy. Ma on
zaledwie kilka lat – mówi Anna Grabowska, zwyciczyni konkursu w kategorii najadniejszy ogródek przydomowy. Wszystko zaczo si kilka lat temu, gdy nasz budynek zosta poddany termomodernizacji.
Wtedy stwierdziam, e przydaoby si
adniejsze otoczenie wokó niego. Mieszkam tu ju 9 rok. Cho to niedugo, to zaley mi na adnym otoczeniu. Zaczam
do skromnie – po obu stronach wejcia
do klatki schodowej. Nastpnie przeszam
na druga stron chodnika, wzdu mojego
budynku. Teren na którym zaczam urzdza ogródek to by nieco zaniedbany,
udeptany trawnik. Jest co pielgnowa bo
ogródek zajmuje ponad 200 metrów kw. Co
roku wydaj na nasadzenia, gównie kwiatów ok. 500 z. Niedawno posadziam
mode krzewy. Ogrodem zajmuj si sama.
Ssiedzi tylko mi kibicuj, a od czasu
do czasu pochwal, e adny ogródek. Szkoda, e komisja konkursowa nie odwiedzia mojego ogródka w czerwcu. Wtedy to
wyglda naprawd piknie, bogaty w rónego rodzaju wiosenne kwiaty. Cho mam
ju swoje lata, to jednak ceni sobie to, e
mam zajcie, nie nudzi mi si.
(Wypowied nieautoryzowana).

KATEGORIA OGRÓDKI PRZYDOMOWE

I miejsce. Zabrze – Zaborze, ul. Czereniowa 6

II miejsce. Zabrze – Zaborze, ul. Leszczynowa 2

II miejsce zaj ogródek pooony
w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 2, zgoszony przez Jerzego Jessa. III miejsce
zaj ogródek pooony w Rudzie lskiej, przy ul. Bielszowickiej 91a, zgoszony przez Katarzyn Lipowsk.
Od redakcji.
Relacj z uroczystego spotkania ze
zwycizcami i nagrodzonymi w konkursie zamiecimy w grudniowym wydaniu
naszego Biuletynu.

III miejsce. Ruda lska – Bielszowice, ul. Bielszowicka 91 a
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
Dokoczenie ze str. 7

Wniosek nr 7
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Korczoka 72. 1. Ustawienie koszy na mieci przy klatkach wejciowych. 2. Skrócenie wysokoci drzew wzdu ulicy jw. 3.
Wyrównanie chodnika przy klatkach wzdu ulicy (wybrzuszenia).
Odp.: Ad. pkt. 1 i 2. Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Ad. pkt. 3. Wystosowano pismo do Urzdu Miasta w Zabrzu z prob o wyrównanie chodnika.
Wniosek nr 8
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Korczoka 72. 1. Instalacja koszy na mieci przy wejciu do klatek. 2. Skrócenie wysokoci drzew przy budynku wzdu
chodnika. 3. wyrównanie chodnika przy posesji.
Odp.: Ad. pkt. 1, 2 i 3 – patrz odp. na Wniosek nr 7.
Wniosek nr 9
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Wolnoci 359. 1. Przeznaczy cay zysk, 500 tys. z. na obnienie stawki czynszowej dla mieszkaców w zasobach GSM
„Luiza”. 2. Pocignicie nitki ciepowniczej dla budynku
nr 359-361.
Odp.: Ad. pkt. 1. Podczas Walnego Zgromadzenia
Czonków GSM „Luiza” zostaa podjta uchwaa dotyczca przeznaczenia zysku.
Ad. pkt. 2. Ww. nieruchomo nie jest ujta w planie „Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014 – 2022 likwidacji niskiej emisji” ze wzgldu na brak
zgody wikszoci mieszkaców.
Wniosek nr 10
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Wolnoci 426. 1. Rewitalizacja terenu obok budynku Wolnoci 426 na skutek dziaalnoci inwestycyjnej firmy FORTUM (tereny zielone, murek oporowy). 2. Wydzielenie stanowiska na odpady i powikszenie pojemnika na plastyki. 3. Sfinalizowanie zapowiedzianych prac dotyczcych
remontu podwórka. 4. Remont zapowiedziany w 09.2016
roku balkonu znajdujcego si nad wejciem do budynku. 5. Naprawa (udronienie) rynien. 6. Co zrobi z lokatorem (rami), którzy zanieczyszczaj klatk schodow
i karmi zwierzta (koty) i ptaki przy wejciu do budynku.
Odp.: Ad. pkt. 1. Trwaj rozmowy z firm „Fortum” w sprawie doprowadzenia ww. terenu do stanu pierwotnego.
Ad. pkt. 2. Przy remoncie podwórka stanowisko mietnikowe zostanie wydzielone oraz zwrócimy si do Urzdu Miasta w Zabrzu o powikszenie zatoki mietnikowej
o pojemniki segregacyjne.
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Ad. pkt. 3. Remont podwórka zostanie wykonany
do 31.11.2018 roku.
Ad. pkt. 4. Prace dotyczce balkonu zostan wykonane
do 15.11.br.
Ad. pkt. 5. Czyszczenie i naprawa rynien zostanie wykonana do 31.10.2018 r.
Ad. pkt. 6. Wywieszono ogoszenie na klatce schodowej
do wszystkich mieszkaców o niedokarmianie ptaków wokó budynku.
Za przyjciem zgoszonych wniosków pita cz
WZCz gosowaa: za: 27, przeciw: 0.
SZÓSTA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Bielszowickiej 91-95. Ul. Bielszowicka 91-95 wniosek o ogrodzenie kubów na odpady umieszczonych przy blokach.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Bielszowickiej 96. 1. Chciabym si dowiedzie ile Spódzielnia paci odsetek od zacignitych kredytów, 2. W jakim
banku bierze kredyty.
Odp.: Ad. pkt. 1.  BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) – z premi termomodernizacyjn kredyt wynosi – jednomiesiczny WIBOR + 2,5 p. p.
 WFOiGW dla celów termomodernizacji z czciowym umorzeniem kredytu: 3%.
 ING Bank lski dla celów termomodernizacji kredyt
wynosi jednomiesiczny WIBOR + 2,4 p. p.
Ad. pkt. 2. Spódzielnia na dzie dzisiejszy korzysta z kredytów i poyczek w trzech bankach.
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Bielszowickiej 95. 1. Wykona orynnowanie lub innego rodzaju zabezpieczenia, by w czasie opadów deszczu, balkony
z górnych kondygnacji nie zaleway balkonów z dolnych
kondygnacji (powoduje to niszczenie elewacji i nie tylko. 2.
Przeprowadzi deratyzacj szczurów przez zagazowanie
nor przed blokiem przy ul. Bielszowickiej 95 od strony balkonów. Dotychczasowe wykadanie trutki przez kolejne 4
lata nie dao adnego efektu.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Za przyjciem zgoszonych wniosków szósta cz
WZCz gosowaa: za: 17, przeciw: 0.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
SIÓDMA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Lompy 32.
Mieszkacy naszego bloku zwracaj si do GSM „Luiza”
z prob o remont klatki i schodów, poniewa s one bardzo zniszczone. Równie prosimy, aby z zewntrz budynku
usun odpadajce tynki, poniewa zagraaj bezpieczestwu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.
Odp.: Wymienione we wniosku prace remontowe klatki schodowej bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci. Zbicie odparzonego tynku
na elewacji zostao wykonane.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Kossaka 11. 1. Mam liczniki na wod a narzucaj mi ryczat. Jakie s konsekwencje nie pacenia za nie zuyt wod bo
za ni nie pac. 2. Klatka schodowa bya 18 lat nie malowana. Administracja Spódzielni wytumaczya si, e ssiad ma minus (nie paci za czynsz).
Odp.: Ad. pkt. 1. Patrz: str. 2. Przypomnienie – Komunikat o nowych zasadach rozliczania zuytej wody.
Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 7. Ponownie wnioskuj o wykonanie miejsc parkingowych u zbiegu ulic: Leszczynowej, Kawika, Pordzika
i Karczewskiego.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 4
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 7. Prosz (ponownie) o utwardzenie terenu pomidzy blokiem przy ul. Leszczynowej 7 a mietnikiem – sklepikiem (aby podczas ulewy ziemia i piach nie byy zmywane na chodnik i ulic).
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 5
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 29. Zrobi zamykany nowy mietnik, przy ul. Leszczynowej 27-29.
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Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 6
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. P. Skargi 10.
Kolejny raz skadam wniosek o remont dachu i postawienie nowych kominów na ul. P. Skargi 10.
Odp.: Wniosek moe zosta rozpatrzony po zacigniciu
czci kredytu przez mieszkaców. Spódzielnia zwrócia si
do banku o przeprowadzenie symulacji zacignicia kredytu.
Wniosek nr 7
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Leszczynowej 4 1. Parking przy ul. Czereniowej 2. 2. Parking przy ul.
Modrzewiowej boto po kostki po deszczu. 3. Schody (naprawa) od chodnika wzdu ul. Modrzewiowej zejcie
do ul. Kawika do przystanku przy ul. Kawika. 4. Wybudowanie nowych schodów od bloku nr 4 w kierunku ul. Modrzewiowej na parking. 5. Dostawienie przy piaskownicy
awek dla rodziców przed blokiem przy ul. Leszczynowej 4b
oraz przed klatkami do 4, 4a, 4b. 6. Sprztanie klatek schodowych przy ul. Leszczynowej 4, 4a, 4b 2, 2a, 2b 6, 6a, 6b.
Stwierdzam: jest brudno (podogi, pajczyny). Zim odnieanie, jesieni licie. 7. Hodowla gobi na balkonie II p.
przy ul. Leszczynowej 4b (ten Pan tumaczy si Stray Miejskiej e ma chor córk. Tylko, e ta córka ma okoo 34 lata). Nadmieniam, e gobie s szkodnikami i pytam co Spódzielnia z tym zrobi. 8. Wyremontowa wejcia przy ul. Leszczynowej 4b (mam zdjcia mog pokaza).
Odp.: Ad. pkt. 1 i 5. Wymienione we wniosku prace remontowe klatki schodowej bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie
funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Ad. pkt. 2. Teren na którym jest pooony parking, przy ul.
Modrzewiowej, nie naley do GSM „Luiza”.
Ad. pkt. 3. GSM „Luiza” zwrócia si z pismem
do Urzdu Miasta w Zabrzu o napraw ww. schodów.
Ad. pkt. 4. Ww. teren jest prywatny.
Ad. pkt. 6. Uwagi dotyczce utrzymywania czystoci
w budynku oraz na terenie przylegajcym zostay przekazane do firmy JOKER.
Ad. pkt. 7. GSM „Luiza” zwrócia si do mieszkaca hodujcego gobie na balkonie o natychmiastowe zaprzestanie ww. praktyk, pod grob skierowania sprawy do sdu.
Ad. pkt. 8. Zostao uruchomione zlecenie na remont schodów wejciowych do klatki schodowej budynku przy ul.
Leszczynowej 4b w Zabrzu. Prace zostan wykonane
do dnia 31.10.2018 r.
Za przyjciem zgoszonych wniosków siódma cz
WZCz gosowaa: za: 20, przeciw: 0.
Wniosek nr 8 zosta odrzucony.
Dokoczenie na str. 14
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Znaczce wyrónienie dla GSM „Luiza”

W

majowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego Nr 2 (82) na str. 6 opublikowalimy pismo Romana Pikuy – Komisarza Konkursu pn. Modernizacja
Roku 2017 informujce o zaproszeniu naszej Spódzielni (na podstawie rekomendacji udzielonej przez WFOiGW
w Katowicach) do udziau w XXII Edycji ww. Ogólnopolskiego Konkursu.
W dniu 24 sierpnia br. odbya si, uroczysta gala w Sali
Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie ogoszenia
wyników i wrczenia nagród XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego pn. Modernizacja Roku 2017. W spotkaniu wzi udzia m.in. Pawe Cieko – Gówny Inspektor Ochrony rodowiska.
W tegorocznej edycji Konkursu startowao a 540 realizacji z caego kraju. Nagrody zostay przyznane w 12 kategoriach. Wrczono take nagrody instytucji i mediów sprawujcych patronat nad Konkursem.
Mio nam poinformowa, e Nagrod Gównego Inspektora Ochrony rodowiska otrzymaa Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa „Luiza” za realizacj zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 32 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w Zabrzu, w tym likwidacja róde niskiej emisji (pieców wglowych) i podczenie do miejskiej sieci ciepowniczej”.
Przypomnijmy, e zadanie to byo dofinansowane przez:
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w ramach „Programu priorytetowego KAWKA”.
W efekcie zrealizowanej inwestycji m.in. zmniejszono
emisje: pyów o ok. 90 ton/rok, tlenków azotu o ok. 2
ton/rok, dwutlenku siarki o ok. 12 ton/rok, dwutlenku wgla o ok. 1200 ton/rok. Uzyskano take oszczdno energii cieplnej w wys. 7200 GJ/rok, tj. ok. 2000 MW energii
cieplnej. W przeliczeniu na wgiel kamienny jest to
oszczdno ok. 360 ton wgla kamiennego rocznie.
Organizatorzy ww. Konkursu ogosili take internetowy
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plebiscyt – gosowanie na najpopularniejsze wród internautów realizacje w Polsce. W kategorii „Elewacje i termorenowacje” bezapelacyjnie I miejsce zaja nasza Spódzielnia za realizacj zadania inwestycyjnego jw. – uzyskujc ponad 10 tys. gosów, tj. o kilka tysicy gosów
wicej ni konkurenci.
Poniej publikujemy przyznane naszej Spódzielni dyplomy i statuetk.
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Ciepa woda
– bezpiecznie i oszczdnie

W

zasobach naszej Spódzielni jest
jeszcze 48 budynków (cznie 1985 lokali mieszkalnych) w których ciepa woda uytkowa jest uzyskiwana w wyniku podgrzania wody
przez azienkowe piecyki gazowe. Jak
dowodzi wieloletnia praktyka taki system nie jest do koca bezpieczny. Co
jaki czas syszymy o zatruciach spalinami gazowymi (tj. tlenkiem wgla). Liczba takich zdarze w okresie
grzewczym IX 2017 - IV 2018 r.
na terenie Zabrza wyniosa: 78,
a w Rudzie l. w 2017 r.: 135 (dane
liczbowe pochodz z Komend Miejskich Pastwowej Stray Poarnej
w Zabrzu i Rudzie l.).
Teoretycznie spaliny gazowe s odprowadzane do przewodów kominowych budynku. Piszemy teoretycznie,
bo w praktyce zdarza si czsto nieprawidowo dziaajca wentylacja. Spowodowane jest to tym, i mieszkacy blokuj odpyw zuytego powietrza oraz
nie doprowadzaj wieego powietrza
(wedug wymaganej normy jest to
– 70m3/h). Bardzo istotn rzecz jest
brak waciwej regulacji podgrzewacza
wody oraz moliwo nieszczelnoci
przewodów spalinowych. Urzdzenia te wymagaj przede wszystkim
serwisu i waciwego nadzoru, (m.in.
okresowych, regularnych przegldów technicznych) który spoczywa
na ich bezporednich uytkownikach. A z tym bywa rónie...

Tak si skada, e w zasobach mieszkaniowych GSM „Luiza” znaczca cz
budynków (78 budynków, cznie 2225
mieszka) korzysta z ciepej wody uytkowej dostarczanej wraz z centralnym
ogrzewaniem przez miejskie przedsibiorstwa ciepownicze w Zabrzu i Rudzie lskiej. Niejednokrotnie s to budynki
w których dawniej funkcjonoway piecyki gazowe. Tak byo np. w budynkach
przy ul.: Jaowcowej 3-5, 12, 14, 16, 18,
20, 22, Kawika 13, 15, Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Orzechowej 2, 4, 6, 8, 17, 19, Korczoka 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, Czereniowej 2-a,
4-a, 6-a, Olchowej 10, Kalinowej 28

KOMUNIKAT
Firma Fortum przygotowaa dla mieszkaców zasobów GSM „Luiza”
bardzo korzystn ofert rabatow.
Poniej prezentujemy Specjalny Voucher rabatowy przesany nam przez
ww. firm.

Specjalny Voucher rabatowy
Dla mieszkaców Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej ,,Luiza”

Voucher

 15% rabatu na gaz dla domu
 15% rabatu na prd dla domu*
Voucher naley wykorzysta do 30 kwietnia 2019 roku.

Masz pytania? +48 122 100 000,  dodomu@fortum.com
Skontaktuj si z nami

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdask

*Rabat na okres promocyjny do 30.04.2019 roku.
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w Zabrzu a w Rudzie lskiej: przy
ul. Równolegej 7, 7a i Kokota 145.
Gównymi argumentami za likwidacj indywidualnych gazowych ogrzewaczy wody s bezpieczestwo i komfort zamieszkiwania. Ze wzgldu
na wystpujc dawniej i obecnie
(okresowo i o rónym stopniu nasilenia)
eksploatacj górnicz – nie ma ekonomicznie uzasadnionych moliwoci
zabezpieczenia (w zasobach mieszkaniowych znajdujcych si na terenach oddziaywania szkód górniczych)
szczelnoci gazowych przewodów spalinowych. Ciepo sieciowe wyklucza zagroenie zatruciem spalinami. Ponadto jest to rozwizanie niezawodne – ciepa woda o odpowiedniej temperaturze
jest zawsze pod rk. Nie bez znaczenia
s równie oszczdnoci finansowe,
gdy wyeliminowane zostaj koszty remontów i przegldów ww. urzdze.
Od 2019 r. bdzie wymagany roczny przegld z dopuszczeniem urzdzenia do uytkowania. Odpadaj
te koszty eksploatacyjne (obciajce dan nieruchomo) kominów (przewodów) spalinowych w budynkach
z piecykami gazowymi. I na koniec
jesz cze jed na do bra wia do mo:
likwidacja piecyków gazowych w azienkach wcale nie musi by finansowane bezporednio przez mieszkaców. Gromadzony fundusz remontowy
z danej nieruchomoci stanowi dobre
ródo pokrycia kosztów caego przedsiwzicia. Tym bardziej, e mona stara si o uzyskanie preferencyjnego kredytu.
Bliszych informacji zainteresowanym
mieszkacom udziela Dzia Techniczny
naszej Spódzielni.

KOMUNIKAT
Informujemy, e niedawno nastpia zmiana lokalizacji punktu
kasowego MONETII dla Rejonu II GSM „Luiza” w Rudzie
lskiej – Bielszowicach z ul.
Bielszowickiej 98 na Pawilon
Handlowy (Ip.) przy ul. Róyckiego 30 w Rudzie lskiej – Wirku.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
Dokoczenie ze str. 11

ÓSMA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Kalinowej 13. 1. Wystosowa pismo do odpowiedniego wydziau UM w Zabrzu o wyznaczenie nowego przejcia dla pieszych na ul. Korczoka w rejonie budynku nr 74a (pomidzy istniejcym skrzyowaniem przy Banku lskim a przystankiem autobusowym linii 89, 234). 2. Wystosowa pismo do UM w Zabrzu o moliwo czstszego przycinania
ywopotu wzdu chodnika usytuowanego pomidzy budynkiem przy ul. Kalinowej 11e, a ul. Korczoka 74a. Nieprzycinany ywopot powoduje, e po opadach deszczu, niegu brak jest moliwoci korzystania z chodnika. 3. Wyremontowa chodnik wzdu caego budynku przy ul. Kalinowej 13 (zwaszcza przy wejciach do klatek schodowych).
Odp.: Ad. pkt. 1. Ze wzgldu na blisko przejcia dla
pieszych lecego na wysokoci Korczoka 83, GSM „Luiza” zwrócia si do UM w Zabrzu z prob o przeniesienie lub wyznaczenie nowego przejcia dla pieszych.
Ad. pkt. 2. GSM „Luiza” zwrócia si pisemnie do UM
w Zabrzu o konieczno czstszego przycinania ywopotu przy chodniku prowadzcym od Korczoka 74a do ulicy Kalinowej 11e.
Ad. pkt. 3. Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Kalinowej 13. Wy ko na na pra w za pad ni te go chod ni ka
przed klatk (po opadach deszczu zbiera si woda) i tworzy rozlewisko.
Odp.: Remont czci chodnika przed klatk schodow
zosta wykonany.
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Zabrzu, przy ul. Modrzewiowej 4. Wnosimy o wycicie suchych drzew przy ul. Modrzewiowej.
Odp.: GSM „Luiza” zwrócia si do Urzdu Miasta w Zabrzu o wycicie suchych drzew w pasie drogowym.
Za przyjciem zgoszonych wniosków ósma cz
WZCz gosowaa: za: 17, przeciw: 0.
DZIEWITA CZ WZCz:
Wniosek nr 1
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Miodowej 15. 1. Prosimy o wyremontowanie, ewentualnie wymian awki przed blokiem. 2. Wymieni kafelki
na schodach wejciowych i zaoy okadzin antypolizgow (obecnie kafelki odpadaj i kada jest z innej parafii). 3.
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Usun tj. wyci resztki ywopotu (bdzie to estetyczniejsze i tasze w utrzymaniu). 4. Naprawi ubytki w tynku
po odpadnitej tablicy (po dziciole pod dachem).
Odp.: Ad. pkt. 1. Naprawa awki zostaa wykonana.
Ad. pkt. 2. Remont schodów i wymian kafelek zlecono wykonawcy – prace zostan wykonane do dnia
30.11.2018 r.
Ad. pkt. 3. Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Ad. pkt. 4. Ubytki tynku pod dachem budynku zostan
wykonane w okresie jesiennym podczas uzupenienia kratek wentylacyjnych stropodachów.
Wniosek nr 2
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul. Zamenhofa 2. Zwracam si z wnioskiem o wycicie drzewa
przy ul. Zamenhofa 2c, wymian domofonów na kodowe,
wstawienie, zamykanych na klucz, drzwi do piwnicy.
Odp.: GSM „Luiza” zoya wniosek o wycicie drzewa. Wydzia Ochrony rodowiska UM w Rudzie lskiej
nie wyrazi zgody. Wymiana domofonów i wstawienie drzwi
do piwnicy bdzie moliwa po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców
ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 3
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 10. Prosz o wymian rur wodnych w piwnicy. Rury s w bardzo zym stanie i przeciekaj. Rury s
naprawiane przez nakadanie obejmek gumowych.
Odp.: Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie
mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci. Ponadto informujemy, e usuwanie awarii ww.
instalacji wodnej zlecane s na bieco.
Wniosek nr 4
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 10. Prosz o przycicie drzew – brzozy ze
wzgldu na ich wysoko.
Odp.: Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie
mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 5
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 21. Wnioskuj o natychmiastowe usunicie
zagroenia ycia, które stanowi zmurszaa wierzba, której
jeden z konarów o rednicy pó metra i dugoci 6 metrów
ju spad na chodnik. Szczciem, e nikt nie zgin bo bya wieczorowa pora.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
Odp.: Zoono wniosek do UM w Rudzie lskiej (Wydzia Ochrony rodowiska) o pozwolenie na wycink przedmiotowego drzewa. Drzewo zostanie usunite natychmiast
po uzyskaniu pozwolenia.
Wniosek nr 6
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 21. Wnioskuj o wycicie drzew posadzonych w nieprzepisowej odlegoci od cian budynku.
Odp.: Wymienione we wniosku prace bdzie mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 7
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 21. Wnioskuj o przeniesienie bezpiecznika elektrycznego dotyczcego owietlenia klatki schodowej i domofonu z klatki 21a do klatki 21b oraz wykona
zabezpieczenia urzdze elektrycznych, tak jak wykonano
w klatce 21a.
Odp.: Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie
mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 8
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 21. Ponownie wnioskuj aby organizowa
zebrania sprawozdawcze i wyborcze na przemian raz
w Bielszowicach i raz w Halembie.
Odp.: Ze wzgldu na znacznie mniejsz liczb mieszkaców – czonków GSM „Luiza” w Halembie (w porównaniu
do Bielszowic) – nie ma podstaw do tego typu rozwiza.

Wniosek nr 9
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 21. Wnioskuj o wymian lub odpowiedni
remont domofonu, który bardzo czsto jest niesprawny.
Odp.: Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie
mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci.
Wniosek nr 10
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Energetyków 21. Wnioskuj o zaplanowanie wymiany rur
doprowadzajcych wod do mieszka, poniewa przy równoczesnym korzystaniu przez kilku lokatorów z wody, cinienie jest znikome.
Odp.: Wymienione we wniosku prace remontowe bdzie
mona wykona po zgromadzeniu odpowiednich rodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców ww. nieruchomoci. Ponadto informujemy, e usuwanie awarii ww.
instalacji wodnej zlecane s na bieco.
Wniosek nr 11
czonka zamieszkaego w Rudzie lskiej, przy ul.
Zamenhofa 2. Prosz GSM „Luiza” o wycicie drzewa,
które ronie przy ul. Zamenhofa 2c. Korona drzewa jest
bardzo rozoysta i ju podchodz gazie do elewacji
uszkadzajc j. Prosz o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Odp.: GSM „Luiza” zoya wniosek o wycicie drzewa. Wydzia Ochrony rodowiska UM w Rudzie lskiej
nie wyrazi zgody.
Za przyjciem zgoszonych wniosków dziewita cz
WZCz gosowaa: za: 11, przeciw: 0.

Pozytywna ocena wykorzystania rodków finansowych
W latach 2013 -2017 w naszej Spódzielni byo realizowane przedsiwzicie inwestycyjne w szerokim zakresie rzeczowym oraz o duej wartoci finansowej – tzw. Program KAWKA. Jego przedmiotem bya termomodernizacja 32 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zabrzu, w tym likwidacja
róde niskiej emisji i podczenie
do miejskiej sieci ciepowniczej. Program ten by realizowany przy znaczcym wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udzielenie tego wsparcia

byo jednak moliwe po spenieniu
przez GSM „Luiza” wielu warunków i kryteriów. Ich niedotrzymanie
grozio dotkliwymi konsekwencjami,
m. in. cofniciem udzielonych (przyznanych) poyczek finansowych i dotacji. W tej sprawie pomidzy nasz
Spódzielni a WFOiGW w Katowicach zostay zawarte trzy umowy.
W dniach 6 – 14 sierpnia br. kontrolerzy WFOiGW przeprowadzili kontrol prawidowoci wykorzystania
rodków jw. W wielostronicowym (9
stron) szczegóowym Protokole pokontrolnym czytamy, m.in. cyt.: „Zakres
rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie
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z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 30.12.2014 r. co potwierdzia w dniu kontroli wizja lokalna…”).
Kontrola nie wniosa te zastrzee
co do stanu formalno-prawnego realizowanego przedsiwzicia. Realizacja inwestycji nastpia zgodnie
z terminami przyjtymi w Umowach poyczek a osignicie efektów
rzeczowych nastpowao kilka miesicy przed umownymi terminami.
W cytowanym Protokole czytamy
równie, e: „Sumaryczny efekt ekologiczny (…) jest zgodny z pierwotnymi zaoeniami dla zrealizowanego zadania”.
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KRZYÓWKA Z HASEM

INFORMATOR GSM „LUIZA”
Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolnoci 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65
Godziny pracy:
poniedziaek w godzinach od 7.00 do 17.00
wtorek-pitek w godzinach od 7.00 do 15.00.
Administracje:
Zabrze ul. Jaowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
Ruda lska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
Punkty kasowe:
Zabrze, ul. Jaowcowa 20, poniedziaek:
8.00-16.45, wtorek-pitek: 8.00-15.00.
Ruda lska – Wirek, ul. Róyckiego 30
Pawilon Handlowy (I p.) poniedziaek-pitek:
8.00-12.00
Ruda lska – Halemba, ul. Solidarnoci 22
poniedziaek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, pitki
w godz. 7.00-15.00.
Wane numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dzia wodny wew. 38
Dzia windykacji wew. 46
Dzia czonkowski wew. 47, 48
Ksigowo 42, 43
Telefon awaryjny: 508 091 556
czynny poniedziaek – pitek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty, niedziele i wita czynny
w godz. 7.00-22.00.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. Atos, Portos i Aramis. 7. do kiszenia ogórków. 8. przeciwlegy zenitowi. 9. may gaj. 12.
silny wicher. 15. w rku kowboja. 18.
czasem wyskoczy z paleniska. 19.
prostopady do pionu. 20. opata
pocztowa. 21. lnica tkanina. 24. kolega. 28. zbiór map. 30. znajomy zza
ciany. 31. szewski stoek. 32. gra
karciana. 33. uk koryta rzeki. 36.
krewniak yrafy. 39. chlorowiec. 42.
hazardowa gra w karty. 43. kroniki. 44. jeden ze zmysów. 45. konferencja. 46. studencki podrcznik.
Pionowo: 2. transakcja. 3. macierzanka. 4. kolisty plac z ulicami. 5.

perspektywa. 6. biay w kinie. 9. nasza Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa. 10. ptak o dobrym wzroku. 11.
uderzenie doni. 13. umys. 14. wyspy koralowe. 16. byskotliwo. 17.
ostoja. 22. wyrónia sonia. 23. karteczka od listonosza. 25. dziurka
w igle. 26. due pudeka. 27. pacynki. 28. miejsce zamieszkania. 29.
z abaurem. 33. adnotacja. 34. owoc
z mlekiem. 35. zmienia si w poczwark. 37. pokarm dla kanarków. 38. drewniany strop. 40. bazar. 41. jamnik.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 21 dadz rozwizanie krzyówki.

Wydawca: Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolnoci 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl www.gsmluiza.com.pl
Redaguje: Zespó.
Nakad 5700 egz.

ISTOTNE TELEFONY:
 ZABRZE

Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Stra Poarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Stra Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepownicze 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 Dwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
 RUDA LSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Stra Poarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Stra Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepownicze 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 Dwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74

