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Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w 2012 r.

Zgodnie z wolą członków Spółdzielni
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni, które odbyło się
w dniach od 24 maja do 6 czerwca br.
zgłoszono kilkadziesiąt wniosków będących między innymi efektem szerokiej
dyskusji o naszych wspólnych sprawach.
Głównie dotyczyły one podniesienia
standardu zamieszkiwania, wykonania
różnego rodzaju prac remontowych i renowacyjnych. Niektóre zaś odnosiły się
do zmiany sposobu pracy Rady Nadzorczej, kwestii finansowo-ekonomicznych
Spółdzielni itp. Wśród zgłoszonych wniosków są i takie, które leżą poza kompetencjami naszej Spółdzielni. Ich osta-

tecznym adresatem są władze miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska. W poprzednim
wydaniu naszego Biuletynu informacyjnego (wrzesień 2012 r.) opublikowaliśmy
pełny wykaz zgłoszonych wniosków.
Zarząd naszej Spółdzielni po ich przeanalizowaniu, już czerwcu br. przystąpił
do ich sukcesywnej realizacji. Warto
podkreślić, że okresowo przebieg realizacji wniosków analizuje także Rada Nadzorcza GSM „Luiza”.
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną
w poprzednim wydaniu BI GSM „Luiza”,
na str. 3-13 publikujemy realizację wniosków, według stanu na dzień 30.11.2012 r.

Jak użytkować mieszkania w okresie grzewczym?
Jak co roku wkroczyliśmy w okres
grzewczy naszych mieszkań. Niezależnie
od sposobu jego ogrzewania (centralne
ogrzewanie, piece węglowe, gazowe,
elektryczne, akumulacyjne, kominkowe)
koszty są dość duże i z roku na rok rosną.
Dlatego staramy się aby cenne ciepło
wykorzystać możliwie efektywnie. Niestety popełniamy przy tym szereg błędów wynikających z istniejących stereotypów
lub braku fachowej wiedzy.
Poniżejprzypominamykilkaelementarnych zasad, które pomogą nam
w prawidłowymużytkowaniumieszkaniaw okresiegrzewczym.
Obserwuj ściany i okna w swoim mieszkaniu. Jeśli zauważysz zawilgocenie wystę-

pujące na ścianach mieszkania lub gdy para zaczyna się skraplać np. na dolnych częściach szyb okien znak to, że w wyniku braku dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkania, nadmiernie gromadzi się w nich para wodna. Widocznym
efektem braku wentylacji jest także nawiewanie do mieszkania powietrza poprzez
kratki wywiewne w kuchni lub łazience.
Utrzymuj w okresie zimowym odpowiednią temperaturę (minimum 18OC) we
wszystkich pomieszczeniach mieszkania.
Zmniejszenie temperatury (lub nie ogrzewanie pokoju, który aktualnie nie użytkujemy) sprzyja powstawaniu niekorzystnych,
ww. zjawisk, tj. powstawanie pary na szybach okien i zawilgoceń na ścianach.

Pamiętaj, że sprawność wentylacji w naszym mieszkaniu zależy także od istniejących w budynku przewodów wentylacyjnych. Aby wspomóc wywiew można zastosować tzw. nasady dachowe: niemechaniczne – stałe lub mechaniczne – obrotowe (dotyczy to głównie mieszkań na najwyż szych kon dy gna cjach bu dyn ku).
Wspomagają one naturalny wywiew powietrza, jednak ich działanie jest uzależnione od wiatru i warunków atmosferycznych. Niezasłaniajkratekwentylacyjnychw łazience,wc,kuchni.
Pamiętaj, że wspomniana wyżej wilgoć
nie tylko niszczy nasze mieszkanie, ale rówDokończenie na str. 2

Nim podpiszesz – sprawdź
Każdego roku w naszej Spółdzielni wykonuje się szeroki zakres różnego rodzaju robót remontowych, inwestycji, usuwania awarii, usterek itp. Jakość wykonanych
robót podlega weryfikacji nie tylko przez
Dział Techniczny GSM „Luiza” ale także
przez mieszkańców nieruchomości, u których były te roboty wykonywane. Ze
względu na wymóg Spółdzielni, wykonawca jest zobowiązany do zebrania podpisów
od tych mieszkańców, w których były wykonywane prace. Wiele razy zdarza się, że
mieszkańcy taki protokół podpisują w dobrej wierze, nie sprawdzając dokładnie czy
nie powstały po robotach jakieś uszkodzenia w obrębie jego mieszkania.
Podpisy na zbiorczym protokole odbioru są o tyle ważne, że stanowią one dodatkową podstawą do dokonania płatności
faktur za zrealizowane roboty. Wielokrotnie zdarzyło się, że po jakimś czasie
mieszkańcy nieruchomości zgłaszają
do Spółdzielni różnego rodzaju uszkodze-

nia – wskazując, że są one wynikiem
wcześniej wykonanych prac remontowych.
W ślad za takim zgłoszeniem, Spółdzielnia podejmuje interwencję u wykonawcy,
zwracając się o usunięcie uszkodzeń (usterek). Wykonawca nie zawsze usuwa je
w trybie natychmiastowym – nie tylko dlatego, że już otrzymał zapłatę, ale także
przedstawia podpisany przez mieszkańców
zbiorczy protokół odbioru. Niestety, na protokołach tych można także znaleźć nieczytelne podpisy lub parafy, które utrudniają
rozszyfrowanie czyj to podpis.
Dlatego apelujemy do każdego mieszkańca: nim podpiszesz zbiorczy protokół
obioru – sprawdź. Podpisz się czytelnie – z imienia i nazwiska.
Leży to w interesie każdego z nas – nie
tylko, aby uniknąć późniejszych sporów,
wzajemnych pretensji ale także, aby nasze
wspólne pieniądze były wypłacane za solidnie wykonaną pracę.

Jak użytkować mieszkania
w okresie grzewczym?
Dokończenie ze str. 1

nież jest powodem wzrostu opłat za ogrzewanie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podgrzewamy parę wodną zawartą w powietrzu naszego mieszkania. Gdy pary jest
za dużo zaczyna się ona skraplać, np.
na dolnych częściach szyb. Z tego powodu
możemy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na ciepło oraz związanych z jego
zużyciem większych opłat. Gdy, poprzez
odpowiednią wymianę powietrza, utrzymamy w mieszkaniu niski poziom wilgotności (do 50%) możemy liczyć na mniejsze
rachunki za ciepło.
Jeśli posiadasz okna z mikrowentylacją,
która jest formą wietrzenia pomieszczeń,
sięgnij do instrukcji okien, aby świadomie
i prawidłowo je użytkować tak, aby wiedzieć kiedy mamy okno rozszczelnić
a kiedy je zamknąć.
Jeśli w swoim mieszkaniu posiadasz nawiewniki (umieszczane w górnej części
okna lub obok okna w ścianie) wprowadzasz odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz do mieszkania. Pamiętaj, ze nawiewniki zostały tak skonstruowane, aby
wpływ zimnego powietrza w okresie zimowym następował w górnej części pomieszczenia, gdzie gromadzi się powietrze
cieplejsze. Dzięki temu mamy uczucie, że
przez mieszkanie przepływa powietrze
o temperaturze pokojowej. Sprawdź czy,
zgodnie z zasadami wentylacji naturalnej,
nawiewniki zostały zamontowane w pomieszczeniach „czystych” tj.: pokoje
dzienne i dziecięce, sypialnie oraz kuchnie. Pamiętaj, że nie wolno zastosować nawiewników w łazience. W tym pomiesz2

czeniu napływ następuje poprzez kratkę
w drzwiach, a wypływ powietrza odbywa
się poprzez kratkę wentylacyjną do przewodu. W przypadku już zamontowanych
okien, można zakupić nawiewniki w serwisie producenta okien, w firmach zajmujących się dystrybucją nawiewników i systemów wentylacji, lub w firmach zajmujących się urządzeniami wentylacyjnymi.
Obecnie na rynku rozpowszechnione są
dwa typy nawiewników: ciśnieniowe i higrosterowane. Działanie tych pierwszych,
jak wskazuje ich nazwa, uzależnione jest
od warunków atmosferycznych, czyli ciśnienia oraz wymagają one naszej ingerencji w ustawienie przepływu powietrza. Ponieważ jest wiele produktów na rynku –
przy ich zakupie należy sprawdzić czy posiadają one zabezpieczenie przeciw naporowi zbyt dużej ilości powietrza np. przepustnicę w okapie. Działanie nawiewników higrosterowanych polega na „wyczuwaniu” pary wodnej w pomieszczeniu
w którym są zamontowane. Im więcej wilgoci, tym bardziej się one otwierają i doprowadzają więcej powietrza. Ten rodzaj
nawiewników działa w pełni automatycznie bez potrzeby naszej ingerencji.
W każdym nawiewniku mamy możliwość jego ręcznego zamknięcia (niecałkowitego).
Pamiętaj,żeniewidoczneefektybraku
prawidłowejwentylacjiw twoimmieszkaniu, to uszczerbek na zdrowiu twoich
najbliższych(uczulenia,chorobygórnych
drógoddechowych,bóległowya nawetzatruciatlenkiemwęgla)orazstopnioweniszczenie konstrukcji budynku, poprzez
wnikaniewilgocido ścianbudynku.

Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radcaprawnyodpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niejodpowiedzina zadawaneprzez
członków i najemców Spółdzielnipytaniaw kwestiachprawnych.
Pytaniamożna zadawaćtakże telefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział
Członk ows ki – w każd y piąt ek
w godz. 10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny
SpółdzielnimgrBogusławRumas.

Zastąpienie
gazu sieciowego
gazem płynnym
Niedawno zrezygnowałem z sieciowego gazu ziemnego dostarczanego
do mojego mieszkania. W zamian zainstalowałem w mojej kuchni butlę
na gaz płynny Propan-Butan. Jednak
sąsiad zwrócił mi uwagę, że jest to nielegalne. Czy miał rację?
Sytuacja o której mowa w pytaniu
jest sprzeczna z prawem.
Zastąpienie gazu sieciowego doprowadzonego do mieszkań gazem z butli, jest zakazane przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku Dział IV, Rozdz. 7
par. 157, pkt 6. cyt. „Zabraniasięstosowaniaw jednymbudynkugazu
płynnegoi gazuz siecigazowej”.

KOMUNIKAT
Zarząd GSM „Luiza” ostrzega
mieszkańcówswoichzasobówmieszkaniowych przed krążącymi po domach oszustami, którzy podając się
za pracowników naszej Spółdzielni
próbująwyłudzićzaliczkina poczet
wymianyokien,drzwiczywyposażeniamieszkań.
Informujemy,żefirmywykonujące
zleceniana rzecznaszejSpółdzielninigdy nie pobierają żadnych zaliczek.

KOMUNIKAT
Informujemy, że w Wigilię Bożego
Narodzenia 24.12.2012 roku , administracja naszej Spółdzielni ma dzień wolny od pracy. Wyżej wymieniony dzień
odpracowano w sobotę 8.12.2012 r.
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Wykaz i realizacja wniosków zgłoszonych
podczas Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” w częściach
w dniach 24.05 - 6.06.2012 r.
Stan realizacji na dzień 30.11.2012 r.
PIerwSZacZeść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1
Ul. Kalinowa 15a/3 – w sprawie naprawy czasowego wyłącznika świetlnego na korytarzu.
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp. Wyłącznik został sprawdzony – działa prawidłowo.
wnioseknr 2
Wniosek w sprawie usunięcia Prezesa Zarządu mgr inż.
Waldemara Chwista z zajmowanego stanowiska w razie nieotrzymania absolutorium za działalność w roku 2011 r.
Odp.Wniosek został odrzucony z uwagi na sprzeczność
z prawem wniosku warunkowego.
wnioseknr 3
Ul. Kalinowa 15c/9 – w sprawie naprawy „wiatrołapów”
w klatkach schodowych.
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp.Wiatrołapy zostaną naprawione podczas termomodernizacji budynku, która jest zaplanowana na 2013 r.

wnioseknr 6
Ul. Kalinowa 15c/9 – w sprawie strony południowej budynku przy ul. Kalinowej 15 (ocieplenie).
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp.Strona południowa budynku zostanie ocieplona podczas termomodernizacji budynku, która jest zaplanowana
na 2013 r.
wnioseknr 7
Ul. Kalinowa 13c/12 – w sprawie naprawy ogrodzenia
śmietnika przy ul. Dz. Rodła 4 i 6.
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp.Wyżej wymieniony śmietnik zostanie wyremontowany na koszt MPGK Zabrze w I półroczu 2013 r.
Dobiega końca
termomodernizacja budynku
przy ul. Kalinowej 11. Nad balkonami na IV p.
zamontowano
daszki przeciwdeszczowe.

wnioseknr 4
Ul. Kalinowa 15c/9 – w sprawie poszerzenia parkingu
przy ul. Kalinowej 15.
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp.W związku z planowaną termomodernizacją budynku, brak jest środków finansowych na poszerzenie parkingu.
wnioseknr 5
Ul. Kalinowa 15c/9 – w sprawie zagospodarowania terenu na byłym szybie Miarki.
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56 przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp.Wymieniony we wniosku teren nie jest własnością naszej Spółdzielni.
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wnioseknr 8
Ul. Modrzewiowa 6 – w sprawie założenia poręczy dla
osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku.
Odp. Członek zrezygnował ze zgłoszenia wniosku.
wnioseknr 9
Ul. Modrzewiowa 6 – w sprawie wykonania drogi
do skarpy.
Głosowało: 56 uprawnionych, w tym za: 56, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0
Odp.Droga zostanie wykonana po zgromadzaniu odpowiednich środków finansowych na Funduszu Remontowym
ww. nieruchomości.
wnioseknr 10
Ul. Orzechowa 10/21 – w sprawie przegłosowania zwrotu kwoty 5% wpłaconej przy przekształceniu mieszkania
w odrębną własność.
Odp.Wniosek do wyjaśnienia przez Trybunał Konstytucyjny oraz Sądy.
DruGacZeść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1
W sprawie przegłosowania zwrotu 5% wpłaconej kwoty
przy podpisaniu umowy lokatorskiej mieszkanie spółdzielcze.
Odp.Wniosek odrzucony jako niezgodny z prawem.
wnioseknr 2
Ul. Korczoka 89/12 – w sprawie zaciągnięcia kredytu
na termomodernizację bloku przy ul. Korczoka 89.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 10, przeciw: 0,
wstrzymało się: 37
Odp.Na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości jest obecnie tylko kilkadziesiąt tys. zł. Spółdzielnia nie ma
obecnie możliwości zaciągnięcia dodatkowych kredytów ze
względu na ograniczenie narzucone przez Walne Zgromadzenie Członków. W myśl tego ograniczenia Spółdzielnia może
zaciągać kredyty do wys. 10 mln zł.
wnioseknr 3
W sprawie generalnego remontu elewacji budynku przy ul.
Wolności 372. W chwili obecnej tynk rozwarstwia się i odpada w wielu miejscach co zagraża także mieszkańcom budynku.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 17, przeciw: 0,
wstrzymało się: 30
Odp.Ponieważ na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości brak wystarczających środków finansowych – zostaną wykonane tylko niezbędne prace zabezpieczające.

4

wnioseknr 4
Ul. Kobylińskiego 7 – w sprawie:
1. Wyrównanie podwórka z odwodnieniem.
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala na realizację ww. wniosku.
2. Naprawa drzwi wejściowych i domofonu a w przeciwnym razie zniesienie opłaty za domofon.
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala na realizację ww. wniosku.
3. Zagospodarowanie (lokatorzy) pustostanów nr 2, 7, 8, 10
ze względu na przypadki zamieszkiwania bezdomnych itp.
Odp.Wyżej wymienione lokale mieszkalne – pustostany zostaną wystawione na przetarg, celem ich sprzedaży.
4. Ocieplenie budynku, a przynajmniej jego zachodniej
części – jeśli nie pozwala stan finansowy to rozważenie innej możliwości (kredyt).
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala
na realizację ww. wniosku. Inna możliwość – kredyt nie jest
możliwy do realizacji ze względu na ograniczenie narzucone
przez Walne Zgromadzenie Członków. W myśl tego ograniczenia Spółdzielnia może zaciągać kredyty do wys. 10 mln zł.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 11, przeciw: 0,
wstrzymało się: 36
wnioseknr 5
W sprawie wykonania elewacji budynku przy ul. Korczoka 73, 75, 77.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 10, przeciw: 0,
wstrzymało się: 37
Odp. Wykonanie elewacji zostanie zrealizowane po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie
Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
wnioseknr 6
Ul. Korczoka 85/5 – w sprawie wykonania kontroli oraz poprawienia zabudowy parapetów po wykonanej termomodernizacji budynku – dot. ul. Korczoka 85 mieszkanie nr 6 i 20.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 15, przeciw: 0,
wstrzymało się: 32
Odp.W ww. sprawie wystosowano w sierpniu i w listopadzie 2012 r. kolejne pismo do wykonawcy ww. robót, tj. firmy EM-BUD.
wnioseknr 7
Ul. Korczoka 73, 75, 77– w sprawie wymiany drzwi domofonu i pomalowania klatki schodowej.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 15, przeciw: 0,
wstrzymało się: 32
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala na wymianę drzwi i domofonu. Malowanie klatki
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schodowej zostanie wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

TrZecIacZęść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1

wnioseknr 8
Wniosek formalny dot. ul. Wolności 359 gdzie mieszka
Pan M., który w sposób uporczywy zalewa ścianę zewnętrzną
oraz okna. Ścieka to po oknach i wpada ciecz pomiędzy okna.
Dostał do poszerzenia parapety na zewnątrz i nie wykonał.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 4, przeciw: 3,
wstrzymało się: 40
Odp.Wizja lokalna potwierdziła, że parapety nie zostały
poszerzone. Osoba, która zgłosiła ww. wniosek potwierdza,
że nadal występuje ww. zalewanie.
wnioseknr 9
Ul. Kobylińskiego 2/6 – w sprawie wymiany drzwi wejściowych do budynku na ul. Kobylińskiego 2,4,6,8,10 gdyż
są w opłakanym stanie.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 12, przeciw: 0,
wstrzymało się: 35
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala na realizację ww. wniosku.

W sprawie usunięcia sprzed garażu śmietnika przy ul.
Korczoka 59, 61.
Odp.Do końca marca 2013 r. śmietnik zostanie przeniesiony w inne miejsce.
wnioseknr 2
Ul. Korczoka 59e/7.
1. Naprawić, pomalować lub zlikwidować skrzynkę na reklamy przy ul. Korczoka 59 e.
Odp.Skrzynka została wymieniona na nową.
2. O skuteczne działanie Spółdzielni w sprawie uzyskania
pozwolenia na wykonanie śmietnika przy ul. Korczoka 61
i udzielenie członkom informacji.
Odp. Wyżej wymieniony śmietnik zostanie wybudowany
na koszt MPGK Zabrze do końca 2012 r.
3. Dopilnowanie, aby teren Spółdzielni przed balkonami
bloku 59 d-e był przywrócony do stanu poprzedniego
po awaryjnych pracach właścicieli mediów.
Odp.Teren został uporządkowany.
wnioseknr 3

wnioseknr 10
Ul. Krasińskiego 24-34 – w sprawie wyrównania placu
na podwórku, wyremontowania okien na korytarzach (klatka schodowa) – są wszystkie uszkodzone zamki, przed zimą
lokatorzy sami przybili gwoździami – tak było „ocieplone”
oraz wymienić drzwi wejściowe wraz z futrynami – niesprawne są już parę lat.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 12, przeciw: 0,
wstrzymało się: 35
Odp.Okna zostały wymienione w trakcie malowania klatek schodowych ww. nieruchomości. Pozostałe prace zostaną wykonane po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na Funduszu Remontowym ww. nieruchomości.
wnioseknr 11
Ul. Korczoka 83 – w sprawie:
1. Wykonania posadzki na śmietniku przy bloku, gdyż są
dziury.
Odp.Wyżej wymieniony śmietnik zostanie wyremontowany na koszt MPGK Zabrze w I półroczu 2013 r.
2. Wykonania drzwi przy wejściu – kafelkowanie nie zostało zakończone przez firmę, która wykonała docieplenie bloku.
3. W mieszkaniu przy ul. Korczoka 83/12 oba parapety są
porysowane przez firmę, która wykonywała pracę.
4. Nie zabudowano okna przy wymiennikowni w piwnicach.
Odp.ad.pkt. 2, 3,4: W ww. kwestiach wystosowano w lipcu br. pismo do firmy EM-BUD. Niedawno wysłano kolejne
pismo ponaglające w tej sprawie.
Głosowało: 47 uprawnionych, w tym za: 11, przeciw: 0,
wstrzymało się: 36
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1. Dostawić słupki i znak „STOP” za domem nr 57 (ul.
Korczoka) od strony boiska Pogoni na wysokości garaży blaszanych przy ul. Korczoka uniemożliwiając wjazd i niszczenie terenu przez samochody.
Odp. Wyżej wymieniony teren należy do właścicieli garaży. Nasza Spółdzielnia nie ma na nich żadnego wpływu.
2. Zabudować na skrzyżowaniu ulic: Korczoka, Wyciska
i Kawika światła.
Odp. Nasza Spółdzielnia wielokrotnie kierowała pisma
w ww. sprawie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Niestety
za każdym razem odpowiedź była negatywna.
3. Pochwała dla sprzątaczki sprzątającej dom przy ul. Korczoka 57.
Odp.Informację w tej sprawie przekazano do firmy sprzątającej.
wnioseknr 4
Ul. Korczoka 57b/7
1. W sprawie wymiany drzwi wejściowych w piwnicach
z zamykanych na kłódkę na drzwi na klucz.
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala na realizację ww. wniosku.
2. Przeprowadzenie kolejnej wizji lokalnej wśród mieszkańców klatki 57b (ul. Korczoka) w sprawie zakłócania porządku i dewastowania klatki przez osoby zakwaterowane
przez firmę budowlaną z tejże klatki.
Odp.W tej sprawie wysłano w lipcu br. pismo do firmy
EM-BUD. Mieszkanie zostało zdane do naszej Spółdzielni.
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wnioseknr 5
W sprawie malowania klatek schodowych przy ul. Korczoka 61b – ostatnie malowanie w 1999 r., i nie było ujęte
w grafiku malowania klatek do 2016 r.
Odp.Klatka schodowa zostanie pomalowana w terminie
zgodnym z przyjętym harmonogramem.

Ad. terminu wymiany podzielników: podzielniki Doprimo II Vario posiadają baterię litową, która pozwala na pracę urządzenia przez okres 10 lat. Po tym czasie podzielniki
podlegają wymianie.
Nad wnioskami od 1 do 8 głosowało: 33 uprawnionych
w tym za: 24 przeciw: 0, wstrzymało się: 9

wnioseknr 6
Ul. Agrestowa 3.
1. Wykonać parking dla mieszkańców bloków przy ul.
Agrestowej 3, 5, 1 ponieważ samochody parkują pół metra
od okien (niedozwolone) ale nie ma możliwości prawidłowego parkowania – propozycja: teren przed wejściem z bloków
w stronę „Polo Market” wykorzystanie częściowe tego trawnika.
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego nieruchomości przy ul. Agrestowej 1-5 nie pozwala na realizację ww. wniosku.
2. Wykonanie chodnika do śmietnika z bloków Agrestowej 3 i 1, 3) wykonanie garbów spowalniających prędkość
na ul. Agrestowej, żeby samochody (niektórzy kierowcy) nie
mogli przekraczać dozwolonej bezpiecznej prędkości.
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego nieruchomości przy ul. Agrestowej 1-5 nie pozwala na realizację ww. wniosku.
wnioseknr 7
Ul. Korczoka 70/12 – w sprawie wymiany zamka w drzwiach
wejściowych do piwnicy w bloku przy ul. Korczoka 70.
Odp.Zamek wymieniono.
wnioseknr 8
W sprawie wyjaśnienia sposobu naliczania opłat za C. O.
oraz czy podzielniki ciepła mają atesty i po jakim czasie podlegają wymianie.
Odp.W tej sprawie udzielił nam odpowiedzi przedstawiciel
firmy „ISTA” cyt.
„Ad. sposobu naliczenia opłat za c. o.: wyliczenie opłat
za centralne ogrzewanie jest wykonane w oparciu o „Regulamin rozliczania kosztów i opłat za ciepło w GSM Luiza”.
Zgodnie z ww. Regulaminem podstawą rozliczania za c.
o. są koszty ponoszone na zakup od dostawcy ciepła dostarczonego na ogrzanie budynku. Koszty te dzielone są na koszty stałe i koszty zmienne (oznaczone w rozliczeniu jako koszty zużycia) w proporcji 60% / 40%.
Koszty stałe (60%) rozliczane są wg powierzchni mieszkania, natomiast koszty zmienne (40%) wg wskazań podzielników ciepła.
Ad. atestu dla podzielników ciepla: zgodnie z przepisami
prawa, dokumentem dopuszczającym podzielniki ciepła
do stosowania jest „Deklaracja zgodności z normą”. Podzielniki Doprimo II Vario posiadają taką deklarację (deklaracja nr 5/2005). Ponadto podzielniki te posiadają „Atest higieniczny nr HK/0567/03/2005”.
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cZwarTacZęść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1
Ul. Pordzika 11/8 – wykonać parking na zieleńcu w rejonie budynku przy ul. Kawika 22 przez GSM „Luiza”.
Odp.Parking zostanie wykonany po wybudowaniu przez
miasto nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Zaborza.
W tej sprawie nasza Spółdzielnia już kilkakrotnie udzielała
mieszkańcom niezbędnych informacji.
wnioseknr 2
Ul. Pordzika 17/12.
1. Zagospodarować plac między ul. Pordzika 13-17 a ul.
Dz. Rodła 6 i 8 oraz Szkołą nr 18.
2. Wykonać parking przy ul. Karczewskiego za blokiem
przy ul. Kawika sprawdzając uprzednio czy jest taka możliwość.
Odp.Plac wskazany ww. wniosku obecnie pełni rolę zieleńca. Funkcja ta może zostać zmieniona po uzgodnieniu
z mieszkańcami i znalezienia źródła sfinansowania ewentualnych robót adaptacyjnych.
Parking zostanie wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
3. Wyposażyć – spowodować umieszczenie w odpowiedniej odległości od placów zabaw dla dzieci przy ul. Pordzika, ul. Rodła (na osiedlu) pojemników na worki „rękawiczki” do zbierania nieczystości po psach przez samych
właścicieli.
Odp.Każdy z właścicieli powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w ww. rękawiczki i woreczki do zbierania nieczystości po swych pupilach.
4. Wystąpić do Urzędu Miejskiego i Zieleni Miejskiej
o uzupełnienie tj. posadzenie drzewek na Oś. Zaborze
w miejscach gdzie drzewa zostały usunięte, uszkodzone lub
w miejscach wolnych, nadających się do tego celu.
Odp. Nasza Spółdzielnia wykona nasadzenia po uzyskaniu
od Urzędu Miejskiego w Zabrzu wskazań co do miejsca i ilości nasadzeń.
5. Podjąć interwencję w sprawie uzupełnienia asfaltu
na skrzyżowaniu ul. Leszczynowej z ul. Pordzika oraz remontu chodnika i dojść do schodów prowadzących do klatek schodowych przed budynkiem ul. Leszczynowa 7.
Odp.Brak wystarczających środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości nie pozwala na realizację ww. wniosku.
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wnioseknr 3
Ul. Leszczynowa 9/2 – wystąpić do Urzędu Miejskiego
w Zabrzu w sprawie konieczności ustawienia znaku zakazu parkowania po jednej stronie ul. Leszczynowej od ul. Kawika.
Odp. W tej sprawie nasza Spółdzielnia wysłała pismo
do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
wnioseknr 4
Polski Związek Emerytów i Rencistów koło nr 3 Zabrze – wniosek o nieodpłatne udostępnienie sali Stowarzyszenia
FENIX przy ul. Kalinowej 9 dla emerytów dzielnicy Zaborze.
Nad wnioskami od 1 do 4 głosowało: 14 uprawnionych
w tym za: 14 przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Odp. W tej sprawie nasza Spółdzielnia wysłała pismo
do Stowarzyszenia FENIX.
PIąTacZęść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:

5. Wymienić piony wody zimnej.
Odp.Po wizji lokalnej uznano, że wymiana pionów zimnej
wody nie jest zasadne.
6. Zadaszenie śmietnika.
7. Płytki przed blokami podsypać, żeby woda odpływała
od bloków.
Odp.Ad. pkt. 6 i7: Wykonanie ww. prac będzie możliwe
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych
na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
wniosekNr 4
Ul. Międzyblokowa 1 – w sprawie docieplenia budynku,
podanie dokładnie terenu zielonego aby posadzić żywopłot,
by samochody nie będące własnością spółdzielni nie podjeżdżały do samego bloku.
Odp.Termomodernizacja budynku została już wykonana.
Odpowiednia mapa terenu zielonego z którą można się zapoznać, znajduje się u technika rejonu w Bielszowicach.
Nad wnioskami od 1 do 4 głosowało: 15uprawnionych
w tym za: 15,przeciw: 0,wstrzymało się: 0

wniosekNr 1
Ul. Miodowa 15 – w sprawie zamurowania wnęki balkonowej w lokalu mieszkalnym ze względu na bezpieczeństwo.
Zajmująca mieszkanie mieszka na parterze i jest sama.
Odp. Spółdzielnia wyraża wstępną zgodę na wykonanie
ww. prac. Jednak ostateczną zgodę wydaje architekt miejski
w formie pozwolenia na budowę.
wniosekNr 2
W sprawie poszerzenia istniejącego parkingu na ul. Miodowej 15.
Odp.Parking zostanie wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowym ww. nieruchomości.
wniosekNr 3
Ul. Solidarności 28 i 30.
1. Wyłożenie kostką podwórza.
Odp.Podwórze zostanie wyłożone kostką po zgromadzeniu
odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu
Remontowym ww. nieruchomości.
2. Naprawa chodnika przed blokiem 28 i 30.
Odp.Po sprawdzeniu stwierdzono, że stan chodnika jest
zadawalający.
3. Remont podestów przy wejściu do klatek (wyłożyć kafelkami mrozoodpornymi).
Odp.Remont podestów zostanie wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu
Remontowym ww. nieruchomości.
4. Wyrównanie żywopłotów.
Odp.Spółdzielnia dołoży starań, aby firma JOKER wykonała wyrównanie ww. żywopłotów w ramach swoich obowiązków.
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SZóSTacZęść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1
Grupa mieszkańców ul. Gen. de Gaulle’a złożyła wniosek, aby:
1. Zobowiązać członków Rady Nadzorczej GSM „Luiza”
do rotacyjnego udziału w dyżurach przyjęć Prezesa GSM „Luiza” (w poniedziałki i czwartki w siedzibie spółdzielni w Zabrzu oraz 1 raz w miesiącu w Bielszowicach). Sporządzoną
przez członka RN dyżurującego podczas w/w przyjęć notatkę
służbową przedstawić RN na najbliższym spotkaniu RN.
2. Zobowiązać RN do monitorowania realizacji wniosków
zgłoszonych przez członków spółdzielni podczas WZCz (nie
rzadziej niż 1 raz na kwartał oraz uwag, interwencji, próśb
członków spółdzielni odnotowanych podczas dyżurów Prezesa Zarządu GSM „Luiza”.
3. Zobowiązać członków RN do uczestnictwa w przetargach (w charakterze obserwatora) na realizację inwestycji
i robót remontowo – budowlanych o dużej wartości.
4. Zobowiązać RN w ramach posiadanych uprawnień
do współdziałania z organami gminy i organizacjami społecznymi w realizacji zadań gospodarczych w osiedlach mieszkaniowych (chodzi o poprawę stanu dróg i chodników, oświetlenia, ograniczenie ciężkiego transportu samochodowego) – dot.
rej. ul. Gen. de Gaulle’a, ul. Korczoka, ul. Kawika.
5. Zobowiązać RN do okresowych (nie mniej niż 1 raz
na kwartał) wizji lokalnych osiedli mieszkaniowych celem zapoznania się na miejscu z warunkami zamieszkiwania członków.
6. Zobowiązać RN do przejęcia rozdziału środków finansowych przeznaczonych na fundusz remontowy a pochodzących z podziału zysku GSM „Luiza” za rok obrachunkowy 2011 i lata następne.
Odp.Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 6.09.2012
r. odniosła się do ww. wniosków stwierdzając, że… cyt: „Wnio-
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ski dotyczące pracy RN zostały przeanalizowane i stwierdzono, że część jest realizowana już zgodnie z obowiązkami, niektóre wykraczają poza kompetencje. Dalsza praca RN będzie
kontynuowana w oparciu o zadania i uprawnienia RN wynikające z przepisów i Statutu Spółdzielni”.
Źródło: Protokół RN nr 3 GSM „Luiza” z posiedzenia RN
w dniu 6.09.2012 r..
wnioseknr 2
Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Gen. de Gaulle’a 30a:
wniosek w sprawie pomalowania klatki schodowej, która nie
była malowana od kilkunastu lat, w sprawie wymiany okien
na klatce schodowej, które są nieszczelne i w znacznym
stopniu spróchniałe. Powyższy zakres robót był wykonywany w ubiegłym roku w klatkach schodowych przy ul. Gen.
de Gaulle’a nr. 12, 14, i 16, pomimo znacznie większego zadłużenia niż posiada aktualnie ww. nieruchomość.
Odp.Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą okien
w ww. nieruchomości nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. w 2013 r.
wnioseknr 3
Ul. 3-go Maja 37/6 – w sprawie wyasfaltowania lub wybrukowania podwórza, na którym po ociepleniu i otynkowaniu pozostał 5 cm pył, który zanieczyszcza elewację.
Odp.Wybrukowanie podwórza zostanie wykonane po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie
Funduszu Remontowym ww. nieruchomości. Stan czystości
podwórza nie budzi zastrzeżeń.
wnioseknr 4
Ul. Gen. de Gaulle’a 12 – w sprawie remontu schodów
i drzwi wejściowych do klatki schodowej, naprawy instalacji elektrycznej w piwnicy (brak światła), wymiany okna
w piwnicy, wykonania odpływu wody deszczowej i wymienienia zasilania instalacji elektrycznej w mieszkaniach, wyjaśnienia odbioru robót malarskich. Wyjaśnić w czyim posiadaniu jest podwórko.
Odp. Ww. zakres prac może zostać wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowym ww. nieruchomości.
Odbioru robót malarskich dokonuje technik rejonu oraz
mieszkańcy danej nieruchomości.
Podwórko jest w posiadaniu GSM „Luiza”.

Ul. Rataja 35 – nowo zamontowany domofon.

Odp. Wymiana drzwi może zostać wykonana po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowym ww. nieruchomości. Domofony zostały wymienione.
Ad. legalizacji wiaty – w tej sprawie zainteresowani sprawą mieszkańcy powinni złożyć pismo do naszej Spółdzielni.
wnioseknr 7
Ul. Heweliusza 28/3 – wyrównać chodnik przy kl. schodowej Heweliusza 28, wykonać chodnik przez trawnik łączący parking z klatkami schodowymi z którego będą korzystać
mieszkańcy oraz klienci sklepów.
Odp.Chodnik przed wejściem do budynku został naprawiony. Natomiast chodnik przez trawnik będzie wykonany
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych
na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.

wnioseknr 5
Ul. Heweliusza 28 – skontrolować okienka wentylacyjne
po dociepleniu budynku ul. Heweliusza 22-34 (wydziobały
ptaki), usprawnić dojazd do domu ul. Heweliusza 2234 – wszystkie samochody dojeżdżają do przedszkola.
Odp.Po wizji lokalnej stwierdzono konieczność ponownego zamocowania kratki wentylacyjnej w stropodachu. Odnośnie dojazdu – nasza Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Zabrzu o wykonanie drogi dojazdowej bezpośrednio
z ul. Heweliusza, z pominięciem drogi wewnętrznej należącej do GSM „Luiza”.
wnioseknr 6
Ul. Rataja 35/5 – wymienić drzwi wejściowe oraz domofony – od dłuższego czasu są niesprawne, udzielić odpowiedzi
na piśmie w sprawie legalizacji wiaty przy ulicy Rataja 35.
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Ul. Heweliusza 28 – przed i po wyrównaniu chodnika.
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wnioseknr 8
Ul. Gen. de Gaulle’a 26 – naprawić dziurawy dach (zalewa w czasie opadów).
Odp.Dach został naprawiony.
wnioseknr 9
Ul. Gen. de Gaulle’a – wymienić drzwi od podwórka z samozamykaczem, zakończyć naprawę schodów wejściowych – Gen. de Gaulle’a 12-16.
Odp. Ww. zakres prac może zostać wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowym ww. nieruchomości. Ad. schodów – Spółdzielnia nadal prowadzi rozmowy z wykonawcą ww. schodów.
wnioseknr 10
Wniosek pod dyskusję: „czy nie nadszedł czas likwidacji
wątpliwej jakości gazetki przez GSM „Luiza”, a uatrakcyjnić stronę internetową?”.
Odp. Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” ukazuje się
od kilkunastu lat informując członków i najemców o najważniejszych sprawach naszej Spółdzielni. Z uzyskanych opinii
wynika, że cieszy on się dużym zainteresowaniem czytelników.
Jest przejrzyście redagowany, a zamieszczone w nim informacje są napisane prostym, komunikatywnym językiem. Biuletyn trafia do wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni.
Nie jest w stanie tego zagwarantować strona internetowa, ponieważ spora część mieszkańców GSM „Luiza” nie dysponuje jeszcze dostępem do sieci internetowej.
Nad wnioskami od 1 do 10 głosowało: 45uprawnionych,
w tym za: 45, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
SIóDMacZęść
waLNeGoZGroMaDZeNIacZłoNków:

roboty remontowe, które są stosownie do potrzeb kontrolowane przez inspektora nadzoru i technika rejonu GSM „Luiza”. Ewentualne zastrzeżenia są umieszczane w protokołach
odbioru robót i usuwane przez wykonawcę w terminach
uzgodnionych w zawartych umowach.
3. Za nierzetelny odbiór prac przy dociepleniu rur w bloku przy ul. Bielszowickiej 93 w 2004 r. proszę o obliczenie
strat powstałych na nieocieplonych odcinkach, a kwotę obliczoną zwrócić mieszkańcom, a obciążyć tą kwotą p. Bogusza, który nadzorował i zrobił zły odbiór tych prac.
Odp.Ww. zakres robót został wykonany zgodnie z projektem, dokonano rownież odbioru technicznego przez inspertora nadzoru.
4. Obniżyć zarobki pracowników spółdzielni.
Odp.Zarobki pracowników naszej Spółdzielni plasują się
w dolnej strefie stanów średnich zarobków w spółdzielczości
mieszkaniowej naszego regionu.
5. Rozliczenie z projektu firmy budującej balkony przy ul.
Bielszowickiej 93.
Odp.Projekt balkonów został zatwierdzony przez Wydział
Architektury Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
6. Przy zatrudnianiu firm remontowych sprawdzić rzetelność tej firmy.
Odp.W postępowaniu przetargowym jest sprawdzana każdorazowo rzetelność firm, między innymi poprzez weryfikację przedstawianych listów referencyjnych.
7. Uporządkować kable z telewizji i telefonów na klatce
schodowej, niepotrzebne wyrzucić.
Odp.Różnego rodzaju kable zostaną uporządkowane podczas malowania klatek schodowych, które jest przewidziane,
zgodnie z przyjętym harmonogramem, na 2013 r.
Przegrody balkonowe
zamontowane na balkonach budynku przy ul.
Bielszowickiej 91.

wnioseknr 1
Ul. Bielszowicka 91d/5.
1. O prowadzenie na bieżąco strony internetowej spółdzielni.
Odp.Strona internetowa GSM „Luiza” od kilku miesięcy
podlega bieżącej analizie przez Zarząd GSM „Luiza”. Jest
ona stale aktualizowana o najważniejsze informacje. Między
innymi znajduje się na niej elektroniczna wersja najnowszego Biuletynu Informacyjnego GSM „Luiza” oraz jego wydania archiwalne.
2. Wykonanie instalacji odwadniającej drogę pomiędzy
blokami przy ul. Bielszowickiej 91 i 93.
Odp.Mimo, że ww. instalacja odwadniająca należy do miasta, na zlecenie GSM „Luiza” została ona udrożniona.
wnioseknr 2
Ul. Bielszowicka 93b/12
1. Podczas malowania klatek schodowych oraz poręczy
wewnątrz budynku malować jasnymi kolorami a farbę o kolorze ciemny brąz nie używać, malując ciemnym brązem obniżają estetykę budynku.
Odp.Kolorystyka malowanych klatek schodowych jest każdorazowo uzgadniana z mieszkańcami danej nieruchomości.
2. Odwołać firmę remontową p. Bogusza, która prowadzi
remonty w naszej spółdzielni, gdyż naraża nas na nierzetelne wykonanie prac remontowych.
Odp.Ww. firma remontowa, podobnie jak inne wykonuje
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 4 (59) 2012
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wnioseknr 3
Ul. Bielszowicka 98 – naprawić wyrwę powstałą na drodze dojazdowej do nieruchomości.
Odp.Na terenie należącym do GSM „Luiza” nie stwierdzono żadnych dziur.
.
wnioseknr 4
Ul. Bielszowicka 93.
1. O skreślenie z listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej p. Jerzego Muca.
2. O skreślenie z listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej p. Józefa Miernika.
Odp.Ad pkt. 1 i pkt 2: Wniosek dotyczący odwołania z Rady Nadzorczej GSM „LUIZA” w Zabrzu Jerzego Muca i Józefa Miernika jest sprzeczny z prawem. W dacie zgłoszenia
wniosku, poprzednia kadencja ww. członków Rady Nadzorczej już wygasła. Jednocześnie na tym etapie nie można było przewidzieć czy wyżej wymienieni wejdą w skład nowej
Rady Nadzorczej na kadencję: VI 2012 r. – VI 2015 r. Ponadto Jerzego Muca i Józefa Miernika nie dotyczy zakaz z art. 82
ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pełnienia
funkcji w Radzie Nadzorczej przez dwie kolejne kadencje,
gdyż zakaz ten dotyczy kadencji po 31.07.2007 r. W związku
z powyższym kadencja Rady Nadzorczej na okres: VI 2012
r. – 2015 r. jest dopiero drugą kadencją ww. osób w składzie
obecnej Rady Nadzorczej.
3. W sprawie aktualizacji informacji zawartych na stronie
internetowej GSM „Luiza”.
Odp.Strona internetowa GSM „Luiza” jest na bieżąco weryfikowana a w ślad za tym na bieżąco aktualizowana.
4. W sprawie likwidacji wydawania gazetki informacyjnej
GSM „Luiza” – rolę gazetki powinna pełnić strona internetowa.
Odp.Strona internetowa GSM „Luiza” od kilku miesięcy
podlega bieżącej analizie przez Zarząd GSM „Luiza”. Jest
ona stale aktualizowana o najważniejsze informacje. Między
innymi znajduje się na niej elektroniczna wersja najnowszego Biuletynu Informacyjnego GSM „Luiza” oraz jego wydania archiwalne.
wnioseknr 5
Mieszkańcy bloku przy ul. Paderewskiego 17 i 17a domagają się określenia terminu docieplenia budynku, wymiany
drzwi na klatkach schodowych, wymiany balkonów przy dociepleniu, przeglądu wymienionych okien – są nieszczelne,
wymiany wykładziny na klatce schodowej oraz uporządkowania kabli z telewizji i telefonów na klatce schodowej – niepotrzebne wyrzucić.
Odp.Obecnie jest wykonywana ekspertyza budynku. Po jej
uzyskaniu nasza Spółdzielnia podejmie decyzję w sprawie
termomodernizacji ww. nieruchomości. W jej trakcie zostaną wymienione okna na klatce schodowej i drzwi wejściowe.
Kable zostaną uporządkowane podczas malowania ww. klatek schodowych – w terminie zgodnym z przyjętym harmonogramem.
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Nad wnioskami od 1 do 5 głosowało 72 uprawnionych,
w tym za: 72, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
óSMacZeść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1
Ul. Kawika 28b/9
1. Dotrzymanie terminu tj. III kwartał 2012 r. malowania
klatek schodowych budynków zlokalizowanych przy ul. Kawika 24, 26, 28.
Odp.Malowanie klatek schodowych w ww. nieruchomości
jest w trakcie realizacji.
2. W bloku przy ul. Kawika 28 wymienić drzwi wejściowe do pomieszczeń piwnicznych na takie, które ograniczają możliwość włamania.
3. Wyrównać i wypoziomować, wymienić nawierzchnię
chodnika przy bloku Kawika 28.
Odp. Ww. zakres prac może zostać wykonany po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowym ww. nieruchomości.
wnioseknr 2
Ul. P. Prochowni 4a/2 – o ponowne i rzetelne pomiary
gruntów przynależnych do budynku przy ul. P. Prochowni 4 – o terminie powiadomić mieszkańców. Wskazanie wjazdu na posesję. Przypisanie gruntu do konkretnego lokalu.
Odp. Wniosek został zrealizowany. Między innymi geodeta dokonał czynności wznowienia znaków granicznych.
Wjazd na posesję został ustalony przy udziale zainteresowanych mieszkańców nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym
prawem, nie ma możliwości przypisania gruntu do danego lokalu mieszkalnego. Natomiast jest jedynie tzw. udział lokalu mieszkalnego w gruncie. Bliższych informacji udzieli
w ww. sprawie Dział Członkowski GSM „Luiza”.
wnioseknr 3
Ul. Kawika 24a/12 – w sprawie zlikwidowania ubytków
w asfalcie przy ul. Kawika 24, 26, 28 oraz powiększenie powierzchni parkingów.
Odp.W sprawie ww. wniosku nasza Spółdzielnia wysłała
pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu, na które 6 września
br. otrzymała odpowiedź z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Czytamy w nim m. in.
„informujemy, że w rejonie dzielnicy Zaborze-Północ rozpoczynają się roboty związane z Poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Na ww. ulicach będą prowadzone roboty kanalizacyjne, po których nawierzchnia jezdni zostanie
odtworzona, co rozwiąże powstały problem”.
wnioseknr 4
Ul. Kawika 9/17.
1. Naprawić schody wejściowe do klatki (dziury z powo-
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piła z pismem do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury
Informatycznej w Zabrzu.
wnioseknr 6
Ul. Porzeczkowa 1-5
1. Wymienić okienka piwniczne.
Odp.Wymiana piwnicznych okienek nastąpi w trakcie termomodernizacji budynku.
2. Kiedy będzie ukończony remont sieci wodno-kanalizacyjnej? Kto pokrywa koszty awarii na zbiegu ulic Porzeczkowej i Kawika? (dot. lokalu po piwiarni ul. Porzeczkowej).
Odp.Nasza Spółdzielnia we wskazanym rejonie nie posiada własnej sieci wodno-kanalizacyjnej.
3. Przekazać informacje o rozpoczęciu przetargu na termomodernizację budynku ul. Porzeczkowa 1-5 w celu wystąpienia przedstawiciela mieszkańców w udziale w przetargu.
Odp. Mieszkańcy ww. nieruchomości zostaną pisemnie
poinformowani o terminie ww. przetargu.
wnioseknr 7
Ul. Kossaka 11/4 – sprawdzić dlaczego mieszkańcy ul.
Kossaka płacą za ścieki skoro są szamba.
Odp.Ww. nieruchomość korzysta z kanalizacji miejskiej
ponieważ jest do niej odprowadzana zużyta woda z kranów,
zlewów itp. Wysokość opłat jest uzależniona od ilości zużytej wody. Natomiast szamba służą do gromadzenia nieczystości z ubikacji.
wnioseknr 8

Malowanie klatek schodowych przy ul. Kawika 24.

du soli), wymienić kratkę wycieraczkową na schodach z powodu przerdzewienia.
Odp. Wyżej wymieniony zakres prac zostanie wykonany
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych
na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
2. Wykonać zamknięty śmietnik przy ul. Jałowcowej 5,
wykonać podjazd dla śmieciarek i użytkowników.
Odp.Wyżej wymieniony śmietnik zostanie wyremontowany na koszt MPGK Zabrze w I półroczu 2013 r.
3. Usunąć wulgaryzmy z budynków, zwiększyć kontrolę
policji i straży miejskiej na osiedlu.
Odp.Dokonano wizji lokalnej a następnie skierowano pismo w ww. sprawie do Urzędu Miejskiego Zabrzu.
wnioseknr 5
Ul. P. Prochowni.
1. Wyrównać chodnik przy ul. P. Prochowni.
2. Udrożnić rury kanalizacyjne i studzienki burzowe.
Odp.Wyżej wymieniona infrastruktura techniczna nie jest
własnością GSM „Luiza”, dlatego nasza Spółdzielnia wystą-
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Ul. P. Skargi 10/1 – dot. remontu elewacji zewnętrznej
i ocieplenia budynków P. Skargi 8, 10, 12, naprawa nawierzchni asfaltowej całej ul. P. Skargi, wymiana kanalizacji przy budynkach P. Skargi 8, 10, 12.
Odp.Ad. remontu elewacji zewnętrznej i ocieplenia ww.
budynków: tak szeroki zakres prac jest uzależniony od posiadania odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
Ad. naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. P. Skargi i wymiany kanalizacji: nawierzchnia ulicy jw. zostanie wykonana po wymianie przez ZPWiK sieci wodno-kanalizacyjnej.
Nad wnioskami od 1 do 8 głosowało: 42 uprawnionych,
w tym za: 42, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
DZIewIąTacZęść
waLNeGoZGroMaDZeNIa:
wnioseknr 1
Ul. Ks. Niedzieli 59.
1. Powiększyć parking dla samochodów.
2. Założyć dodatkową lampę obok byłej kotłowni w celu
parkowania samochodów z drugiej strony bloku (nr 59f).
Odp.Ad. pkt. 1 i 2: Miejsce po byłym składowisku opału
dla kotłowni jest już udostępnione na parking. Natomiast
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na założenie lampy oświetlającej ww. teren niezbędna jest
zgoda wszystkich mieszkańców posesji – ponieważ zostaną
oni obciążeni rachunkiem za prąd zużyty przez ww. lampę.
3. Wyciąć krzewy i podciąć drzewa w celu bezpiecznego
poruszania się.
Odp.W sprawie ww. wycięć – po wizji lokalnej nie stwierdzono zasadności wykonania ww. wycięć.
4. Naprawa schodów – przejście z bloku 59 do bloku 55, 57.
5. Założenie bocznych wiat do drzwi wejściowych – 59f.
6. Założenie parapetów wewnętrznych w klatce 59f.
Odp.Ad. pkt. 4,5,6: Wykonanie ww. robót jest uzależnione od zgromadzenia odpowiednich środków finansowych
na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
7. Malowanie klatki 59f (ostatnie malowanie 12 lat temu).
Odp.Malowanie klatki schodowej w ww. nieruchomości
nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. w 2013 r.
8. Wyczyszczenie – dezynfekcja pomieszczeń po byłej
kotłowni.
Odp.Wniosek zrealizowano.
wnioseknr 2
Ul. Równoległa 7/21 – docieplenie kominów wentylacyjnych aby nie przemarzały, ponieważ ściany oraz sufit jest cały mokry.
Odp. Wyżej wymieniony problem przemarzania kominów
występuje w wielu nieruchomościach. Obecnie nasza Spółdzielnia analizuje najbardziej efektywne sposoby jego rozwiązania.
wnioseknr 3
Ul. Równoległa 7/24 – zabudowanie na IV p. zadaszeń
nad balkonami w budynku przy ul. Równoległej 7.
Odp.Wykonanie ww. zadaszeń będzie możliwe po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
wnioseknr 4
Ul. Jankowskiego 12a – naprawa drzwi wahadłowych
przy ul. Jankowskiego 12a, przycięcie drzew rosnących
za blokiem, usunięcie przyczyn ciągłego zalewania w czasie
deszczu podpiwniczeń w klatce 12a.
Odp.Ad. przycięć drzew – przy budynku nie stwierdzono
drzew wymagających przycięcia. W sprawie ciągłego zalewania podpiwniczeń – Spółdzielnia wystąpiła do Kompanii
Węglowej SA o usunięcie przyczyn ww. stanu – w ramach
funduszu szkód górniczych. Ww. budynek jest przewidziany
do tzw. pionowania. Dopiero po jego wykonaniu, będą możliwe dalsze prace remontowe, m. in. te wymienione w niniejszym wniosku.
wnioseknr 5
Ul. Ks. Niedzieli 53a, 51a, 57 – przycinka drzew między
blokiem 53a i 55, malowanie klatki 53a, przeniesienie skrzy-
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Jesienią br. zakończono kompleksową termomodernizację
budynku przy ul. Ks. Niedzieli nr 37.

nek na reklamy na zewnątrz budynku 53a, uzupełnienie
oświetlenia przed klatką 51a, sprawa dzikiego parkingu
na tyłach bloku 51a, naprawa drzwi wejściowych do piwnicy 51a, słaby odpływ wody podczas opadów 51a, 57, umieszczenie nr bloków – tablice – Ks. Niedzieli 53, 55, 57, przycinka drzew na osiedlu.
Odp. Ad. przycinki drzew – nie ma takiej potrzeby. Malowanie klatki schodowej zostanie wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2012 r. Przeniesienie skrzynek na materiały reklamowe – zostały przeniesione, oświetlenie
przed klatką schodową nr 51a zostało uzupełnione, po sprawdzeniu nie stwierdzono by faktycznie istniał dziki parking
na tyłach bloku nr 51a, naprawa drzwi wejściowych do piwnicy budynku nr 51a zostanie wykonana po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości, sprawdzono odpływ wody
podczas opadów deszczu – odpływ jest czyszczony po zgłoszeniu przez mieszkańców, umieszczono napisy informacyjne
z numerami domów, przycinkę drzew na osiedlu – wykonano.
wnioseknr 6
Ul. Jankowskiego 12a/9 – rozliczenie stanu środków
na koncie budynku od momentu wprowadzenia tego obowiązku do bilansu za 2011 r.
Odp.Stan środków na koncie budynku od momentu wprowadzenia tego obowiązku do bilansu do 30.09.2012 r. wynosi 162 445,19 zł.
wnioseknr 7
Ul. Ks. Niedzieli 59, ul. Kokota 110-112 – zabudować zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji – Ks. Niedzieli 59, zobowiązać Zarząd GSM „Luiza” do prowadzenia
strony internetowej – aktualne informacje dla członków
GSM, remont kapitalny budynku przy ul. Kokota 110-112,
utwardzenie placu przy wejściu do budynku.
Odp.Zabudowa zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji będzie możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie Funduszu Remontowego ww.
nieruchomości.
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Remont kapitalny budynku przy ul. Kokota 110-112 oraz
utwardzenie placu przy wejściu do budynku będzie możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych
na koncie Funduszu Remontowego ww. nieruchomości.
Strona internetowa jest od kilku miesięcy na bieżąco aktualizowana.
wnioseknr 8

Odp. Malowanie klatek schodowych zostanie wykonane
w 2013 r. – zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przycinka drzew jest realizowana na bieżąco – zgodnie z potrzebami. Wykonanie szerokich schodów będzie możliwe po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie
funduszu remontowego ww. nieruchomości.
wnioseknr 14

Ul. Równoległa 7a – malowanie klatki schodowej Równoległa 7a.
Odp. Malowanie klatki schodowej zostanie wykonane
do końca 2012 r.
wnioseknr 9
Ul. Kokota 145/25 – zamknięcie w sposób trwały skrzynek
z bezpiecznikami głównymi.
Odp.Ze względu na przepisy przeciwpożarowe, nie można zamknąć w sposób trwały skrzynek z bezpiecznikami
głównymi.
wnioseknr 10
Ul. Kokota 145/2 – uszczelnienie fundamentów bloku
od strony południowej i północnej celem zapobieżenia przesiąkaniu wody deszczowej i fekaliów kanalizacji do pomieszczeń piwnicznych wewnątrz bloku – zgłaszane od kilku lat.
Odp.Od czasu wykonania izolacji ściany przy przejściu rur
c. o. – nie stwierdzono przesiąkania wody do pomieszczeń
piwnicznych.
wnioseknr 11
Ul. Jankowskiego 12 – b – remont bloku przy ul. Jankowskiego 12-b, pochylenie budynku, brak jakichkolwiek remontów od 1977 r.
Odp.Budynek kilka lat temu był kompleksowo remontowany (poza jednym lokalem mieszkalnym z powodu nieobecności mieszkańca) z funduszu szkód górniczych. Niedawno nasza Spółdzielnia wystąpiła wobec Kompanii Węglowej SA
z pozwem sądowym, aby usunęła ona powstałe szkody w ww.
nieruchomości.
wnioseknr 12
Ul. Kokota 119/1 – doprowadzenie dojść do śmietników
do stanu sprzed remontu kanalizacji, wypoziomować podest spoczynkowy na schodach wejściowych budynku – zalewany podczas opadów jak również dojścia do schodów.
Odp.Ww. podest został wyremontowany.
wnioseknr 13
Ul. Ks. Niedzieli 59-59e – remont klatki schodowej – malowanie, przycinka drzew i krzewów (okresowa), zrobienie
szerokich schodów pod górę przed nr 59b.
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Ul. Kokota 162d/5 – uporządkować kable wiszące jak pajęczyna po odmalowaniu klatek schodowych, założenie zaślepek na gniazdka połączeniowe kabli – słaby odbiór robót
przez służby techniczne w/w prac (malowanie, kable), prześwietlenie drzew po południowej stronie bloku.
Odp. Ad. kabli i zaślepek: zostały one uporządkowane, Ad.
prześwietlenie drzew – po sprawdzeniu uznano, że nie ma takiej potrzeby. Służbom technicznym naszej Spółdzielni zwrócono uwagę aby bardzo skrupulatnie dokonywały odbiorów
robót wykonywanych w zasobach Spółdzielni.
wnioseknr 15
Ul. Kokota 145/25 – w związku z wielozadaniowym zakresem obowiązków wnoszę o znaczne podniesienie średniego
zarobku załogi GSM „Luiza”.
Odp.W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego,
który umożliwił najemcom lokali mieszkalnych ustanawianie – nabycie prawa odrębnej własności, prowadzonymi
działaniami windykacyjnymi, przygotowywaniem dokumentów i pism urzędowych, przyjmowaniem i wysyłaniem licznej
korespondencji w ww. sprawach, nastąpiło istotne zwiększenie obciążenia znacznej części pracowników naszej Spółdzielni obowiązkami służbowymi. Na przykład w ciągu miesiąca załatwianych jest kilkaset spraw dotyczących
przekształceń własnościowych lokali mieszkalnych oraz wysyłanych jest kilkadziesiąt pism w sprawie zaległości czynszowych.
wnioseknr 16
Ul. Kokota 162/7 – wylewanie się wody deszczowej z rynien przy kilku pionach, poprawienie nieszczelnej klapy dachowej na klatce nr 162.
Odp.Aby woda deszczowa nie wylewała się z rynien przeczyszczono tzw. gajgery. Ad. klapy dachowej – została ona
prawidłowo osadzona.
wnioseknr 17
Ul. Ks. Niedzieli 59f i e – wyrównanie zaniżenia terenu
przy bloku 59f i e, wykonanie balkonów przy ul. Ks. Niedzieli 59f.
Odp.Wyrównanie zaniżenia terenu – wykonano. Wykonanie balkonów będzie możliwe po zgromadzeniu odpowiednich
środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww.
nieruchomości.
Nad wnioskami od 1 do 17 głosowało 85uprawnionych,
w tym za: 85, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
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dziele „The Christmas Encyklopedia” czytamy: „Dzień 25
grudnia wybrano nie na podstawie informacji biblijnych, lecz ze
względu na rzymskie święta, które obchodzono pod koniec roku” kiedy to
na półkuli północnej następuje przesilenie zimowe. Urządzano wtedy Saturnalia (ku czci Saturna – boga rolnictwa)
oraz „połączone święta dwóch bóstw
słońca: rzymskiego Sola i perskiego Mitry”. Narodziny obu bogów świętowano właśnie 25 grudnia, na który to
dzień według kalendarza juliańskiego
przypadało przesilenie zimowe.
Te pogańskie święta zaczęto „chrystianizować” w roku 350 gdy papież Juliusz I ogłosił 25 grudnia dniem narodzin
Chrystusa. „Obchody Bożego Narodzenia stopniowo wzbogacały się o inne obrzędy związane z przesileniem lub
je zastępowały” – napisano w dziele Encyclopedia of Religion. „Wizerunek
słońca coraz częściej był wykorzystywany jako symbol wskrzeszonego Chrystusa, a tarczę słoneczną w postaci nimbu
(...) zaczęto umieszczać nad głowami
chrześcijańskich świętych”. Wcześniej
dzień narodzin obchodzono 6 stycznia
według kalendarza gregoriańskiego – tak
jak jest ono obchodzone w religii prawosławnej.
Podobnie jak dzień, nieznany jest dokładny rok narodzin Jezusa. Jest prawie
pewne, że rok 0 (zero) nie jest rokiem narodzin Chrystusa. Wiadomo bowiem, że
wzmiankowany w Nowym Testamencie,
król Herod zmarł w 4 roku p. n. e. Dlatego niektórzy badacze skłaniają się
do przyjęcia tego roku jako roku narodzin Jezusa. Inni natomiast podejrzewają, że „Gwiazda Betlejemska” towarzysząca narodzinom była kometą Haleya
widoczną w 12 roku p. n. e lub kometą
opisaną także przez chińskich kronikarzy w 5 roku p. n. e.
Wigilia (łac. Vigilia) oznacza czuwanie, straż nocną, wartę. Jest to czas oczekiwania na narodzenie Chrystusa. W Polsce wigilia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku.
Kiedy zaświeciła pierwsza gwiazda
wspólnie zasiadano przy stole przykrytym białym obrusem, pod którym znajdowało się siano. W czterech kątach izby
znaj do wa ły się sno py zbo ża.
Domownicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Po skończonej wi-
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Skąd się wzięły
Święta
Bożego Narodzenia?
BożeNarodzenie–chrześcijańskieświętoupamiętniającenarodzinyJezusachrystusaz Nazaretuobchodzimy 25grudniakażdegoroku.Towarzyszy
ononamod urodzenia,botaknakazujechrześcijańskatradycja.Przekazujemytętradycjęswoimdzieciomi wnukomniezastanawiającsięzbytnio
skądsięonawzięła–jakajestjejhistoria?

gilii, kiedy wszyscy najedli się do syta,
kiedy dopełniono wszystkich zwyczajów, kiedy nacieszono się prezentami,
nadchodziła pora Pasterki czyli nocnej
mszy. Przed północą całymi rodzinami
spieszono do kościoła by powitać nowo
narodzone dziecię.
Choć dziś nie znamy już wielu zwyczajów związanych z wigilią, to jedno
pozostaje bez zmian: jest to dzień szczególny, o niepowtarzalnej atmosferze,
dzień życzliwości i dobroci, dzień wybaczania urazów i gniewów. Spotykamy
się wszy scy przy wi gi lij nym sto le
z opłatkiem w ręku, bez względu na poglądy i przekonania. Wieczorem pustoszeją nasze ulice, kiedy pojawia się
pierwsza gwiazda w oknach rozświetlają się światełka na choinkach.
Podczas świąt towarzyszy nam zwyczaj kolędowania, który wywodzi się

jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to
na początku roku sąsiedzi i krewni odwiedzali się wzajemnie, obdarowywali
się prezentami i śpiewali pieśni (calendae – początek miesiąca).
Z biegiem czasu pieśni te przybrały
charakter religijny znany po dziś dzień.
Do najbardziej znanych kolęd należą: Bóg się rodzi, Wśród Nocnej Ciszy,
Cicha Noc, Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Jeszcze do dziś w niektórych regionach Polski w Boże Narodzenie chodzą po domach kolędnicy – przebierańcy śpiewający kolędy – jest wśród
nich, w zależności od regionu: Anioł,
Diabeł, Turoń, Trzej Królowie, Żyd,
Cyganka, Baba, Muzykanci.
Publikację przygotowano na
podstawie materiałów z Internetu
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Coś dobrego na wigilijny stół
wigilijnykompot
z suszonychowoców
To jeden z prostszych przepisów jakie można sobie wyobrazić.

śledziew śmietaniez chrzanem to
przepis, który wart jest zrobienia
i na pewno będzie pasował na wigilijną
kolację oraz świąteczne śniadanie. Poniższy przepis zawiera także kapary,
z których można, jeśli ktoś nie przepada, zrezygnować. Przepis nic na tym
nie straci.
śledziew śmietanie
Składniki
★ 3-4 pokrojone w kawałki płaty śledziowe
★ 300 g śmietany (22%)
★ 1 cebula
★ 1-3 łyżeczki ostrego chrzanu
★ pół słoiczka kaparów w zalewie
★ 1-2 winne jabłka
★ pieprz, sól, kilka kropli soku z cytryny
Płaty śledziowe moczymy w zimnej
wodzie od kilku do kilkunastu godzin,
tak aby nie były zbyt słone. Przyspieszyć ten proces możemy przez częstą
zmianę wody. Gdy śledzie mamy już
odsolone, kroimy je na kawałki. Jabłka ścieramy na tarce o dużych
oczkach. Cebulę kroimy najdrobniej
jak się da. Kapary, jeśli dodajemy, odsączamy.
Wszystkie składniki marynaty mieszamy ze sobą. Jeśli chcemy aby nasze
śledzie były na ostro, dodajemy więcej
chrzanu, jeśli wolimy łagodniejsze, dodajemy go mniej (łyżeczkę). Marynatę
doprawiamy solą, pieprzem i sokiem
z cytryny. Smakujemy (ma być smaczna) i ewentualnie dodajemy innych
przypraw. Gdy marynata jest już odpowiednio dobra, zalewamy nią śledzie
i całość odstawiamy do lodówki
na około 48 godzin. Podajemy polane
śmietaną.

Składniki
★ suszone owoce (mieszanka)
★ woda
★ ew. cukier lub miód i przyprawy (cynamon, imbir, gałka muszkatałowa)
W sklepach, szczególnie przed świętami, dostaniemy bez problemu mieszanki
suszonych owoców (gruszki, jabłka,
śliwki). Na kompot nadają się prawie
wszystkie suszone owoce. Taką mieszankę zalewamy przegotowaną wodą,
tak aby lustro wody znajdowało się
2-3 cm nad owocami. Odstawiamy
na minimum dwie godziny. Następnie
całość gotujemy około 20 minut. Jeśli
owoce wchłonęły zbyt dużo wody, możemy ją oczywiście uzupełnić. Kompot
dosładzamy cukrem lub miodem. Jeśli
użyliśmy owoców o dużej zawartości
cukrów np. figi lub rodzynki, to dodat-

Makowiecwigilijny
Składniki
★ 1/2 kostki margaryny (np. palma),
★ 1/2 szklanki cukru,
★ 4 jajka,
★ 1/2 proszku do pieczenia małego,
★ 1 szklanka mąki wrocławskiej plus
2 łyżki, żeby spód nie był kruchy.
★ masa makowa
Spódmakowca
Margarynę ucieramy z cukrem, dodając po 1 żółtku, dosypujemy mąki
z proszkiem, a na koniec dodajemy
białka ubite na sztywno. Ciasto wykładamy na blachę, nakładamy masę makową i posypujemy kruszonką tak jak
na placek drożdżowy.
Pieczemy 45-50 minut w piekarniku
rozgrzanym do 250 stopni.
Masę makową można kupić gotową.

Krzyżóweczkachoinkowa
Znaczeniewyrazów:
Poziomo:
1. Piejący kogut.
3. Droga usłana śniegiem.
4. Słodkie lekarstwo na kaszel.
7. Czarna deska w klasie.
8. Wydzieramy
z niego codziennie kartkę.
Pionowo:
1. Przeplatające się pręty.
2. Kolisty plac z ulicami.
4. U boku szlachcica.
5. Zwój papieru.
6. Rodzaj nagrody w sporcie
dla zawodników.
Litery z pól dodatkowo
ponumerowanych od 1 do 9
dadzą rozwiązanie
krzyżóweczki.
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kowe słodzenie może nie być konieczne.
Wigilijny kompot z suszonych owoców
można też doprawić np. cynamonem,
imbirem i gałką muszkatałową.
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Świątecznakrzyżówkazhasłem

INForMaTorGSM„LuIZa”
GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa
„Luiza”
41-800Zabrze,ul.wolności412
tel.:322786712÷13,fax:322782365
Dział czynszów: czynny w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt oraz
dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.
administracje:Zabrzeul.Jałowcowa20
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
rudaśląskaul.Bielszowicka98
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punktykasowe:
wsiedzibieSpółdzielniZabrze,ul.wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
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
rudaśląska–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.
ważnenumerytelefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Dział techniczny o/Zabrze 32 271 18 94
Dział techniczny o/Ruda Śląska 32 240 11 97
Księgowość 42, 43
Telefonawaryjny:508091556

ISToTNeTeLeFoNY:
Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. rogi jelenia. 6. kurek,
kran. 9. mleczna na niebie. 10. talerz
na dachu. 11. z mankietem. 12. brana u krawca. 15. składnik benzyny. 18.
różanecznik. 21. wójt w Hiszpanii. 22.
znak zodiakalny. 23. wynik dzielenia. 24. narzędzie rzeźbiarza. 25. japoński wachlarz składany. 28. mieszczuch pod gruszą. 32. zbiór map. 34.
zabawa ludowa. 35. ziołowe wino. 36.
tato po sarmacku. 37. Śląski lub Żywiec ki. 40. ko no pie do pro duk cji
lin. 43. gdy go mamy to kichamy. 46.
ka mień w pier ścion ku. 47. „sklep”
z lekami. 48. warstewka kurzu. 49.
wojsko. 50. technika barwienia tkanin.

Pionowo: 2. nóż do korowania. 3.
śpiewany dramat. 4. z Ewą. 5. tysiąc
kg. 6. niezwłocznie. 7. piękny u solistki. 8. parada. 13. atramentowy dziad. 14.
zestaw w dawnym radiowęźle. 15. jedna
z sieci hoteli. 16. boi się centrali. 17. nielot amerykański. 19. myśliwskie przynieś. 20. japońska porcelana. 26. szkice
literackie. 27. pień, kłoda. 29. odcinek
okrężnicy. 30. wiedzie do kłębka. 31.
pokrywa na zawiasach. 32. nie katoda. 33. nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 37. poniżej ust. 38. baśniowy skarbiec. 39. obraz z cerkwi. 41. cielęce
na talerzu. 42. kuzynka renety. 44.
składnik pudru. 45. porcja długu.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie
krzyżówki.

wydawca: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412.
redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

● 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
adresstronyinternetowejGSM
,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl
e-mail:gsmluiza@gsmluiza.pl

