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aszaSpółdzielniaw swoichzasobach posiada wiele budynków,którychdatabudowysięgapoczątków XX wieku.Gdytworzyłasię
GSM „Luiza” zostały one przejęte
od poprzedniegoadministratora–prawiewszystkiew złymstanietechnicznym.Stopniowobyłyi sąnadalprowadzone w nich prace remontowane–zwyklez własnychśrodkówfinansowych,gromadzonychna funduszuremontowymSpółdzielni.Wśród
nich jest jednak grupa budynków
szczeg óln ych – podl eg aj ąc ych
pod nadzórmiejskiegokonserwatora
zabytków.Dotyczytonp.budynków
przy ul.Ks.Niedzieli 22, 24, 26, 28,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku 2017,
życzymy wszystkim
Członkom GSM „Luiza”,
Właścicielom, Najemcom i ich Rodzinom,
szczęśliwych chwil
spędzonych w blasku choinki,
rodzinnej atmosfery, szczęścia, radości,
pogody ducha i wielu sukcesów.
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy GSM „Luiza”

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

Zostanie przywrócone dawne
piękno zabytkowych
budynków
30i 32w RudzieŚląskiej.Gromadzonyz tychnieruchomościniewielkifunduszremontowy,nigdyniepozwalał
na ichremont,zgodnyz wymogami
stawianymi obiektom zabytkowym.
Aby ten stan rzeczy zmienić, Zarząd
GSM „Luiza” podjął rozmowy z władzami miejskimi Rudy Śląskiej w celu uzyskania dofinansowania do planowanych w szerszym zakresie prac
remontowych. W efekcie podpisano
stosowną umowę na mocy której
Urząd Miejski w Rudzie Śl. przekazał Spółdzielni dotację w wysokości
ok. 200 tys. zł., co pokrywa prawie połowę kosztów remontu dwóch budynków przy ul. Ks. Niedzieli 30 i 32.

W październikubr.rozpoczęłysię
konserwatorskiepracenaprawczeelewacjii dachuww.obiektów.Obejmująoneremonti kolorystykęelewacji,
wymianęokieni drzwiwejściowych
do budynków.Zostanierównieżwymienionawewnętrznaliniazasilania
(tzw.WLZ).
W listopadziebr.zakończonowymianępokryciadachowegona nową
dachówkęceramiczną,wymianęobróbekblacharskichna dachu,założenie
nowychrynieni rurspustowych.Ponadtowykonanonowekominyz cegły
klinkierowej.
Dokończenie na str. 2

Zostanie przywrócone dawne
piękno zabytkowych budynków
Dokończenie ze str. 1

W kolejnym miesiącu są prowadzonepraceremontowo- konserwatorskieelewacjibudynków,polegającem.
in.na ichoczyszczeniuz powłokmalarskich, usunięciu starego spoino-

waniai zastąpieniei gotzw.fugątrasową,naprawiespękańmurów,uzupełnieniubrakóww murzeprzy użyciu
cegieł rozbiórkowych lub nowych,
aleo analogicznychparametrachtechnicznych,kolorzei wymiarachjakcegłaoryginalna.Programpracremontowychprzewidujerównież:nało-

żenienowejwarstwytynkumineralnego,czyszczeniei malowaniedrewnianychbelekmurupruskiegona elewacjach szczytowych ww. budynków.
Wszystkotowiążesięzeznacznie
większymnakładempracyi kosztami
robótwykonywanychściślewg.rygorówzapisanychw projekcieremontu
konserwatorskiego.
Dzięki dobrej współpracy władz
miasta Ruda Śl. i Zarządu GSM
„Luiza” zostanie przywrócone dawne piękno zabytkowych budynków.

PAMIĘTAJ!!!
Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania,
niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów
kominowych
Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja
wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania,
nie jest kominem zatkanym,
tylko źle użytkowanym przez domowników!
Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu
prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki.
Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację,
gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia.
Przestrzegajmy tych zasad
- to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 26, 27 i 28 kwiecień 2016 r.
stan na 30 listopada 2016 r.
PieRWSZA CZęŚć
WALNeGo ZGRoMADZeNiA:
Wniosek nr 1
ul. Pordzika 17 – wnioskujęo wyznaczeniemiejsca
i utwardzenieterenupod pojemnikido segregacjiodpadówśmieciowychprzy śmietnikuw okolicyblokumieszkalnegoprzy ul.Pordzika 17.
odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 2
ul. 3-go Maja 37 – 1) proszęo wyrównanienieruchomościna podwórzuorazdrogidojazdowejna podwórze
przy ul. 3-gomaja 35do 37 2)jakwyglądasprawapodłączeniado nitkiciepłowniczejw/w budynków.
odp. Wykonano wjazd od strony przejazdu. Po wykonaniu nowej zatoki śmietnikowej oraz zgromadzeniu
środków na funduszu remontowym ww. prace zostaną
wykonane. Podłączenie budynku do centralnego ogrzewania zostało zgłoszone do PeC-u w programie na lata 2017-2022.
Wniosek nr 3
ul. Leszczynowa 25 –proszęo wyrównanieścieżkiasfaltowej i likwidację dziur wzdłuż bloku nr 25, 25a
przy ul.Leszczynowej.
odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 4
ul. Gen de Gaulle’a 28 – klatkaschodowajestdo poprawypo malowaniu.Kiedybędąwymienionedrzwiwejściowedo klatki?
odp. Poprawki wykonano. Wymiana drzwi będzie
możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
Wniosek nr 5
ul. Leszczynowa 27a – 1)zabudowaćdaszkinad balkonami,skapującawodaz wyżejpołożonychbalkonów
rozpryskujesiępo oknachodbijającsięod balustradmetalowych.Z tegopowodubalustradymetaloweremontowaneprzed 10-ciomalatamijużkorodują, 2)wyrównać
chodnikprzejściowywzdłużblokuul.Leszczynowa 2727ausytuowanymiędzyklatkamischodowymi.
odp. Ad. pkt. 1. Zabudowa daszków nad balkonami
będzie możliwa po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww.
nieruchomości.Ad. pkt. 2. Prace zostały wykonane.
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Wniosek nr 6
ul. Leszczynowa 11/1 – proszę o naprawę chodnika,
wejściedo budynkujestzrobioneźle,boprzy większych
opadachwodadalejstoii niemożnaprzejść.
odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 7
ul. Leszczynowa 25a – uzupełnićbrakującyżywopłot
zniszczonyprzezfirmęwykonującąkanalizacjęna długościokoło 10 mprzy blokuul.Leszczynowa 25aod stronyulicyOrzechowej.
odp. Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej sprawie
odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Do 30.11. br. brak odpowiedzi z UM.
Wniosek nr 8
ul. Czereśniowa 4 – proszęo naprawęchodnikawzdłuż
budynku.
odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 9
ul. Korczoka 61 – prosimyo interwencjęw sprawieremontu/naprawyinstalacjielektrycznejw blokuprzy ul.
Korczoka 61b.Problemdotyczynotorycznegopaleniasię
żarówekprzed klatką,wewnątrzklatkii na poszczególnychpiętrach.Takistanrzeczytrwanieprzerwanieod zamieszkanialokatoróww tymblokuw 1995r.Żarówkipalą się bez względu czy są dostarczane przez personel
sprzątającyczyprzeznasosobiściekupowane.Interwencjeelektrykównicniedały, 2)Proszęo informacjęna tematobecnegostanurzeczyterenuparkinguprzy zbiegu
ulicyKorczokai dojazdudo bloku 61(temattenbyłtreściąprogramuw TVInfopt.„Tojesttemat”kilkamiesięcytemu).Obecnieogrodzenietegoparkingujestczęściowo rozebrane. Co w tej sprawie Spółdzielni „Luiza”
wiadomo.Czymożnana tymterenieparkowaćnaszesamochodybezprzeszkód?
odp. Ad. pkt. 1. instalacja elektryczna została
sprawdzona i naprawiona. Ad. pkt. 2. Nic nam nie
wiadomo na temat decyzji właściciela.
Wniosek nr 10
ul. Gen. de Gaulle’a 30 – od kilkulatlokatorzywnioskująo wymianędrzwiwejściowychod ulicyi od placu.
Z GSM„Luiza”otrzymaliśmyodpowiedź,że„brakśrodkówna funduszuremontowym”.Lokatorzypłacąregularniena funduszremontowy.W związkuz tymnasuwasię
pytanie:cosiędziejez tymipieniędzmi?Klatkaschodowabyłamalowanaa na drugirokprzy drzwiachwejścio3
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wychbyły„różyczki”więcmalowaniebyłopoprawiane.
Jakwyglądasprawaz likwidacjąniskiejemisji.W BiuletynieInformacyjnymGSM„Luiza”z grudnia 2015r.byłainformacjao podłączeniudo centralnegoogrzewaniam.
in.ulicydeGaulle’a nr 24–30a.
odp. Środki finansowe gromadzone na funduszu remontowym ww. nieruchomości zostały wydatkowane
m.in. na remont dachów i kominów, malowanie klatek
schodowych wraz z wymianą na nich okien, docieplenie stropów ostatnich kondygnacji budynków, remont
schodów wejściowych do klatek. Wydatki te znacznie
przekroczyły wpływy na fundusz remontowy ww. nieruchomości. Dlatego wymienione we wniosku prace
będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich
środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Podłączenie budynku do centralnego ogrzewania zostało zgłoszone do PeC-u w programie na lata 2017-2022.
Wniosek nr 11
ul. Agrestowa 5/2 – proszę o umieszczenie znaków
dot.zakazupaleniana klatkachschodowychi w piwnicach.Proszęwyciąćchoinkęprzylegającądo posesji–jest
za blisko.
odp. Zostało rozwieszone ogłoszenie na tablicy o zakazie palenia papierosów na klatce schodowej i piwnicach. Mieszkańcy nie wyrazili pisemnie zgody na wycięcie choinki.
Wniosek nr 12
ul. 1-go Maja 26-32 – proszę wymienić drzwi, wyrównaćpodwórkożebypiachnieleciałdo mieszkań.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
Wniosek nr 13
ul. Leszczynowa 2b – proszę o zabudowanie daszku
nad balkonemna IV piętrzeprzy ul.Leszczynowej 2b.
Proszęo wymianędrzwiwejściowychw blokuprzy ul.
Leszczynowej 2b.
odp.Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
DRUGA CZęŚć
WALNeGo ZGRoMADZeNiA:
Wniosek nr 1
ul. Krasińskiego 26 – proszęo spowodowanieusunięciaznakuzakazuwjazduod ul.Krasińskiego 24-26i zastąpieniegoznakiemstrefazamieszkaniai wyznaczenie
miejscdo parkowaniapojazdów.
odp. Z powodu braku możliwości uzyskania więk4

szej ilości miejsc do parkowania, ww. znak jest tam niezbędny.
Wniosek nr 2
ul. Wolności 372/1 – wniosek o wyrównanie wjazdu
na posesjęprzy ul.Wolności 372.W chwiliobecnejwjazd
na posesjęjestna tylewypiętrzonyi nierówny,żesamochodyosobowewjeżdżająci wyjeżdżającz posesjizahaczająo podłożea czasamizawisająna nierówności,co
w oczywistysposóbdoprowadzado mechanicznegoniszczeniapojazdów.
odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 3
ul. orzechowa 10 – proszępodaniekiedybędąwykonywane prace termomodernizacyjne budynku przy ul.
Orzechowej 10,ponieważww. pracemiałybyćjużwykonanew latach 2013-2014.Sąoneciągleodkładanena latapóźniejszecojestdlalokatorówbudynkuniezrozumiałe.Oczekujemydokładnejodpowiedziorazpozytywnego
załatwieniasprawyw jaknajszybszymterminie.
odp. Zarząd GSM „Luiza” udzielił wnioskodawcy
pisemnej odpowiedzi.
Wniosek nr 4
ul. Dz. Rodła 2 – proszęo doprowadzeniedo stanubezpiecznejużywalnościogrodzeniaśmietnikadlalokatorów
ul.Dz.Rodła 2-6.Ogrodzeniezostałouszkodzoneprawdopodobnieprzezsamochód–śmieciarkę.
odp. ogrodzenie śmietnika zostało naprawione.
Wniosek nr 5
ul. Wolności 220 – niniejszymwnioskujęo wyrównanie
ciśnieniawody,gdyżciśnieniejestza duże.Parokrotniezalałomikuchnię,ponieważniewytrzymałyuszczelnienia
przy bojlerzeelektrycznym–o zaworzebezpieczeństwa
niewspominając.
odp. Wymienione we wniosku prace dotyczące wyrównania ciśnienia zostały wykonane.
Wniosek nr 6
ul. Kawika 24a – na ostatnimzebraniuzłożonowniosek(2015r.)w sprawiewybudowaniaparkinguna skrzyżowaniuulicKawikai Pordzika.Częśćzieleńcamiałazostać na to przeznaczona po pracach związanych
z kanalizacjąi wyburzeniemkolektora.Tepracezostały
wykonanei mymieszkańcyprzy ul.Kawikai Pordzika
domagamysięwykonaniaparkingusamochodowegoze
względu,żetychmiejscniema.Samochodówprzybywa,
ulicesązapełnionesamochodamistojącymina ichpoboczach.W roku 2015wnioseko wybudowaniemiejscparkingowychzostałzgłoszonyaleniezrealizowany,dlaczego?Prosimyo poważnepotraktowanietegowniosku.
odp. Wszystkie możliwe miejsca parkingowe, spełniające określone wymogi formalno-prawne, zostały
już zaadaptowane na ww. cel.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(76)2016
●

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Wniosek nr 7
ul. Krasińskiego 28 – zwracamsięz prośbąo wymianęw kamienicyprzy ul.Krasińskiego 28w piwnicyrur
wody zimnej. Z powodu niskiego ciśnienia na piętrach
brakujewody,zwłaszcza,gdywzrastajejpobór.
odp. Wniosek został zrealizowany.
Wniosek nr 8
Członkowie z ul. Korczoka 75 i 77 – wnioskujemy
o uporządkowanieterenuprzy ul.Korczoka 75i Korczoka 77tj.:
a)wyrównanie–utwardzeniegruntu,
b) naprawa chodnika dojściowego do domu. Podczas
deszczuniemożnaprzejśćdo domu.
odp. Ad.pkt.a.Ww. teren zostanie wiosną 2017 r.
przywrócony do stanu pierwotnego.
Ad.pktb.Chodniki wejściowe do budynków zostały wykonane.
TRZeCiA CZęŚć
WALNeGo ZGRoMADZeNiA:
Wniosek nr 1
ul. Ks. Niedzieli 59 – zmobilizować sprzątaczkę
do sprzątania wzdłuż całego bloku 59-59f oraz klatki
schodowej 59f.
odp. Po wystosowaniu pisma do firmy sprzątającej
i interwencjach ustnych sytuacja uległa poprawie.

Wniosek nr 2
ul. Miodowa 15 – 1)opóźnićwycięciedrzewa(brzozy)do czasuwylotumłodychptakówz budkilęgowej
znajdującejsięna tymdrzewie, 2)wymienićstarepłyty
chodnikowena puzlena chodnikuprzed klatkąschodową, 3) pomalować poręcze przy schodach przed klatką, 4)wymienićpołamanekaflena schodachprzed klatką.
odp. Ad. pkt. 1. Brzozę wycięto po okresie wylęgowym ptaków. Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku
prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu
remontowego ww. nieruchomości. Ad. pkt. 3 i 4. Wymienione we wniosku prace zostały wykonane.
Wniosek nr 3
ul. Miodowa 15 – prosimyw miaręmożliwościo wykonanienastępującychpracprzy ul.Miodowejw Halembie: 1) naprawa schodów wejściowych, 2) pousuwanie
(wyrwanie) resztek żywopłotu lub pouzupełnianie tych
brakującychfragmentów–będziemniejszykosztutrzymaniażywopłotu, 3)umieszczeniena wjeździepod nasz
bloktablicy„ParkingdlamieszkańcówGSM„Luiza”,4)
rozmieszczenie na trawniku wokół bloku napisów (tablic)o sprzątaniupo swoimpsie.
odp. Ad. pkt. 1. Naprawa schodów została wykonana. Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku prace będzie
można wykonać po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Ad. pkt. 3. Tablica jw. została umieszczona. Ad.
pkt. 4. informacje na temat utrzymania czystości zostały umieszczone na tablicach informacyjnych.
Wniosek nr 4
ul. Bielszowicka 91 – bloki przy ul. Bielszowickiej
nr 91,93stojąjuż 36lat.Trzebabybyłowreszciepomyśleć aby przed przynajmniej co drugą klatką postawić
koszna śmieci.Dbajmyo porządek.
odp. W pobliżu posesji znajduje się śmietnik. Kosze
na śmieci w ciągu ulic ustawia miasto.

Niedawno zakończono termomodernizację budynku przy ul.
Paderewskiego 17, 17a w Rudzie Śląskiej. W trakcie ww. prac,
wykonano remont kilkudziesięciu balkonów wraz z wymianą balustrad. Założono również nowoczesną, elektroniczną instalację
domofonową.
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Wniosek nr 5
ul. energetyków 21 – 1) wnioskujęo ponowneprzeanalizowanie i korektę współczynników przeliczeniowych
za centralneogrzewanie,ponieważobecnewspółczynnikinieuwzględniająusytuowaniabudynkui mieszkania.
Dotyczytobudynkuprzy ul.Energetyków 21a-b,który
jestna wolnejprzestrzeniod stronypółnocno-zachodniej
a pomiędzybudynkiemEnergetyków 19jestutworzona
dyszapowietrzna,którapowodujeobniżenietemp.zewn.
o około 5oC.2)wnioskujęo przeprowadzenieWalnych
Zebrańnaszejgrupyprzemiennie–razw Bielszowicach,
razw Halembie.

Dokończenie na str. 8
5

WYKONANO KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJę 32 bUDYNKÓW GSM „LUIZA” W ZAbRZU – ZAbOR

W

ponad 20-letniej historii naszej Spółdzielni nie
było tak ogromnego przedsięwzięcia modernizacyjnego jej zasobów mieszkaniowych – zrealizowanego
w stosunkowo krótkim, trzyletnim okresie. Było to możliwe dzięki wydatnemu wsparciu finansowym Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, polegającym
na udzieleniu GSM „Luiza” dotacji finansowej w wysokości kilku mln zł oraz kredytu na preferencyjnych warunkach. Celem przedsięwzięcia pod nazwą Program
KAWKA, firmowanego przez WFoŚiGW w Katowicach jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

GSM„Luiza”jakojedynaw naszymregionieprzystąpiłado tegoProgramuw takimdużymwymiarze.Ponadtosprawniegoprzeprowadziła–i toz dużymwyprzedzeniem.CałyProgrambyłrealizowanypod nadzorem
finansowym i merytorycznym WFOŚiGW w Katowicach.
Na początku 2014rokuZarządGórniczejSpółdzielni
Mieszkaniowej„Luiza”w uzgodnieniuz RadąNadzorczą,
przygotował kilkuetapową realizację Programu KAWKA.W ramachtegoProgramupoddanogruntownejmodernizacji,zlokalizowanew Zabrzu–Zaborzu, 32budynkimieszkalnewielorodzinne–dwui trzykondygnacyjne,
wykonanew technologiitradycyjnej.
Wykaz budynków zmodernizowanych
w ramach Programu KAWKA w latach 2014 – 2016.
◆ ul.Czereśniowa 2-2a, 4-4a, 6-6a,
◆ ul.Jałowcowa 3-5,12,14,16,18,20, 22,
◆ ul.Kawika 13, 15,
◆ ul.Kalinowa 28,
◆ ul.Korczoka 63, 65, 67,69, 71,73,75,77,
◆ ul.Leszczynowa 9,11, 13,15,17,19,21, 23,
◆ ul.Olchowa 10,
◆ ul.Orzechowa 17, 19.

Program KAWKA zo

łem termoizolacyjnym. Dzięki temu współczyn nik
przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne wynosi
obecnie poniżej 0,3 (zgodnie z aktualnymi wymogami
technicznymi). Ponadto wymieniono, na energooszczędne,wszystkieokna.Gruntowniezmienionosystem
ogrzewaniabudynków(poprzedniobyłopiecowewęglowelubetażowewęglowe/gazowea po modernizacjijest
centralneogrzewaniei ciepławoda(c.w.u.).W tymcelu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w każdymbudynkuoddzielniezainstalowałowymiennikiciepłaa w mieszkaniachlicznikiilościdostarczonego
ciepła.Rozliczeniadostarczonejciepłejwodyużytkowej
sązbiorcze(podzielnikiemjestlicznikciepłejwodyzamontowanyw każdymlokalumieszkalnym).W zmodernizowanych budynków wymieniono wewnętrzną linię
zasilania(tzw.WLZ).
Choć realizacja Programu Kawka była przewidziana na lata 2014 – 2018, to dzięki życzliwemu i zaangażowanemu podejściu WFoŚiGW w Katowicach oraz
wykonawców robót udało się sfinalizować go w listopadzie 2016 r. Dziękiłagodnejzimie,pracemodernizacyjnew tymrokuruszyłyjużw styczniu.Wszystkie,zmodernizowanebudynkiwyróżniająsiępięknymi,kolorowymi
elewacjami. Uzupełnia je uporządkowane, odnowione
otoczenieww.budynków.
Tegoroczny, III etap Programu KAWKA obejmował
kompleksową modernizację 12 budynków – osiem
przy ul.Korczokanr: 63, 65, 67, 69,71, 73, 75i 77,jeden
przy ul.Kalinowej 28,jedenprzy ul.Olchowej 10oraz
dwaprzy ul.Orzechowej 17i 19.

Wszystkie ww. budynki zostały ocieplone – ściany
budynków obłożono styropianem o grubości 14 cm
a ostatnistropkażdegobudynkuodpowiednimmateria6
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ostał zakończony z dużym wyprzedzeniem
Zwieńczeniem III etapu kompleksowej modernizacji
było podłączenie ww. budynków w październiku br.
do miejskiejsiecicentralnegoogrzewania,dziękiczemu
mieszkańcyuzyskalikomfortoweogrzewaniec.o.oraz
ciepłąwodę.Pracezwiązanez uzupełnieniemzieleniwokół remontowanych budynków będą wykonane wiosną
przyszłegoroku.
efekty ekologiczne Programu KAWKA
zrealizowanego przez GSM „Luiza”.
◆ Emisjapyłówzmniejszyłasięo ok. 90ton/rocznie.
◆ Emisjatlenkówazotu(NOx)zmniejszyłasięo ok. 2
ton/rocznie
◆ Emisjadwutlenkusiarki(SO2)zmniejszyłasięo ok. 12
ton/rocznie.
◆ Emisja dwutlenku węgla (O2) zmniejszyła się
o ok. 1200ton/rocznie

◆ Oszczędnośćenergiicieplnejwynosiok. 7200GJ(Giga Dżuli) rocznie tj. ok. 2000 MW energii cieplnej.
W przeliczeniuna węgielkamiennyjesttooszczędność
ok. 360tonwęglakamiennego/rocznie.
W trakcie modernizacji 32 budynków
GSM „Luiza”
zostały wykonane następujące prace:
◆ Dociepleniestyropianem(o grubości 14cm)ścianzewnętrznycho łącznejpowierzchniok. 12 084m2.
◆ Dociepleniestyropianem(o grubości 10cm)ścianzewnętrznychpiwnico łącznejpowierzchniok. 3 214m2.
◆ Docieplenie stropodachów o łącznej powierzchni
ok. 5 402m2.
◆ Wymiana okien na energooszczędne o łącznej powierzchniok. 585m2.
◆ Wymienionodrzwiwejściowew 12budynkachna nowe,energooszczędne.
◆ Remont kapitalny dachów na wszystkich 32 budynkachz wymianąrynieni rurspustowychwrazz nową
instalacjąodgromową.
◆ Remontloggiii balkonówwrazz wymianąbalustrad.
◆ Zamontowano daszki nad wejściami do budynków
i nad ostatniąkondygnacjąloggii.
◆ Wykonano instalację wewnętrzną centralnego ogrzewaniai ciepłejwodywrazgrzejnikamiorazindywidualnymidlakażdegomieszkaniamiernikamiciepła.
◆ Remontkapitalnywewnętrznejinstalacjizimnejwody
(wymianastarychrurna ruryPCV)orazinstalacjinowej
rurowejkanalizacjiwewnętrznej.
◆ Zainstalowano 32nowoczesnewymiennikiciepłao wysokiejsprawnościdziałania.
◆ Dzięki pomocy firmy TAURON SA zlikwidowano napowietrznesiecienergetyczne,zasilającebudynkiw energięelektryczną
i zastąpionojesieciamikablowymi
wraz z nowymi szafkami przyłączeniowymi(złączaZK).
◆ Wymieniono w budynkach wewnętrzną linię zasilania (tzw.
WLZ).Przeniesionoz mieszkańtablice licznikowe do jednej zbiorczej zlokalizowanej na parterze.
Zainstalowano wyłącznik główny
budynku oraz wymieniono instalację ADM (oświetlenie klatki
schodowej, piwnic i zewnętrzne)
wrazz nowymilampami.
■
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Realizacja wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 26, 27 i 28 kwiecień 2016 r.
stan na 30 listopada 2016 r.
Dokończenie ze str. 5

odp. Ad. pkt. 1. Po uzyskaniu zgody większości
mieszkańców ww. nieruchomości, Zarząd GSM „Luiza” zleci ponowne opracowanie ww. współczynników.
Ad. pkt. 2. Miejsce odbycia WZCz jest uzależnione
od wielu czynników, m. in. od możliwości wynajmu odpowiednio dużej sali – wolnej w terminie zebrania
WZCz, wymogów bezpieczeństwa ppoż i innych, odpowiedniej ilości miejsc parkingowych itp.
Wniosek nr 6
ul. Bielszowicka 93 –zwracamsięz prośbąo uporządkowanieterenuwokółblokuprzy ul.Bielszowickiej 93.
Zniszczeniapowstaływ czasietermomodernizacji(ociepleniebloku),brakiżywopłotu,trawarozjeżdżonazostałacałkowicie.Proszęo postawienietabliczekz zakazem
„gryw piłkę”orazwyprowadzaniaczworonogówpod balkonami, postawienie koszy na śmieci w miejscu gdzie
znajdująsięławki.Chodniki,którymiprzemieszczamysię
do własnychklateksąw opłakanymstanie(asfaltzostał
wybrzuszony), żądamy wybrukowania tych chodników–asfaltnależyzutylizować.
odp. Po dociepleniu, teren wokół budynku został
uporządkowany i posiano trawę. Wymienione w dalszej części wniosku prace będzie można wykonać
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych
na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
Wniosek nr 7
ul. Bielszowicka 93 – utwardzićkostką(możebyćz recyklingu)przejścieprzeztrawnikmiędzyblokami 91-93
przy ul.Bielszowickiej(około 10mb).Przejścietojest
„wydeptane”przezmieszkańcówod wielulat,ponieważ
drogadojazdowado rozdzielniprzy bloku 91jestzdewastowanai przy każdychopadachdeszczuzalanastojącymi kałużami wody! Zaznaczam, że taki wniosek zgłaszamjużn-tyraz–bezrezultatu!Zamontowaćwreszcie
po 2–3ławkina placachzabaw:międzyblokami 93-95
orazprzy bloku 98dlababći rodzicówopiekującychsię
maluchamina tychplacach.
odp. Ławki zostały ustawione. Droga dojazdowa została wyrównana a studzienki deszczowe udrożnione.
Wymienione w dalszej części wniosku prace będzie
można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego
ww. nieruchomości.
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Wniosek nr 8
ul. Ks. Niedzieli 53 – zrobićogrodzeniewokółpojemnikówna śmieciz powoduzaśmiecaniacałejposesjina ul.
Ks.Niedzieli 53-53a.
odp. Wniosek został wykonany.
Wniosek nr 9
ul. Sportowców 14 – mymieszkańcybudynkumieszkalnegonr 14przy ul.Sportowcóww RudzieŚl.prosimy
o wyrównanieobjazduwokółbudynkui dojazdudo ulicySportowców,ponieważw skutekubytkóww podłożu
po opadachdeszczugromadząsiętamdużeilościwody
i błota,powodująceuciążliwośćdlamieszkańców.
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości.
Wniosek 10
ul. Kokota 162 – Prosimyo: 1)likwidacjępozostałości
po ławkach i likwidację pozostałej murowanej donicy
pod drzewamiprzy blokuul.Kokota 162, 2)uzupełnienie
poprzeznasadzenieżywopłotuzniszczonegopodczasprac
remontowychprzy klatceblokuul.Kokota 162c.
odp. Ad. pkt. 1. Prace zostały wykonane.
Ad. pkt. 2. Wymienione we wniosku prace będzie
można wykonać po uzyskaniu zgody więk szości
mieszkańców ww. nieruchomości i po zgromadzeniu
odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Spółdzielnia
nie zlecała żadnych prac na zewnątrz ww. nieruchomości.
Wniosek nr 11
ul. Kokota 162 – docieplićbudynekorazwykonaćinstalacjęc.o.w blokuprzy ul.Chroboka 10i 8.Wymienić
kanalizacjędeszczowąw blokuprzy ul.Kokota 162,ponieważpodczasopadówdeszczuregularniezalewanesą
piwnice.
odp. Roboty dotyczące budynku przy ul. Chroboka 8 i 10 będą możliwe do przeprowadzenia po zgromadzeniu odpowiednich środków na koncie funduszu
remontowego.
Prace dotyczące kanalizacji deszczowej budynku
przy ul. Kokota 162 zostały wykonane.
Wniosek nr 12
Niepodpisany.
odp. Nie odpowiadamy na niepodpisane wnioski.
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Wniosek nr 13
Nepodpisany.
odp. Nie odpowiadamy na niepodpisane wnioski.
Wniosek nr 14
Niepodpisany.
odp. Nie odpowiadamy na niepodpisane wnioski.
Wniosek nr 15
ul. Chroboka 10 – pomimo,żezostałyu naspostawioneodpowiednieznakizakazuparkowania(niedotyczą
one samochodów nas zych mieszkańców) to nadal
pod blokiemparkująobcesamochody.Gdyzwracamy
siędo StrażyMiejskiej,toniechceonainterweniować,
ponieważniewiektojesta ktoniejestmieszkańcemnaszejnieruchomości.Dlategozwracamysięz prośbą,aby
mieszkańcyotrzymaliz naszejSpółdzielniodpowiednie
(autoryzowaneprzezGSM„Luiza”)identyfikatorypotwierdzające, że dany samochód należy do naszego
mieszkańca.
odp. Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że nie są już parkowane obce samochody.
Wniosek nr 16
ul. Ks. Niedzieli 55 –wnioskujęo zabudowaniedaszków zabezpieczających przed nieszczęśliwym wypadkiemprzezspadającesopleloduw czasiezimyprzy ul.
Ks.Niedzieli 55/55a 53/53a,gdyżbyłojużtozgłoszone

wcześnieji do tejporyniemarealizacji(chodzio klatki
schodowe).
odp. Wymienione we wniosku prace będzie można
wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego ww. nieruchomości. Zagrożenia wynikające ze spadających
sopli usuwane są na bieżąco.
Wniosek nr 17
ul. Ks. Niedzieli 55 –proszęo postawienieznakuwyznaczającego miejsce dla inwalidy przy bloku ul. Ks.
Niedzieli 55.Takiznakbyłtampostawiony,alektośgo
przewrócił.
odp. W ww. sprawie niedawno wystosowano ponowne pismo do UM Ruda Śl. aby przywrócono ww.
znak. Na poprzednie pismo nie uzyskano odpowiedzi.
Wniosek nr 18
ul. Solidarności 28 – 1)wymienićdomofonyprzed malowaniemklatkischodowej 2)postawićznakdrogowy:zakazwjazdu(z tablicą,żeniedotyczyonmieszkańcównieruchomościprzy ul.Solidarności 28i 30), 3)powycinać
resztkinibyżywopłotu,niebędzietrzebagoobcinać.
odp. Prace wymienione w punktach 1 i 3 będzie
można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków na koncie funduszu remontowego oraz uzyskaniu
zgody większości mieszkańców. Ad. pkt. 2 – znak drogowy został postawiony.

W ramach termomodernizacji budynku przy ul. Kalinowej 13 w Zabrzu we wszystkich 90 mieszkaniach ww. budynku wymieniono stare konstrukcje drewniane, (obłożone azbestem) ściany balkonowe na nowe – murowane z bloczków. Następnie zostały
one docieplone. Ponadto wybudowano nowe murowane przedsionki wejściowe do wszystkich, 6 klatek schodowych oraz wstawiono nowe drzwi wejściowe.
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KOMUNIKAT
Uprasza się mieszkańców o nie parkowanie samochodów
przed stanowiskamiśmietnikowymizewzględuna brakmożliwościwywozuodpadówprzezfirmęwywozową.Jednocześnie
przypominasię,żeodpadywielkogabarytowenależywyrzucać
niewcześniejniżna dwiedobyprzed planowanymwywozemww.
odpadów.

KOMUNIKAT
W związkuz realizowanąw zasobachnaszejSpółdzielniwymianądotychczaszamontowanychwodomierzyna wodomierze
do zdalnegoodczyturadiowegowodyzimneji ciepłej–GSM
„Luiza”zwracasięz prośbądo użytkownikówzasobówGSM
„Luiza”o obecnośćw lokalu,w terminiewyznaczonymprzezfirmęwykonującąww.wymianę.W celu usprawnienia wymiany
wodomierzy należy przygotować odpowiedni dostęp do ww.
urządzenia.

KOMUNIKAT
DziałTechnicznyGSM„Luiza”przypominao niżejwymienionych, podstawowych zasadach bezpiecznego zamieszkiwania
w lokalumieszkalnym:
❖ Należyzamontowaćczujnikitlenkuwęgla(tzw.czadu)w pomieszczeniachz piecykiemgazowym.
❖ Należyw czasiekorzystaniaz piecykówgazowych,doprowadzić świeże powietrze, poprzez rozszczelnienie stolarki
okiennej(np.uchylenieokna).
❖ Niedozwolonyjestmontażpłytkartonowo-gipsowychna przewodachkominowych.
❖ Niedozwolonejestzabudowywanie(zasłanianie)instalacjigazowych,np.meblami.
❖ Niedozwolonejestużywaniebutligazowychna propan–butanw budynkachwyposażonychw instalacjęgazuziemnego.

Nowy śmietnik przy ul. Ks. Niedzieli 53 w Rudzie Śląskiej.
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Kontynuujemy naszą rubrykę pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy w niej
odpowiedzi na pytania zadawane tylko
przez członków Spółdzielni i najemców
lokali mieszkalnych GSM „Luiza”. Odpowiedzi są udzielane na pytania dotyczące
kwestii prawnych, związanych wyłącznie
ze sprawami naszej Spółdzielni.
Pytania można zadawać telefonicznie
dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-12
wewn. 47 i 48 w każdy piątek w godz. 10.0012.00.

Gruntowny
remont
mieszkania
Niedawno zawarłem umowę najmu
mieszkania w GSM „Luiza”. Zamierzam
w nim przeprowadzić gruntowny remont.
Jakie przepisy regulują zakres prac
na które, muszę uzyskać zgodę Spółdzielni lub miejskiego nadzoru budowlanego?
Ponieważ budynek w którym znajduje
się moje mieszkanie został wybudowany
przed 1945 rokiem – czy muszę uzgodnić
planowany zakres prac remontowych
z miejskim konserwatorem zabytków?
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia
7.07.1994r.PrawoBudowlanerobotybudowlanemożnarozpocząćjedyniena podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę.Wyjątkiod ww.zasadyzostały wymienione w art. 29 § 1 cytowanej
wyżejustawy.
W spółdzielnikwestiepodziałuobowiązkuz zakresuremontóworazuzyskaniazgody na ich wykonanie określa Regulamin
podziałuobowiązkówpomiędzySpółdzielnią,a użytkownikamilokaliw zakresieremontóworazrobótkonserwacyjnychw obrębiebudynkówi lokaliw GSM„Luiza”.
Zgodniez §10ww.Regulaminudokonywanie przeróbek wewnątrz lokalu zmieniających funkcje poszczególnych pomieszczeńlubnaruszającychkonstrukcje
budynkuorazwymagającychzmianypodłączenia do instalacji wewnętrznych będących w gestii Spółdzielni wymaga pisemnejzgodyZarząduSpółdzielni.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

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

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. melancholia. 4. znak
odejmowania. 7.zorganizowanedziałanie. 8.kapustapolna. 9.kwitnieraz
w życiu. 12.narodowydemokrata. 15.
sedno sprawy. 18. cyrkulacja. 19.
poddruk, tło drukarskie. 20. chroni
most. 21.środekdezynfekcyjny. 22.
KłodnicalubBytomkaw Zabrzu. 25.
urządimama. 29.napójna mleku. 31.
zasadzka. 32.pisanydo melodii. 33.
część kotwicy. 34. ozdoba choinkowa. 37.wierzchowiecJezusa. 40.rodzajpalmy. 43.błękitnieba. 44. 5700
egzemplarzy Biuletynu InformacyjnegoGSM„Luiza”. 45.miłostki. 46.
nasz to: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412. 47.w centrumszopki.
Pionowo: 1.rozpoczyna szaleństwo
karnawałowe. 2. czarny napój. 3.

uchwyty garnka. 4. błoto, bagno. 5.
błękit w górze. 6. miejsce na ubrania. 10.Betlejemskalubpolarna. 11.
Wieczerzaz opłatkiem. 13.niejedno
w menu. 14.smakoszeukaliptusa. 16.
w niejpasta. 17.kolorowyłukna niebie. 23. mara. 24. kasztany w boksach. 26. maksyma, myśl przewodnia. 27. długa moda. 28. nagłówek
w gazecie. 29.gdygomamytokichamy. 30.potrawadlagastryka. 34.niewinnykwiat. 35.polskitaniecludowy. 36. z niego piękny widok. 38.
zielonena stolebilardowym. 39.wielobarwnekamieniena pierścionki. 41.
kodekszachowańpewnejzbiorowości. 42.aromatyczna przyprawa.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

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

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

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

