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Zdrowych,pogodnychi radosnych
ŚwiątBożegoNarodzenia
orazpomyślnego,pełnegodobrychnowin
NowegoRoku 2018
wszystkimCzłonkom
GórniczejSpółdzielniMieszkaniowej„Luiza”,
Właścicielom,Najemcom
i ichRodzinom

kilkanaście dni będziemy
żegnać stary rok i witać
Nowy 2018. Warto zatem
spojrzeć wstecz – co udało się zrobić
na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania kilkunastotysięcznej rzeszy (licząc wraz z rodzinami) mieszkańców
zasobów GSM „Luiza”.
Znamiennymwydarzeniemw mijającym 2017rokuw naszejSpółdzielnibyłorozpoczęcie(długooczekiwanej) rektyfikacji trzech segmentów
bud ynk u przy ul. Jank ows kiego 12, 12ai 12bw RudzieŚląskiej.
Po kil ku let nich zma ga niach ze
sprawcą szkód górniczych – KWK
„Pokój” – Zarząd naszej Spółdziel-

inwestycje, modernizacje
i remonty dla poprawy
warunków zamieszkiwania
ni doprowadził do podpisania odpowiednich dokumentów i umów ze
stroną górniczą. Dziękitemuprace
dotyczące pionowania segmentów
ww.budynkuruszyłylatembr.Dziś
w zasadziedobiegłykońca.Tymsamymskończyłsiękoszmarmieszkańcówww.nieruchomościw której„nic
niebyłoproste”a zwłaszczacodziennewarunkizamieszkiwania.
W mijającym 2017roku,w obszarze modernizacji, warto odnotować
kontynuację (podjętą w 2016 roku)
modernizacji zabytkowych budynkówprzy ul.Ks.Niedzieli.Po budynkachnr 30i 32,przyszłakolejna następnedwabudynki:nr 24i 26.Ich

zdjęcia(po zakończonejmodernizacji
publikujemyna str.10).
Oprócztakspektakularnychprzedsięwzięćjakwyżejwymienione,zasobynaszejSpółdzielnisąpoddawane
bieżącej renowacji, remontom oraz
różnegorodzajunaprawom.Dośćpowiedzieć,żew 2017rokupomalowano 33klatkischodowe,w tymw 30
klatkach schodowych wymieniono
instalacjęoświetleniowąa w 9także
stolarkęokienną.
Niezapominanotakżeo dachachnaszychnieruchomości.W 2017r.gruntowniewyremontowanodachyw buDokończenie na str. 2

inwestycje, modernizacje
i remonty dla poprawy
warunków zamieszkiwania

dowisko na lata 2014 – 2020 likwidacji niskiej emisji”.Istotątego„Programu...”jestpodjęciewspólnychinwestycji proekologicznych poprzez przyłączenie starych zasobów mieszkaniowych woj.Śląskiegodo sieciciepłowniczej.W wynikurealizacji„Programu...”
manastąpićzwiększeniekomfortuwarunkówzamieszkiwania–główniepoprzezlikwidacjęniskiejemisjiszkodliwychgazówi spalin,powstającychw domowychpaleniskachwęglowych.Dlatego powtarzające się podczas corocznychWalnychZgromadzeńCzłonków
naszej Spółdzielni wnioski w sprawie
gruntownej termomodernizacji i uciepłownieniastarychzasobówGSM„Luiza”w centrumZabrzapozostająbezsatysfakcjonującejodpowiedzi.

MIESZKANIOWEJogłoszonymprzez
prestiżoweogólnopolskieczasopismo
dynkachprzy ul.Korczoka 72a, 72e,Ka- ADMINISTRATOR z siedzibąw Warwika 7, Leszczynowa 4-4b, Wolno- szawie.Szerzejo tympiszemyna str. 6.
Niewszystkiejednaksprawynaszadości 359-361,Orzechowa 6.Na zwiękwa
lają.Nadalniewielesiędziejew odszeniezakresupracremontowychnienie
sieniudo starszejsubstancjimieszkastety nie pozwalają zbyt małe środki
zgromadzonena funduszachremonto- niowejSpółdzielni,położonejw centrum
wychposzczególnychnieruchomości. Zabrza(np.przy ulicy:Goethego, 1MaW 2017roku–po razdrugizostał ja, 3Maja,Gen.deGaulle,a).Buksuje
ogłoszonykonkursna najładniejurzą- w miejscu (ogłoszony w 2016 roku
dzonybalkoni przydomowyogródek. przezWFOŚiGWw Katowicach)„ProJegopierwszaedycja(w 2016r.)cieszy- gram Operacyjny Infrastruktura i Śrołasięsporymzainteresowaniemmieszkańców zasobów naszej Spółdzielni.
Takżei w tymroku,konkursowafrekwencjadopisała.Chociażkilkanazwisk
laureatów się powtórzyło, to jednak
przybyło także trochę nowych nazwisk–choćbyp.Maria Sójka z RudyŚląskiej,którazajęła I miejscew kategorii:najładniejszybalkon.
Swoistym ukoronowaniem dobrego 2017rokudlanaszejSpółdzielnibyłowyróżnienieGSM„Luiza”w konkur- Wykonany remont dachu budynku GSM „Luiza” przy ul. Leszczynowej 4 - 4b
sie LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI w Zabrzu.
Dokończenie ze str. 1
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Przypominamy, że od 01.11.2017 r. obowiązują nowe zasady
rozliczania zużytej wody.
Zgodnie z Regulaminem oraz zasadami ogólnie obowiązującymi w naszym kraju, opłatę za zużytą wodę należy dokonywać zaliczkowo każdego miesiąca. Jej wysokość została wyliczona indywidualnie dla każdego użytkownika lokalu – na podstawie
średniego zużycia wody w poprzednich okresach rozliczeniowych.
Opłatę za wodę należy uiszczać do 10 – go dnia danego miesiąca, za który ustalono zaliczkę (tak samo jak czynsz). Co najmniej raz w roku Spółdzielnia będzie dokonywała rozliczeń
pomiędzy faktycznym zużyciem wody (odczyty elektroniczne)
a opłaconymi zaliczkami.
Szerzejo tympisaliśmyw wydaniunaszegoBiuletynuInformacyjnego,któryukazałsięwewrześniubr.O zmianiezasadopłatza wodę,użytkownicylokalizostalirównieżpowiadomienilistownie–odrębnympismem.
Wprowadzonazmianazasadrozliczaniawodywynikazezmian
przepisówdo ustawyo VATorazkoniecznościdostosowaniawewnętrznychuregulowańdo obowiązującychprzepisówprawa.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Działem Wodnym w siedzibie GSM „Luiza” 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412,
tel.: 32 278 67 12 do13, wew. 38.

zMiAnA StAWKi OPŁAt
zA GOSPODAROWAniE ODPADAMi
KOMunALnYMi

Informujemy,żeuchwałąRadyMiastaZabrze XLVIII/535/17 z dnia 20.10.2017 r.
oraz uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska
PR. 0007.157.2017z dnia 19.10.2017rokuzostałyustalonenowestawkiza wywóznieczystościkomunalnych.
Dla Miasta Zabrze opłaty wzrastają
od 01.12.2017 roku i wynoszą:
■ odpadysegregowane
12,00 zł miesięcznieod osoby.
■ odpadyniesegregowane 20,00 zł miesięcznieod osoby.
Dla Miasta Ruda Śląska opłaty wzrastają od 01.01.2018 roku i wynoszą:
■ odpadysegregowane
14,50 zł miesięcznieod osoby.
■ odpadyniesegregowane 29,00 zł miesięcznieod osoby.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(80)2017
●

Konsekwentna realizacja wniosków WzCz
W poprzednimwydaniunaszegoBiuletynuInformacyjnego,któryukazałsiępod koniecwrześniabr.,zamieściliśmywykazrealizacjiwniosków(stanna dzień 31.08.2017r.)zgłoszonychpodczasWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM„Luiza”w częściach,w kwietniu 2017roku.W ww.wykazierealizacjiwnioskówsporobyłotakichktóre,z przyczynniezależnychod naszejSpółdzielni,miałyzostaćzrealizowanew następnychmiesiącachalbowymagały
ustosunkowaniasiędo nichwładzmiejskichZabrzalubRudyŚląskiej.Do takichwnioskównależały:
PIeRWSZA CZęŚć
WALNeGO ZGROMADZeNIA
Wniosek nr 1
ul. Mikulczycka 4a/3 – 1)proszępodłączyćblokmieszkalnyprzy ul.Mikulczyckiej 4-4ado nitkiciepłowniczej,
któraznajdujesię 5metrówod budynku.Porozumiećsię
z ZPEC. 2)wykonaćdrogędojazdowądo blokuprzy ul.
Mikulczyckiej 4-4a–porozumiećsięz UMZabrze.
Odp. Ad. pkt. 1. GSM „Luiza” zgłosiła ww. nieruchomość do „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022 likwidacji niskiej emisji”.
Ad. pkt. 2. Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej
sprawie odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, który przekierował je do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Nadesłana
przez UM Zabrze odpowiedź jest niesatysfakcjonująca (nie rozwiązuje problemu) i dlatego będzie nadal
kontynuowana.
Wniosek nr 2
ul. Leszczynowa 2b/3 – 1)proszęo wymianędrzwiwejściowychdo klatkiblokuponieważjest:zerwanyzawias
dolnyu drzwi.Tymczasowojestumocowanyna jednejśrubie dlatego źle się zamykają i jest szpara od klamki aż
do dołu. 2)proszęo wymianędrzwiwejściowychdo piwnicy są uszkodzone i trudno zamknąć na klucz, każdy
wchodziktochce. 3)proszęo sprawdzeniecojestprzyczyną,żewodaw dnideszczowei po zimiespływapo ścianiez pierwszegopiętrana parteri mamsufitbalkonumokry, odpryskuje farba i tynk, choć maluję co roku. 4)
proszę,żebyna następnymzebraniubyłonagłośnienie.

Niedawno zakończono malowanie klatek schodowych w budynku GSM „Luiza” przy ul. Korczoka 61-61e w Zabrzu.
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Wyremontowany dach w budynku GSM „Luiza” przy ul.
Korczoka 72a i 72e w Zabrzu.
Odp. Ad. pkt. 1. Drzwi wejściowe do ww. nieruchomości zostały naprawione.
Ad. pkt. 2. Wniosek został zrealizowany.
Ad. pkt. 3. Przyczyna zalewania została usunięta.
Ad. pkt. 4. Nagłośnienie jest zawsze a ww. brak był
efektem chwilowej awarii.
Wniosek nr 3
ul. Gen. de Gaulle’a 28/2; 30a/7 Niniejszymwnosimyo: 1)wykonanierenowacjiśmietnikana zapleczubudynkunr 30i 30a,uporządkowaćpojemnikina segregację śmieci, wykonać chodnik w celu dojś cia
do śmietnikówj.w. z puzlizamiastasfaltowej,utwardzić
otoczenie śmietnika jw. 2) zobowiązać Zarząd i Radę
Nadzorczą GSM „Luiza” do podjęcia rozmów (pilne)
z władzami miasta Zabrze w celu podłączenia C. O.
do budynkówprzy ul.Gen.deGaulle’a 24-30a,ul.Szymanowskiego,ul.Goethego,ul. 3-Majai ul.Krasińskiego(codalejz programem„KAWKA”dlaww.nieruchomości). 3)Zażądaćod władzmiastaanalizyuciążliwości
3

KOnSEKWEntnA REALizACJA WniOSKÓW WzCz
ekologicznej(hałas,spalinyitp.)nowowybudowanego
parkinguw obrębieulic:Gen.deGaulle’a,Szymanowskiegoi Narutowicza.Ww.parkingbezpośrednioprzylegado nieruchomościGSM„Luiza”przy ul.Gen.de
Gaulle’a 24-30ai pogarszawarunkizamieszkiwaniakilkudziesięciuczłonkówGSM„Luiza”,ichdzieciorazrodzin. Ponadto Zarząd GSM „Luiza” powinien podjąć
rozmowyz właścicielemww.parkinguw celuudostępnienia pewnej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców zasobów SM „Luiza” przy ul. Gen. de Gaulle’a 24-30a. Udostępnienie powinno być nieodpłatne,
ponieważ ww. parking zabrał kilka miejsc parkingowychnaszymmieszkańcomorazgaraże.
Odp. Ad. pkt. 1. Wymienione we wniosku prace będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich
środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców
ww. nieruchomości.
Ad. pkt. 2. GSM „Luiza” zgłosiła ww. nieruchomość
do „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022 likwidacji niskiej emisji”.
Ad. pkt. 3. GSM,, Luiza” wystąpiła do Urzędu Miasta w Zabrzu o przeprowadzenie analizy uciążliwości
ekologicznej nowo wybudowanego parkingu. Ponadto
wystąpiono o nieodpłatne udostępnienie miejsc parkingowych dla naszych mieszkańców. Pod koniec września br. nasza Spółdzielnia otrzymała odpowiedź z Wydziału ekologii UM Zabrze w którym czytamy:
„WymienionedziałkiniestanowiąwłasnościGminyZabrze,wobecczegow kwestiimożliwościnieodpłatnegokorzystaniaz miejscparkingowychprzezokolicznychmieszkańcównależyzwrócićsiębezpośredniodo właściciela
obiektu.Jednocześnieinformuję,żeemisjapochodząca
z ruchupojazdówstanowiemisjęniezorganizowaną,któraniewymagauzyskaniapozwoleniana wprowadzenie
gazówi pyłówdo powietrzaaniniewymagazgłoszenia
zgodniez obowiązującymiprzepisami”.
Wniosek nr 6
ul. Leszczynowa 4b/15 Zwracamysięz prośbądo ZarząduGSM„Luiza”o: 1)postawieniew miejscespalonego, zdewastowanego śmietnika nowego, zadaszonego
przy ul.Leszczynowej. 2)odbudowanieławekprzed klatkamii przy piaskownicyul.Leszczynowa 4,4a, 4b. 3)rozdzielenie wspólnego zabezpieczenia oświetlenia klatki
schodoweji domofonuna oddzielne,niezależneod siebie. 4)wykonanieschodówna zejściespodblokuprzy ul.
Leszczynowej 4do parkinguprzy ul.Modrzewiowej.
Odp. Ad. pkt. 1. i 2. Wymienione we wniosku prace
będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców ww. nieruchomości.
Ad. pkt. 3. Wykonano rozdzielenie zasilania elektrycznego klatek schodowych .
Ad. pkt. 4. GSM ,,Luiza” wystąpiła do Urzędu Mia4

W listopadzie br. rozpoczęto remont dachu budynku
GSM „Luiza” przy ul. Ks. Niedzieli 55 w Rudzie Śląskiej.
sta w Zabrzu w sprawie wykonania schodów przy zejściu do parkingu przy ul. Leszczynowej. Z nadesłanej
odpowiedzi wynika, że UM Zabrze nie dysponuje ww.
terenem, należy on bowiem do prywatnego właściciela.
Wniosek nr 11
ul. Gen. de Gaulle’a 26a/6: Zwracamy się z prośbą
do ZarząduGSM„Luiza”o naprawęschodówprzed klatkąschodowąod stronypodwórzaprzy ul.Gen.deGaulle;a 26a,wstawieniedrzwido piwnicywewnątrzbudynku (zostały skradzione) przy ul. Gen. de Gaulle’a 26a,
wymianę drzwi wejściowych od strony ulicy przy ul.
Gen.deGaulle’a 26a,poprawieniepomalowanychścian
przy drzwiachwejściowychod stronyulicyi podwórza
przy ul.Gen.deGaulle’a 26a(pod wpływemwilgocifarbawrazz gładziąpękai tworząsiętzw.pęcherze,wszystkoodpadaześcian).
Odp. Schody zostały naprawione. Nowe drzwi
do piwnicy zostały wstawione. Wymianę drzwi wejściowych będzie można wykonać po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu
remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości
mieszkańców ww. nieruchomości. Poprawki malarskie w klatce schodowej zostały wykonane.
DRUGA CZęŚć
WALNeGO ZGROMADZeNIA:
Wniosek nr 1
ul. Kawika 26/9 Dotyczyzmianyorganizacjiruchukołowego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej-Kawika.
W związkuz zabudowaniemśmietnikaprzy ul.Kawika 26
wnoszębyZarządSpółdzielnipismemdo UrzęduMiejskiegow Zabrzuzaproponowałzmianęorganizacjiruchu
w następującysposób:od ww.skrzyżowaniawzdłużblokuKawika 26w kierunkudo ul.Porzeczkowejwprowadzićruchjednokierunkowy.Motywujetotym,że: 1)lokatorzy muszą przechodzić między samochodami
do śmietnika – niebezpieczne, 2) mieszkańcy bloków
nr 28, 30, 32przechodzącprzezjezdnięmająograniczonąwidoczność–niebezpieczne, 3)samochodywjeżdżającena skrzyżowanie,mimopierwszeństwaprzejazdu,nie
sąw staniewjechać(brakwjazdui stojąna skrzyżowaniu–niebezpieczne).
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(80)2017
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Odp. Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej sprawie
odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W nadesłanej przez UM Zabrze odpowiedzi czytamy
m. in. „...MiejskiZarządDrógi InfrastrukturyInformatycznejw Zabrzuinformuje,uznającwniosekza zasadny,żeproponowanezmianyw organizacjiruchuw przedmiotowym rejonie zostaną wprowadzone w życie
do końca I kwartałuprzyszłegoroku(koniecznośćsporządzeniastosownejdokumentacjiprojektowej)”.
Wniosek nr 3
ul. Krasińskiego 28/4 Zwracamysięz prośbądo ZarząduGSM„Luiza”o: 1)wnioskuję(ponownie)o wymianę
drzwi wejściowych do klatki schodowej nr 28 przy ul.
Krasińskiegow Zabrzu.Obecnieużytkowanedrzwinienadająsięjużdo użytku, 2)placna podwórzuprzy ul.Krasińskiego 22-30 ponownie wymaga wyrównania. Nawierzchniajestdziurawa–po deszczutworzysięmnóstwo
kałużi błoto.Ograniczonejestdojściedo śmietników.
Odp. Ad. pkt. 1. Wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ul. Krasińskiego 22-34 oraz Kobylińskiego 2-10 została wykonana.
Ad. pkt. 2. Teren został wyrównany.
Wniosek nr 4
ul. Dz. Rodła 2/17 Zwracamysięz prośbądo Zarządu
GSM„Luiza”o: 1)uzupełnićpłytybetonoweśmietnika
przy ul.Dz.Rodła 2-8, 2)podjąćczynnościmającena celulikwidacjęwypłukanychprzezdeszczkoryt–wzdłuż
parkinguprzy ul.Pordzika 9-11do ul.Dz.Rodła 2.
Odp. Ad pkt. 1. Wniosek został realizowany.
Ad. pkt. 2. Odpowiedź Miejskiego Zarządu Dróg
i Infrastruktury Informatycznej: przedmiotowe zadanie zostanie zgłoszone w ramach drogowych wniosków
inwestycyjnych w planowanym budżecie Miasta Zabrze na rok 2018.
Wniosek nr 15
ul. P. Skargi 10/1 Zwracamysięz prośbądo Zarządu
GSM„Luiza”o wykonaniepracremontowychw budynkachprzejętychod KWK„Bielszowice”.Sątobudynki
przy ulicach:P.Skargi,Węgielna,Zjednoczenia,Rajska,
Barlickiego.Pracetakiepowinnyobejmować:wymianę
poszyciadachówwrazz odbudowąkominów,odnowienie
elewacjiwrazz wykonaniemizolacji,ociepleniebudynku.Składamwniosekdo uwzględnieniaw budżecieremontowymwykonaniepracjw.takjakz ul.P.Skargi 10
(Termomodernizacja budynku w ramach tanich kredytów).Proszęo przedstawieniekalkulacjiwykonaniaww.
remontów.
Odp. Ponieważ na koniec października br. fundusz
remontowy w ww. nieruchomości wykazał niewielkie
saldo dodatnie, możliwe jest wykonanie niektórych
prac remontowych wymienionych w ww. wniosku. Jaki zakres ww. prac ma zostać wykonany w pierwszej
kolejności, powinni określić sami mieszkańcy nieruchomości.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(80)2017
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TRZeCIA CZęŚć
WALNeGO ZGROMADZeNIA
Wniosek nr 5
ul. Miodowa 15/3 Zwracamysięz prośbądo ZarząduGSM
„Luiza”o: 1)odcięcieprawegopochyłegokonarawierzby,
gdyżgrozionodłamaniemi spadnięciemna chodnikdlapieszych,proszęprzyciąćkoronętejżewierzbypoprawiającprzez
to jej stabilność. 2) wymienienie uszkodzonych płytek
na schodachprzed klatką. 3)naprawieniezamkaw drzwiach
wejściowychdo klatki(wymienićklamkę). 4)Wymienienie
starychkaflina kostkibrukowena chodnikuprzed blokiem
Odp. Wymienione we wniosku prace zostały wykonane. Wymianę nawierzchni chodnika będzie można zrealizować po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchomości.
Wniosek nr 6
ul. Ks. Niedzieli 57a/1 Zwracamysięz prośbądo ZarząduGSM„Luiza”o wykonaniebalkonówprzy ul.Ks.
Niedzieli 57-57atakichjakprzy ul.Bielszowickiej 9.
Odp. Na koniec października br. fundusz remontowy w ww. nieruchomości wykazał niewielkie saldo dodatnie. Jednakże jego poziom nie jest w stanie pokryć
kosztów inwestycji o której mowa we wniosku.
Wniosek nr 9
ul. Międzyblokowa 1d/66 1) Proszęrozwiązaćproblem
parkinguod stronyzachodniejza blokiemprzy ul.Międzyblokowej 1.Terentennależyczęściowodo miastaRuda
Śląskaa częściowodo naszejSpółdzielni.Prosimyo zaangażowaniesięPrezesaZarząduSpółdzielniw negocjacje
pomiędzyUMw RudzieŚląskieja Spółdzielnią.Równocześnieprosimyo posadzeniepasażywopłotuprzed stawianymi autami. 2) Proszę rozwiązać problem kontenerów
na śmieci–stojąz dwóchstronbloku.Korzystająz nich
mieszkańcyinnychbloków,cojestpowodemnieustannegozaśmiecaniaterenu. 3)Wpisać(po raztrzeci)nazwiska
przy domofonach.Aktualnewyblakłyi sąnieczytelne.
Odp. Ad. pkt. 1. Teren od strony zachodniej za blokiem jw. nie jest we władaniu naszej Spółdzielni (należy on do miasta Ruda Śląska). Wykonanie nowego
śmiet nika od strony zachod niej będzie możliwe
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na koncie funduszu remontowego oraz po uzyskaniu zgody większości mieszkańców nieruchomości.
Od strony północnej (szczyt budynku), pojemniki nie
znajdują się na terenie będącym we władaniu GSM
„Luiza”. Spółdzielnia zwróciła się do Urzędu Miasta
Ruda Śląska o dostawienie pojemników lub zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Uwzględniając
wniosek mieszkańców, niedawno ustawiono kilka dodatkowych pojemników na odpady.
Na tablicach domofonów zostały umieszczone nowe,
aktualne spisy lokatorów.
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PODOBnO ChWALić Się niE WYPADA... ALE StAć W KąCiE tEż niE WARtO

Kolejne wyróżnienie
dla naszej Spółdzielni

NaszaSpółdzielniajestjednąz kilkudziesięciuw naszymregioniezaliczanychdo grupySpółdzielńo średniejwielkości.Wyróżniająto,żepowstałana baziebyłychzakładowych
zasobówmieszkaniowychdwóchgórniczychRuchówKWK„Bielszowice”.
Zasobytebyłyprzejmowanew różnymstanietechnicznym,bowiemich
wiekwahasięod około 30latdo ponad 100lat.Pomimotakiegozróżnicowaniawiekunieruchomościudało
się, dzięki konsekwentnej polityce
modernizacyjnej, stopniowo poprawiać komf ort zam ieszk iw an ia,
a przy tymutrzymywaćpoziomczynszówna relatywnieniskimpoziomie.
Takżekondycjafinansowo–ekonomiczna GSM „Luiza” nie budzi zastrzeżeń.Jestonakażdegorokuweryfikowana (co wynika z przepisów
prawa)poprzeztzw.badaniebilansu
przezniezależnegobiegłegorewidenta.PonadtonaszaSpółdzielniacojakiśczaszgłaszaswójakcesdo różnego rodzaju konkursów organizowanych przez zewnętrzne podmioty.
Chodzi o to, by poddać się ocenie
w gronie wielu innych Spółdzielni
mieszkaniowych z regionu i całego
kraju. Należy podkreślić, że w tych
konkursowychkonfrontacjachGSM
„Luiza” wypada dobrze a nawet…
jeszczelepiej.
Przypomnijmy,żew rokuubiegłym
zostaliśmy wyróżnieni w konkursie
ekologicznymEKOKARLIKorganizowanym przez Wojewódzki FunduszOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejz siedzibąw Katowicach.
Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni, jednostek
samorządu terytorialnego i samorzą6

du gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujących
szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Aby
wziąćudziałw ww.Konkursienależałowypełnićkilkustronicowy,szczegółowykwestionariuszdotyczącygospodarkiwodno-ściekowejw GSM„Luiza”,gospodarkiodpadami,redukcji
emisjiszkodliwychgazówdo atmosfery, zmniejszenia zapotrzebowania
na energię elektryczną i na energię
cieplną,usunięciai unieszkodliwienia
odpadówniebezpiecznychzawierających azbest. Ponadto Spółdzielnia
musiałapotwierdzić,żeniebyłaobciążanaw minionychtrzechlatachkaramiz tytułukorzystaniaześrodowiska.
Konkretne,udokumentowanedziałaniaZarząduGSM„Luiza”w minionychkilkulatach,(w zakresieekologii, edukacji ekologicznej oraz redukcjiniekorzystnegooddziaływania
na środowiskonaturalne),stałysiępodstawąpozytywnejocenynaszejSpółdzielniprzezWFOŚIGWKatowice.
W tym roku nasza Spółdzielnia
wzięłaudziałw IV edycjikonkursuLider Spółdzielczości Mieszkaniowej
ogłoszonymprzezprestiżoweogólnopolskieczasopismoADMINISTRATOR z siedzibąw Warszawie.Głównymwarunkiemuczestnictwaw Konkursiebyłowypełnienieankietyzawie-

rającejkilkanaścieszczegółowychpytańi kwestiitakichjak:wynikfinansowy, wskaźnik zaległości czynszowych,średniaopłataeksploatacyjna
za 1 m.kw.,dochódz działalnościgospodarczejitp.
W konkursie tym miano Lidera
SpółdzielczościMieszkaniowejuzyskało, w 8 różnych kategoriach, 36
Spółdzielni z całego kraju. Nasza
Spółdzielniazostałalaureatemw kategorii:Spółdzielnie średniej wielkości bez przychodu z inwestycji. GSM
„Luiza”byłajednąz kilkuSpółdzielnimieszkaniowychz naszegoregionu
wyróżnionychw ww.Konkursie.Wręczenienagródodbyłosię 28września
br.JakpodkreśliłorganizatorKonkursu, laureatami Konkursu zostały
spółdzielnie mieszkaniowe, które
wyróżniają się spośród innych nie
tylko wynikami ekonomicznymi,
ale także ciekawymi inicjatywami
na rzecz swoich członków, przedsiębiorczością i umiejętnością sprawnego poruszania się w gąszczu coraz
bardziej zawiłych przepisów prawa.
Jakwidać,z tejostrejzewnętrznej
weryfikacji i konfrontacji z innymi
Spółdzielniami, GSM „Luiza” wyszłazwycięsko.
Puenta jest z tego taka, że... choć
chwalićsiępodobnoniewypada...to
jednakstaćw kącieteżniewarto...
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OPOWiEDz nAM O SWOiM hOBBY
WewrześniowymwydaniunaszegoBiuletynuInformacyjnegozamieściliśmyinformacjępt.Opowiedznamo swoimhobby, w którymzachęcaliśmy
wszystkichhobbystów„...aby „wyszli z cienia (…) i dali nam znać o sobie”.
Dziśprzedstawiamyhobbydługoletniegomieszkańcaw naszychzasobachGSM
„Luiza”–Mariana Komana, któryw centrumZabrzahodujew przydomowymogródkugołębie,papugii inneptactwo.

Gołębie
– moja pasja i satysfakcja
Tak to się zaczęło…
–Hodowaniem gołębi i innych latających zainteresowałem się w wieku
około 10 lat, w rodzinnym domu – mówi Marian Koman. Mój starszy brat
szedł do wojska i zostawił mi swoje stadko gołębi pod opieką. I tak jako młody
synek miałem już swoich skrzydlatych
przyjaciół. Dodam, że mój ojciec i drugi brat także hodowali gołębie – miałem więc wsparcie i doradztwo, bo zajmowanie się gołębiami w sposób fachowy wcale nie jest takie proste…
Sama miłość nie wystarcza…
– Gołębie i inne ptaki wymagają pieczołowitej i fachowej opieki. Są to żywe
stworzenia, zdane niemal w całości
na człowieka – dodajmy systematycznego, czułego i wytrwałego. Stado wymaga bowiem codziennego doglądania, karmienia, sprzątania ich siedlisk i… opieki zdrowotnej. Niezbędna jest fachowa
wiedza – trzeba wiedzieć czym je karmić,
bo w lecie inaczej się karmi a w zimie też
inaczej. Na przykład mój znajomy z Niemiec przywozi mi dla nich specjalny ocet
jabłkowy. Gołębie potrzebują mieszanek
ziarnowych składających się nawet z kilkudziesięciu rodzajów składników, takich
jak kukurydza, bobik, proso, rzepak, jęczmień itp. Za dobrą opiekę i „kuchnię”
odpłacają się przywiązaniem i wiernymi powrotami ze swobodnych lotów. Gdy
do nich przychodzę, mija stres, napięcie
nerwowe – generalnie wrzucam na luz.
Najbardziej relaksujący moment to ten
gdy patrzę w górę na niebo i podziwiam
jak swobodnie szybują… pełne wdzięku
i swobody.
A jest się czym zajmować…
– Z biegiem lat (moje hobby ma kilkudziesięcioletnią historię) zyskałem
sporą wiedzę i doświadczenie. Moimi
podopiecznymi są nie tylko gołębie

czy papugi ale również kanarki, przepiórki i gołąbki diamentowe. Całe to
moje towarzystwo mieszka w przydomowym ogródku w odpowiednich zabudowaniach. Jest tego w sumie 30 gołębi
oraz kilkadziesiąt sztuk innych ptaków. Ale przekonałem się, że w tym hobby nie chodzi o ilość ale o jakość hodowli. Ptaki muszą mieć swoje dobre
geny, żeby w różnych konkursach zajmowały czołowe miejsca. Wtedy hodowla jest szlachetniejsza.
Gołębie – bogactwo różnorodności…
– Ja hoduję gołębie zwane wysokolotnymi. Swego rodzaju ciekawostką są tzw.
gołębie... ślubne. Te nieduże stadko
uatrakcyjnia – na życzenie młodej pary – uroczystość ślubną. Wypuszczam je
pod kościołem a one swoją bielą i trzepotaniem uskrzydlają ślubną parę w ich
związku na nowej drodze życia.
Krótka historia o gadającej papudze i o „piłkarzu” Palotellim…
– W tak długiej historii hodowcy jak
moja, zdarzają się różne rzeczy. Miałem kiedyś papugę gadającą z gatunku
Aleksandreta Obrożna, która znała
ok. 50 słów. Była ręcznie karmiona
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i bardzo do mnie przywiązana. Innym
razem trafił mi się gołąb, który był cały czarny. Jego rodzice go odrzucili i też
go ręcznie karmiłem. Gdy podrósł to
sia dał mi na ra mieniu i gru chał
do ucha. Na imię miał Palotelli – tak jak
nazwisko, kiedyś znanego włoskiego piłkarza. Wystarczało zawołać: Palotelli
a on z pobliskiego dachu sfruwał
do mnie i siadał na ramieniu.
Galeria pucharów do pozazdroszczenia…
– Lubię o czasu do czasu skonfrontować moje ptactwo z dorobkiem innych
hodowców. Bo jak w każdym środowisku, tak i tu jest pewna rywalizacja.
Na wystawach jurorzy oceniają upierzenie, postawę, dzióbek, pazurki, kolor
i ogólny wygląd. Nie jest łatwo „zgarnąć” zwycięski puchar, ale mnie się
udaje. Wystawiam zwykle tylko kilka gołębi, bo stawiam głównie na jakość. Nie
chwaląc się – właściwie trudno mi pomieścić już zdobyte puchary. Dla mnie
ważne są jednak nie puchary ale pasja
i satysfakcja, że to co robię wzbogaca
moją osobowość. No i coś z tego mają
inni – moje gołębie i pozostałe ptactwo – choćby ciepły kąt, dobrą opiekę
oraz pewną ptasią strawę.
Notował: J. H.
Od Redakcji: Zachęcamy innych
hobbystów do kontaktu z nami. Kolejną relację prasową pokazującą
ludzi „pozytywniezakręconych”–którzy robią coś pożytecznego, wzbogacają swoją osobowość i w rezultacie
pozytywnie oddziałują nie tylko
na swych najbliższych w rodzinie ale
i inspirują innych do użytecznych
działań – zamieścimy w kolejnym wydaniu wielkanocnym 2018 r. naszego
Biuletynu Informacyjnego.
7

zakończono roboty
rektyﬁkacyjne

Niedawno dobiegły końca roboty związane z rektyfikacją trzech segmentów
budynku GSM „Luiza” przy ul. Jankowskiego 12, 12a i 12b w Rudzie Śląskiej.
Na skutek szkód górniczych, budynek ten znacznie odchylił się od pionu. We
wrześniowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego zamieściliśmy zdjęcia obrazujące stan „rozejścia się” – odchylenia od pionu segmentów budynku przed ich rektyfikacją oraz stan po jego rektyfikacji. Towarzyszył temu
znaczny zakres robót wewnątrz obiektu, zwłaszcza w jego podpiwniczeniu. Między innymi trzeba było uzupełnić do nowego poziomu (podsypać) podkłady
pod posadzki, wykonać nowe wylewki betonowe i posadzki w piwnicach, oraz
odtworzyć wyburzone ścianki – przepierzenia komórek piwnicznych wraz
z osadzeniem drzwi i malowaniem ścian.

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!
8
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KOMuniKAt
ZarządGSM„Luiza”orazZakładUsługKominiarskichinformuje,żejest
w posiadaniudwóchczujnikówtlenkuwęgla,któremożebezpłatnie wypożyczyćna okresdo 7dni.Dotyczytoposiadaczymieszkańo podwyższonymryzykumożliwościwystąpieniaczadu–którewskażekominiarz.
Wyżej wymienione czujniki można wypożyczyć za pokwitowaniem
w DzialeTechnicznymSpółdzielniw Zabrzu,ul.Jałowcowa 20(od poniedziałkudo piątku,w godz. 7.00–15.00)orazw DzialeTechnicznymSpółdzielniw RudzieŚląskiej,ul.Bielszowicka 98(od poniedziałkudo piątku,
w godz. 7.00–15.00).

Kontynuujemy naszą rubrykę
pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy,żezamieszczamyw niejodpowiedzina pytania
zadawane tylko przez członków
Spółdzielni i najemców lokali
mieszkalnychGSM„Luiza”.Odpowiedzisąudzielanena pytania
dotyczącekwestiiprawnych,związanych wyłącznie ze sprawami
naszejSpółdzielni.
Pytaniamożnazadawaćtelefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-12wewn. 47i 48
w każdy piątek w godz. 10.0012.00.

KOMuniKAt
Na naszych osiedlach jest mnóstwo obiektów, które stanowią dobro
wspólne–zarównospółdzielczejaki miejskie.Sąonewystawioneniekiedyna trudnąpróbęprzetrwaniaw stanienienaruszonym.Niesposóbich
wszystkichupilnować–ławekna skwerach,huśtawekna placachzabaw,
punktówoświetleniowychprzy osiedlowychalejkach,młodychdrzewek,
pojemnikówna segregacjęśmieciitp.
Wszystkieteobiektystanowiąłatwy„łup”dlaróżnejmaścipsotników,
rozrabiakówczyzwykłychwandali.Na trzeźwoczypo pijanemuniszczą
onibezzastanowieniacoimpod rękęwejdzie.Szczególniegroźnesąpodpalenia plastikowych pojemników na śmieci i odpady segregowane.
Przy okazjisądewastowanetzw.zatokiśmietnikowe,którychsporowybudowałanaszaSpółdzielnia.
Dlategoapelujemydo mieszkańców:
◆ NIe POZOSTAWAJCIe OBOJęTNI NA Te AKTY WANDALIZMU.
◆ NIeZWŁOCZNIe POWIADOMCIe O TAKIM FAKCIe STRAŻ
MIeJSKĄ LUB POLICJę.
◆ SPRAWCY NIe MOGĄ POZOSTAć BeZKARNI. TeGO WYMAGA OD NAS eLeMeNTARNe POCZUCIe SPRAWIeDLIWOŚCI.

Wspólny
najem lokalu
mieszkalnego
przez
małżonków
Wkrótce mam zamiar wyjść
za mąż. Jakie prawa i obowiązki
ciążą na małżonkach, jeśli zamieszkają w mieszkaniu na podstawie umowy najmu?
Zagadnieniewspółnajmumieszkania przez małżonków reguluje
art. 6801 Kodeksu Cywilnego.
Małżonkowie,bezwzględuna istniejącemiędzynimistosunkimajątkowe,sąnajemcamilokalu–jeżeli nawiązanie stosunku najmu
ma na celu zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych założonej przez
nichrodzinyi nastąpiłow czasie
trwaniamałżeństwa.Jeżelinastąpimiędzynimirozdzielnośćmajątkowa,towspółnajemmieszkania przysługuje na zasadzie
określonej umową rozdzielności.
Ustanie wspólności ustawowej
podczas małżeństwa nie pociąga
za sobąustaniawspólnościnajmu
lokalumieszkalnego.

KOMuniKAt
Informujemy,żenaszaSpółdzielniaoferujena wynajemlokaleużytkowew atrakcyjnychlokalizacjachna terenieZabrzai RudyŚląskiej(dogodnydojazd,usytuowanieprzy głównychdrogachosiedlowych).Lokalete
o zróżnicowanejpowierzchniużytkowej(od 18m2 do 166m2),znajdująsię
na parterzebudynków.W większościzostałyonewyposażonew niezbędnąinfrastrukturętechniczną(ogrzewanie,siećwodnokanalizacyjna,energiaelektryczna).
Bliższych informacji o warunkach wynajmu ww. lokali udziela Dział
Członkowski GSM „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412 I piętro,
pokój 114, w godz. 7.00 – 17.00 (poniedziałek) oraz w godz. 7.00 – 15.00
(wtorek – piątek) Tel. centrala: 32 278-67-12 lub 32 278-67-13
wewn.: 32, 43.
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Remont konserwatorski - zakończony

Foto - stan na 27.11.2017 r.

Zakończonyzostałremontkonserwatorskielewacjii dachukolejnych

dwóch budynków przy ul. Ks. Niedzieli 24i 26w RudzieŚląskiej(sze-

rzej o tym pisaliśmy we wrześniowymwydaniunaszegoBiuletynuInformacyjnego).Zaplanowanyzakres
pracobejmowałremontkonserwatorskielewacjii dachu(w tymodtworzeniekolorytuścianzewnętrznychz nowymi szlachetnymi fugami) oraz
wymianęokieni drzwiwejściowych
do budynku.Zostałarównieżwymienionawewnętrznaliniazasilania(tzw.
WLZ).
Wykonanierenowacjiww.budynków było możliwe dzięki dobrej
współpracyZarządunaszejSpółdzielni z władzami miasta Ruda Śląska,
któredofinansowałyz budżetumiasta
ok. 45%kosztówrobót.

Komunikat
W poprzednim wydaniu naszego
Biuletynu Informacyjnego
(wrzesień 2017 r.) w informacji nt.
Konkursu na najpiękniejszy balkon
i ogródek przydomowy, mylnie
zamieszczono jedno ze zdjęć.
Poniżej zamieszczamy właściwe
zdjęcie. Za ww. pomyłkę
zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja BI GSM „Luiza”
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KOMuniKAt

Dział Techniczny GSM „Luiza” przypomina o niżej wymienionych, podstawowych zasadach bezpiecznego zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym:
❖ Należyzamontowaćczujnikitlenkuwęgla(tzw.czadu)w pomieszczeniach
z piecykiemgazowym.
❖ Należyw czasiekorzystaniaz piecykówgazowych,doprowadzićświeże powietrze, poprzez rozszczelnienie stolarki okiennej (np. uchylenie
okna).
❖ Niedozwolonyjestmontażpłytkartonowo-gipsowychna przewodach
kominowych.
❖ Niedozwolonejestzabudowywanie(zasłanianie)instalacjigazowych,
np.meblami.
❖ Niedozwolonejestużywaniebutligazowychna propan–butanw budynkachwyposażonychw instalacjęgazuziemnego.
❖ Drzwido łazienekpowinnymiećotworynawiewnew ichdolnejczęści.

ZarządGSM„Luiza”przypomina,żena klatkachschodowychzostałrozwieszonyharmonograminformujący o datach wywozu
odpadów wielkogabarytowych
z poszczególnych posesji. Wyżej
wymienione odpady należy wystawiać nie wcześniej niż na 48
godzin przed podanym terminem.
Wcześniejsze wystawianie ww.
odpadów, powoduje interwencje
Straży Miejskiej w naszej Spółdzielni.Mogąoneskutkowaćnałożeniem mandatów pieniężnych.
Będą one pokrywane z funduszy
remontowychtychposesji,do którychprzynależna jestzatokaśmietnikowa.PonadtoSpółdzielniabędzie zobowiązana do usunięcia
gabarytów zbyt wcześnie wystawionychna koszt(dodatkowy)posesji, z których zostaną one wywiezione.

KOMuniKAt
Przypominamyo obowiązkowymoznakowaniupiwnicnumeremprzynależnymdo swojegomieszkania.Nieoznakowanepiwnice,Spółdzielnia
będzietraktowaćjakopomieszczenieopuszczonei możedokonaćkomisyjnegowejścia–jednocześniedokonującwywozurzeczyznajdujących
sięw ww.pomieszczeniu.Kosztwywozubędziepokrytyz funduszudanej
nieruchomości.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” 4(80)2017
●
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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
Telefon awaryjny: 508 091 556
czynny poniedziałek – piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty, niedziele i święta czynny
w godz. 7.00-22.00.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.natręt. 5.zbiórmap. 8.
oddartykawałek. 9.zawierająherbata. 10. bezsilność. 13. kariera. 16.
świąteczne drzewko. 19. przed matem. 20.podróbkatowaru. 21.część
grilla. 22.egzotycznajaszczurka. 25.
dowcipniś. 29.niedlajarosza. 31.naszemiasto. 32.elektrodadodatnia. 33.
patykdo mieszania. 34.zdobichoinkę. 37.stopieńw szkole. 40.lśniąca
tkanina. 43.słodkiedanie. 44.śpiewanew czasieświątBożegoNarodzenia. 45.numerw banku. 46.kwitnieraz
w życiu. 47.w niejrewolwer.
Pionowo: 2. długi makaron. 3.
umysł. 4.aromat. 5.przerwateatral-

na. 6. nasza Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa. 7.jedeno 18-teja drugio 20-tejw kinieROMA. 10.wnękaw murze. 11.rywalkawełny. 12.kolorżółtobrunatny. 14.pomadkąmalowane. 15.wywarz ziół. 17.drzewo
podmokłych terenów. 18. liście pietruszki. 23. żargon. 24. duży obszar
wodny. 26.ogółprzepisów. 27.rafy
koralowe. 28.mara. 29.przedmiotrozmowy. 30. papierowa torebka. 34.
imię żeńskie. 35. skrywa twarz. 36.
owoctarniny. 38.naszpowszedni. 39.
przeciwległy zenitowi. 41. poświata
ognia. 42.suwtłoka.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie
krzyżówki.

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

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

