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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
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
w Nowym 2019 Roku.

Dziśw numerze:
❐ Wykazrealizacjiwniosków
zgłoszonychpodczasWalnego
ZgromadzeniaCzłonków
GSM„Luiza”wczęściach
czytajstr. 3
❐ Wysokieuznaniedla
działalnościGSM„Luiza”
czytajstr. 4

Rada Nadzorcza,
Zarząd
i Pracownicy
GSM „Luiza”

❐ Naszenajpiękniejszeogrody
ibalkony
czytajstr. 6
❐ Renowacjizabytkowych
budynkówciągdalszy...
czytajstr. 9
❐ Spółdzielcypytają,
radcaprawnyodpowiada
czytajstr. 9
❐ Krzyżówkaz hasłem
czytajstr. 12

KomuniKat
Informujemy, że w poniedziałek 24grudnia 2018r.zewzględu
na Wigilię Bożego Narodzenia,
GSM „Luiza” będzie obsługiwać
Petentówdo godz. 15.00.

WGSm„Luiza”

Przeglądpiecyków
gazowych–obowiązkowy

W

związkuz licznymiprzypadkamiśmiertelnychzatruć spalinami, których
przyczyną była niesprawność techniczna piecykówgazowych(łazienkowychi kuchennych)ustawodawca dokonywał kolejnych zmian
do ustawyz dnia 7.07.1994r.Prawo
Budowlane oraz przepisów wykonawczych. Nakładały one w art. 62
ww. ustawy zaostrzone obowiązki
m.in. w zakresie przeprowadzania
okresowychkontroliinstalacjigazowych oraz piecyków gazowych.
W art. 17ust 2pkt. 1i 2RozporządzeniaMinistraSprawWewnętrznych
i Administracjiz 16.08.1999r.w sprawiewarunkówtechnicznychużytko-

waniabudynkówmieszkalnych,ustawodawca nałożył na użytkowników
lokali obowiązek ich udostępnienia
uprawnionympodmiotomprzeprowadzającymtakieprzeglądy.Natomiast
na podstawie art. 62 pkt. 1 ppkt. 1c
użytkownicypowninnidokonaćprzeglądustanutechnicznegoinstalacjigazowejdokonanegoprzezuprawnioną
osobęi przedłożyćprotokółz okresowej kontroli w siedzibie Spółdzielni–wrazz kserokopiąuprawnieńosobywykonującejprzegląd.
Podobna regulacjazostaławprowadzona w zakresieawariiwywołującej
szkodęlubbezpośredniozagrażającej
Dokończenie na str. 2

Przeglądpiecyków
gazowych–obowiązkowy
minie) zastępczego przeglądu, usuwającegozagrożenie–cowiążesię
powstaniem szkody w ustawie z obciążeniem lokatorów kosztami
z dnia 21.06.2001r.o ochroniepraw spowodowanymiwykonaniemtakielokatorów, mieszkaniowym zasobie gozastępczegoprzeglądu.
GminyorazzmianiekodeksucywilneNieudostępnienie lokalu w celu
go. Przewidywała ona w przypadku przeglądu instalacji gazowych
nieudostępnienia lokalu – wejście i piecyków gazowych, stanowi
do lokaluw obecnościfunkcjonariuszy w zależnościod stopniaspołecznej
Policji(przy ewentualnejpomocyStra- szkodliwości czynu, wykroczenie
żyMiejskiejlubStrażyPożarnej)jeżeli z art. 91i art. 93PrawaBudowlawymagałytegookolicznościopisane nego.Możetakżespowodowaćpow art. 10pkt. 1,3cytowanejustawy. ciągnięcie do odpowiedzialności
Spółdzielnia ponadto ma prawo karnejz art. 155i art. 160Kodektzw.wykonania(w uzgodnionymter- suKarnego.
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KomuniKat
DziałTechnicznyGSM„Luiza”przypomina o niżejwymienionych,
podstawowychzasadachbezpiecznegozamieszkiwaniaw lokalumieszkalnym:
❖ Należyzamontowaćczujnikitlenkuwęgla(tzw.czadu)w pomieszczeniachz piecykiemgazowym.
❖ Należyw czasiekorzystaniaz piecykówgazowych,doprowadzićświeżepowietrze,poprzezrozszczelnieniestolarkiokiennej(np.uchylenieokna).
❖ Niedozwolonyjestmontażpłytkartonowo-gipsowychna przewodach
kominowych.
❖ Niedozwolonejestzabudowywanie(zasłanianie)instalacjigazowych,
np.meblami.
❖ Niedozwolonejestużywaniebutligazowychna propan–butanw budynkachwyposażonychw instalacjęgazuziemnego.
❖ Drzwido łazienekpowinnymiećotworynawiewnew ichdolnejczęści.

KomuniKat
W związkuz licznymizapytaniaminaszychmieszkańców,poniżejzamieszczamy tabelę z wyszczególnieniem punktów kasowych BankowejAgencji
„MONETIA” Sp.z o.o.w którychobecniesąprzyjmowanenieodpłatnie wpłatynależnościna rzeczGSM„Luiza”.Takaformarealizacjiwpłatjestefektem
wynegocjowaniaprzezZarządnaszejSpółdzielniodpowiednichwarunków
współpracyz ww.AgencjąBankową.
RudaŚląska
RudaŚląska
RudaŚląska
Zabrze

Z dniem 1 marca 2019 roku
ulegają zmianie opłaty na rzecz
naszejSpółdzielni:
■ stawkaczynszunajmuwzrasta
o 0,10zł/m2 –tylkodlanajemców
lokalimieszkalnych
■ opłatana funduszremontowy
wzrastao 0,10zł/m 2 –dlaosóbwymienionychw art. 4ustawyo Spółdzielniachmieszkaniowych(dotyczy
osóbposiadającychwłasnościowe,
lokatorskie prawo do lokalu lub
odrębnąwłasność)
■ opłata za sprzątanie klatek
schodowychwzrastao 1,00 zł/osobę –dlawszystkichmieszkańców
zasobówGSM„Luiza”–bezwzględuna stanprawnyzajmowanegolokalumieszkalnego.
Koniecznośćzmianyopłatwynikaz analizywzrostucentowarów
orazusługświadczonychna rzecz
Spółdzielni.Analiza tazostałaprzeprowadzona na podstawieponiesionych kosztów i przychodów za 9
miesięcy 2018rokuorazprognozowanychkosztówna rok 2019.
Koniecznośćpodwyższeniaopłatyna funduszremontowy(a w przypadku najemców lokali mieszkalnych–podwyższeniastawkiczynszu najmu) podyktowana jest koniecznościąutrzymaniawłaściwego
stanutechnicznegobudynkówi poprawywarunkówzamieszkiwania.
Pociągatoza sobąpotrzebęwykonywaniawieluniezbędnychpracremontowych, naprawczych i konserwacyjnych.
Zmiana wyżej wymienionych
opłatzostałazatwierdzona uchwałąnr 10/VIII/2018r.RadyNadzorczejGSM„Luiza”na posiedzeniu
w dniu 08.11.2018r.

KomuniKat

Floriana 9/4
Kokota 140
Solidarności 22/9
Jałowcowa 20

Jednocześnie dementujemy pogłoski jakoby ww. Agencja była powiązana kapitałowo z GSM „Luiza”. Agencja ta, z licznych swoich lokali użytkowych, wynajmuje tylko jeden taki lokal w zasobach naszej Spółdzielni – na ogólnie przyjętych warunkach rynkowych.
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GSM ,,Luiza” zabrania prowadzeniakabliantenowychwewnątrz
przewodówkominowych.
Jesttoniezgodnez obowiązującymiprzepisami.Wszystkiekablenależyusunąć.W przeciwnymraziezostanąonewycięteprzezSpółdzielnię.
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Wykazwnioskówzgłoszonychpodczas
WalnegozgromadzeniaCzłonkówGSm„Luiza”
wczęściachwdniach21,22,24,25,28,29maja
oraz4,5,7czerwca2018r.
Stanrealizacjiwnioskównadzień30listopad2018r.
Od redakcji: w poniższym wykazie zamieszczono wyłącznie wnioski, które po 31.08.2018 r. były nadal w toku realizacji. Weryfikacja stanu kont funduszy remontowych
po szcze gól nych nie ru cho mo ści zo sta ła wy ko na na na dzień 31.10.2018 r.
Członkowie GSM „Luiza” na poszczególnych częściachWZCzzgłosilinastępującewnioski:
PIERWSZACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Goethego 14-16. 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej, 2. Ocieplenie budynku i drenaż, 3. Wyrównanie drogi dojazdowej
i zabudowanie blokad na wjeździe i wyjeździe, aby nie parkowały osoby obce, niezameldowane na posesji. 4. Wymiana domofonu w klatce budynku nr 14.
Odp.:Ad.pkt. 1i 2.Podłączenieww.nieruchomości
do sieciciepłowniczejbędziemożliwepo uzyskaniuodpowiedniego zapewnienia ze strony ZPEC Zabrze oraz
po pozyskaniukredytuna sfinansowanietermomodernizacji(a wrazz niąpodłączeniec.o.i c.w.u.).
Ad. pkt 3. Wymienione we wniosku prace będzie
można wykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz

po uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 4.Wymiana tablicyprzyzywowej(domofonu)
zostaławykonana.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul. 3-goMaja 37.Proszę o docieplenie tunelu przejazdowego między
budynkiem nr 37a, a budynkiem nr 39. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku w roku kalendarzowym 2018.
Odp.:Wymienionewewnioskupracezostaływykonane.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Gen.de
Gaulle’a 12.Proszę o wyjaśnienie w sprawie śmietnika,
który miał być na miarę XXI w. a jest zrobiona totalna „popelina”. Miał być nie do poznania czyli zamknięty i zadaszony.
Odp.:Pomimobrakuśrodkówna funduszuremontowym
ww.nieruchomości,zatokaśmietnikowazostałaposadowiona w jedynymmożliwymmiejscu.W przygotowaniu
jestprojektzatokiśmietnikowej,wystąpionoo pozwoleniena budowęzatokiśmietnikowej.
DRUGACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Ks.
Niedzieli 59.Naprawić zapadliny przy dylatacjach budynku po założeniu odgromników tj. nr budynku 59-59f,
po obu stronach. Należy przywieźć ziemię i wyrównać.
Odp.:Od stronyfrontubudynkuterenzostałzniwelowany.W najbliższymczasierobotyziemnezostanądokończone.Uporządkowanieterenuod stronybalkonówwykonano.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Kokota 162.Wnioskuję o spowodowanie podniesienia estetyki podwórza przy ww. adresie, poprzez wyrównanie powierzchni oraz spowodowanie odnowienia garaży tamże
się znajdujących.
Odp.:Wymienionewewnioskupracedotyczącepodniesieniaestetykibędziemożna wykonaćpo zgromadzeniu

Remont poszycia dachowego w budynku przy ul. Piernikarczyka 6 w Rudzie Śląskiej
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Wysokieuznaniedladziałalności
GSm„Luiza”

W

minionychkilkumiesiącach,naszaSpółdzielniaotrzymałakolejne
wyróżnieniai nagrodyza wysokiprofesjonalnypoziomfunkcjonowaniaorazza działaniaw obszarzeekologiii poprawystanuśrodowiska
naturalnego.
Poniżejprezentujemyotrzymanestatuetkiidyplomy.

23listopadabr.ZarządGSM„Luiza”
podczasuroczystejGalii,organizowanejprzezredakcjegazet:Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, odebrał tytuł:
EKO SYMBOL 2018.Wyróżnienieto
jestprzyznawanenajlepszymfirmom
i instytucjomw naszymkrajuprzezfachowedodatkiprasowedo ww.tytułówtj.:MONITORBIZNESUi MONITORRYNKOWY.

4

W tymrokunaszaSpółdzielniazostała też (po raz drugi) uhonorowana tytułem LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI 2018,któryjestprzyznawany przez miesięcznik Administrator
i MenedżerNieruchomości.

WcześniejnaszaSpółdzielniazostałauhonorowana tytułemEKOLAUR
POLS KIEJ IZBY EKOL OG II
w kategoriiochrona powietrza,odnawialne źródła energii. Wyróżnienie
przyznanoza termomodernizację 32
budynkówmieszkalnychwielorodzinnych zlok al iz ow an ych w Zabrzu–w tymza likwidacjęźródełniskiejemisjii podłączeniedo miejskiej
sieciciepłowniczej.
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WYKazWnioSKÓWzGŁoSzonYCHPoDCzaSWaLneGozGromaDzeniaCzŁonKÓW
Dokończenie ze str. 3

odpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszu
remontowegoorazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.Odnośniegaraży–ichbramyzostanąodnowionewiosną 2019r.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Ks.
Niedzieli 59.Zabudować ogrodzenie śmietnika pomiędzy
budynkami Ks. Niedzieli 59-61.
Odp.:Uzyskanozgodęwłaścicielagruntu.Spółdzielnia
skompletowaładokumentacjętechniczną–zgodniez wymogamiUMRudaŚląskaizłożyławniosekopozwolenie
nabudowę.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Ks.
Niedzieli 53. 1. Prosimy o zadaszenie śmietnika przy ul.
Ks. Niedzieli 53-53a z powodów higienicznych oraz gołębi. Zmienić wejście do śmietnika z przodu i zamknąć furtką z powodu gryzoni. 2. Przesunąć pojemnik na odzież poniżej już tam stojącego pojemnika. 3. Zgłaszany był balkon kilkakrotnie z powodu zacieków w boku 53a.
Odp.:Ad.pkt. 1.Zadaszenieorazzamknięciezatoki
śmietnikowej będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej
zgodywiększościlokatorówww.nieruchomości.Ponadtoinformujemy,żezostałarozesłana ankietamającana celuwyrażenieopiniilokatorów.
Ad.pkt. 2.Wizjalokalna niewykazałakoniecznościprzesunięciaww.pojemnika.
Ad.pkt. 3.Wymienionewewnioskupracezostaływykonane.
TRZECIACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Pordzika 19. 1. Dotyczy zabudowy śmietnika przy ul. Dz. Rodła 2. Dotyczy chodnika przy ul. Pordzika w stronę Karczewskiego.
Odp.:Ad.pkt. 1.Zabudowaśmietnikaprzy ul.Dz.Rodła 4-6 jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody
większościmieszkańcówzamieszkałychprzy ul.Dz.Rodła 2-8.
Ad.pkt. 2.Pracepolegającena wykonaniuchodnikaprowadzącegoz ul.Pordzikaw stronęul.Karczewskiegozostałyzrealizowane.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Pordzika 5. 1. Dotyczy doprowadzenia do stanu normalności
przejścia pomiędzy blokami ul. Pordzika – klatka 7-9 (wyrównanie nawierzchni, dostosowanie schodów do poruszania się z wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi. 2. Wyremontować, wymalować całą klatkę schodową budynku przy ul. Pordzika 5. 3. Co z termoizolacją bloków
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(84)2018
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przy ul. Pordzika? Wnioskuję o dokończenie tych prac rozpoczętych kilkanaście lat temu a zapowiadanych do ukończenia na 2017 rok.
Odp.:Ad.pkt. 1.Remontschodówterenowychzostał
wykonany.
Ad.pkt. 2.Malowanieklatkischodowejzostanieujęte
w planiemalowaniaklatekschodowychna 2019r.
Ad.pkt. 3.Ociepleniebudynkuzostaniewykonanenajszybciejjaktylkobędzietomożliwew ramachpozyskanychśrodkówfinansowych–kredytów.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Kawika 9. 1.
Zabudować daszki nad balkonami w bloku nr 9, przy ul.
Kawika. Jest to ponowny wniosek [...] i został odrzucony
z powodu braku środków na koncie funduszu remontowego. Wg mojej wiedzy obecnie te środki są – tylko kwestia
ceny wykonania. 2. Środki z nadwyżki bilansowej w pewnej części proponuję przeznaczyć na poprawę czystości
na terenie Zabrze-Północ tj. zabudowanie koszy na śmieci na terenach należących do GSM „Luiza” – ponieważ jest permanentny brak koszy na całym osiedlu. Również nie ma gdzie wyrzucać nieczystości po swoich pupilach (pieskach). Proszę o uporządkowanie terenów należących do GSM „Luiza”, szczególnie przy ul. Olchowej (koło kolektury LOTTO).
Odp.: Ad.pkt. 1.Zabudowadaszkównad balkonami
na ostatnimpiętrzezostaławykonana.
Ad.pkt. 2.Sprawazakupuorazobsługikoszówna śmiecizostaniepoddana analizie,a terenprzy kolekturzeLOTTOzostanieuprzątniętypo rozbudowieww.pawilonu.
PIĄTACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Krasińskiego 24. 1. Zamontować oświetlenie w bramie wjazdowej. 2.
Wyrównać teren podwórka w okolicy klatki 22-30. 3. Wykonać termomodernizację budynku.
Odp.:Ad.pkt. 1.Oświetleniew bramiezostałowykonane.
Ad.pkt. 2.Wyrównaniepodwórkazostałowykonane.
Ad.pkt. 3.Ww.nieruchomośćniejestujętaw planie„ProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowiskona lata 2014–2022likwidacjiniskiejemisji”zewzględuna brak
zgodywiększościmieszkańców.Ponadtoinformujemy,że
pracetermomodernizacyjnesąpracamitowarzyszącymi
przy podłączeniubudynkudo sieciciepłowniczej.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Krasińskiego 28. 1. Wykonać ponowne wyrównanie i modernizację
drogi wewnętrznej w podwórku pomiędzy klatkami 22-30,
przy ul. Krasińskiego. Ostatnia poprawka nawierzchni
Dokończenie na str. 8
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naszenajpiękniejsz
nagrodydla
zwycięzcówKonkursu

Laureaci konkursu podczas spotkania w Klubie „FENIX”.
Od prawej: Aleksandra Binienda, Halina Sznajder, Józef Sznajder,
Katarzyna Lipowska i Anna Grabowska.
Na spotkaniu, z przyczyn rodzinnych nie mógł być obecny Jerzy Jess

Przybyłych na spotkanie serdecznie powitał Krzysztof Postawa,
Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM „Luiza”

W chwilę po wręczeniu okolicznościowego dyplomu i bonu zakupowego
Halinie i Józefowi Sznajderom
6

WewrześniowymwydaniunaszegoBiuletynu
Informacyjnegoopublikowaliśmywynikikonkursuna najpiękniejszyogródekprzydomowyi na najpiękniejszybalkonw naszychzasobachmieszkaniowych.Przypomnijmy,żelaureatamiww.konkursuw kategoriinajładniejszyogródekzostali:
Anna Grabowska (I miejsce),JerzyJess (II miejsce)i Katarzyna Lipowska(III miejsce)a w kategorii najładniejszy balkon: Halina i Józef
Sznajderowie (I miejsce),AleksandraBinienda
(II miejsce)i Katarzyna Lipowska (III miejsce).
W dniu 3październikabr.w siedzibieStowarzyszenia „FENIX”
w Zabrzu – Zaborze
miałomiejsceuroczyste
spotkanie z laureatami
ww. konkursu. Głównym momentem spotkania, było wręczenie
zwycięzcomokolicznościow ych dyp lomów
i nag ród w pos taci Bon zakupowy, którym
bonów zak up ow ych zostali obdarowani lauw siecimarketówOBI. reaci konkursu
Nagrody,którezostałyufundowaneprzeznaszą
SpółdzielnięwręczałKrzysztofPostawa –Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM „Luiza”
w towarzystwiedwóchczłonkówRN.
Na spotkaniu obecni byli członkowie Rady
Nadzorczej,przedstawicieleZarząduGSM„Luiza”orazkadrypracowniczej.Spotkanie,które
upłynęłow miłejatmosferze,przy kawie/herbacie i słodkich wypiekach, było dobrą okazją
do wymianywiedzyi pomysłówmiędzyinnymiz zakresusadzeniai pielęgnowaniaroślin,ich
podlewaniaitp.,abyzawszewyglądałydorodnie.Jakpodkreślano,w tymrokubyłotoszczególnietrudnezadanie,a toza sprawąwyjątkowosuchegolatai wielodniowychupałów–rzadkospotykanychw naszymkraju.
JakpodkreśliłKrzysztofPostawa,trzecia
jużedycjaww.konkursuspotkałasięz dużym
zainteresowaniem. Cieszy to, że są wśród
mieszkańcówtakieosoby,którepotrafiązadbaćo otoczenieswegodomu.Działająbezinteresownie – ku pożytkowi wszystkich
mieszkańców osiedla. Ich praca wypływa
z wewnętrznejpotrzebya tozasługujena najwyższeuznanie.Z zadowoleniemnależyodnotować,żew kolejnychedycjachkonkursu
pojawiająsięnoweosoby.
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zeogrodyibalkony

Nagrodę odbiera Aleksandra Binienda

Nagrodę odbiera Katarzyna Lipowska
(w kategorii najładniejsze balkony)

Nagrodę odbiera Anna Grabowska

Nagrodę odbiera Katarzyna Lipowska
(w kategorii najładniejsze ogrody)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Klubie „FENIX”
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(84)2018
●

7

WYKazWnioSKÓWzGŁoSzonYCHPoDCzaSWaLneGozGromaDzeniaCzŁonKÓW
Dokończenie ze str. 5

w niewielkim stopniu poprawiła warunki dojazdu i dojścia
do śmietników – szczególnie w okresie sporych opadów
i w okresie zimowym. 2. Zamontować oświetlenie w bramach wjazdowych – najkorzystniej z czujką ruchu. 3. Wykonać termomodernizację bloku. 4. Wymienić drzwi
na strych w klatce nr 28.
Odp.:Ad.pkt. 1.Wyrównaniepodwórkazostałowykonane.
Ad.pkt. 2.Oświetleniew bramiezostałowykonane.
Ad.pkt. 3.Ww.nieruchomośćniejestujętaw planie„ProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowiskona lata 2014–2022likwidacjiniskiejemisji”zewzględuna brak
zgodywiększościmieszkańców.Ponadtoinformujemy,że
pracetermomodernizacyjnesąpracamitowarzyszącymi
przy podłączeniubudynkudo sieciciepłowniczej.
Ad.pkt. 4.Naprawionodrzwiwejściowena strych.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Krasińskiego 30. 1. Kto odpowiada za wysypanie żwiru na podwórku. Niech ktoś od nowa to sprawdzi i poprawi. 2. Lokator
na drugim piętrze prowadził remont ponad rok. Materiał
do remontu jest składany na klatce, przed drzwiami lokatora. Nie można przechodzić, jest bez przerwy brudno, zniszczony tynk. Jak to będzie jeszcze długo trwało.
Odp.: Ad.pkt. 1.Dojściedo zatokiśmietnikowejzostałowykonane.

Niedawno w budynku GSM „Luiza”, przy Lompy 27 w Zabrzu
dla jego mieszkańców, wybudowano zespół toalet przypisanych
do konkretnych lokali mieszkalnych. Do tego celu wykorzystano wolne pomieszczenie na parterze. Poprzednio, przez wiele
lat, osoby zamieszkałe w tym budynku (pamiętającym czasy
z początku XX wieku) zmuszone były korzystać z „wychodków”
zlokalizowanych na zewnątrz. W roku przyszłym, w ramach
posiadanych środków finansowych, planowane są ww. modernizacje w pozostałych wiekowych budynkach, położonych
przy ul. Lompy.
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Ad.pkt. 2.Przeprowadzonorozmowędyscyplinującąz lokatorem o zakazie składowania materiałów na klatce
schodowej.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Krasińskiego 28. 1. Wymiana drzwi wejściowych na strych lub wzmocnienie zamknięcia drzwi. 2. Utwardzenie podwórza (dojścia) do śmietnika. Podczas deszczu powstaje błoto. 3. Zamontować oświetlenie we wjazdach z ul. Krasińskiego
do podwórka (lampy z czujnikami ruchu).
Odp.:Ad.pkt. 1.Naprawionodrzwiwejściowena strych.
Ad.pkt. 2.Wyrównanieterenuzostałowykonane.
Ad.pkt. 3.Oświetleniew bramiezostałowykonane.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Kobylińskiego 3. 1. Trwałe utwardzenie podłoża na podwórku, 2.
Zamontowanie na dachu kolców odstraszających gołębie. 3.
Usunięcie gniazda gołębi umiejscowionego między klatką 3 i 5 (od str. ulicy) – tuż poniżej dachu.
Odp.:Ad.pkt. 1.Wyrównanieterenuzostałowykonane.
Ad.pkt. 2.Montażkolcówna dachuzostaniewykonanydo końca 2018r.
Ad.pkt. 3.Gniazdo zostałousuniętei miejscezabezpieczoneprzed ponownymwejściemptaków.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Korczoka 72. 1. Ustawienie koszy na śmieci przy klatkach wejściowych. 2. Skrócenie wysokości drzew wzdłuż ulicy jw. 3.
Wyrównanie chodnika przy klatkach wzdłuż ulicy (wybrzuszenia).
Odp.:Ad.pkt. 1i 2.Wymienionewewnioskupracebędziemożna wykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegooraz
po uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 3.Wystosowanopismodo UrzęduMiastaw Zabrzuz prośbąo wyrównaniechodnika.Jakniedawnopoinformował UM Zabrze, prace zostaną ujęte w planie
na 2019r.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Korczoka 72. 1. Instalacja koszy na śmieci przy wejściu do klatek. 2. Skrócenie wysokości drzew przy budynku wzdłuż
chodnika. 3. wyrównanie chodnika przy posesji.
Odp.:Ad.pkt. 1, 2i 3–patrzodp.na Wnioseknr 7.
Wnioseknr 10
członka zamieszkałego w Zabrzu, przy ul. Wolności 426. 1. Rewitalizacja terenu obok budynku Wolności 426
Dokończenie na str. 10
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(84)2018
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renowacjizabytkowych
budynkówciągdalszy...
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.

D

ziękifinansowemuwsparciu
władzmiastaRudaŚląska,
w ciągukilkulatprzy ulicy
Ks. Niedzieli zostały gruntownie
zrewaloryzowane zabytkowe budynki mieszkalne znajdujące się
w zasobachGSM„Luiza”.
Na tenrokzaplanowanokonserwatorskiepracenaprawczeelewacjii dachukolejnegobudynkuprzy ul.Ks.
Niedzieli 22.Jesttoefektkontynuowania dobrej kilkuletniej współpracy
naszejSpółdzielnii władzmiastaRudaŚląskaw zakresierewitalizacjizabytkowychbudynków.
Na mocypodpisanejw kwietniubr.
stosownej umowy Urząd Miejski
w RudzieŚl.zobowiązałsięprzekazać Spółdzielni środki pieniężne
w formiedotacjiw wysokościok. 44
%kosztówrealizacjiremontukonserwatorskiegoww.budynkuprzy ul.
Ks. Niedzieli 22. Gromadzony bowiem z tej nieruchomości własny
funduszremontowy,nigdybyniepozwoliłna remontzgodnyz wymogamistawianymiprzy renowacjiobiektówzabytkowych.Jesttojużpiąty
budynekpoddanygruntownejrewaloryzacji.Wcześniejnowyodrestaurowany wygląd zyskały budynki
przy ul.Ks.Niedzieli 30, 32, 24i 26.
Zaplanowanyzakrespracobejmuje
remontkonserwatorskielewacjii da-

chu (w tym odtworzenie kolorytu
ścian zewnętrznych z nowymi szlachetnymifugami)orazwymianęokien
i drzwi wejściowych do budynku.
Zostanie również wymieniona wewnętrzna liniazasilania(tzw.WLZ).
W październiku br. rozpoczęła się
wymiana pokryciadachowegona nową dachówkę ceramiczną. W kolejnychtygodniachwykonanonowąobróbkęblacharskądachu,założononowerynnyi ruryspustowe.Dachwieńcząnowekominyz cegłyklinkierowej.
W dalszej kolejności zostały przeprowadzonepraceremontowo-konserwatorskieelewacjibudynku,polegającem.in.na oczyszczeniuichzestarychpowłokmalarskich,usunięciustarego spoinowania i zastąpienie go
tzw.fugątrasowąUsuniętospękania
murów, uzupełniono braki w murze
przy użyciucegiełrozbiórkowychlub
nowych,aleo analogicznychparametrachtechnicznych,kolorzei wymiarachjakcegłaoryginalna.
Zakrespracremontowychprzewidujerównież:nałożenienowejwarstwy
tynkumineralnego,czyszczeniei malowaniedrewnianychbelekmurupruskiego na elewacjach szczytowych
ww.budynku.Zakończenieremontu
budynkuprzy ul.Ks.Niedzieli 22planowanejestpod koniec IV kwartału
bieżącegoroku.
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zgonnajemcy
lokalu
mieszkalnego
– W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w zasobach
GSM „Luiza”, kto jest uprawniony do przejęcia umowy najmu na ww. lokal?
Zgodnie z art. 691 Kodeksu
Cywilnegow razieśmiercinajemcy lokalu w stosunek najmu wstępują: dzieci najemcy
i jego współmałżonka, inne
osobywobecktórychnajemca
był obowiązany do świadczeń
alimentacyjnychorazinnaosoba, która faktycznie pozostała
wewspólnympożyciuz najemcą.
Osoby te wstępują w stosuneknajmulokalumieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały
w tym lokalu do chwili jego
śmierci.Zgodniez uchwałąSądu
Najwyższegoz dnia 21.05.2002
rokusygn.akt III CZP 26/02–
wnuknajemcynienależydo kręgujegospadkobierców.
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Dokończenie ze str. 8

na skutek działalności inwestycyjnej firmy FORTUM (tereny zielone, murek oporowy). 2. Wydzielenie stanowiska
na odpady i powiększenie pojemnika na plastyki. 3. Sfinalizowanie zapowiedzianych prac dotyczących remontu podwórka. 4. Remont zapowiedziany w 09.2016 roku balkonu znajdującego się nad wejściem do budynku. 5. Naprawa (udrożnienie) rynien. 6. Co zrobić z lokatorem (rami),
którzy zanieczyszczają klatkę schodową i karmią zwierzęta (koty) i ptaki przy wejściu do budynku.
Odp.:Ad.pkt. 1.Wymienionywewnioskuterenzostał
doprowadzonydo stanupierwotnego.
Ad.pkt. 2.Po remonciepodwórka,stanowiskośmietnikowe zostanie wydzielone. Spółdzielnia zwróciła się
do UrzęduMiastaw Zabrzuo ustawieniepojemnikówsegregacyjnycho większejpojemności.
Ad. pkt. 3. Remont podwórka zostanie wykonany
do końca 2018roku.
Ad.pkt. 4.Pracedotyczącebalkonuzostaływykonane.
Ad.pkt. 5.Czyszczeniei naprawarynienzostaływykonane.
Ad.pkt. 6.Wywieszonoogłoszeniena klatceschodowej
do wszystkichmieszkańcówo niedokarmianieptakówwokółbudynku.

W listopadzie br. rozpoczęła się termomodernizacja budynku
GSM „Luiza” (dwie klatki schodowe) przy ul. Mikulczyckiej 4 – 4a w Zabrzu. W ramach prowadzonych robót zostanie
również wykonane podłączenie budynku do instalacji ciepła
z dala czynnego
10

SIÓDMACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Lompy 32.
Mieszkańcy naszego bloku zwracają się do GSM „Luiza”
z prośbą o remont klatki i schodów, ponieważ są one bardzo zniszczone. Również prosimy, aby z zewnątrz budynku usunąć odpadające tynki, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej
sprawy.
Odp.:Wymienionewewnioskupraceremontoweklatkischodowejbędziemożna wykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegoorazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańców ww. nieruchomości. Zbicie odparzonego tynku
na elewacjizostałowykonane.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Leszczynowej 4. 1. Parking przy ul. Czereśniowej 2. 2. Parking
przy ul. Modrzewiowej błoto po kostki po deszczu. 3.
Schody (naprawa) od chodnika wzdłuż ul. Modrzewiowej zejście do ul. Kawika do przystanku przy ul. Kawika. 4. Wybudowanie nowych schodów od bloku nr 4 w kierunku ul. Modrzewiowej na parking. 5. Dostawienie
przy piaskownicy ławek dla rodziców przed blokiem
przy ul. Lesz czy no wej 4b oraz przed klat ka mi
do 4, 4a, 4b. 6. Sprzątanie klatek schodowych przy ul.
Leszczynowej 4, 4a, 4b 2, 2a, 2b 6, 6a, 6b. Stwierdzam:
jest brudno (podłogi, pajęczyny). Zimą odśnieżanie, jesienią liście. 7. Hodowla gołębi na balkonie II p.
przy ul. Leszczynowej 4b (ten Pan tłumaczy się Straży
Miejskiej że ma chorą córkę. Tylko, że ta córka ma około 34 lata). Nadmieniam, że gołębie są szkodnikami i pytam co Spółdzielnia z tym zrobi. 8. Wyremontować wejścia przy ul. Leszczynowej 4b (mam zdjęcia mogę pokazać).
Odp.: Ad.pkt. 1i 5.Wymienionewewnioskupraceremontoweklatkischodowejbędziemożna wykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna koncie
funduszuremontowegoorazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 2.Terenna którymjestpołożonyparking,przy ul.
Modrzewiowej,nienależydo GSM„Luiza”.
Ad. pkt. 3. GSM „Luiza” zwróciła się z pismem
do UrzęduMiastaw Zabrzuo naprawęww.schodów.Ponieważdo 26.11.br.nieotrzymanoz UMZabrzeodpowiedzi,wysłanomonitw ww.sprawie.
Ad.pkt. 4.Ww.terenjestprywatny.
Ad.pkt. 6.Uwagidotycząceutrzymywaniaczystości
w budynkuorazna terenieprzylegającymzostałyprzekazanedo firmyJOKER.
Ad.pkt. 7.GSM„Luiza”zwróciłasiędo mieszkańcahodującegogołębiena balkonieo natychmiastowezaprzestanieww.praktyk,pod groźbąskierowaniasprawydo sądu.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(84)2018
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WYKazWnioSKÓWzGŁoSzonYCHPoDCzaSWaLneGozGromaDzeniaCzŁonKÓW
Ad.pkt. 8.Remontschodówwejściowychdo klatkischodowejbudynkuprzy ul.Leszczynowej 4bw Zabrzuzostaniewykonanydo końcagrudnia 2018r.
ÓSMACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Kalinowej 13. 1. Wystosować pismo do odpowiedniego wydziału UM w Zabrzu o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na ul. Korczoka w rejonie budynku nr 74a (pomiędzy istniejącym skrzyżowaniem przy Banku Śląskim a przystankiem autobusowym linii 89, 234). 2. Wystosować pismo do UM w Zabrzu o możliwość częstszego przycinania
żywopłotu wzdłuż chodnika usytuowanego pomiędzy budynkiem przy ul. Kalinowej 11e, a ul. Korczoka 74a. Nieprzycinany żywopłot powoduje, że po opadach deszczu, śniegu brak jest możliwości korzystania z chodnika. 3. Wyremontować chodnik wzdłuż całego budynku przy ul. Kalinowej 13 (zwłaszcza przy wejściach do klatek schodowych).
Odp.:Ad.pkt. 1.Zewzględuna bliskośćprzejściadla
pieszychleżącegona wysokościKorczoka 83,GSM„Luiza”zwróciłasiędo UMw Zabrzuz prośbąo przeniesienie lub wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych.
W nadesłanejodpowiedziMiejskiZarządDrógi InfrastrukturyInformatycznejpotwierdziłzasadnośćwyznaczenia
przejściadlapieszychprzezulicęKorczoka,w rejoneprzystankuautobusowegoZabrze-Korczoka III.Przejścietozostanieujętew planiezadańZarząduDróg...na rokprzyszły.
Ad.pkt. 2.GSM„Luiza”zwróciłasiępisemniedo UM
w Zabrzuo koniecznośćczęstszegoprzycinaniażywopłotuprzy chodnikuprowadzącymod Korczoka 74ado ulicyKalinowej 11e.Ponieważdo 26.11.br.nieotrzymano
z UMZabrzeodpowiedzi,wysłanomonitw ww.sprawie.
Ad.pkt. 3.Wymienionewewnioskupraceremontowe
będziemożna wykonaćpo zgromadzeniuodpowiednich
środkówfinansowychna konciefunduszuremontowego
orazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.

na schodach wejściowych i założyć okładzinę antypoślizgową (obecnie kafelki odpadają i każda jest z innej parafii). 3.
Usunąć tj. wyciąć resztki żywopłotu (będzie to estetyczniejsze i tańsze w utrzymaniu). 4. Naprawić ubytki w tynku
po odpadniętej tablicy (po dzięciole pod dachem).
Odp.:Ad.pkt. 1.Naprawaławkizostaławykonana.
Ad.pkt. 2.Remontschodówi wymianakafelekzostanie
wykonanawiosną2019r.
Ad.pkt. 3.Wymienionewewnioskupraceremontowe
będziemożna wykonaćpo zgromadzeniuodpowiednich
środkówfinansowychna konciefunduszuremontowego
orazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 4.Ubytkitynkupod dachembudynkuzostały
naprawione.
Wnioseknr 5
członka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, przy ul.
Energetyków 21.Wnioskuję o natychmiastowe usunięcie
zagrożenia życia, które stanowi zmurszała wierzba, której
jeden z konarów o średnicy pół metra i długości 6 metrów
już spadł na chodnik. Szczęściem, że nikt nie zginął bo była wieczorowa pora.
Odp.:Złożonowniosekdo UMw RudzieŚląskiej(Wydział Ochrony Środowiska) o pozwolenie na wycinkę
przedmiotowegodrzewa.Drzewozostałoniedawnowycięte.

Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Modrzewiowej 4.Wnosimy o wycięcie suchych drzew przy ul. Modrzewiowej.
Odp.: GSM„Luiza”zwróciłasiędo UrzęduMiastaw Zabrzu o wycięcie suchych drzew w pasie drogowym.
W odpowiedziUMZabrzepoinformował,żezostanąone
wyciętew okresiejesienno-zimowym.
DZIEWIĄTACZĘŚĆWZCz:
Wnioseknr 1
członka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, przy ul.
Miodowej 15. 1. Prosimy o wyremontowanie, ewentualnie wymianę ławki przed blokiem. 2. Wymienić kafelki
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR4(84)2018
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Niedawno zakończono remont poszycia dachu budynku GSM
„Luiza” przy ul. Ks. Niedzieli 53 w Rudzie Śląskiej.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFORMATORGSM„LUIZA”
GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa
„Luiza”
41-800Zabrze,ul.Wolności412
tel.:322786712÷13,fax:322782365
Godzinypracy:
poniedziałekw godzinachod 7.00do 17.00
wtorek-piątekw godzinachod 7.00do 15.00.
Administracje:
Zabrzeul.Jałowcowa20,
tel.322711894
RudaŚląskaul.Bielszowicka98,
tel.322401197
Punktykasowe:
Zabrze, ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45,wtorek-piątek:8.00-15.00.
RudaŚląska – Wirek,ul.Różyckiego30
PawilonHandlowy(Ip.)poniedziałek-piątek:
8.00-12.00
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:
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. metoda mycia włosów. 4.niskigłosmęski. 5.upiór,zjawa. 7.literaprzed omikronem. 9.po jeden. 12.sporaropucha. 13.motylnocny. 15.sucheigliwie. 18.miastonad Jeziorakiem. 21.Janu Arabów. 22.nasza
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 23.gatunekkawybrazylijskiej. 24.
spiralnebakteriechorobotwórcze. 26.
rękojeść. 29.znakzodiaku. 31.duży
ogród. 32.miejsceakcjiIliady. 33.strażacyochotnicy. 34.rumowisko. 35.topiel. 37.piwoz pubu. 39.,,ziółko”. 43.
tnącaczęśćnoża. 46.prawydopływOdry. 47.drogabita. 48.obokniego. 49.
mnich. 51. jezioro w gminie Suwałki. 53.niedbalewykonaneprzedmioty. 54.duży,silnypies. 55.obokAli. 56.
nowicjuszw zawodzie.

Pionowo: 1.przepasujekimono. 2.żyznegleby. 3.bardzociężkimetal. 5.wieczerzaz opłatkiem. 6.inna wersja. 8.rodzajsieci. 10.ziemnynasyp. 11.śpiewaniekolęd. 14.sklepz różamii irysami. 15.
cyrk lodowcowy. 16. najlżejszy metal. 17. chytre zwierzę. 19. „sztuka”
po łacinie. 20.biblijnysynGeryz pokolenia Beniamina. 24. potrawa wigilijna na Litwie. 25.splotprętów. 27.miejscezamieszkania. 28.organicznezwiązki chemiczne. 30. rączy rumak. 31.
wanna z hydromasażem. 36.małżmorski. 38.kaguan,ssakszybujący. 40.numerpodatkowy. 41.magazyndlapań. 42.
naszemiasto. 44.częśćdzieła. 45.Tomasz
poeta,przyjacielA.Mickiewicza. 50.motocyklniemiecki. 52.stępka.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.
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Telefonawaryjny: 508 091 556
czynnyponiedziałek–piątek
w godz. 15.00-22.00,
w soboty,niedzielei świętaczynny
w godz. 7.00-22.00.

ISTOTNETELEFONY:
● 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

