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odczas Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”, które odbyło się w dziewięciu
częściach w dniach 16 – 29 czerwca br. zostało zgłoszonych kilkadziesiąt wniosków.
Ich pełny wykaz został przedstawiony w lipcowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego.
Obecnie zaś na dalszych stronach Biuletynu publikujemy ich
realizację. Choć zakres tematyczny
zgłoszonych wniosków był bardzo
szeroki, a ich realizacja w wielu

DobiegająkońcapracetermomodernizacyjnetrzechbudynkówGSM„Luiza”przy ulicyKawika 24, 26i 28,któretrwałyod wiosnybieżącegoroku.Dziękinowymelewacjomw pastelowychkolorachzdecydowanejpoprawieuległa
estetykazabudowańw tymrejonieosiedla,zaśmieszkańcyww.budynkówz pewnościązaoszczędząna kosztachogrzewaniaswoichmieszkań.Przy okazjiwstawiono nawiewniki okienne, wykonano remonty wszystkich balkonów oraz
dachów,wykonanoremontprzewodówspalinowychiwentylacyjnych.Niebawembędąwyremontowanetakżewejściado klatekschodowych.
Dziękitemu,żeZarządGSM„Luiza”podpisałz WFOŚiGWw Katowicach
umowękredytowąna realizacjępractermomodernizacyjnychorazdemontaż
płytacekolowychmieszkańcyotrzymajądo 50%dofinansowaniado zaciągniętegokredytu.Wartopodkreślić,zenaszaSpółdzielniazłożyłarównież
wnioskikredytowena mocyktórychistniejemożliwośćotrzymaniatzw.premii
modernizacyjnejz BankuGospodarstwaKrajowego.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców

Realizacja wniosków
zgłoszonych na Walnym
Zgromadzeniu Członków
przy pad kach nie za le ża ła tyl ko
od Spółdzielni – udało się zdecydowaną większość wniosków zrealizować w krótkim czasie. Jest to zasługa nie tylko Zarządu i Rady Nadzor-

czej, które przywiązują dużą wagę
do ich sprawnej realizacji, ale także firm remontowo-budowlanych
współpracujących z naszą Spółdzielnią.

Systematycznie rosną szeregi
członków GSM „Luiza”…
Dzieje się tak z kilku przyczyn.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, najemcy byłych mieszkań zakładowych, pragnący ustanowić
odrębną własność na zajmowanym
przez siebie lokalu mieszkalnym,
w pierwszej kolejności są zobowiązani wstąpić w poczet członków
Spółdzielni oraz przekształcić dotychczasową umowę najmu w lokatorskie prawo do lokalu. Dopiero
w kolejnym etapie można owe ww.
prawo przekształcić w odrębną wła-

sność lokalu – na podstawie art. 12
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (szerzej o tym piszemy na str.
7 w rubryce Radca Prawny odpowiada). Również osoby, które nabyły lo ka tor skie pra wo do lo ka lu
w drodze przetargu zostają członkami na szej Spół dziel ni. Po nad to
spadkobiercy osób posiadających
spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu i nabywcy takiego prawa
mogą wstępować w poczet członków.

List otwarty
Rady Nadzorczej GSM ,,Luiza”
do Ruchu Społecznego ,,Luiza”
W odpowiedzi na otrzymane od Was pisma, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i szczegółowej analizie ich treści, wyraża ubolewanie co do konfrontacyjnego tonu, jaki emanuje z Waszych sformułowań, pomimo że
w każdym miejscu deklaruje się że członkowie Stowarzyszenia Ruchu
Społecznego „LUIZA”, nie pragną działalności na szkodę Spółdzielni.
Mamy inne odczucia, czego przykładem jest list otwarty z dn. 23.08.2010
roku do tzw. jak to nazwaliście „starych” członków (w którym to liście
posługujecie się insynuacjami i półprawdami, w celu skłócenia społeczności członkowskiej).
To samo dotyczy Waszej deklaracji poparcia dla spraw istotnych dla Spółdzielni, o ile zostaną czytelnie naświetlone, a przecież były one przedstawiane i wyjaśniane na Walnym Zgromadzeniu Członków i nie zostały poparte.
Stąd też nasuwa się wniosek, że każda składana przez Was deklaracja
nie ma poparcia w Waszych działaniach.
Rada Nadzorcza pragnie poinformować Członków Spółdzielni będących w Ruchu Społecznym „LUIZA”, że występujące z ich strony zapytania i wątpliwości, można rozwiązać poprzez zwrócenie się do odpowiednich działów Spółdzielni, które w każdym przypadku będą starały się je
rzetelnie wyjaśnić.
Jeżeli chodzi o ujawnione ostatnio zdarzenia mogące wpłynąć na sytuację Spółdzielni, trudno się nam do nich ustosunkować.
Każdy kto posiada takie informacje powinien nazywać je po imieniu i zgłaszać odpowiednim służbom – bo to jest właśnie działalność dla dobra ogółu.
Wychodząc naprzeciw składanym deklaracjom i przyjmując je jako
szczere, mamy nadzieję że wspólnie będziemy pracować na rzecz Spółdzielni i zapewniamy, że jesteśmy otwarci na propozycję spotkania - jednak okres wakacyjny nie stwarza możliwości zapewnienia pełnego składu Rady Nadzorczej (co było Waszym zamiarem) w proponowanym terminie.
Zabrze dn. 3.09.2010 r.
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Z poważaniem za R. N. sekretarz

Według informacji uzyskanych
w dziale członkowsko-prawnym
GSM „Luiza”, w okresie od 1.07. br.
do 23.09. br. Zarząd naszej Spółdzielni przyjął w poczet członków 143
osoby z tego 56 osób skorzystało
z możliwości przekształcenia umowy najmu w spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu za 5% wartości
rynkowej.
Dzięki zmianom organizacyjnym
jakie niedawno podjął Zarząd Spółdzielni GSM ,,Luiza” zdecydowanej
poprawie uległa efektywność funkcjonowania działu organizacyjno-prawnego. W samym tylko wrześniu
br. (do 27.09.) przyjęto w poczet
członków 54 osoby.
Opłaty za czynsz, media i fundusz
remontowy można uiszczać w
punktach kasowych Agencji Bankowej „Monetia”. Opłaty wnoszone
przez lokatorów mieszkań administrowanych przez GSM „Luiza”
przyjmowane są NIEODPŁATNIE.

Przypominamy
Punkt kasowy w Zabrzu przy ulicy Jałowcowej 20 czynny jest w poniedziałek w godzinach 8.00-16.45,
a od wtorku do piątku w godzinach
8.00-15.00. Natomiast punkt kasowy przy ulicy Wolności 412 czynny
jest w poniedziałek w godzinach
7.30-16.45, a we wtorek i środę 7.3015.15. W czwartki i piątki punkt jest
nieczynny.
W Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 98, kasa czynna jest
w czwart ki i piąt ki w go dzi nach 8.00 - 15.00.

Informujemy
Informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej GSM „Luiza”
o poszerzeniu składu Zarządu naszej Spółdzielni, została rozpoczęta procedura konkursowa wyboru członka Zarządu ds. organizacyjno-prawnych. Więcej informacji podamy w następnym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego.

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 5 (50) 2010
●

Dlaczego nie jest realizowana w takim zakresie
jak przewidywały plany?

Termomodernizacja budynków
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków w częściach w czerwcu br. wielu członków naszej Spółdzielni w swoich wnioskach zgłaszało potrzebę termomodernizacji
budynków w których zamieszkują. Niestety proces realizowanej
z powodzeniem od wielu lat termomodernizacji zasobów mieszkaniowych GSM „Luiza” uległ wyraźnemu spowolnieniu i nie jest realizowany w takim zakresie jak
przewidywały plany. Dlaczego?
Zgodnie z przyjętą procedurą (bardzo korzystną dla członków) nasza
Spółdzielnia może otrzymać kredyty na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dogodnych warunkach – wszak pod jednym warunkiem. Na swoim koncie
Spółdzielnia musi posiadać odpowiednie środki finansowe na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu.
Przez wiele lat nie było z tym problemu, bowiem nasza Spółdzielnia uzyskiwała znaczące środki finansowe ze
sprzedaży zbędnych nieruchomości,
co przyczyniło się do obniżenia kosztów funkcjonowania Spółdzielni.
Podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków w częściach (w czerwcu 2009 r.) przyjęto
w tym zakresie kolejną uchwałę.
W imieniu Ruchu Społecznego „Luiza”, Zenon Nowik zaskarżył do Sądu następujące uchwały: nr 1/2009
w sprawie Regulaminu obrad WZCz
w częściach GSM,, Luiza” w Zabrzu, nr 2/2009 w sprawie Regulaminu wy bo rów do Ra dy Nad zor czej, Nr 8/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
i nr 9/2009 w sprawie wyborów
do Rady Nadzorczej. Efektem tego
jest wyrok sądowy z 8 czerwca 2010
r. Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny „po rozpoznaniusprawy z powództwa Zenona Nowika
przeciwko Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej„LUIZA”w Zabrzu
o uchylenieuchwał
1.uchylauchwałęnr 8/2009WalnegoZgromadzeniapozwanejGórniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

„LUIZA”w Zabrzu,któreodbyłosię
w dniach 15–30czerwca 2009roku w spraw ie wyr aż en ia zgod y
na zbycienieruchomości;
2.oddalapowództwow pozostałym
zakresie;
3.kosztypomiędzystronamiznosi.”.
W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy pisze między innymi: „powództwozasługiwałona uwzględnieniejedynieczęściowocodo uchwałydotyczącejsprzedażynieruchomości… Przed walnymzgromadzeniem
DariuszKołodziejczyk,na zlecenie

Budynekprzy ulicyKs.Niedzieli 51po zakończonejtermomodernizacjielewacjizewnętrznych.Wkrótcebędązamontowanenad balkonamiostatniejkondygnacjidaszkiprzeciwdeszczowea takżezostanąwyremontowanewejścia
do klatekschodowych.

prezesaspółdzielni,miałprzygotowaćwykaznieruchomoścido zbycia:
wszystk ich niez ab ud ow an ych
i wszystkichzabudowanychbudynkiemdo 6lokalimieszkalnych.Przygotowałontakiwykaza następnie
przekazałgoonw formieplikusporządzonegow programieExelpracownikom działu członkowskiego.
Wskutekoperacjikomputerowejpracownicydziałuczłonkowskiegoprzetworzyli jego plik wskutek czego
„odkryły”sięwszelkiezapisy,które
poprzedniobyły„ukryte”i plikzostałwydrukowanyw innymkształcie,
niż zakładał to D. Kołodziejczyk.
Wskutek tego błędu (podkreślenie
od redakcji BI) na wykaziestanowiącymzałącznikdo uchwałydotyczącejzbycianieruchomościznalazłysię
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wszystkienieruchomościspółdzielni,
łączniez tymina którychznajdujesię
budynekstanowiącysiedzibęspółdzielni. Znalazły się na nim zatem
równieżnieruchomościzabudowane
budynkamiwielorodzinnymitj.w którychznajdujesięwięcejniż 6lokali.Przedmiotemgłosowaniaczłonkówna walnymzgromadzeniubyły
więcwszelkienieruchomościspółdzielnia nietylko,tektórew założeniumiałypodlegaćzbyciu. Okoliczność,iżprzedmiotemgłwosowania
walnegozgromadzeniabyływszelkie
nieruchomościspółdzielnipozwala
uznać,iżgłosowanietomiałocharakterblankietowy,bezmożliwości
ocenyprzedmiotugłosowania”.
Z powodu wyżej cytowanego wyroku nastąpiło zablokowanie możli-

wości sprzedaży nieruchomości i tym
samym ograniczenie wpływu środków finansowych na konto Spółdzielni. W konsekwencji, z powodu
braku zabezpieczenia finansowego
wymaganego przez bank, zostało
ograniczone pozyskiwanie kolejnych kredytów na prace termomodernizacyjne.
Nie dość tego, w związku z takim
stanem rzeczy, niektóre z nieruchomości w oczekiwaniu na sprzedaż,
mogą ulec znacznej degradacji tracąc
nawet 80% swojej wartości.
Okazuje się, że Ruch Społeczny
„Luiza”, mimo wielokrotnych deklaracji, że działa dla dobra Spółdzielni, faktycznie szkodzi interesom
wszyst kich miesz kań ców GSM
,,Luiza”.
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REALIZACJA WNIOSKÓW
zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” w Zabrzu w częściach,
w dniach 16-29.06.2010 r.
W pierwszej części Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się 16.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Brakwnioskówtechnicznych.
W drugiej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 17.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Lokatorzy budynku przy ul. Kalinowej 13-e wnoszą wniosek o ujęcie budynku do ocieplenia w najbliższym planie.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się–0
Kalinowa 13-e – (+108.508,68 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Budynekjestprzewidzianydo termomodernizacjipo zgromadzeniuśrodkówna zabezpieczeniekredytu.
Skierowanie stosownego pisma do UM w Zabrzu -właściwego organu o wykonanie pasów przejścia przez ul.
Korczoka na wysokości schodów doprowadzających
do chodnika w kierunku kościoła św. Jadwigi.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0,wstrzymało
się–0
Odp.Dnia 17.08.2010r.GSM„Luiza”wystosowała
pismo do Urzędu Miasta w Zabrzu w ww. sprawie
otrzymującnanienastępującąodpowiedź:„W odpowiedzina pismoz dnia 17.08.2010r.w sprawiewyznaczeniaprzejściadlapieszychprzezul.Korczoka,Wydział
InfrastrukturyKomunalnejUrzęduMiejskiegow Zabrzuinformuje,żezewzględuna koniecznośćwykonaniabarieruniemożliwiającychnagłewtargnięciepieszegozeschodówna jezdnię,a cosięz tymwiążekonieczność przebudowy istniejących schodów (brak
skrajnidlazabudowybarier),przejściedlapieszychprzez
ul.Korczokaw rejoniebudynkunr 81zostaniewykonanedo końcabieżącegoroku,a w przypadkudeficytuśrodków(zleconowykonaniekosztorysuna przedmiotowezadanie),w pierwszejpołowieprzyszłegoroku.”
Wykonać śmietnik dla bloku przy ul. Kalinowej 15.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Kalinowa 15-c – (+138.166,08 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.W dniu 17.08.2009r.zostałpodpisanyAneksnr 2
do UmowynrR-1/1068/99z dnia 1.07.1999r.na podstawiektórego,MPGKzobowiązałosiędo posadowienia pięciu altan śmietnikowych rocznie, począwszy
od 2009r.w wyznaczonychprzezSpółdzielnięmiejscach
na nieruchomościachnależącychdo GSM„Luiza”.Mon4

tażnowychboksówśmietnikowychjestw trakcierealizacji.Montażnowegoboksuśmietnikowegomożliwytylkood stronyul.Kalinowej(za zgodąlokatorów).
Dokonać wymiany zamka ciągle zacinającego się
przy drzwiach wejściowych w budynku przy ul. Olchowej 11 wraz z wymianą kluczy wszystkim lokatorom.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Ol cho wa 11-a – (+84.100,23 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Po sprawdzeniuprzezfirmęRawimedstwierdzono,żezamekdziaładobrze,niezacinasię.W związku
z powyższymniemapotrzebyjegowymiany.
Proszę o remont balkonów przy ul. Orzechowej 10, 8, 6.
Szczególnie o balkon w trybie pilnym przy ul. Orzechowej 10/16 i 10/21 (zagrożone życie).
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Orze cho wa 6 – (+128.419,62 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Orze cho wa 8 – (-24.219,14 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Orze cho wa 10 – (+35.283,44 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Uruchomionozlecenienr 323/2010/607.Zleceniew trakcierealizacji.W chwiliobecnejwykonywane
sąnowebalustradybalkonów.
Wyremontować spękane balkony Orzechowa 6.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Orze cho wa 6 – (+128.419,62 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.jakwyżej.
Zmniejszyć – częściowo zamurować okna na klatce
schodowej dolna cześć Orzechowa 6.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Orze cho wa 6 – (+128.419,62 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Przedmiotowepracezostanąwykonanedopierow trakcieprowadzonychpracdociepleniowych.
Wy ko na nie chod ni ka z blo ków Agre sto wa 1-3
do śmietnika.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Agre sto wa 1 – (+48.477,99 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Agre sto wa 3 – (-46.887,73 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Przedmiotowyśmietnikniejestna terenieGSM
„Luiza”,jestrozpatrywananowalokalizacja.
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Usunięcie ciągłego zalewania w czasie deszczu klatki, piwnicy i naciąganie wilgocią murów w tym także
ścian mieszkania przy ul. Kalinowej 13 (woda przesiąka przez mury).
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Kalinowa 13-e – (+108.508,68 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Spółdzielniauruchomiłazleceniena podniesienieskrzynkigazoweji montażnowejorazzasypanieotworuw ziemipo starejskrzynce,którytootwórpowodowałzalewanie.

Zgodniezezłożonymwnioskiemna WalnymZgromadzeniuCzłonkóww częściach,niedawnoprzystąpionodo wymiany balustrad balkonowych w budynkach przy ul.
Orzechowej 10, 8i 6.Ichznacznystopieńzużyciamógł
zagrażaćbezpieczeństwuużytkowaniabalkonów.

Wykonanie parkingu dla bloków przy ul. Agrestowej
(od strony pawilonu handlowego). Brak parkingu powoduje ustawianie samochodów bezpośrednio pod oknami mieszkań, niejednokrotnie 5 m od okien.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Agre sto wa 1 – (+48.477,99 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Agre sto wa 3 – (-46.887,73 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Agre sto wa 5 – (-43.376,08 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Spółdzielniaw obrębieul.Agrestowejnieposiadaterenuna którymmożnabybyłowykonaćprzedmiotowyparking.
Kalinowa 11- dopilnować realizacji ocieplenia budynku.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Ka li no wa 11-e – (+51.654,93 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Budynekjestprzeznaczonydo termomodernizacji.W chwiliobecnejSpółdzielniaposiadajużprojekt
budowlany.Przedmiotowepracerozpocznąsięw chwili
uzyskaniaśrodkówfinansowychz bankui WFOŚiGW,
jeżeliSpółdzielniabędzieposiadałaodpowiednieśrodkina zabezpieczeniekredytu.
Prośba o wykonanie zasuw zwrotnych, zewnętrznych
lub wewnętrznych przy ul. Olchowej 13÷a, 11÷b, 9÷a zalane są fekaliami i wodą deszczową, która wychodzi z nitki ciepłowniczej. Fetor wydobywający się z piwnicy jest
brzydki i nie do zniesienia.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Ol cho wa 9-a – (+70.878,98 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Ol cho wa 11-a – (+84.100,23 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Ol cho wa 13-a – (+77.340,53 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Spółd zieln ia uruc hom ił a zlec en ie
nr 496/2010/660.Pracew trakcierealizacji.
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Założenie wyłącznika światła na klatce schodowej ponieważ światło świeci się przez długi czas w dzień
przy ul. Kalinowej 13.
Głosowało: 41 za –41,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Kalinowa 13-e – (+108.508,68 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.W trakcierealizacji.
W trzeciej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 18.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Założenie monitoringu w budynku ul. Goethego 14 A.
Głosowało: 36 za –22,przeciw–14,wstrzymałosię–0
Go ethe go 14A – (-14.644,29 – stan na dzień
14.09.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Wykonanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej
przy ul. Goethego 14 A.
Głosowało: 33 za –15,przeciw–18,wstrzymałosię–0
Go ethe go 14A – (-14.644,29 – stan na dzień
14.09.2010 r.).
Odp.Wniosekodrzucono.
Wystosowanie pisma do UM w Zabrzu celem przyspieszenia wykonania drogi dojazdowej do bloku przy ul.
Mikulczyckiej 4/4a
do głosowanianiedoszło
Wykonanie centralnego ogrzewania bloku przy ul. Mikulczyckiej 4/4a. Należy wystosować pismo do PECU
celem ustalenia terminu przyłącza nitki ciepłowniczej
do bloku.
Głosowało: 31 za – 5, przeciw – 26,wstrzymało
się–0
Mikulczycka 4-a – (-53.997,25 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Wniosekodrzucono.
Wyegzekwowanie od wykonawców dachów w 2004
r. przy ul. 3-go Maja 35-37 a (dotyczy gwarancji).
do głosowanianiedoszło
Drzwi wejściowe przy ul. Szymanowskiego 4A
do wymiany albo wyremontować.
do głosowanianiedoszło
Dokończenienastr.8
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Z ekoświadomością wciąż na bakier…
Choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę, pierwsze efektem był dekret mówiący o tym, iż wszelkiego typu
odpady pojawiły się na naszej planecie... dokładnie śmieci mają być składowane co najmniej 1,5 km
w tym samym momencie, gdy człowiek. Od tego cza- od granic miasta. Tak narodziły się pierwsze składowisu były wszędzie tam, gdzie człowiek, przechodząc ska odpadów.
wraz z nim przez każdą z kart historii.
Od momentu narodzin ludzkości, nasza planeta oraz
Wielki mur nieczystości. Średniowiecze to czas
człowiek odbyli niebywałą wędrówkę w czasie i prze- pierwszej zemsty odpadów na człowieku, czas chostrzeni. Niezależnie od miejsca i daty w kalendarzu, dzia- rób i zaraz. Jako iż miasta w dużej mierze były ogrołalność człowieka zawsze wiązała się z wytwarzaniem dzone wielkimi murami, za którymi czyhało wiele
nie tylko produktów przydatnych, ale
niebezpieczeństw, ludzie zmuszeni
O tym warto wiedzieć…
i tych ubocznych – odpadów. Tak jak
byli gnieździć się w niewielkich
zmieniał się świat, tak też zmieniały
pomieszczeniach; często nawet ze
❖ 4 kg/mieszkańcawynosipoziom zwierzętami. Jeśli była taka możlisię odpady – aż chciałoby się powiedzieć, że one również podążały selektywnegoodzyskiwaniaodpadów wość, nieczystości lądowały
za trendami. Cóż, nie ma co w Polsce.Dlaporównania:w Cze- za fortyfikacją, jeśli nie – cóż, zokryć – śmieci były, są i będą, wyeli- chachjestto 19 kg,natomiastw Niem- stawały w sąsiedztwie. Wraz
minować się ich nie da. Jedyne więc, czech 76 kg/mieszkańca!
z wciąż powiększającą się liczbą
❖ 13,5mlntonodpadówkomunalco pozostaje, to ograniczać ich promieszkańców miast, sytuacja saninychroczniewytwarzamyw Polsce,
dukcję, odzyskiwać co się da i na- codajeśrednio 350 kgna osobę.
tarna stawała się coraz tragiczniejuczyć się z nimi żyć.
❖ 100ciężarówekz odpadamiwy- sza, aż w końcu ludzkość
syłanychjestcodzienniew każdymdu- zaatakowały wielkie epidemie dżuPraodpad. Myli się ten, kto my- żympolskimmieście.
my, które pozbawiły życia miliony
śli, iż problemy z odpadami to do❖ 1litrzużytegoolejusilnikowego istnień.
mena głównie naszych czasów. Już wylanego do rzeki lub kanalizacji
człowiek pierwotny produkował jestw staniezanieczyścić 1mlnlitrów
Renesans ekoświadomości. Sześmieci, lecz na Ziemi na szczęście wody.
rzące się zarazy i wciąż nierozwiąone też były „pierwotne”; powstałe
❖ 10tys.tonszkłatrafiłobyna wy- zane kwestie sanitarne powoli
wyłącznie z natury, więc z ich natu- sypisko,gdybykażdyPolakwyrzucił stawały się jednym z ważniejszych
ralnym rozkładem nie było proble- do koszatylkojedensłoik.
tematów debat włodarzy wielu
mu. Praczłowiek był przy tym
❖ 400mlnaluminiowychpuszekzu- wielkich, europejskich miast. By
stworzeniem stadnym, prowadzą- żywasiękażdegorokuw Polsceza- nie dopuścić do wybuchów kolejcym wędrowny tryb życia, dlatego miastponowniejeprzetworzyć.
nych epidemii, zaczęto wprowadzać
❖ 2mldtonodpadówprzemysło- oddziały sanitarne odpowiadające
pozostawione w jednym miejscu
odpadki nikogo nie interesowały. wychi 4mlntonodpadówkomunal- za utylizację odpadów.
Jednak jakieś 6500 lat temu powoli nychzalegaobecniena polskichwyzaczęto rezygnować z ciągłego sypiskach.
Druga
wojna
śmieciowa.
❖ 17drzewtrzebaściąć,bywypro- Po II Wojnie Światowej rozpoczął
przemieszczania się na rzecz zakładanych na stałe osad, więc po raz dukować 1tonępapieru.
się technologiczny boom, a wraz
❖ 500latmożetrwaćrozkładpla- z nim powoli zaczęła się zmieniać
pierwszy człowiek musiał się zacząć zastanawiać, gdzie składować stikowejbutelki.
struktura odpadów zalegających
❖ 1200litrówwodyw papiernipoelementy niepotrzebne.
na wysypiskach. Zaczęła się era
zwalazaoszczędzićkażdatona odzytworzyw sztucznych, aluminiowych
skanejmakulatury.
A jak w Sparcie? Starożytna
pu
szek i jednorazowych opakowań,
❖ 7% masy wszystkich śmieci
Grecja, ok. 400 lat p. n. e., twór jak i aż 30%objętościwszystkichodpa- czyli wszystkiego tego, co za szybna swój czas doskonały pod wzglę- dówstanowiąbutelki,torebkiśniada- ko rozkładowi nie ulegnie. Generadem architektonicznym, logistycz- nioweoraztorbyna zakupy.
torem śmieci stała się też
nym i militarnym. A jednak nawet
mo
da – masowa produkcja często
❖ 28 mln kilometrów wysokości
sam Platon nie wiedział, co robić miałabywieżaustawiona zewszyst- bardzo wątpliwej jakości ubrań,
z odpadami. Wszelkiego rodzaju kichbutelekPETwyrzuconychw cią- które szybko trafiały na składowinieczystości trafiały więc... do wy- gurokuna świecie.
ska odpadów. Szybko i prężnie rozschniętych studni i okopów, a naj❖ 2mlnptakówi ssakówwodnych wijała się też branża RTV i AGD,
częściej do rzek, czy jezior. giniekażdegorokuz powodupołknię- pozostawiając po sobie wielkogabaProblem rozwiązany? Niekoniecz- cia plastikowych odpadów wrzuca- rytowe i często niebezpieczne odpanie, czego dowody Grekom szybko nychdo mórzi oceanów.
dy. Paradoksalnie rozwijało się
Źródło: wszystko, oprócz kwestii utylizacji
przyszło wyczuć nosem. Dwieście
www.stolicaczystosci.pl i składowania odpadów, które... polat później postanowiono problem
www.pgrproeko.pl zostały nie tak bardzo odległe
omówić i usankcjonować, czego
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Kontynuujemynasząrubrykępt.„Radcaprawnyodpowiada”.Przypominamy,że zamieszczamy
w niej odpowiedzi na zadawane przez członków i najemców Spółdzielnipytaniaw kwestiach
prawnych.Pytaniamożna zadawaćtakże telefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-6713wewn. 47,DziałCzłonkowski–w każdypiątek
w godz. 10.00-12.00. Odpowiedzi udziela radca
prawnySpółdzielnimgrBogusławRumas.

od metod średniowiecza. Wciąż, bowiem w bardzo
wielu krajach aż 90 proc. odpadów ląduje na składowiskach oddalonych od miast, daleko za fortyfikacją,
chciałoby się dodać.
Teraz my. Kłamstwem byłoby stwierdzenie, iż
od końca II Wojny Światowej na polu gospodarowania
nie zmieniło się nic. Dzieje się wiele, jednak śmiało
można stwierdzić, iż postęp technologiczny wyprzedził o kilka długości postęp ekologiczny. Mówiąc
wprost, gdy technologia i konsumpcjonizm pędzą,
w kwestii segregowania odpadów stosowana jest polityka małych kroków. Wciąż brak odpowiednich regulacji prawnych, wciąż mentalność ludzka, choć
na zdecydowanie wyższym poziomie niż kilkadziesiąt
lat temu, nie pozwala uporać się z dzikimi składowiskami odpadów, przypadkowymi śmieciami; dla wielu
obce też jest pojęcie „recykling”.
Warto więc zastanowić się, co zrobić, by z każdym
kolejnym rokiem ci „niepotrzebni świadkowie historii” stawali się coraz mniejszym problemem. Odpady,
bowiem, „pojawiały się wszędzie tam, gdzie człowiek,
przechodząc wraz z nim przez każdą z kart historii”;
już dziś więc wiemy, że będą też z nami w przyszłości. Tylko jaką tam będą pełniły rolę? To już zależy
od nas.
Piotr Kowalski
Od redakcji. Artykuł powstał w ramach projektu
„MłodziEko-wojownicysegregująodpadyna Śląsku”,
dofinansowanegoześrodkówNarodowegoFunduszu
OchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej.Projektrealizowanyjestw województwieśląskimw pięciumiastach: Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu
i Tarnowskich Górach. Ma na celu zwrócić uwagę
dzieci,młodzieżyi ludzidorosłychna potrzebęograniczaniaprodukowanychprzeznasodpadów,ichsegregacjii odzyskusurowcówwtórnych.Więcejinformacji
na stroniewww.pkegliwice.pl.Tytułpochodziod redakcjiBIGSM„Luiza”.
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Jaka jest obecnie
możliwość
przekształcenia umowy
najmu w odrębną
własność
lokalu mieszkalnego?
Przekształcenie mieszkań zajmowanych na podstawie umowy najmu na mieszkania zajmowane
na podstawie prawa odrębnej własności reguluje
art. 48 ustawy z 15 XII 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 15 VII 2009 r. art. 48 ust. 3 został uznany za sprzeczny z art. 64 Konstytucji RP.
W związku ze zwróceniem się przez sądy w Katowicach i Gliwicach do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 48,
z uwagi na 3 wyroki sądów sprzecznych z Orzeczeniem Trybunału, sprawy o złożenie przez spółdzielnie oświadczeń woli o przekształcenie zostały zawieszone przez orzekające sądy.
W tej sytuacji przekształcenie umowy najmu
w odrębną własność jest możliwe wyłącznie poprzez jej przekształcenie w lokatorskie prawo
do lokalu za 5% aktualnej wartości rynkowej. (Podstawa prawna: art. 9 ustawy z 12 X 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, w związku z art. 6 ustawy z 27 II 2001 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością
przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa). W następnym etapie jest możliwe przekształcenie prawa lokatorskiego w odrębną własność lokalu
na podstawie art. 12 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
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REALIZACJA WNIOSKÓW
zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia
Członków GSM „Luiza” w Zabrzu w częściach,
w dniach 16-29.06.2010 r.
Dokończeniezestr.5

W czwartej części Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się 21.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych
na ul. Modrzewiowej pomiędzy nr 1 i 2 oraz wykonanie
zjazdu na wózki dziecięce na schodach w tym rejonie.
Głosowało: 22 za –22,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Odp.Dnia 17.08.2010r.GSM„Luiza”wystosowała
pismo do Urzędu Miasta w Zabrzu w ww. sprawie.
W dniu 08.09. br. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź
na ww. pismo następującej treści: „W odpowiedzi
na pismoz dnia 17.08.2010r.w sprawiewyznaczenia
przejściadlapieszychprzezul.Modrzewiową,Wydział
InfrastrukturyKomunalnejUrzęduMiejskiegow Zabrzuinformuje,żeniewidzisięzasadnościw wyznaczeniuprzejściadlapieszychprzezul.Modrzewiową
w rejoniebudynkównr 1-2.”
Podanie terminu docieplenia budynku przy ul. Pordzika 9 i 11 od strony południowej.
Głosowało: 20 za –20,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Pordzika 9-11 – (-36.522,78 – stan na dzień 31.07.2010 r.).
Odp.Brakśrodkówfinansowychna funduszuremontowym.
Sukcesywne przekazywanie środków finansowych
na poprawienie dróg, podjazdów usprawniających poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.
do głosowanianiedoszło
W piątej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 22.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Remont uszkodzonych nawierzchni asfaltowych parkingu przy ul. Kawika 24, 26, 28.
Głosowało: 31 za –25,przeciw–6,wstrzymałosię–0
Kawika 24-d – (-1.503 381,98 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Ka wi ka 26-b – (-944.108,32 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Kawika 28-d – (-1.289.408,09 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Zostałowystosowanepismodo UrzęduMiasta
do WydziałuInfrastrukturyw celunaprawyprzedmiotowejnawierzchni.
Wykonanie parkingu na 90 samochodów przy ul. Kawika, Pordzika
8

Głosowało: 24 za –4,przeciw–20,wstrzymałosię–0
Odp.Wniosekodrzucono.
Dokończenie oraz modernizacja klatki schodowej oraz
elewacji przy ul. Kawika 11.
Głosowało: 27 za –27,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Kawika 11 – (-19.085,70 – stan na dzień 31.07.2010 r.).
Odp.Wykonano.
Częstsze malowanie klatek schodowych w budynku
ze względu na zwiększoną dewastację związaną z użytkowaniem piwnic przez firmę hydrauliczną.
do głosowanianiedoszło
Obniżenie czynszu dla odrębnej własności tak by każdy kto chce mógł opłacić ubezpieczenie ścian.
do głosowanianiedoszło
W szóstej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 24.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Wymiana okien klatki schodowej oraz piwnicy przy ul.
Porzeczkowej 1. Wymiana drzwi wejściowych przy ul.
Porzeczkowej 1.
Głosowało: 22 za –22,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Po rzecz ko wa 1 – (-49.837,20 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Zamontowanie okapów nad oknami balkonowymi
na IV p. całego budynku (dot. Korczoka 57 i 59).
Głosowało: 26 za –26,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Korczoka 57-d – (-248.187,09 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Korczoka 59-d – (-243.983,14 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Ul. Korczoka 57 b – dotyczy zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Korczoka, Wyciska, Kawika.
Głosowało: 28 za –28,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Odp.Dnia 16.08.2010r.GSM„Luiza”wystosowała kol ejn e pis mo do Urzęd u Mias ta w Zab rzu
w ww. sprawie.W dniu 25.08.br.Spółdzielniaotrzymałaodpowiedźna ww. pismoo następującejtreści:
„W odp ow ied zi na pis mo znak GSM/L/TT
/3502/2010/KJz dnia 16.08.2010r.w sprawiebudowysygnalizacjiświetlnejna skrzyżowaniuulicKorBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 5 (50) 2010
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czokai Wyciskaw Zabrzu,informuję,iżzapotrzebowaniezabezpieczeniaśrodkówfinansowychna budowęsygnalizacjiświetlnejna skrzyżowaniuulicKorczoka/Kawika/Wyciskazgłoszonezostałoprzeztut.
Wydziałdo opracowywanychobecnieplanówpotrzeb
finansowychGminyna rokprzyszły.”
Wysypanie i utwardzenie placu za blokiem przy ul.
Korczoka 59 i 57.
Głosowało: 28 za –28,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Korczoka 57-d – (-248.187,09 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Korczoka 59-d – (-243.983,14 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Okresowe przeglądy przewodów gazowo-kominowych
we wszystkich zasobach GSM Luiza w godzinach dostępnych dla osób pracujących.
Głosowało: 29 za –29,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Odp.Harmonogramw trakcieopracowaniaido zaakceptowaniaprzezZarządorazRadęNadzorczą.
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Czereśniowej 6 wraz ze zmianą systemu ogrzewania.
Głosowało: 22 za –22,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Czereśniowa 6-a – (+15.339,11 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Kompleksowamodernizacjawrazz dociepleniem
i wymianąsystemuogrzewaniabędziemożliwapo uzyskaniuśrodkówfinansowychz bankui WFOŚiGW,jeżeliSpółdzielniabędzieposiadałaodpowiednieśrodki
na zabezpieczeniekredytu.
W siódmej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25.06.2010 r. w Rudzie Śl. członkowie zgłosili następujące wnioski:
Remont schodków nie nadających się do użytku oraz
ocieplenie budynku w związku z niską temp. wnętrza
w okresie zimowym. Dzielnica Wirek. Blok 17-17a.
Głosowało: 59 za –50,przeciw–0,wstrzymałosię–9
Pa de rew skie go 17-a – (+122.734,87 – stan
na dzień 31.07.2010 r.).
Odp.Na remontschodówterenowychzostałowystawionezlecenie.Termomodernizacjabudynkubędziemożliwapo uzyskaniuśrodkówfinansowychz bankui WFOŚiGW,jeżeliSpółdzielniabędzieposiadałaodpowiednieśrodkina zabezpieczeniekredytu.
Wyjaśnienie sprawy ocieplenia bloku na ul. Modrzewiowej – dlaczego spółdzielnia Skarbek wykonała
usługę za 90 tyś. zł, GSM Luiza za 350 tyś. zł. Prośba
o wyjaśnienie dla wszystkich członków.
Głosowało: 59 za –53,przeciw–0,wstrzymałosię–6
Odp.Różnicaw kosztachtermomodernizacjibudynkówjestspowodowanaróżnymzakresemprzeprowadzonychrobótna ww. nieruchomościachtj.innajestgrubośćdocieplenia,wykonanonowewymiennikikompaktowe.WykonanorównieżnowąinstalacjęelektrycznawyBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 5 (50) 2010
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miennikówc.o.,ocieplonostropodach,wykonanoremont
balkonów, wymieniono naświetla dachowe, stolarkę
okiennąw piwnicach,drzwiwejściowe.Wykonanotynkimozaikoweprzy wejściachi na cokołach.
Wymiana okien w klatce schodowej przy ul. Jankowskiego 12 i 12 B. Wymiana dachów nad wejściem do klatek schodowych (ul. Jankowskiego 12 i 12 B).
Głosowało: 59 za –51,przeciw–0,wstrzymałosię–8
Jankowskiego 12-a – (+179.016,80 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Stolarka okienna na klatkach schodowych
i daszkinad wejściamido klatekschodowychzostanąwymienionew trakcietermomodernizacjibudynku.Termomodernizacjabudynkubędziemożliwapo uzyskaniuśrodkówfinansowychz bankui WFOŚiGW,jeżeliSpółdzielniabędzieposiadałaodpowiednieśrodkina zabezpieczeniekredytu.
Ul. Bielszowicka i Piernikarczyka. Zamontować
na przyblokowych placach zabaw ławki dla osób opiekujących się bawiącymi dziećmi.
Zamontować ławki i kosze na śmieci przy klatkach schodowych bloków przy ul. Bielszowickiej i Piernikarczyka.
Wyremontować latarnie i uruchomić oświetlenie między blokami 98-96 przy ul. Bielszowickiej oświetlające także plac zabaw. Ogrodzić i zadaszyć miejsca ustawiania pojemników na śmieci przy blokach na ul.
Piernikarczyka i Bielszowickiej.
Zmienić usytuowanie pojemników na odpady wtórne
(dzwonów) stojących na trawniku między blokami 9395, przestawić w miejsce obok pojemnika na odzież używaną (Czerwony Krzyż).
Wyremontować chodniki do klatek schodowych.
Po przeprowadzonych pracach kanalizacyjnych i energetycznych - uzupełnić również zniszczone żywopłoty
(dotyczy bloku nr 93 przy ul. Bielszowickiej).
Głosowało: 59 za –51,przeciw–0,wstrzymałosię–8
Bielszowicka 93-d – (-1.190.181,51– stan na dzień
31.07.2010 r.),
Bielszowicka 95-c – (+155.155,08 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Bielszowicka 96-d – (-275.228,58 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Bielszowicka 98-d – (-201.234,15 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Piernikarczyka 2-c – (-211.240,27 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.W sprawiezmianyusytuowaniapojemnikówna odpadywtórne(dzwonów)stojących
na trawnikumiędzyblokami 93-95,Spółdzielniawystosowałapismodo UMi PUKRudaŚl.
Jeżeli odrzucono wniosek o wyrażenie zgody na zaciąganie kredytu na prowadzenie prac ociepleniowych budynków, to ile będzie wynosiła kwota ocieplenia po tym
odrzuceniu – wypisać tą kwotę w gablotce spółdzielni.
Głosowało: 58 za –52,przeciw–0,wstrzymałosię–6
Odp.W związkuz odrzuceniemwnioskuo wyrażenie
zgody na zaciąganie kredytu na prowadzenie prac
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ociepleniowych,każdanieruchomośćbędziemusiałaposiadać 100%wartościplanowanejinwestycjina funduszu remontowym i zgodę większości mieszkańców
na terminrozpoczęciaprac.W przeciwnymrazietaka
inwestycjaniebędziemożliwado zrealizowania.
W ósmej części Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się 28.06.2010 r. w Rudzie Śl. członkowie zgłosili następujące wnioski:
Lokatorzy zam. przy ul. Chroboka 1 i 3 proszą o wymianę drzwi wejściowych oraz wymianę okien na klatce schodowej, które mają 53 lata, drzwi i okna są spróchniałe i nie domykają się.
Głosowało: 49 za –35,przeciw–0,wstrzymałosię–14
Chroboka 1-3 – (- 5.081, 34 – stan na dzień 31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Lokatorzy przy ul. Chroboka 8, 41-711 Ruda Śląska.
Wymalowanie klatki schodowej.
Wymianę okien na klatce schodowej.
Naprawę chodnika, który zapada się w czasie deszczu.
Przewieszenie skrzynki na reklamy na zewnątrz budynku.
Naprawę zadaszenia przed drzwiami wejściowymi
przy ul. Chroboka 8.
Głosowało: 49 za –33,przeciw–0,wstrzymałosię–16
Chroboka 8-10 – (- 39.776,30 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniuodpowiednichśrodkówfinansowychna funduszuremontowym.Naprawachodnika,któryzapadasię
w czasiedeszczuzostałazgłoszonawykonawcy.
Mieszkańcy ul. Ks. Niedzieli 37 a, b, c, d domagają
się od Prezesa i administracji przeznaczenia środków
z płaconego przez nich funduszu remontowego na wykonanie następujących prac:
- ocieplenie budynku przy ul. Ks. Niedzieli,
- wymianę drzwi wejściowych i stolarki okiennej
na klatkach schodowych,
- podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania,
- utworzenie parkingu i generalny remont osiedlowej
drogi.
Głosowało: 49 za –30,przeciw–1,wstrzymałosię–18
Ks. Niedzieli 37-d – (+74.157,55 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Zgodn ie z pis mem GSM/L/T/3191/10/KE
z dn. 22.07.10r.rozwieszonymna tablicachinformacyjnychw klatkachschodowychna ww. nieruchomościprzewidywanyterminrealizacji 2011r.Termomodernizacja
budynkubędziemożliwapo uzyskaniuśrodkówfinansowychz bankui WFOŚiGW,jeżeliSpółdzielniabędzieposiadałaodpowiednieśrodkina zabezpieczeniekredytu.
Wykonać izolację zewnętrzną bloku przy ul. Równoległa 7.
Głosowało: 49 za –30,przeciw–1,wstrzymałosię–10
Rów no le gła 7 – (-217.653,80 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
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Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Wyjaśnienie różnic pomiarowych wykonywanych
przez firmę inwentaryzacyjną. Odpowiedzi udzielił
Prezes GSM „Luiza”
do głosowanianiedoszło
W dziewiątej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.06.2010 r. w Rudzie Śl. członkowie
zgłosili następujące wnioski:
Uporządkowanie kanalizacji deszczowej. Wykonanie
parkingu przy ul. Solidarności 28-30.
Głosowało: 21 za –21,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Solidarności 28 – (-18.146,53 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Solidarności 30 – (-15.191,77 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Ponowne wykonanie remontu dachu przy ul. Zamenhofa 2-2c i poprawienie docieplenia - przecieka. Nakryć przykrywą żeliwną gaiger przeciwdeszczowy ul. Zamenhofa 2c.
Głosowało: 21 za –21,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Zamenhofa 2-c – (+67.179,47 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Wystawionozleceniena położeniewierzchniej
warstwypapyi uzupełnieniepokrywgaigerów.
Poprawienie i prawidłowe osadzenie drzwi wejściowych oraz likwidacja lub poprawa luksferów- ul. Miodowa 15.
Głosowało: 22 za –11,przeciw–4,wstrzymałosię–7
Mio do wa 15 – (- 523.897,92 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Wykonano.
Wyłożyć plac przed blokiem 28 – 30 (ul. Solidarności)
kostką brukową. W budynku nr 30 wymienić zawór przewodu wodnego.
Głosowało: 21 za –10,przeciw–4,wstrzymałosię–7
Solidarności 28 – (-18.146,53 – stan na dzień
31.07.2010 r.),
Solidarności 30 – (-15.191,77 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać
po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych
na funduszuremontowym.
Kontrola bloku przy ul Zamenhofa 4.
- przeciekający dach,
- piony odprowadzające wodę z dachu,
- sprawdzić kominy wentylacyjne,
- nieocieplane piwnice,
- odchodzący styropian ze ściany,
- zagospodarowanie terenu Zamenhofa 4 a – b.
Głosowało: 21 za –21,przeciw–0,wstrzymałosię–0
Zamenhofa 4-c – (+54.410,85 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
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Odp.Wystawionozleceniena położeniewierzchniejwarstwypapy.Przewodywentylacyjnesprawne.Kontrolaprzewodów wentylacyjnych odbywa się przynajmniej raz
w roku.Odchodzącystyropianześcianynaprawiono.
Ul. Międzyblokowa 1. Wniosek:
- o przyspieszenie ocieplenia budynku,
- remont kominów i dachu,
- oświetlenie klatek schodowych na wyłączniki czasowe,
- poprawienie dojść do klatek schodowych, które są
zalewane,
- wyznaczenie osób, które będą zbierały podpisy
na docieplenie budynku.
Głosowało: 21 za –20,przeciw–1,wstrzymałosię–0
Międzyblokowa 1-d – (+302.381,50 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.Budynekbędziedocieplanyw pierwszejkolejnościpo zabezpieczeniuprzezSpółdzielnięodpowiednich
środkówfinansowych.Wystawionozleceniena remont
dachu,kominówi dojściado klatekschodowych.Wystawionorównieżzleceniena wykonaniewyłącznikówczasowychna klatkachschodowych.
Zamenhofa 4-4 c. Zabudować wyłączniki czasowe
na klatkach schodowych.
Głosowało: 21 za –20,przeciw–1,wstrzymałosię–0
Zamenhofa 4-c – (+54.410,85 – stan na dzień
31.07.2010 r.).
Odp.W trakcierealizacji.

www.gsmluiza.com.pl

„Przyjaciele” Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” nie dają o sobie zapomnieć.
W ostatnich dniach sierpnia 2010 r. Ruch Społeczny „Luiza” wystąpił do „starych Członków” Spółdzielni z listem otwartym, opublikowanym w gazecie Zabrzanie.pl nr 1/2010, w którym pod adresem
Zarządu i Rady Nadzorczej wysunięto szereg zarzutów o rzekomych nieprawidłowościach jakie dopuściły się podobno te organy w działalności Spółdzielni.

Polemiki
nie będzie
Władze GSM „Luiza” wielokrotnie już prezentowały swe stanowisko w najważniejszych dla spółdzielców sprawach, chociażby w ostatnim wydaniu
naszej gazety (Biuletyn Informacyjny nr 4, lipiec 2010 r.).
Niestety autorzy listu posługując się nieprawdziwymi i zmyślonymi informacjami po raz kolejny pozostają głusi na rzeczowe argumenty, co jednoznacznie świadczy o ich prawdziwych intencjach. W tej
sytuacji uznaliśmy, że jeżeli komuś zależy jedynie
na „taniej sensacji” to polemizować z nim nie warto.

internetowa naszej Spółdzielni. Jej
adres internetowy to:
www.gsmluiza.com.pl
Chcąc ułatwić, zwłaszcza starszym mieszkańcom naszej Spółdzielni, korzystanie z zawartych
„Luiza” w częściach, które odbyły na niej informacji podajemy krótki
się w czerwcu br. z dniem 1 sierp- instruktaż obsługi strony. Najpierw
nia br. została uruchomiona strona należy uruchomić przeglądarkę internetową i po wpisaniu adresu już
jesteśmy na naszej stronie. Po prawej stronie znajduje się zakładka
z trzema podstawowymi informacjami. Klikając „myszką” przycisk
Kontakt możemy zapoznać się ze
wszystkimi najważniejszymi spółdzielczymi adresami i telefonami.
Klikając „myszką” na Dokumenty
możemy bez wychodzenia z domu
pobrać wszystkie potrzebne nam dokumenty. Podobnie postępujemy
chcąc zajrzeć do spółdzielczego
Statutu, którego pełna wersja znajduje się na naszej stronie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich spółdzielców do korzystania ze
strony internetowej GSM „Luiza”.

Zapraszamy na stronę
internetową GSM „Luiza”
W ramach realizacji wniosków
zgłoszonych w czasie Walnego
Zgromadzenia Członków GSM
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INFORMATOR GSM „LUIZA”

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 32-278-67-13;
32-278-23-65; 508 091-553
➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00
➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38,
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:
wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 32 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622
➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46
(środa, piątek 13.00-14.00)
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556

Znaczenie wyrazów:

ISTOTNE TELEFONY:
➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

do przytraczania. 4. duchowieństwo. 5. ciężarek budowlańca. 6.
drzewo Filona. 7. „witaminy” dla
rośliny. 8. taniec jak grzyb. 13.
Borsiga lub Janek w Zabrzu. 14.
kawałek gruntu. 15. dusi alergika. 16. pokarm oseska. 17. początkujący w zawodzie. 19. ogłoszenie na słupie. 20. powoduje zapłon. 26. zajęcie, robota. 27. ciastko z kremem. 29. likier kminkowy. 30. polubowne załatwienie
sprawy. 31. zdrowa roślina. 32.
gaz kopalniany. 33. głos operowy. 37. gatunek tkaniny. 38. opowiadana na dobranoc. 39. karcz,
pniak. 41. okrzyk radości. 42.
lepsza od jedynki. 44. zębate koloru niebieskiego w herbie Zabrza. 45. lek przeciwbólowy.

Poziomo: 1. zawija do portu. 6.
jedno z osiedli w Zabrzu. 9. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ulicy Wolności 412. 10. zakręt rzeki. 11. jar, parów. 12. na skrzyżowaniu Mielżyńskie go, Bru no z al. Kor fan te go. 15. wojsko. 18. bitka w sosie. 21. świnie z lasu. 22. słowicze
śpiewy. 23. ulotka propagandowa. 24. dźwignia nożna. 25. element psiej tresury. 28. struś australijski. 32. szlachetny, ciężki, kolorowy. 34. nasze miasto. 35. rafy
koralowe. 36. ziemny lub stołowy. 37. wywołuje kichanie. 40.
waśń. 43. klamra budowlana. 46.
po Śląsku: święto. 47. dzielnica
Zabrza od 1951 roku. 48. rogoża
z bagien. 49. kwitnie tylko raz. 50. Literyz póldodatkowoponumeroostatni pokos.
wanychod 1do 20dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Pionowo: 2.... Nowy w Zabrzu
przy Placu Teatralnym. 3. paski
■
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Redaguje: Zespół.
Nakład 5700 egz.

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-271-19-13
➣ Policja: 997; 32-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 32-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;
32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-271-39-15
● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-248-60-57
➣ Policja: 997; 32-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 32-248-62-81
wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:
991; 32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 32-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-242-26-74

