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W GSM „LuiZa”

Wkrótce Walne Zgromadzenie
Członków w częściach

Dz

ięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w polskiej
spółdzielczościmieszkaniowejkażdy członek Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej„Luiza”maszeroki
wglądw jejsprawyorazmarealny
wpływna sposóbjejfunkcjonowania.SłużątemumiędzyinnymidoroczneWalneZgromadzeniaCzłonków w częściach, podczas których
przedstawianesąm.in.:sprawozdaniaz działalności:RadyNadzorczej
i ZarząduGSM„Luiza”w minionym roku. Zgodnie z przepisami
ustawowymiWZCzmusiodbyćsię
do 30czerwcadanegoroku.
ZapoznającuczestnikówWZCzze
sprawozdaniem finansowym GSM
„Luiza”za poprzednirok(wrazz opiniąbiegłegorewidentaz przeprowadzonegobadaniai sposobupodziału

nadwyżki bilansowej) uzyskują oni
pełnąinformacjęo kondycjifinansowo-ekonomicznejSpółdzielni.Wszelkiepytania,wątpliwościmożnazgłosić i wyjaśnić w trakcie swobodnej
dyskusjinad ww.dokumentami.
WażnączęściąWZCzjestzgłaszanieprzezzebranych,różnegorodzaju
wniosków – dotyczących głównie
warunkówzamieszkiwaniai ichpoprawy. Dyskusja ma jeden wspólny
cel–stałepodnoszeniekomfortuzamieszkiwaniaw zasobachGSM„Luiza” oraz sprawne, efektywne funkcjonowaniesłużbnaszejSpółdzielni.
Na str.3publikujemywykazrealizacji(stanna 31.03.2019r.)zgłoszonych
wnioskówpodczasWZCzw częściach
w 2018r.Wśródwnioskówz WZCz,
Dokończenie na str. 2

Wkrótce Walne Zgromadzenie
Członków w częściach
Dokończenie ze str. 1

wciążpowtarzającymsięwątkiem jest
problem uciepłowienia zasobów
GSM „Luiza” położonych w centrumZabrza(ulice:Gen.deGaulle’a, 3Maja,Krasińskiego,Goethego, Buchenwaldczyków). Bez
systemowych rozwiązań proekologicznych(walkizesmogiem)deklarowanych przez władze różnego
szczebla–tentematdalejbędziepozostawałw…„blokachstartowych”.
Pewnym„światełkiemw tunelu”jest
udaneprzedsięwzięciedotyczącetermomodernizacji(wrazzezmianąsystemugrzewczegona c.o.)budynkunaszej Spółdzielni w Zabrzu, przy ul.

Mikulczyckiej 4–4a.Szerzejpiszemy
o tymna str.6.
Kolejnymbudynkiemktóryzostanie
uciepłowniony(wrazz jegodociepleniem) jest budynek położony w centrumZabrza,przy ul. 1Maja 26-32.Zakres planowanych prac jest zbliżony
do tychprzeprowadzonychw budynku
przy ul.Mikulczyckiej 4-4a.
Z terenuRudyŚląskiej,tematem
wciążczekającymna pozytywnyfinałsąnieruchomościprzy ul.Chroboka.Apelujemyzatemdo Urzędu
Miejskiegow RudzieŚląskieji firmy„WĘGLOKOKS”o rychłezakończenieprowadzonychod dłuższego czasu negocjacji w sprawie
realizacjinitkiciepłowniczej.

KoMuniKat
Informujemy,żena stronieinternetowejGSM„Luiza”www.gsmluiza.com.pl w zakładce: INFORMACJEBIEŻĄCEzostałzamieszczonyHarmonogramodbiorugabarytów z boksów śmietnikowych
w 2019r.
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Niedawno zakończyło się badaniesprawozdaniafinansowego
GSM „Luiza” za 2018 r., które
przeprowadziłniezależnybiegły
rewidentz ŚląskiejFirmyAuditingu i Doradztwa „AUDIT”
Spółkaz o.o.w Katowicach.
Na ww.Sprawozdaniefinansoweskładasię:
❖ bilanssporządzonyna dzień 31
grudnia 2018r.,którypo stronie
aktywów i pasywów wykazuje
sumę: 63 353 569,07 zł.

nie karmić szczurów!
Szczurytojednez najbardziejinteligentnych zwierzątek, które towarzyszą ludzkim siedliskom niemal
od zaraniadziejów.Sązdolnedo przeżycianawetw najtrudniejszychwarunkach,Nigdyjednakniecieszyłysię
sympatiączłowieka,międzyinnymi
dlatego,żesąnosicielamigroźnych
chorób. Ponadtow sytuacjizagrożeniapotrafiąnawetzaatakować.Do ludzi przyciąga je jedno – jedzenie,
a właściwieróżnegorodzajuresztki,
któreczłowiekniefrasobliwiepozostawiapo sobiei…wokółsiebie.
Niedawno do naszej Spółdzielni
dotarłysygnałyod mieszkańców,iż
przy niektórychblokachmieszkalnych
pojawiły się owe gryzonie w biały
dzieńi tonawetw sporejgromadzie.
Skądsięonetamwzięły?Okazujesię,

Wyniki badania
sprawozdania
ﬁnansowego
za rok 2018
GSM „Luiza”

że przyciągają je resztki jedzenia
wyrzucanego…z okienprzezniektórychmieszkańców!Częstodziejesiętak,żemieszkańcyczyniąto
w dobrejwierze–chcątylkodokarmićptaki.Szczurpotrafijednakwywęszyć zapach ludzkiego jedzenia
nawet z kilkuset metrów. Dlatego
szybkozbiegająsięonew określone
miejsca z całej okolicy. Mało kto
wie,żeszczurykopiątakżeznaczne
ilościpodziemnychkorytarzy,copowodujezapadaniesięsporychpołaci
terenów.
NaszaSpółdzielniasystematycznie
prowadzidziałaniaderatyzacyjnewykładającw piwnicach,na strychachitp.
trutkęna tegryzonie.Walkaz ichwystępowaniemjestjednakbardzotrudna – w zasadzie skutkuje ona tylko
ograniczeniempopulacjitychszybko
rozmnażającychsięgryzoni.Dlatego
apelujemydo mieszkańcównaszych
zasobów:
NIE UŁATWIAJM Y ŻYC IA
SZCZUROM.WSZELKIEODPADKI
ŻYWNOŚCIOWE WRZUCAJMY
DOPOJEMNIKÓWNAŚMIECI
Wszyscychcemymieszkaćw higienicznych i bezpiecznych warunkach.A o tomusimyzadbaćprzede
wszystkimmysami.

❖ rachunekzyskówi stratza rok
obrotowyod 1stycznia 2018r.
do 31grudnia 2018r.,wykazujący zysk netto w wysokości: 2 294 645,76 zł.
❖ zestawienie zmian w kapitale
własnymza rokobrotowyod 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększeniekapitałuwłasnegoo kwotę: 1 310 375,53 zł.
❖ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.wykazującyzwiększenie stanu środków pieniężnycho kwotę: 3 962 224,52 zł.
Informacjadodatkowazawierającawprowadzeniedo sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacjei objaśnienia.
Z informacjizawartychw SprawozdaniufinansowymGSM„Luiza”za 2018r.wynika,żesytuacja
finansowo-ekonomiczna naszej
Spółdzielnijestprawidłowa.
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Wykaz wniosków zgłoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”
w częściach w dniach 21, 22, 24, 25, 28, 29 maja
oraz 4, 5, 7 czerwca 2018 r.
Stan realizacji wniosków na dzień 31 marzec 2019 r.
Członkowie GSM „Luiza” na poszczególnych częściachWZCzzgłosilinastępującewnioski:
PIeRWSZACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członka zamieszkałego w Zabrzu, przy ul. Gen de
Gaulle’a 2.W imieniu mieszkańców ul. Gen. de Gaulle’a 210 ponownie zgłaszamy prośbę o wyrównanie podwórka
tłuczniem o granulacji 10-15 mm wraz z uwałowaniem, aby
woda opadów deszczowych nie spłukiwała podłoża do jedynej studzienki, która jest ciągle zatykana spływającym
piaskiem.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul. 3-goMaja 35-37a.Czy jest ktoś z Zarządu GSM „Luiza”, który może powiadomić mieszkańców budynków nr 35, 35a, 37 i 37a
kiedy mieszkania ww. budynków będą podłączone do nitki ciepłowniczej. W którym roku przypuszczalnie można się
spodziewać tych robót. Wg Biuletynów Informacyjnych
sprawa toczy się od 2014 r. [...] informację z Biuletynów
Nr 1 i 2 z 2018 roku znamy ale nie ma w nich terminów.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Gen.deGaulle’a 30.Składam wniosek o wymianę drzwi wejściowych z ulicy i z placu. Wniosek jest składany od kilku lat. Lokatorzy
płacą fundusz remontowy. W odpowiedzi „słyszymy” – nie
ma środków na funduszu remontowym. W związku z tym nasuwa się pytanie co się dzieje z tymi pieniędzmi? Ulica de
Gaulle’a jest jedną z ważniejszych ulic naszego miasta więc
zasługuje na godny wygląd. Na jakim etapie znajdują się prace związane z podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania budynków zakwalifikowanych do podłączenia?
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
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 parBIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR 1 (85) 2019
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kowały osoby obce, niezameldowane na posesji. 4. Wymiana domofonu w klatce budynku nr 14.
Odp. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegoprzy w Zabrzu,ul.Gen.de
Gaulle’a 16.Zgłaszam prośbę o wymianę drzwi piwnicznych od podwórka z samozamykaczem. Aktualnie są powybijane szyby z powodu przeciągu, są nieszczelne.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Buchenwaldczyków 20a. 1. Ocieplenie budynku 20a – kiedy? 2.
Kiedy budynek będzie podłączony do nitki ciepłowniczej?
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
DRUGACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, przy ul.
Chroboka 10.Wykonać instalację c. o. oraz docieplić budynek przy ul. Chroboka 8 i 10. Wszyscy lokatorzy wyrażają zgodę na wyżej wymienioną inwestycję.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
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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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Ks.
Niedzieli 59.Zabudować ogrodzenie śmietnika pomiędzy
budynkami Ks. Niedzieli 59-61.
Odp. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Kokota 145.Usunięcie szkód górniczych między blokami w Rudzie Śl, ul. Kokota i ul. Równoległa (usunięcie zalewiska).

Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 7
członka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, przy ul.
Sportowców 14.My mieszkańcy Rudy Śl. przy ul. Sportowców 14 zwracamy się z prośbą do Zarządu Spółdzielni o usunięcie nierówności przy wyjeździe z posesji na ulicę Sportowców 14. Od 2 lat już interweniowałem w Zarządzie ale
bez efektów. Chodzi o duże nierówności przy wyjeździe na ul.
Sportowców, które powodują uszkodzenie wyjeżdżających
z posesji samochodów osobowych, powodując szkody.
Prosimy o załatwienie prośby. O przysłaniu komisji (wizja
lokalna) proszę mnie powiadomić telefonicznie.
Odp.:Wymienionewewnioskupracezostaływykonane.
TRZeCIACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członkówzamieszkałychw Zabrzu,przy ul.Kawika 24.
W związku z coraz częstszym pojawianiem się tabliczek z zakazem wyprowadzania psów w parkach czy na placach zabaw, powinno się poinformować mieszkańców, np. wywieszając informację na klatkach schodowych, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ „Ogranicza prawa właścicieli
psów”.Terenytakieprzeznaczonesądo wspólnegoużytkowania. W zamian wnioskuję o postawienie tabliczek typu „posprzątaj po swoim psie” oraz konieczności ustawienia od-

Remont dachu budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Korczoka 56-56a

Malowanie klatek schodowych w budynku GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Pordzika 1-11
4

Wykonane zadaszenia balkonów nad IV p. w budynku przy ul.
Kawika 9 w Zabrzu
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powiednich koszy przy trawnikach. Niejednokrotnie z woreczkiem w ręce musiałam przespacerować pół osiedla. Takie posunięcie będzie na pewno skutkować wyrozumiałością ze strony miłośników trawników oraz miłośników psów.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Kawika 26.
Dotyczy – wprowadzenia jednego kierunku ruchu wzdłuż
bloku przy ul. Kawika 26-26b w Zabrzu. Proszę o pismo
ponaglające UM w Zabrzu w sprawie jw. powołując się
na odpowiedź MZDiJ z dnia 19.09.2017 r. uznający wniosek za zasadny i miał być zrealizowany do końca I kwartału 2018 r.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.

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 Zaborze-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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
CZWARTACZĘŚćWZCz:

Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Pordzika 7.
Wnioskuję o jak najszybsze ocieplenie budynku przy ul. Pordzika 1-7 oraz malowanie klatki schodowej.
Odp.: Ocieplenie budynku zostanie wykonane najszybciejjaktylkobędzietomożliwew ramachpozyskanychkredytówfinansowych.Natomiastmalowanieklatkischodowejjestnaukończeniu.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Pordzika 7.
Wnioskuję o docieplenie budynku.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 5
członka zamieszkałego w Zabrzu, przy ul. Pordzika 19. 1. Dotyczy zabudowy śmietnika przy ul. Dz. Rodła 2.
Dotyczy chodnika przy ul. Pordzika w stronę Karczewskiego.
Odp. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 6
członka zamieszkałego w 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 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.Malowanieklatkischodowejzostałowykonane.
Ad.pkt. 3.Ociepleniebudynkuzostaniewykonanenajszybciejjaktylkobędzietomożliwew ramachpozyskanychśrodkówfinansowych–kredytów.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 1 (85) 2019
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Wnioseknr 1
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Korczoka 61.W roku 2017 ja i inni mieszkańcy bloku na trawniku od strony balkonowej zorganizowaliśmy klomb z różnymi roślinami ozdobnymi (kwiaty, krzewy i inne). Dbamy
o to i również w tym roku. Sukcesywnie dokładając coraz
więcej roślin ozdobnych. W związku z tym czy jest możliwe zabudowanie z funduszy Spółdzielni „Luiza” 2 ławek
przylegających do tego klombu w celu spędzenia czasu
mieszkańców w bezpośrednim kontakcie z ww. klombem.
PS. Jestem wyrazicielem woli również innych członków
Spółdzielni „Luiza” mieszkających w tym budynku lecz nieobecnych dzisiaj na Walnym Zgromadzeniu.
Odp. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Agrestowej 5.Ze względu na bardzo słabe ciśnienie wody (czasami brak możliwości korzystania z pralki oraz piecyka gazowego) bardzo proszę o wymianę pionów wodnych.
Obecne ulegają częstym awariom. Są one od ponad 50 lat.
Odp.:Na wymienionewewnioskupracezostałowystawionezlecenienawykonaniepracwymienionychwewniosku.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.

Dokończenie na str. 8
5

termomodernizacja budynku
przy ul. Mikulczyckiej 4-4a

N

iedawno(po przerwiezimowej)zostaływznowionepracetermomodernizacyjnebudynkuGSM„Luiza”(dwie
klatkischodowe)przy ul.Mikulczyckiej 4–4aw Zabrzupolegającena dociepleniuzewnętrznychścianpiwnicbudynku
orazstropustrychu.Głównepracetermomodernizacyjnerozpoczętejeszczew listopadzieubiegłegoroku,zostałyukończoneprzed szczytemsezonugrzewczego.
W ramachprowadzonychrobótzostałowykonanepodłączeniebudynkudo instalacjicentralnegoogrzewaniai ciepłej wody użytkowej (ciepło z dala czynne) wymieniono
oknana strychui w piwnicachorazgłównerurykanalizacyjnei wodne.Założonezostałonoweorynnowaniei ruryspustowebudynku.W następnychtygodniachbędzieuporządkowane otoczenie budynku. GSM „Luiza” niedawno
uzyskałapozwoleniena przebudowęw ww.budynkuwewnętrznejinstalacjigazowej.
Wartopodkreślić,żewynikuprzeprowadzonejtermomodernizacji, zlikwidowano 11 pieców węglowych (kaflowych i kuchennych) 5 kotłów opalanych paliwem stałym, 2 kotły opalane gazem ziemnym, 1 podgrzewacz
gazowy ciepłej wody użytkowej oraz 12 pojemnościowychelektrycznychpodgrzewaczyciepłejwodyużytkowej–coprzyczyniłosiędo obniżeniaemisjiszkodliwych
gazóww Zabrzu.

NiedawnouruchomionypunktkasowyBankowejAgencji„MONETIA”w RudzieŚląskiej,przy ul.Kokota 140
6
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e-Kartoteka nie zastępuje przyjęć interesantów
W wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego nr 2
(78)z czerwca 2017r.na str. 11informowaliśmyo uruchomieniuprzeznasząSpółdzielnięna okrespróbnyusługi pod nazwą: E-Kartoteka. Poszczególni mieszkańcy
otrzymaliprzypisanydo nichodpowiedniLogini Hasło.
Do E-Kartoteki logujemy się wpisując w przeglądarce
internetowej:e-kartoteka.plPoczątkowomożnabyłouzyskaćinformacjew okienkach:ROZRACHUNKIi WYKAZOPŁATMIESIĘCZNYCH.
Ponieważtaformadostępudo informacjispotkałasię
z dużymzainteresowaniemmieszkańcównaszychzasobów–zostałaonawprowadzonanietylkona stałealei poszerzonao nowefunkcjetj.:TablicaOgłoszeńorazOgłoszeniaMieszkańców.Taostatniafunkcja,jaksamanazwa
mówi,masłużyćmieszkańcomnaszychzasobówchcącychnieodpłatniezamieścićw E-Kartotecedrobneogłoszenia, zwykle dotyczące kupna – sprzedaży, zamiany
różnychpotrzebnychlubzbędnychrzeczy.Niestetyzakładkatazostaławykorzystanaw innysposóbprzezużytkowników,poprzezzamieszczaniew niej,głównieróżnegorodzaju,żalii pretensjipod adresemGSM„Luiza”oraz
ich służb.Abstrahując od tego czy są one słuszne czy
nie–zakładkatanietemumasłużyć.

Jeśliktośmaproblemy,pytaniai wątpliwościzwiązanez warunkamizamieszkiwaniaw zasobachGSM
„Luiza”prosimyo ichzgłaszaniedo DziałuTechnicznego:
❖ Rejon I w Zabrzu,ul.Jałowcowa 20;tel. 32 271 18 94
❖ Rejon II w Rudzie Śląskiej, ul. Bielszowicka 98;
tel. 32 240 11 97
Zgłoszenia te są rejestrowane i można sprawdzić
stanichrealizacji.

PaMiĘtaJ - CZaD ZaBiJa



Podstępnie i bezboleśnie! 

Mimo, że minęło zaledwie kilka
miesięcy 2019rokutoodnotowaliśmy liczne przypadki podtrucia
tlenkiemwęgla.Miałyonemiejsce
między innymi w zasobach naszej
Spółdzielni: w Rudzie Śląskiej
przy ul. energetyków 10a oraz
w Zabrzuprzy ul.Olchowej9,ul.
Kawika 28d,ul.Leszczynowa 4,ul.
Wolności 357,ul.Korczoka 57a,ul.
Lompy 32, ul. Korczoka 61b, ul.
Krasińskiego 30,ul.3-goMaja 35,
ul.Szymanowskiego 4a.Abyzapo-

biec kolejnym podtruciom GSM
,,Luiza”przypominao elementarnych,zasadachbezpieczeństwa:
Należy doprowadzać powietrze
do mieszkania poprzez uchylenie
oknaw czasiekorzystaniaz gazowego piecyka kąpielowego. Funkcja
mikrowentylacjiw rozszczelnieniu
oknajestniewystarczająca!!!
Informujemy,żeodpowiedniailość
stałego napływupowietrzado mieszkania jest niezbędna do zachowania
prawidłowegociąguw kanalespalinowym.
Nawiewanie powietrza z kratki
wentylacyjnejdo wnętrzamieszkania, czyli odwrócenie ciągu, jest
pierwszymsygnałembrakudoprowadzeniaodpowiedniejilościpowietrza
do mieszkania.
Należyzainstalowaćczujniktlenku węgla w pomieszczeniu z gazowym piecykiem kąpielowym lub
w pomieszczeniu z węglowym piecemkaflowym(patrzfotowyżej).
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Należywzywaćkominiarzado regularnegoczyszczeniakomina: 4razy od pieca centralnego ogrzewania
i 2razy od piecówkaflowych–w ciągusezonugrzewczego.
GSM ,,Luiza” przypomina o corocznej konieczności wykonania
przeglądu gazowego piecyka
do podgrzewaniaciepłejwodyprzez
autoryzowanyserwiswrazz otrzymaniem pisemnego zezwolenia na
użytkowanie urządzenia, który to
dokument należy niezwłocznie dostarczyćdo GSM„Luiza”.
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Dokończenie ze str. 5

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
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Korczoka 83.
Proszę o wykonanie parkingu samochodowego dla bloku i jego lokatorów zamieszkujących przy ul. Korczoka 83 (parking należy wykonać przy bloku na ulicy Korczoka 85). Zaznaczam, iż koszt tego parkingu nie obciąży znacznie (finansowo) Spółdzielnię „Luiza”. W chwili obecnej stawiamy tam
samochody, lecz znajdują się tam pagórki, wzniesienia i doły. Proszę się pochylić nad tym wnioskiem.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
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.
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Ad.pkt. 2.Montażkolcówna dachuzostałwykonany.
Ad.pkt. 3.Gniazdozostałousuniętei miejscezabezpieczonoprzed 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.Wymienionewewnioskupracebędziemożnawykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna konciefunduszuremontowegooraz
po uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 3.Wystosowanokolejnepismodo UrzęduMiastaw Zabrzuz prośbąo potwierdzeniewcześniejszychdeklaracjiwyrównaniachodnika.
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 9
członka zamieszkałego w Zabrzu, przy ul. Wolności 359. 1. Przeznaczyć cały zysk, 500 tys. zł. na obniżenie stawki czynszowej dla mieszkańców w zasobach GSM
„Luiza”. 2. Pociągnięcie nitki ciepłowniczej dla budynku
nr 359-361.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 10
członka zamieszkałego w Zabrzu, przy ul. Wolności 426. 1. Rewitalizacja terenu obok budynku Wolności 426
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.Przy remonciepodwórkastanowiskośmietnikowe zostanie wydzielone. Spółdzielnia zwróciła się
do UrzęduMiastaw Zabrzuo ustawieniepojemnikówsegregacyjnycho większejpojemności.
Ad.pkt. 3.Remontpodwórkazostanierozpoczęty23
kwietnia2019roku.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR 1 (85) 2019
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Ad.pkt. 4.Pracedotyczącebalkonuzostaływykonane.
Ad.pkt. 5.Czyszczeniei naprawarynienzostaływykonane.
Ad.pkt. 6.Wywieszonoogłoszeniena klatceschodowej
do wszystkich mieszkańców o niedokarmianie gołębi
wokółbudynku.
SZóSTACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Bielszowickiej 91-95.Ul. Bielszowicka 91-95 wniosek o ogrodzenie kubłów na odpady umieszczonych przy blokach.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Bielszowickiej 96. 1. Chciałbym się dowiedzieć ile Spółdzielnia płaci odsetek od zaciągniętych kredytów, 2. W jakim
banku bierze kredyty.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Bielszowickiej 95. 1. Wykonać orynnowanie lub innego rodzaju zabezpieczenia, by w czasie opadów deszczu, balkony
z górnych kondygnacji nie zalewały balkonów z dolnych
kondygnacji (powoduje to niszczenie elewacji i nie tylko. 2.
Przeprowadzić deratyzację szczurów przez zagazowanie
nor przed blokiem przy ul. Bielszowickiej 95 od strony balkonów. Dotychczasowe wykładanie trutki przez kolejne 4
lata nie dało żadnego efektu.
Odp.:Ad.pkt. 1. Wymienionewewnioskupracebędzie
możnawykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodków
finansowych na koncie funduszu remontowego oraz
po uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 2.Deratyzacjaprzeprowadzonazostałaprzezspecjalistycznąfirmęzewnętrzną.Obecniederatyzacjajest
prowadzonaprewencyjniew ramachmiejskiejakcjiodszczurzania.Gazowaniew deratyzacjijestzabronione.

Na wniosek mieszkańców, został na nowo wyprofilowany przez
miasto chodnik wzdłuż ul. Czereśniowej w Zabrzu
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR 1 (85) 2019
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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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 2
członka zamieszkałego w Zabrzu, przy ul. Kossaka 11. 1. Mam liczniki na wodę a narzucają mi ryczałt. Jakie są konsekwencje nie płacenia za nie zużytą wodę bo
za nią nie płacę. 2. Klatka schodowa była 18 lat nie malowana. Administracja Spółdzielni wytłumaczyła się, że sąsiad ma minus (nie płaci za czynsz).
Odp.: Ad.pkt. 1.Patrz:BiuletynInformacyjnyGSM
„Luiza”nr 3(83)wrzesień 2018r.str. 2.:Komunikat
o nowychzasadachrozliczaniazużytejwody.
Ad.pkt. 2Klatkaschodowabędziepomalowanaw 2019
roku.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Leszczynowej 7.Ponownie wnioskuję o wykonanie miejsc parkingowych u zbiegu ulic: Leszczynowej, Kawika, Pordzika
i Karczewskiego.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Leszczynowej 7.Proszę (ponownie) o utwardzenie terenu pomiędzy blokiem przy ul. Leszczynowej 7 a śmietnikiem – sklepikiem (aby podczas ulewy ziemia i piach nie były zmywane na chodnik i ulicę).
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.

Nowa zatoka śmietnikowa przy ul. Leszczynowej 7b w Zabrzu
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Wnioseknr 5
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Leszczynowej 29.Zrobić zamykany nowy śmietnik, przy ul. Leszczynowej 27-29.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.P.Skargi 10.
Kolejny raz składam wniosek o remont dachu i postawienie nowych kominów na ul. P. Skargi 10.
Odp.:Wniosekmożezostaćrozpatrzonypo zaciągnięciuczęścikredytuprzezmieszkańców.Spółdzielniazwróciłasiędo bankuo przeprowadzeniesymulacjizaciągnięciakredytu.Bankprzedstawiłkorzystnądlamieszkańców
symulacjękredytową.Jednakdo końcamarcabieżącego
roku,mieszkańcynieudzieliliżadnejkonkretnejodpowiedzina propozycjebanku.
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. Leszczynowej 4b
oraz przed klatkami 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.Wymienionewewnioskupraceremontoweklatkischodowejbędziemożnawykonaćpo zgromadzeniuodpowiednichśrodkówfinansowychna koncie
funduszuremontowegoorazpo uzyskaniuzgodywiększościmieszkańcówww.nieruchomości.
Ad.pkt. 2.Terenna którymjestpołożonyparking,przy ul.
Modrzewiowej,nienależydo GSM„Luiza”.
Ad.pkt. 3.GSM„Luiza”zwróciłasięz pismemdo Urzędu
Miastaw Zabrzuo naprawęww.schodów.W związkubrakiem
odpowiedzi,Spółdzielniaw marcubr.wysłałakolejnymonit.
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.
Ad.pkt. 8.Remontschodówprzed klatkąschodową
w budynkuprzy ul.Leszczynowej 4bzostałwykonany.
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óSMACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Kalinowej 13. 1. Wystosować pismo do odpowiedniego wydziału UM w Zabrzu o wyznaczenie nowe owych).
Odp. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Kalinowej 13. Wy ko nać na pra wę za pad nię te go chod ni ka
przed klatką (po opadach deszczu zbiera się woda) i tworzy rozlewisko.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 3
członkazamieszkałegow Zabrzu,przy ul.Modrzewiowej 4.Wnosimy o wycięcie suchych drzew przy ul. Modrzewiowej.
Odp.: GSM„Luiza”zwróciłasiędo UrzęduMiastaw Zabrzuo wycięciesuchychdrzeww pasiedrogowym.W odpowiedziUMZabrzepoinformował,żezostanąonewyciętew okresiejesienno-zimowym.Do końcamarcabr.niezostałyonewycięte.Dlategozostałwysłanykolejnymonitw ww.sprawie.
DZIeWIąTACZĘŚćWZCz:
Wnioseknr 1
członka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, przy ul.
Miodowej 15. 1. Prosimy o wyremontowanie, ewentualnie wymianę ławki przed blokiem. 2. Wymienić kafelki
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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)
z grudnia 2018r.
Wnioseknr 2
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Zamenhofa 2.Zwracam się z wnioskiem o wycięcie drzewa
przy ul. Zamenhofa 2c, wymianę domofonów na kodowe,
wstawienie, zamykanych na klucz, drzwi do piwnicy.
Odp.:PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 3
(83)z września 2018r.
Wnioseknr 3
członka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, przy ul.
energetyków 10.Proszę o wymianę rur wodnych w piwnicy. Rury są w bardzo złym stanie i przeciekają. Rury są
naprawiane przez nakładanie obejmek gumowych.
Odp.:Wystawionozleceniena wykonaniepracwymienionychwewniosku.Będąonezrealizowane w II kw.br.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 1 (85) 2019
●

WYKaZ WnioSKÓW ZGŁoSZonYCH PoDCZaS...
Wnioseknr 4
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.energetyków 10.
Proszę o przycięcie drzew – brzozy ze względu na ich wysokość.
Odp.:Wymienionewewnioskupracebędąwykonanew II kw.br.
Wnioseknr 5
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,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. PatrzBiuletynInformacyjnyGSM„Luiza”nr 4(84)z grudnia 2018r.
Wnioseknr 6
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.energetyków 21.
Wnioskuję o wycięcie drzew posadzonych w nieprzepisowej odległości
od ścian budynku.
Odp.: Patrz Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” nr 3 (83) z września 2018r.
Wnioseknr 7
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.energetyków 21.
Wnioskuję o przeniesienie bezpiecznika elektrycznego dotyczącego oświetlenia klatki schodowej i domofonu z klatki 21a do klatki 21b oraz wykonać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych, tak jak wykonano w klatce 21a.
Odp.: Patrz Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” nr 3 (83) z września 2018r.
Wnioseknr 8
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.energetyków 21.
Ponownie wnioskuję aby organizować zebrania sprawozdawcze i wyborcze na przemian raz w Bielszowicach i raz w Halembie.
Odp.: Patrz Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” nr 3 (83) z września 2018r.
Wnioseknr 9
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.energetyków 21.
Wnioskuję o wymianę lub odpowiedni remont domofonu, który bardzo często jest niesprawny.
Odp.: Patrz Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” nr 3 (83) z września 2018r.
Wnioseknr 10
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.energetyków 21.
Wnioskuję o zaplanowanie wymiany rur doprowadzających wodę do mieszkań, ponieważ przy równoczesnym korzystaniu przez kilku lokatorów z wody, ciśnienie jest znikome.
Odp.: Patrz Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” nr 3 (83) z września 2018r.
Wnioseknr 11
członkazamieszkałegow RudzieŚląskiej,przy ul.Zamenhofa 2.Proszę GSM „Luiza” o wycięcie drzewa, które rośnie przy ul. Zamenhofa 2c.
Korona drzewa jest bardzo rozłożysta i już podchodzą gałęzie do elewacji uszkadzając ją. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Odp.: Patrz Biuletyn Informacyjny GSM „Luiza” nr 3 (83) z września 2018r.
■
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 1 (85) 2019
●

Kontynuujemynasząrubrykępt.
„Radcaprawnyodpowiada”.
Przypominamy,żezamieszczamy
w niejodpowiedzina pytaniazadawane tylko przez członków Spółdzielnii najemcówlokalimieszkalnychGSM„Luiza”.Odpowiedzisą
udzielane na pytania dotyczące
kwestiiprawnych,związanychwyłącznie ze sprawami naszej Spółdzielni.
Pytania można zadawać telefoniczniedzwoniącna numertelefonu 32 278-67-12 wewn. 47 i 48
w każdypiątekw godz. 10.00-12.00.

Co można
odgrodzić
i na jakich
warunkach?
Czy posiadacz prawa odrębnej
własności i udziału w GSM „Luiza”
może odgrodzić część nieruchomości
na ogródek przydomowy lub na stałe miejsce postojowe swojego samochodu?
Niewątpliwie posiadacz udziału
we współwłasności nieruchomości
posiadaw określonejczęściprawo
do gruntuorazjestonwspółwłaścicielemnieruchomościw częściproporcjonalnejdo udziału.
Kwestię sformułowaną w pytaniu
należyrozstrzygnąćna gruncieprzepisów Kodeksu Cywilnego, regulującychzagadnieniezarządzanianieruchomościąwspólnąorazna podstawie
zapisówStatutuSpółdzielni.
Mamyw tymprzypadkudo czynienia ze współwłasnością łączną
w rozumieniuart. 196§1Kodeksu
Cywilnego.Do rozporządzaniarzeczą wspólną potrzebna jest zgoda
wszystkichwspółwłaścicieli(podstawaprawna–art. 196KC).
Współwłaściciel musi sam uzyskaćzgodępozostałychwspółwłaścicieli–bezuzyskaniatakiejzgody, Spółdzielnia nie może podjąć
żadnychdziałań.
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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,ul.Floriana9/4,
poniedziałek-piątek:10.00-16.00
RudaŚląska,ul.Kokota140,
poniedziałek-piątek:9.00-16.30
RudaŚląska–Halemba,ul.Solidarności 22
poniedziałek:7.45-16.30,
wtorek-czwartek: 7.45-15.30,
piątki:7.00-15.00.
Ważnenumerytelefonów:
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. papuga czubata. 6.
owocz mlekiem. 9.naszaGórnicza
SpółdzielniaMieszkaniowa. 10.ciuchcia. 11.lisz pustyni. 12.rybkaakwariowa. 15. rzeczy podróżnego. 18.
muzaastronomii. 21.pustyniaw Namibiiw Afryce. 22.ramiona. 23.dziełospoddłuta. 24.linyżeglarskie. 25.
rozgłos. 28.lirastarogrecka. 32.w benzynie. 34.chorągiew. 35.łączymiejscowości. 36.fruwają. 37.biadolenie,
żale. 40.teoriamoralności. 43.chlorow iec. 46. włam yw acz dżent elmen. 47.późnybarok. 48.zespółfachowców. 49.podwodnymonter. 50.
rodzajceramiki.
Pionowo: 2.niekatoda. 3.siostra
Balladyny. 4.zniżkaw opłacie. 5.sys-

temrozgrywek. 6.młotz babą. 7.normaetyczna. 8.odłamreligijny. 13.niejedenpublikowanyw naszymBiuletynieInformacyjnym. 14.„Spółdzielcypytająradcaprawnyodpowiada”
w naszej gazetce. 15. berbeć. 16.
w Parku Dubiela. 17. okres zbioru
zbóż. 19.nowyw zawodzie. 20.przyprawakorzenna. 26.rajzer. 27.przesuwaobłokipo niebie. 29.krajświętychkrów. 30.miłostki. 31.kwitnietylkoraz. 32.duplikat. 33.ładnagdyzielonana łące. 37.pokójgościnny. 38.
znajomyWolta. 39.przedsionek. 41.
winowęgierskie. 42.oprzędjedwabnika. 44.tercet. 45.przypadek.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie
krzyżówki.

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

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

