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W GSM ,,Luiza”

Pra wa i obo wiąz ki
człon ków oraz na jem ców

Każ da ze spół dzielń, tak że GSM
„Lu iza”, po sia da swój sta tut, któ ry
uchwa la naj wyż sza wła dza w Spół dziel -
ni ja kim jest Wal ne Ze bra nie Człon ków.
To w nim są spi sa ne pra wa i obo wiąz -
ki człon ków oraz na jem ców za miesz ku -
ją cych w za so bach na szej Spół dziel ni.

W sta tu cie GSM „Lu iza” pra wa i obo -
wiąz ki człon ków spi sa ne są w roz -
dzia le II, pa ra gra fach 8 i 9. W na szej
Spół dziel ni obo wią zu je sta tut, któ ry
zo stał uak tu al nio ny zgod nie z usta wą

o spół dziel niach miesz ka nio wych
z czerw ca 2007 r. i uchwa lo ny przez
WZCz 8.11.2007 r. Do dziś cze ka on
na re je stra cję są do wą. 

Człon kom GSM „Lu iza” przy słu gu -
je sze ro ki za kres praw bo wiem to oni
a nie na jem cy (któ rym są wy naj mo wa -
ne w na szej Spół dziel ni miesz ka nia) są
wła ści cie la mi spół dziel cze go ma jąt ku.
Dla te go też człon kom (w prze ci wień -

Dokończenie na str. 2

W każ dym de mo kra tycz nym sys te mie je go so lid ną pod sta wę sta no wią
spi sa ne w od po wied nim do ku men cie pra wa i obo wiąz ki lu dzi, któ rych
ten że sys tem do ty czy. Nie ina czej jest w spół dziel czo ści miesz ka nio wej,
któ ra w cią gu po nad stu lat ist nie nia do pra co wa ła się za sad, któ rych nie
po wsty dzi ło by się na wet naj bar dziej de mo kra tycz ne pań stwo we współ -
cze snym świe cie.
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stwie do na jem ców) przy słu gu je m.in.
czyn ne i bier ne pra wo wy bor cze do or -
ga nów spół dziel ni, pra wo zgła sza nia
wnio sków w spra wach zwią za nych
z jej dzia łal no ścią, pra wo do udzia łu
z gło sem de cy du ją cym na zgro ma dze -
niach lub ze bra niach, pra wo zwo ła nia
Wal ne go Zgro ma dze nia i za miesz cze -
nia w po rząd ku ob rad okre ślo nych
spraw.

Na człon kach Spół dziel ni cią żą tak -
że licz ne obo wiąz ki, m.in. są oni zo -
bo wią za ni wnieść wkład miesz ka nio -
wy lub po nieść kosz ty usta no wie nia
pra wa od ręb nej wła sno ści lo ka lu, po -
no sić wy dat ki zwią za ne z utrzy ma niem
je go lo ka lu i uczest ni czyć w po kry wa -

niu peł nych kosz -
tów eks plo ata cji zgod nie
z re gu la mi nem uchwa lo -
nym przez Ra dę Nad zor -
czą, a tak że uisz czać re -
gu lar nie wy ma ga ne na -
leż no ści na po kry cie
kosz tów eks plo ata cyj -
nych oraz spła tę kre dy -
tu wraz z od set ka mi
w ter mi nie do 10-go każ -
de go mie sią ca.

Czło nek Spół dziel ni
jest zo bo wią za ny uczest -
ni czyć w kosz tach bu do -
wy, eks plo ata cji i utrzy -
ma nia nie ru cho mo ści
spół dziel czych, dzia łal -
no ści spo łecz nej, oświa -
to wej i kul tu ral nej oraz
zo bo wią za niach spół -
dziel ni z in nych ty tu -

Dokończenie ze str. 1 Pra wa i obo wiąz ki 
człon ków oraz na jem ców

łów po przez wnie sie nie wkła du na za -
sa dach okre ślo nych w umo wie i sta tu -
cie oraz przez uisz cza nie opłat zwią -
za nych z uży wa niem lo ka lu, a tak -
że w zo bo wią za niach spół dziel ni z in -
nych ty tu łów. Po nad to mu si on uzu peł -
nić wkład miesz ka nio wy lub bu dow -
la ny w wy pad ku mo der ni za cji bu -
dyn ku, w któ rym człon ko wi przy słu -
gu je spół dziel cze pra wo do lo ka lu.
Za mo der ni za cję uwa ża się trwa łe
ulep sze nie (uno wo cze śnie nie) ist nie -
ją ce go bu dyn ku lub lo ka lu, przez co
zwięk sza się war tość użyt ko wa bu dyn -
ku lub lo ka lu.

Pra Wa i obo Wiąz ki
Na jem cóW

Zna czą cą część miesz kań ców na -
szych za so bów sta no wią na jem cy.
Oni tak że po sia da ją spi sa ne w sta tu -
cie i umo wie naj mu swo je pra wa
oraz obo wiąz ki. Mó wi o nich pa ra -
graf 32, pkt. 3,4,5. sta tu tu. O pra wach
i obo wiąz kach na jem ców mó wi pkt. 3
par. 32 cyt. „Pra�wa�i obo�wiąz�ki�na�-
jem�ców,�wy�so�kość�czyn�szu� i in�nych
opłat,�czas�trwa�nia�naj�mu,�przed�miot
naj�mu,�okre�śla�ją�po�sta�no�wie�nia�umo�-
wy,�któ�rą�za�wie�ra�z na�jem�cą�Za�rząd
Spół�dziel�ni”.�W pkt. 5 ww. pa ra gra -
fu czy ta my, że „W spra�wach�nie�ob�-
ję�tych�ni�niej�szym�sta�tu�tem�i umo�wą
ma�ją�za�sto�so�wa�nie�prze�pi�sy�Ko�dek�su
cy�wil�ne�go,�usta�wy�o ochro�nie�praw
lo�ka�to�rów,� miesz�ka�nio�wym� za�so�bie
gmi�ny�oraz�o zmia�nie�Ko�dek�su�cy�wil�-
ne�go”.

W umo wie naj mu, w par. 3, pkt. 1
czy ta my, że „Przed za�sie�dle�niem
miesz�ka�nia� na�jem�ca� zo�bo�wią�za�ny
jest�do uisz�cze�nia�kau�cji,�któ�ra�pod�-
le�ga�roz�li�cze�niu�po za�koń�cze�niu�sto�-
sun�ku�naj�mu�–�na za�sa�dach�usta�lo�-
nych� przez� prze�pi�sy� obo�wią�zu�ją�ce
w da�cie�roz�wią�za�nia�umo�wy�naj�mu.
Spół�dziel�nia�za�strze�ga�so�bie�pra�wo
po�trą�ce�nia�z kwo�ty�za�bez�pie�cze�nia�na�-
leż�no�ści�z ty�tu�łu�za�le�gło�ści�czyn�szo�-
wych”.

Naj�bar�dziej�za�sob�ne�w lo�ka�le�miesz�kal�ne�są�bu�dyn�ki�znaj�du�-
ją�ce� się�w Ru�dzie�Ślą�skiej� przy ul.�Pier�ni�kar�czy�ka 6� -�110
miesz�kań�oraz�przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li 59-59F�(na�zdjęciu)�-�105
miesz�kań.
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ko MU ni kat

Dnia 31 mar ca br. w sie dzi bie
GSm „Lu iza” od był się prze targ
na lo ka tor skie pra wo do lo ka lu.

Do prze tar gu Spół dziel nia za ofe ro -
wa ła 10 miesz kań ty pu M -2 i M -3 po -
ło żo nych na te re nie Za brza i Ru dy
Ślą skiej, o po wierzch ni od 26,04 m2

do 53,98 m2.
Spo śród 10 lo ka li wy sta wio nych

na prze targ, 8 ob ję li no wi na jem cy. 

W par. 3 w pkt. 7, 8 i 9 ww. umo wy
naj mu okre ślo ne są obo wiąz ki na -
jem cy w od nie sie niu do uisz cza nia
czyn szu. Na to miast w par. 5 stwier dza
się, że „za�kres� obo�wiąz�ków stron
umo�wy�wy�ni�ka�ją�cych�z eks�plo�ata�cji�lo�-
ka�lu�okre�śla�Re�gu�la�min�użyt�ko�wa�nia
lo�ka�lu�i po�rząd�ku�do�mo�we�go”.

W ko lej nych pa ra gra fach umo wy
naj mu okre ślo ne są sy tu acje od no szą -
ce się do: pod naj mu czę ści lub ca ło ści
lo ka lu wy naj mo wa ne go, udo stęp nie -
nia lo ka lu w okre ślo nych przy pad kach,
wpro wa dza nia w wy naj mo wa nym lo -
ka lu ulep szeń, try bu i wa run ków za -
koń cze nia naj mu, w tym roz li czeń po -
mię dzy Spół dziel nią a na jem cą.

W na szej Spół dziel ni na dzień
31.12.2008 r. było 1472 człon ków po -
sia da ją cych spół dziel cze wła sno -
ścio we pra wo do zaj mo wa ne go przez
sie bie lo ka lu. Wie lu z nich za sta na -
wia się czy wno sić o usta no wie nie od -
ręb nej wła sno ści swe go lo ka lu, czy
jest wręcz ta ka ko niecz ność lub też
ja kie do dat ko we ko rzy ści for mal no -
-praw ne z ta kie go usta no wie nia wy -
ni ka ją?

W po przed nim wy da niu spe cjal -
nym na sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne -
go na pi sa li śmy w jed nym z ar ty ku -
łów że cyt. „Człon�ko�wie�Spół�dziel�ni
nie�ma�ją�obo�wiąz�ku�usta�na�wia�nia�od�-
ręb�nej�wła�sno�ści�zaj�mo�wa�ne�go�lo�ka�-
lu.�Ma�ją�oni�pra�wo�sko�rzy�stać�z prze�-
nie�sie�nia�na peł�ną�wła�sność�za do�dat�-
ko�wy�mi�opła�ta�mi�o ile�ta�kie�wy�stę�pu�-
ją.�Wszyst�kie�wnio�ski�spół�dziel�ców bę�-
dą� roz�pa�try�wa�ne� i re�ali�zo�wa�ne
w pierw�szej� ko�lej�no�ści.� Opła�ty
dodatkowe�są�zwią�za�ne�z kosz�ta�mi�po�-
nie�sio�ny�mi�na da�nej�nie�ru�cho�mo�ści.
Nie�ma�zna�cze�nia�czy�czło�nek�Spół�-
dziel�ni� prze�no�si� swo�je� spół�dziel�cze
wła�sno�ścio�we�pra�wo�w od�ręb�ną�wła�-
sność,� czy� też� po�zo�sta�nie� na spół�-

dziel�czym� wła�sno�ścio�wym� pra�wie
do lo�ka�lu�- w Spół�dziel�ni�po�sia�da�te�sa�-
me�pra�wa”.

Po mi mo ww. wy ja śnień, wie lu człon -
ków na szej Spół dziel ni na dal zda je się
być nie do in for mo wa nych, zwłasz cza
w kwe stii kosz tów z tym zwią za nych.
Przy po mi na my więc, że je śli przy prze -
no sze niu od ręb nej wła sno ści lo ka lu ist -
nie je obo wią zek spła ty na kła dów ko -
niecz nych (w czę ści do ty czą cej prze -
pro wa dzo nej ter mo mo der ni za cji),
wów czas czło nek spół dziel ni ma moż -
li wość roz ło że nia spłaty tej kwo ty
na ra ty do 5 lat. Spła ta ta ka na stę pu je
po przez zwięk sze nie wpła ty na fun dusz
re mon to wy. W przy pad ku jed no ra zo -
wej wpła ty wy li czo nej kwo ty, czło nek
zwol nio ny bę dzie z wpłat na fun dusz
re mon to wy do cza su po kry cia po nie -
sio nych na kła dów przez da ną nie ru cho -
mość lub zbi lan so wa nia kwo ty wpła -
co nej z na leż ny mi od pi sa mi na fun dusz
re mon to wy. 

Po ni żej w uję ciu ta be la rycz nym
pre zen tu je my róż ni ce po mię dzy
spół dziel czym wła sno ścio wym pra -
wem do lo ka lu, a od ręb ną wła sno -
ścią lo ka lu.

Wy ja śnia My Wąt PLi Wo śCi Człon kóW SPół dzieL ni...

Czy wno sić
o od ręb ną wła sność lo ka lu?

za kres
na by tych praw

Spół dziel cze wła sno ścio we
pra wo do lo ka lu

od ręb na wła sność 
lo ka lu

Hi po te ka Tak Tak 

Dzie dzi cze nie Tak Tak

Sprze daż Tak Tak 

Da ro wi zna Tak Tak 

Stan prawny Spół dziel cze wła sno ścio we
pra wo do lo ka lu.

Pra wo do czę ści bu dyn ku, pra wo
do czę ści grun tu w wie czy stym
użyt ko wa niu - w wiel ko ści przy pa -
da ją cej pro por cjo nal nie do udzia łu
lo ka lu w nie ru cho mo ści.

Naj�wyż�szy�mi�bu�dyn�ka�mi�GSM�„Lu�iza”�są�bu�-
dyn�ki 11.�kon�dy�gna�cyj�ne�wys.�ok. 33�m�po�ło�-
żo�ne�przy ul.�Ba�na�chie�wi�cza 17�w Za�brzu�(na
zdjęciu)�oraz�w Ru�dzie�Ślą�skiej�przy ul.�Pa�de�-
rew�skie�go 17/17a�-�Ką�ty�Jan�kow�skie.



4 BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 2 (41) 2009

NIE CO FAK TÓW

Ob cho dy re li gij ne Wiel ka no cy roz po -
czy na od by wa ją ca się wcze snym ran kiem
pro ce sja i Msza, w Ko ście le ka to lic kim
zwa na re zu rek cją, w pra wo sław -
nym – jutrz nią. W tym dniu spo ży wa się
uro czy ste śnia da nie w gro nie ro dzin -
nym, po prze dzo ne skła da niem so bie ży -
czeń. Wiel ka noc wień czy okres Wiel kie -
go Po stu i po prze dza ją cy ją Wiel ki Ty -
dzień. Jest cza sem ra do ści (sym bo li zu je
ją bia ły ko lor szat li tur gicz nych). Z Wiel -
ka no cą wią żą się licz ne re li gij ne i lu do -
we ob rzę dy.

Po wiel kim po ście – kie dyś bar dzo ści -
śle prze strze ga nym– lu dzie z nie cier pli -
wo ścią cze ka li na od mia nę. 

OB RZĘ DY WIEL KA NOC NE

Świą tecz ne po rząd ki. Przed Wiel ka -
no cą ro bi my wiel kie świą tecz ne po rząd -
ki nie tyl ko po to, by miesz ka nie lśni ło
czy sto ścią. Po rząd ki ma ją tak że sym bo -
licz ne zna cze nie – wy mia ta my z miesz -
ka nia zi mę, a wraz z nią wszel kie zło
i cho ro by.

Wie sza nie śle dzia. Na si dziad ko wie
w bar dzo wi do wi sko wy spo sób roz sta wa li
się ze śle dziem –sym bo lem wiel kie go po -

stu. Z wiel ką ra do ścią i sa tys fak cją „wie -
sza li” go, czy li przy bi ja li ry bę do drze -
wa. W ten spo sób ka ra no śle dzia za to,
że przez sześć nie dziel „wy ga niał” z ja -
dło spi su mię so.

To pie nie ju da sza. Waż nym dniem
Wiel kie go Ty go dnia jest Wiel ka Śro da.
Mło dzież, zwłasz cza chłop cy, nie gdyś to -
pi li te go dnia Ju da sza. Ze sło my i sta rych
ubrań ro bio no wiel ką ku kłę, któ rą na stęp -
nie wle czo no na łań cu chach po ca łej oko -
li cy. Przy dro dze usta wia li się ga pie, któ -
rzy okła da li ku kłę ki ja mi. Na ko niec
wrzu ca no „zdraj cę” do sta wu lub ba gien -
ka. Wy mie rza nej w ten spo sób spra wie -
dli wo ści sta wa ło się za dość.

La ny po nie dzia łek. La ny po nie dzia łek,
śmi gus -dyn gus, świę to lej ka – to za ba wa,
któ rą wszy scy do sko na łe zna my. Ob le wać
moż na by ło wszyst kich i wszę dzie. Zmo -
czo ne te go dnia pan ny mia ły więk sze
szan se na za mąż pój ście. A je śli któ raś się
ob ra zi ła – to nie pręd ko zna la zła mę ża.
Wy ku pić się moż na by ło od ob le wa nia pi -
san ką – stąd każ da pan na sta ra ła się, by
jej kra szan ka by ła naj pięk niej sza. Chło -
pak, wrę cza jąc te go dnia pan nie pi san kę,
da wał jej do zro zu mie nia, że mu się po -
do ba.

WIEL KA NOC NY STÓŁ

Wszyst ko, co sta wia my w Wiel ka noc
na sto łach ma ko rze nie jesz cze w pierw -
szych wie kach chrze ści jań stwa. Za wsze
na sto le jest jaj ko, chleb. Nie mo że też za -
brak nąć słod kiej fi gur ki ba ran ka, któ ra po -
ja wia się naj czę ściej w świę con kach.
Nie któ re go spo dy nie ro bią na tę oka zję
pasz te ty, pie ką schab, kur cza ka czy dzi -
czy znę. Z ciast war to rów nież wy róż nić
kek sy czy też tor ty. Co za moż niej si go -
spo da rze – tym wię cej na sto le po -
traw. I tych pro stych, i tych wy szu ka nych.
Jest to wszak że świę to, w któ rym cie szy -
my się z Zmar twych wsta nia Pań skie go
i koń czy my post, za tem do sto łów.

W iel�ka�noc�jest�naj�star�szym�świę�tem�chrze�ści�jań�skim,�a od sie�dem�na�stu�wie�-
ków ob�cho�dzo�nym�w pierw�szą�nie�dzie�lę�po pierw�szej�wio�sen�nej�peł�ni�księ�-
ży�ca. To�nie�zwy�kle�barw�ne�i bo�ga�te�w swo�jej�tra�dy�cji�świę�to�dla�wie�lu�jest

rów�nież�sym�bo�lem�od�ro�dze�nia�się�wio�sny�i no�we�go�ży�cia. Hucz�nie�ob�cho�dzo�ne,
zwłasz�cza�w Pol�sce�peł�ne�jest�sym�bo�li�ki�i cie�ka�wo�stek. Czy�wie�cie,�że pierw�si�chrze�-
ści�ja�nie�po Wiel�ka�no�cy�świę�to�wa�li�aż�trzy�dni?�Jak�Świę�ta�Wiel�kiej�No�cy�ob�cho�-
dzi�li�na�si�pra�dzia�do�wie?�Czy�ko�lor�pi�san�ki�ma�zna�cze�nie?�Co�do�brze�jest�po�sta�-
wić�na Świą�tecz�nym�sto�le?

BA RA NEK WIEL KA NOC NY

Sym bol Chry stu sa. Ba ra nek jest fi gu -
rą sta ro te sta men tal ną. Przy po mi na nam,
że jak w noc wyj ścia z Egip tu przez krew
za bi te go ba ran ka, któ rą by ły po ma za ne
od ze wnątrz drzwi do mów izra eli tów, oca -

lił Bóg pier wo rod nych od śmier ci, tak
przez krew ba ran ka Je zu sa, zo sta li śmy
oca le ni od śmier ci.

PAL MA

Chło pi wie rzy li, że po świę co na pal ma
we tknię ta na ro gu po la upraw ne go chro -
ni ła je przed su szą, szkod ni ka mi czy
gra do bi ciem. Ga łąz ka mi pal mo wy mi
pró bo wa no tak że ujarz mić bu rzę – usta -
wie nie ich w oknie do mo stwa chro ni ły
do by tek oraz miesz kań ców. Ma gicz ne
wła ści wo ści mia ły też „kot ki” z ba zi, któ -
re po łknię te, mia ły chro nić przed cho ro -
ba mi gar dła, krta ni oraz prze ciw dzia ła ły
gruź li cy. 

WIEL KA NOC NE JA JO

Kró lu je na wiel ka noc nym sto le, jest
sym bo lem ży cia i od ro dze nia. Tra dy cja
pi sa nek i dzie le nia się świę co nym jaj kiem
się ga da le ko w prze szłość. Już sta ro żyt -

ni Per so wie wio sną da ro wa li swo im bli -
skim czer wo no bar wio ne ja ja. Zwy czaj
ten przy ję li od nich Gre cy i Rzy mia nie.
Jaj ko jest for mą naj bar dziej do sko na łą.
Za wie ra wszyst kie ko niecz ne dla od ży -
wie nia or ga ni zmu skład ni ki: biał ko,
tłuszcz, so le mi ne ral ne i wi ta mi ny. Ma
oko ło 100 ka lo rii.  

We dług jed ne go z po dań grec kich
z X wie ku zwy czaj ma lo wa nia ja jek
na Wiel ka noc za po cząt ko wa ła Ma ria
Mag da le na. Pol ska le gen da mó wi, że ka -
mie nie, któ ry mi uka mie no wa no świę te -
go Szcze pa na, za mie ni ły się w czer wo -
ne jaj ka. Za rów no w grec kich, jak i w na -
szych le gen dach wy stę pu ją jaj ka czer wo -
ne. Sta no wią one za czą tek ży cia. W po -
da niu o Ma rii Mag da le nie jaj ko sym bo -
li zu je zmar twych wsta łe go Je zu sa. Le gen -
da mó wi, że ura do wa na zmar twych wsta -

niem Mag da le na po bie gła do do mu i zo -
ba czy ła, iż wszyst kie jaj ka, ja kie mia ła
w mi sce, zmie ni ły swój ko lor na czer wo -
ny. Kie dy ob da ro wy wa ła ni mi apo sto łów,
jaj ka za mie ni ły się w pta ki. Od czy ta no to
wła śnie ja ko znak, że po śmier ci ist nie -
je no we ży cie.

W sta ro pol skiej tra dy cji rze czą bar dzo
waż ną by ła sym bo li ka ko lo ru, ja ki nada -

wa no pi san kom. Ko lo ro we jaj ka umiesz -
cza no w du żym ko szy ku, i  – jesz cze
przed śnia da niem – cho dzo no od se nio -
ra po cząw szy, wśród go ści. Każ dy wy bie -
rał, ma jąc za mknię te oczy, a na stęp nie,
wró żył so bie, co go cze ka w naj bliż szej
przy szło ści.
❖ ko lor żół ty wró żył ży cie du chow ne.

Mło dzież, któ ra otrzy ma ła jaj ko w tym
ko lo rze, mo gła li czyć na przy szłość
w ży ciu za kon nym czy ka płań stwie;

❖ ko lor ró żo wy wró żył suk ces. 
❖ ko lor bia ły, na tu ral ne jaj ko, to nie win -

ność. Wy bra nie ta kie go jaj ka gwa -
ran to wa ło, że mło da oso ba do trwa
w nie win no ści do dnia mał żeń stwa;

❖ ko lor nie bie ski wró żył do bre zdro wie.
Sta ra no się zjeść jak naj więk szą ilość
tych ja jek wie rząc, że za gwa ran tu ją
zdro wie na ca ły rok;

❖ ko lor czar ny to pa mięć. Jaj ka by ły
naj chęt niej wy bie ra ne przez uczą cą się
i ma ją cą kło po ty z na uką – mło dzież;

❖ ko lor fio le to wy wró żył si łę i wy trwa -
łość w dą że niu do ce lu. 

❖ ko lor zie lo ny wró żył pie nią dze. Sko -
rup ki od zie lo no po ma lo wa nych ja jek
rzu ca no na po la, by ob ro dzi ło i przy -
nio sło do cho dy;

❖ ko lor czer wo ny to ozna ka mi ło ści
i zwy cię stwa we wszyst kim: w mi ło -
ści, w pra cy, we wszyst kich ro dza jach
in te re sów.

WielkanocWielkanoc

Uko rze ni ludz kich kul tur znaj du ją się sym bo le śmier ci
i na ro dzin. obie ta jem ni ce od za wsze roz bu dza ły naj -

więk sze ludz kie emo cje. W efek cie te go po wsta ło wie le róż -
no rod nych sym bo li, któ re z cza sem le gły u pod staw re li gij -

nych wie rzeń. Świę ta Wiel ka noc ne w bar dzo bez po śred ni
spo sób do ty ka ją naj więk szych ta jem nic ludz ko ści, stąd po -
gań ska sym bo li ka bar dzo szyb ko zo sta ła sko ja rzo na z cu -
dem zmar twych wsta nia.

NIE WIEL KE SYM BO LE WIEL KIEJ NO CY
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WIEL KA NOC
ZA GRANICĄ

USa

W Sta nach Wiel ka noc ob cho dzo na
jest tyl ko, ja ko je den dzień – w Nie -
dzie lę Wiel ka noc ną. W ten dzień
moż na zo ba czyć w Sta nach ko bie tę
w ka pe lu szu, tzw. Easter Bon net.
Na sto le wiel ka noc nym kró lu je szyn -
ka, jaj ka, i cia sta. Oprócz tych po traw
ra czej nic in ne go. Ze Sta nów przy wę -
dro wa ło rów nież cho wa nie pi sa nek
i póź niej sze ich szu ka nie. Tak że tu za -
ją czek przy no si dzie ciom pre zen ty
w po sta ci sło dy czy, upo min ków, owo -
ców.

mek Syk

W tym kra ju na czas świą tecz ny do -
sta je się aż dwa ty go dnie urlo pu. Za -
pew ne nie je den Po lak by się z te go
ucie szył. Tra dy cja Wiel kiej No cy i ob -
rzę dów, ob cho dów z tym zwią za nych
się ga ją XV wie ku, cza sów hisz pań -
skich kon kwi sta do rów. Mek sy ka nie
bar dzo do nio śle świę tu ją Wiel ką Nie -
dzie lę: or ga ni zo wa ne są po ka zy
sztucz nych ogni, za ba wy, gry, je dze -
nie po traw wiel ka noc nych z bu dek
ulicz nych.

WieL ka bry Ta Nia

Wy spy Bry tyj skie nie mo gą się nie -
ste ty po szczy cić ja ki miś spe cjal ny mi
tra dy cja mi czy ob cho da mi tych szcze -
gól nych dni. Do mow ni ków ob da ro wu -
je się jaj ka mi cze ko la do wy mi z ukry -
ty mi w środ ku nie spo dzian ka mi. Ob -
da ro wu je się ni mi bli skich, ro dzi nę,
przy ja ciół.

Niem cy

Dzie ci szu ka ły kie dyś tzw. „gniaz -
dek” ukry tych w róż nych za ka mar kach
do mu i ogro du. By ły to ko szycz ki
z jaj ka mi, pre zen ta mi, za jącz ka mi.
Z po traw je dzo no nie gdyś ba by droż -
dżo we, do brą kieł ba sę, kne dle oraz ser -
ni ki.

BA RA NEK WIEL KA NOC NY

Sym bol Chry stu sa. Ba ra nek jest fi gu -
rą sta ro te sta men tal ną. Przy po mi na nam,
że jak w noc wyj ścia z Egip tu przez krew
za bi te go ba ran ka, któ rą by ły po ma za ne
od ze wnątrz drzwi do mów izra eli tów, oca -

lił Bóg pier wo rod nych od śmier ci, tak
przez krew ba ran ka Je zu sa, zo sta li śmy
oca le ni od śmier ci.

PAL MA

Chło pi wie rzy li, że po świę co na pal ma
we tknię ta na ro gu po la upraw ne go chro -
ni ła je przed su szą, szkod ni ka mi czy
gra do bi ciem. Ga łąz ka mi pal mo wy mi
pró bo wa no tak że ujarz mić bu rzę – usta -
wie nie ich w oknie do mo stwa chro ni ły
do by tek oraz miesz kań ców. Ma gicz ne
wła ści wo ści mia ły też „kot ki” z ba zi, któ -
re po łknię te, mia ły chro nić przed cho ro -
ba mi gar dła, krta ni oraz prze ciw dzia ła ły
gruź li cy. 

WIEL KA NOC NE JA JO

Kró lu je na wiel ka noc nym sto le, jest
sym bo lem ży cia i od ro dze nia. Tra dy cja
pi sa nek i dzie le nia się świę co nym jaj kiem
się ga da le ko w prze szłość. Już sta ro żyt -

ni Per so wie wio sną da ro wa li swo im bli -
skim czer wo no bar wio ne ja ja. Zwy czaj
ten przy ję li od nich Gre cy i Rzy mia nie.
Jaj ko jest for mą naj bar dziej do sko na łą.
Za wie ra wszyst kie ko niecz ne dla od ży -
wie nia or ga ni zmu skład ni ki: biał ko,
tłuszcz, so le mi ne ral ne i wi ta mi ny. Ma
oko ło 100 ka lo rii.  

We dług jed ne go z po dań grec kich
z X wie ku zwy czaj ma lo wa nia ja jek
na Wiel ka noc za po cząt ko wa ła Ma ria
Mag da le na. Pol ska le gen da mó wi, że ka -
mie nie, któ ry mi uka mie no wa no świę te -
go Szcze pa na, za mie ni ły się w czer wo -
ne jaj ka. Za rów no w grec kich, jak i w na -
szych le gen dach wy stę pu ją jaj ka czer wo -
ne. Sta no wią one za czą tek ży cia. W po -
da niu o Ma rii Mag da le nie jaj ko sym bo -
li zu je zmar twych wsta łe go Je zu sa. Le gen -
da mó wi, że ura do wa na zmar twych wsta -

niem Mag da le na po bie gła do do mu i zo -
ba czy ła, iż wszyst kie jaj ka, ja kie mia ła
w mi sce, zmie ni ły swój ko lor na czer wo -
ny. Kie dy ob da ro wy wa ła ni mi apo sto łów,
jaj ka za mie ni ły się w pta ki. Od czy ta no to
wła śnie ja ko znak, że po śmier ci ist nie -
je no we ży cie.

W sta ro pol skiej tra dy cji rze czą bar dzo
waż ną by ła sym bo li ka ko lo ru, ja ki nada -

wa no pi san kom. Ko lo ro we jaj ka umiesz -
cza no w du żym ko szy ku, i  – jesz cze
przed śnia da niem – cho dzo no od se nio -
ra po cząw szy, wśród go ści. Każ dy wy bie -
rał, ma jąc za mknię te oczy, a na stęp nie,
wró żył so bie, co go cze ka w naj bliż szej
przy szło ści.
❖ ko lor żół ty wró żył ży cie du chow ne.

Mło dzież, któ ra otrzy ma ła jaj ko w tym
ko lo rze, mo gła li czyć na przy szłość
w ży ciu za kon nym czy ka płań stwie;

❖ ko lor ró żo wy wró żył suk ces. 
❖ ko lor bia ły, na tu ral ne jaj ko, to nie win -

ność. Wy bra nie ta kie go jaj ka gwa -
ran to wa ło, że mło da oso ba do trwa
w nie win no ści do dnia mał żeń stwa;

❖ ko lor nie bie ski wró żył do bre zdro wie.
Sta ra no się zjeść jak naj więk szą ilość
tych ja jek wie rząc, że za gwa ran tu ją
zdro wie na ca ły rok;

❖ ko lor czar ny to pa mięć. Jaj ka by ły
naj chęt niej wy bie ra ne przez uczą cą się
i ma ją cą kło po ty z na uką – mło dzież;

❖ ko lor fio le to wy wró żył si łę i wy trwa -
łość w dą że niu do ce lu. 

❖ ko lor zie lo ny wró żył pie nią dze. Sko -
rup ki od zie lo no po ma lo wa nych ja jek
rzu ca no na po la, by ob ro dzi ło i przy -
nio sło do cho dy;

❖ ko lor czer wo ny to ozna ka mi ło ści
i zwy cię stwa we wszyst kim: w mi ło -
ści, w pra cy, we wszyst kich ro dza jach
in te re sów.

WielkanocWielkanoc

Uko rze ni ludz kich kul tur znaj du ją się sym bo le śmier ci
i na ro dzin. obie ta jem ni ce od za wsze roz bu dza ły naj -

więk sze ludz kie emo cje. W efek cie te go po wsta ło wie le róż -
no rod nych sym bo li, któ re z cza sem le gły u pod staw re li gij -

nych wie rzeń. Świę ta Wiel ka noc ne w bar dzo bez po śred ni
spo sób do ty ka ją naj więk szych ta jem nic ludz ko ści, stąd po -
gań ska sym bo li ka bar dzo szyb ko zo sta ła sko ja rzo na z cu -
dem zmar twych wsta nia.

NIE WIEL KE SYM BO LE WIEL KIEJ NO CY
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CZY WIESZ ŻE:
Wiel ka Noc mie ści się w prze dzia le cza so wym po mię dzy 22 mar ca i 25 kwiet -

nia, ale nie ma sta łej da ty, dla te go okre śla ne jest ja ko świę to ru cho me.
Okres świą tecz ny wol ny od pra cy był w pierw szych wie kach chrze ści jań stwa

bar dzo dłu gi. Wol ne by ły trzy dni obec ne go Tri du um Pas chal ne go; Wiel ki Czwar -
tek, Wiel ki Pią tek i Wiel ka So bo ta, a po za tym świę to wa no już w spo sób ra do sny
ko lej ne trzy dni po Wiel ka no cy, przez co po wsta wa ło ko lej ne Tri du um. Łącz nie pierw -
si chrze ści ja nie Wiel ka noc świę to wa li aż czte ry dni. Z bie giem lat ilość dni świą tecz -
nych po wo li top nia ła aż do sta nu obec ne go. 
Na zwę te go świę ta, naj bar dziej ty po wą dla lu dów sło wiań skich, przy ję li śmy

od Cze chów wraz z chrze ści jań stwem, a na wią zu je ona do cu du zmar twych wsta nia,
któ ry na stą pił no cą.
Na świe cie zna ne jest też ja ko Pas cha, od he braj skie go Pe sach, wio sen ne go Świę -

ta Prza śni ków upa mięt nia ją ce go wyj ście Ży dów z Egip tu, ob cho dzo ne go w peł nię
księ ży ca, w cza sie w któ rym na ofia rę prze zna cza no jed no rocz ne ba ran ki.
W świe cie an tycz nym na czas rów no no cy przy pa da ła śmierć Ado ni sa, ko chan ka

Afro dy ty, któ ry zgi nął roz szar pa ny przez dzi ka. Zroz pa czo na bo gi ni wy bła ga ła
u Zeu sa by mógł wio sną po wra cać na zie mię. Ku czci Ado ni sa ob cho dzo no ty go dnio -
we świę to Ado nie, a je go ob cho dy, roz ło żo ne w dniach na czas śmier ci, opła ki wa nia
i zmar twych wsta nia, zda ją się pier wo wzo rem ob cho dów Świąt Wiel ka noc nych. Jed -
nym z sym bo li Ado nii by ły „ogród ki Ado ni sa”, na czy nia w któ rych wy sie wa no ro śli -
ny o szyb kiej we ge ta cji, z nich wy wo dzi się wiel ka noc ny zwy czaj wy sie wa nia owsa
czy rze żu chy, w któ re wsta wia się pas chal ne go ba ran ka, sym bol po świę ce nia Chry -
stu sa.

WIEL KA NOC NE CIE KA WOST KI:
● Is land czy cy uwiel bia ją jaj ka z nie spo dzian ką W tych pro du ko wa nych spe cjal -

nie na Wiel ka noc mo gą zna leźć naj róż niej sze przed mio ty, w tym te le fo ny ko mór -
ko we, ob rącz ki, bi żu te rię oraz li sty z oświad czy na mi.

● Ob rzęd świa tła roz po czy na ją cy się od pa le nia wiel ka noc ne go ogni ska nie był
prak ty ko wa ny od po cząt ku ist nie nia Ko ścio ła. Wziął się w Rzy mie naj praw do po dob -
niej pod wpły wem po gań skich ogni wio sen nych, ob cho dzo nych na cel tyc kiej pół -
no cy – w Ga lii i Ir lan dii. Prak ty kę włą cza nia po gań skich zwy cza jów do li tur gii Ko -
ścio ła prak ty ko wa no nie mal że od za ra nia chrze ści jań stwa. Pod sta re zwy cza je pod -
kła da no no we chrze ści jań skie zna cze nia, co po ma ga ło na wró co nym po ga nom le piej
zro zu mieć no wą wia rę. 

● W Nie dzie lę Pal mo wą, zwa ną w Buł ga rii Cwet ni cą, imie ni ny ob cho dzą wszy -
scy, któ rzy no szą imio na kwia tów. W ję zy ku buł gar skim ta kich imion jest spo ro - Ka -
li na, Zdraw ko, Mar ga ri ta, Igli ka. Te go dnia do my są otwar te, a go ście przy no szą wio -
sen ne kwia ty.

● „Glad Pask!”, czy li „We so łej Wiel ka no cy!” mó wią ma łe „cza row ni ce”, któ re pod -
czas świąt skła da ją do mo we wi zy ty Szwe dom. Cza row ni ce ma ją od 5 do 11 lat, no -
szą chust ki na gło wach, dłu gie suk nie, a na bu ziach ma ją wy ma lo wa ne pie gi. Za ży -
cze nia do sta ją sło dy cze lub drob ne pie nią dze.

WIEL KA NOC NE FRASZ KI

Regu la min prze tar gu na lo ka -
tor skie pra wo do lo ka lu w bu -
dyn kach na szej Spół dziel ni

zo stał przy ję ty przez ra dę Nad zor czą
GSm „Lu iza” 12 lu te go br. Stwa rza
on do god niej sze wa run ki fi nan so we
i for mal no – praw ne uzy ska nia miesz -
ka nia. 31.03. br. od był się pierw szy
prze targ na lo ka tor skie pra wo do lo -
ka lu. o prze bie gu te go prze tar gu
in for mu je my na stro nie 3. ko lej ny
prze targ za pla no wa no na 9.04. br. Po -
ni żej przy bli ża my za pi sy ww. re gu -
la mi nu.

Pod sta wę praw ną ww. Re gu la mi nu
sta no wią:
● Usta wa z 16.09.1982 r. Pra wo Spół -

dziel cze – tekst jed no li ty Dzien nik
Ustaw z 2003 r. Nr 188 poz. 1848
z póź niej szy mi zmia na mi,

● Usta wa z dnia 15.12.2000 r. o Spół -
dziel niach miesz ka nio wych – tekst
jed no li ty Dzien nik Ustaw z 2003 r.
Nr 119 poz. 1116 z póź niej szy mi
zmia na mi,

● Sta tut Spół dziel ni GSM „Lu iza”.
Przed mio tem prze tar gu jest uzy -

ska nie lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu
w dro dze li cy ta cji jed no ra zo wej wpła -
ty na wy od ręb nio ny fun dusz re mon to -
wy na za sa dach okre ślo nych w ni niej -
szym Re gu la mi nie. In for ma cja o prze -
tar gu jest ogła sza na w pra sie co naj -
mniej na dzie sięć dni przed ter mi nem
prze tar gu. In for ma cja pra so wa po -
win na za wie rać:
● na�zwę�i ad�res�sie�dzi�by�spół�dziel�ni
● opis�miesz�ka�nia
● ter�min�prze�tar�gu
● miej�sce�prze�tar�gu
● za�sa�dy�wpła�ca�nia�wa�dium
● kwo�tę�wy�wo�ław�czą�wpła�ty�na wy�od�-
ręb�nio�ny�fun�dusz�re�mon�to�wy

● war�tość�miesz�ka�nia
● in�for�ma�cję�o moż�li�wo�ści�oglą�da�nia
lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go.
Do prze tar gu mo gą przy stą pić oso -

by któ re nie ma ją zo bo wią zań pie nięż -
nych wo bec Spół dziel ni. Przy stę pu ją -
cy do prze tar gu zo bo wią za ny jest
wpła cić wa dium w wy so ko -
ści 2000,00 zł. Wpła ta jed ne go wa dium
upo waż nia do li cy to wa nia do wol nej
licz by lo ka li do chwi li wy li cy to wa nia
jed ne go lo ka lu. Wa dium wpła ca się
w ka sie Spół dziel ni lub prze le wem

Do ape�tycz�nej�bab�ki

Wciąż mam na dzie ję
Że cię na dzie ję

Cu�dow�ne�chwi�le

Z bab ką przy ko ści
Czuł się tak cud nie
Nie wie dział na wet
Że port fel chud nie

Si�ła�przy�zwy�cza�je�nia

Choć już z nie go sta ry pier nik
Cho dzi na ba bki do cu kier ni

Słod�ka�ko�biet�ka

Ze wszyst kich sło dy czy
(wspo mnieć to wy pa da)
Za na dzia nym pier ni kiem
Naj bar dziej prze pa da
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niu miesz ka nia, któ re na stą pi po speł -
nie niu wa run ków, o któ rych mo wa
w §7 Re gu la mi nu. Prze targ do cho dzi
rów nież do skut ku, je że li weź mie
udział w nim jed na oso ba i za ofe ru je
wy so kość kwo ty wy wo ław czej plus
jed no po stą pie nie.

Re gu la min usta la wpła tę w wy so ko -
ści 50% war to ści ryn ko wej lo ka lu
miesz kal ne go osza co wa nej przez rze -
czo znaw cę. Za wie sza się spła tę 50%
war to ści miesz ka nia.

Dla miesz kań, któ re by ły wy sta wio -
ne do prze tar gu i nie by ły wy li cy to wa -
ne w pierw szym prze tar gu to w dru gim
prze tar gu usta la się wpła tę w wy so ko -
ści 30 % war to ści ryn ko wej lo ka lu osza -
co wa nej przez rze czo znaw cę. Za wie sza
się spła tę 70 % war to ści miesz ka nia.

Miesz ka nia, któ re zo sta ły wy sta -
wio ne do prze tar gów i nie zo sta ły wy -
li cy to wa ne w dro dze prze tar gów, bę -
dą prze zna czo ne do prze tar gu na na -
jem z wpła tą na wy od ręb nio ny fun dusz
re mon to wy.

Za wie szo ne kwo ty wpłat bę dą za -
bez pie czo ne przez wy gry wa ją ce go
prze targ no ta rial nym uzna niem rosz -
cze nia. 

W przy pad ku prze kształ ce nia pra wa
do miesz ka nia w od ręb ną wła sność za -
wie szo ne war to ści wpłat sta ją się na -
tych miast wy ma gal ne.

Wkła dy oraz war tość za wie szo nych
wpłat wa lo ry zo wa ne są w opar ciu
o ope rat sza cun ko wy rze czo znaw cy.

Peł na wer sja re gu la mi nu prze -
tar gu znaj du je się w sie dzi bie Spół -
dziel ni i moż na go prze glą dać
od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 7-15.

dzię ki lo ka tor skie mu pra wu do lo ka lu

do god niej sze wa run ki
uzy ska nia miesz ka nia 

na kon to Spół dziel ni. Środ ki po win ny
być do stęp ne naj póź niej na je den
dzień przed prze tar giem. Oso by przy -
stę pu ją ce do prze tar gu zo bo wią za ne są
do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia
o za po zna niu się z Re gu la mi nem i ak -
cep ta cją je go wa run ków.

Do usta le nia war to ści wkła du miesz -
ka nia sto su je się war tość 1m² nie ru cho -
mo ści osza co wa ne go przez rze czo -
znaw cę. Kwo tę wy wo ław czą wpła ty
na wy od ręb nio ny fun dusz re mon to wy
usta la się ja ko 10 krot ną wy so kość mie -
sięcz nych na li czeń na fun dusz re mon -
to wy za okrą glo ną do peł nych set zło -
tych. Po stą pie nie li cy ta cyj ne usta la się
na kwo tę 100 zł. Prze targ roz po czy na się
od przed sta wie nia kwo ty wy wo ław czej
na wy od ręb nio ny fun dusz re mon to wy.
Za ofe ro wa na kwo ta wpła ty na wy od ręb -
nio ny fun dusz re mon to wy prze sta je
wią zać uczest ni ków prze tar gu je że li
uczest nik za ofe ro wał kwo tę wyż szą.

Li cy ta cję wy gry wa oso ba, któ ra za -
ofe ro wa ła naj wyż szą wy so kość wpła -
ty na wy od ręb nio ny fun dusz re mon to -
wy, je że li po trzy krot nym we zwa niu
do dal szych po stą pień nikt nie za ofe -
ro wał wyż szej kwo ty. Z prze tar gu
spo rzą dza się sto sow ny pro to kół
a Prze wod ni czą cy ko mi sji ogła sza
wy ni ki prze tar gu w dniu je go prze pro -
wa dze nia. W spra wach spor nych
uczest ni kom prze tar gu przy słu gu je

pra wo od wo ła nia się do Ra dy Nad zor -
czej w ter mi nie 7 dni od dnia ogło sze -
nia wy ni ków prze tar gu.

Oso ba, któ ra wy gra ła prze targ zo bo -
wią za na jest w ter mi nie 30 dni od da -
ty prze tar gu:
● zło żyć de kla ra cję człon kow ską,
● wpła cić prze wi dzia ne sta tu tem wpi -

so we i udzia ły, 
● do ko nać wpła ty usta lo nej czę ści

war to ści miesz ka nia,
● do ko nać wpła ty wy li cy to wa nej kwo -

ty na wy od ręb nio ny fun dusz re -
mon to wy
Po speł nie niu opi sa nych ww. wa run -

ków oso ba, któ ra wy gra ła prze targ uzy -
sku je spół dziel cze lo ka tor skie pra wo
do lo ka lu miesz kal ne go.

Li cy tan tom, któ rzy prze gra li prze targ
wa dium zo sta nie zwró co ne naj wcze -
śniej w dniu za koń cze nia prze tar gu.
Zwrot wa dium na stę pu je w wy so ko -
ści no mi nal nej a je że li nie zo sta nie
ode bra ne w ter mi nie 12 mie się cy,
prze pa da na rzecz Spół dziel ni.

Wa dium wpła co ne przez wy gry wa -
ją ce go prze targ zo sta nie za ra cho wa ne
na po czet wkła du miesz ka nio we go.
Wa dium prze pa da na rzecz Spół dziel -
ni, je że li wy gry wa ją cy prze targ nie do -
peł ni wa run ków, o któ rych mo wa
w ni niej szym Re gu la mi nie.

Obo wią zek opła ca nia skład ni -
ków czyn szo wych po wsta je po wy da -

Naj�star�szy�mi�bu�dyn�ka�mi�GSM�„Lu�iza”�są�bu�-
dyn�ki�w Za�brzu�–�Paw�ło�wie�przy ul.�Si�kor�skie�-
go 137�(na�zdjęciu)�i Za�brzu�–�Koń�czy�cach
przy ul.�Gra�żyń�skie�go 7.�W obu�przy�pad�kach
zo�sta�ły�one�wy�bu�do�wa�ne�w 1875�ro�ku.�

Naj�dłuż�szą�za�bu�do�wą�bu�dyn�ko�wą�w GSM�„Lu�iza”�wy�no�szą�cą�ok. 200 m�jest�bu�dy�nek�w Za�brzu
przy uli�cach�Kra�siń�skie�go�- Ko�by�liń�skie�go.



Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412.
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.

IN FOR MA TOR GSM „LU IZA”

➣ Ad res Spół dziel ni:
41-800 Za brze, Wol no ści 412,
te le fo ny: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  508 091-553

➣ Ad mi ni stra cja Spół dziel ni
Miesz ka nio wej czyn na jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

➣ Ka sa: 7.30-9.00; 11.00-14.30,
w pn. 15.00-16.45

➣ Dział Księ go wo ści: wew. 42
➣ Dział Czyn szów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38, 7.00-9.00,

12.00-15.00, pn. 12.00-17.00
➣ Dział Win dy ka cji: wew. 46

7.00-15.00
➣ Dział Remontowo-Budowlany:

wew. 43 i 34
Tech ni cy Re jo nu: wew. 61 R-I;
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Tech ni cy Re jo nu: wew. 61 R-II
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Człon kow ski: wew. 47
➣ Rad ca Praw ny: wew. 47

(śro da, pią tek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
➣ W dni wol ne od pra cy do dat ko wy

te le fon awa ryj ny: 508 091-563

ISTOT NE TE LE FO NY:

➣ Biu ro nu me rów: 118 913;
➣ Mię dzy mia sto wa: 9050

● ZA BRZE
➣ Po go to wie Ra tun ko we: 999;

032-271-19-13
➣ Po li cja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Po żar na: 998; 032-271-20-20
➣ Straż Miej ska: 986; 032-271-80-52
➣ Po go to wie Ener ge tycz ne: 991;

032-303-09-91
➣ Po go to wie Ga zo we: 992;

032-244-22-96
➣ Po go to wie Wod no-Ka na li za cyj ne:

032-271-31-15
➣ Po go to wie Cie płow ni cze:

032-788-03-61
➣ Po go to wie Dźwi go we:

tel. 032-271-62-62
➣ Po moc Dro go wa: 032-271-39-15

● RU DA ŚLĄ SKA
➣ Po go to wie Ra tun ko we: 999;

032-248-60-57
➣ Po li cja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Po żar na: 998; 032-244-70-60
➣ Straż Miej ska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
➣ Po go to wie Ener ge tycz ne:

991; 032-303-09-91
➣ Po go to wie Ga zo we: 992;

032-244-22-96
➣ Po go to wie Wod no-Ka na li za cyj ne:

032-244-34-51
➣ Po go to wie Cie płow ni cze:

032-248-27-51
➣ Car bo-Ener gia: 032-248-12-35
➣ Po go to wie Dźwi go we:

tel. 032 271-62-62
➣ Po moc Dro go wa: 032-242-26-74
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zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. ja ja pła zów oto czo ne ga -
la re to wa tą ma są. 6. pia sko wa na sto -
le wiel ka noc nym. 9. ro śli na da ją ca
inu li nę. 10. sta tor. 11. jesz cze nie eme -
ry tu ra. 12. strach, lęk. 15. sa mi ca
lwa. 18. ziół ko. 21. czło wiek po cho -
dzą cy z gór. 22. świę co na w Nie dzie -
lę Pal mo wą. 23. „Obok Te atru”
na Pla cu Te atral nym. 24. po na gla nie
do wy ko na nia zo bo wią zań. 25.
do wy pi cia lub do prze bie gnię cia. 28.
na gło wie kró la. 32. ma ga zyn. 34.
Wiel ka noc. 35. trzy czer wo ne, mu ro -
wa ne z blan ka mi w her bie Za brza. 36.
po żyw ny pla cek z piz ze rii. 37.
świt. 40. trzy mi nu ty dla bok se -
rów. 43. brak, nie do bór. 46. mi łost -
ki. 47. dyn gus. 48. dzi wak. 49. ro dzaj
pędz la. 50. spe cja li sta w dzie dzi nie
ana to mii.

Pio no wo: 2. wią za nie sta lo we
wzmac nia ją ce bu dow lę. 3. bie lak lub
sza rak. 4. „Ro ma” przy uli cy Pa dlew -

skie go. 5. zno si jaj ka tak po trzeb ne
na zbli ża ją ce się świę ta. 6. znak zo -
dia kal ny. 7. ro śli na tro pi kal na o bar -
dzo po żyw nych owo cach. 8. prze nie -
sie nie na wyż sze sta no wi sko. 13.
bia ły z czer wo ną cho rą giew ką na sto -
le wiel ka noc nym. 14. za ba wa pi san -
ko wa. 15. ka mień pie kiel ny. 16. tka -
ni na na wsy py. 17. jasz czur ka tro pi -
kal na. 19. Zbi gniew Stryj z Te atru No -
we go. 20. las so. 26. bez ro bot ny
w gwa rze ślą skiej. 27. ło sza, sa mi ca
ło sia. 29. na par z ziół. 30. roz le gły ob -
szar sło nych wód. 31. uli ca wśród
drzew. 32. cięż ki, sa pią cy od dech
u nie mow lę cia. 33. włó czę ga. 37.
ja sność, po świa ta. 38. jed ność, har mo -
nia. 39. do pro wa dze nia psa. 41.
Wol no ści o dłu go ści 8,8 km w Za -
brzu. 42. w rę kach rzeź bia rza. 44. mo -
no to nia ży cia. 45. ma ła oś.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 17 da dzą roz wią za -
nie krzy żów ki.


