
Jed nym z istot nych dzia łań na szej
Spół dziel ni jest sta ła dba łość o po -
pra wę kom for tu za miesz ki wa nia.

Cho dzi tu nie tyl ko o tak zło żo ne
przed się wzię cia jak kom plek so wa ter -
mo mo der ni za cja bu dyn ków, ale tak że
o sze reg in nych, ta kich jak: po pra wa
es te ty ki osie dlo wych te re nów, w tym
urzą dza nie pla ców za baw dla dzie ci
i par kin gów, bu do wa no wo cze snych
miejsc na śmiet ni ki, do dat ko we punk -
ty świetl ne, ma lo wa nie kla tek scho do -
wych itp. 

Pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków w czę ściach, któ re od by ło się

w czerw cu br. wie le zgło szo nych wnio -
sków do ty czy ło od no wie nia kla tek scho -
do wych. 

Zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi, ma lo -
wa nie kla tek scho do wych od by wa się raz
na 10 lat, a koszt wy ko na nia jest po kry -
wa ny z fun du szu re mon to we go da nej
nie ru cho mo ści. 

Za rząd na szej Spół dziel ni do ko nał
prze glą du sta nu rze czy w tym za kre sie
i przy jął har mo no gram ma lo wa nia kla tek
scho do wych na naj bliż sze la ta. Har mo -
no gram zo stał za twier dzo ny przez Ra dę
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W ZASOBACH GSM „LUIZA”

Nad zor czą GSM „Lu iza”. Głów ny mi
kry te ria mi przy ję tymi w tym har mo no -
gra mie są:
◆ wspo mnia ny już mi ni mal ny 10 – let ni

okres ja ki mu si upły nąć od po przed -
nie go ma lo wa nia

◆ stan środ ków fi nan so wych na fun du -
szu re mon to wym da nej nie ru cho mo ści
po zwa la ją cy na po kry cie kosz tów po -
ma lo wa nia znaj du ją cych się w niej
kla tek scho do wych. 

Stała poprawa

komfortu

zamieszkiwania

Ko rzyst nie zmie ni ło się oto cze nie bu dyn ku na le żą ce go do na szej Spół dziel ni, przy ul. Kor czo -
ka 61. Tam, gdzie jesz cze nie tak daw no znaj do wał się dzi ki, za nie dba ny te ren po wstał no wo -
cze sny, ogro dzo ny i strze żo ny kom pleks 42 ga ra ży. Pry wat ny in we stor po wy ku pie niu te re nu,
upo rząd ko wał go i zde cy do wał o je go uży tecz nym za go spo da ro wa niu – ku za do wo le niu oko -
licz nych miesz kań ców i… po sia da czy sa mo cho dów. Wie lu z nich nie mu si już z nie po ko jem wy -
glą dać przez okno czy nie dzie je się coś złe go z ich po jaz dem. 

W li sto pa dzie br. za koń czo no realizację konstrukcji bal ko nów ta ra so wych w bu dyn kach GSM
„Lu iza” w Ru dzie Ślą skiej-Biel szo wi cach, przy ul. Biel szo wic kiej 93

Dokończenie ze str. 2

Ma jąc na wzglę dzie moż li wie sze ro ką
re ali za cję wnio sków zgło szo nych pod -
czas ze brań WZCz, w tym tak że tych
wnio sków, któ re do ty czy ły ma lo wa nia
kla tek scho do wych przy ję to, iż zo sta ną
one po ma lo wa ne do koń ca bie żą ce go ro -
ku – po mi mo, że nie któ re z nich znaj du -
ją się w nie ru cho mo ściach z ujem nym
sta nem kon ta na fun du szu re mon to wym. 

Obok na str. 3 pu bli ku je my wy kaz nie -
ru cho mo ści, w któ rych bę dą ma lo wa ne
klat ki scho do we w po szcze gól nych la -
tach. Ko lej ność re ali za cji zo sta ła usta lo -
na we dług ww. kryteriów.

KOMUNIKAT

In for mu je my, że ewen tu al ne
re kla ma cje do ty czą ce roz li cze nia
kosz tów i opłat za zu ży te cie pło
w se zo nie grzew czym 2010/2011
r. na le ży skła dać w se kre ta ria cie
GSM „Lu iza” (Za brze, u. Wol -
no ści 412) w ter mi nie do 15
stycz nia 2012 r. 

KOMUNIKAT

GSM „Lu iza” w Za brzu in for mu je, że zgod -
nie z art. 3 pkt 4 usta wy z dnia 15 grud nia 2000
r. o spół dziel niach miesz ka nio wych oraz § 11
pkt 1 Sta tu tu Spół dziel ni, wy so kość wpi so we -
go od dnia 1.01.2012 r. usta la się na kwo -
tę 375,00 zł., tj. ¼ mi ni mal ne go wy na gro dze nia
za pra cę, o któ rym mo wa w usta wie
z dnia 10.10.2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze -
niu za pra cę.
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W ZASOBACH GSM „LUIZA”

IV kw. 2011 r.

KLAT KI NIE OGRZE WA NE
1. Orze cho wa 19, wnio sek WZCz – zre ali -

zo wa no
2. de Gaul le`a 12, 14, 16, wnio sek WZCz

– zre ali zo wa no
3. Ko by liń skie go 1-7 – wnio sek WZCz

– zre ali zo wa no
4. Pa de rew skie go 18-20 – zre ali zo wa no
5. Wol no ści 220 – zre ali zo wa no

KLAT KI OGRZE WA NE
1. Za men ho fa 4, wnio sek WZCz – re ali -

za cja do koń ca br.
2. Biel szo wic ka 98, wnio sek WZCz – re -

ali za cja do koń ca br.
3. Ko ko ta 145, wnio sek WZCz – re ali za -

cja do koń ca br.
4. Ko ko ta 162, wnio sek WZCz – re ali za -

cja do koń ca br.
5. ks. Nie dzie li 55, wnio sek WZcz – zre -

ali zo wa no
6. Ka wi ka 9, wnio sek WZCz – re ali za cja

do koń ca br.
7. Kor czo ka 54, za pla no wa no – zre ali zo -

wa no
8. Kor czo ka 56, za pla no wa no – re ali za -

cja do koń ca br.
9. Kor czo ka 58, za pla no wa no – re ali za -

cja do koń ca br.

PLa no Wa nE na 2012

KLAT KI NIE OGRZE WA NE
1. Po wstań ców Śl. 18-20
2. Orze cho wa 17
3. Wol no ści 391
4. de Gaul le`a 2-10
5. Kra siń skie go 20-34
6. Ja łow co wa 12
7. Ja łow co wa 14
8. Ja łow co wa 16
9. Ja łow co wa 18

10. Lesz czy no wa 9
11. lesz czy no wa 11
12. Lesz czy no wa 13
13. Lesz czy no wa 19
14. Kor czo ka 65
15. Ka wi ka 13
16. Ka wi ka 15
17. Wol no ści 357
18. Ko wal ska 1, 3, 5

KLAT KI OGRZE WA NE
1. Dz. Ro dła 6
2. Dz. Ro dła 8
3. Ja ni ka 17
4. Ka wi ka 24
5. Ka wi ka 26
6. Ka wi ka 28
7. Rów no le gła 7

8. Rów no le gła 7a
9. ks. Nie dzie li 53
10. ks. Nie dzie li 51
11. Mio do wa 15
12. Za men ho fa 6
13. Za men ho fa 2
14. Ka wi ka 11
15. Biel szo wic ka 96
16. Pier ni kar czy ka 2

PLa no Wa nE na 2013

KLAT KI NIE OGRZE WA NE
1. 1 Ma ja 26-32
3. Ko by liń skie go 2-10
4. Mał go rza ty 5,7
5. Mi ko łow ska 4-6
6. Mi kul czyc ka 4
7. Wol no ści 231-233-235
8. de Gaul le`a 24-30a

KLAT KI OGRZE WA NE
1. Biel szo wic ka 91
2. Biel szo wic ka 93
3. Biel szo wic ka 95
4. ks. Nie dzie li 57
5. ks. Nie dzie li 59
6. Po rzecz ko wa 1-3-5
7. Ener ge ty ków 10
8. Ener ge ty ków 21

PLa no Wa nE na 2014

KLAT KI NIE OGRZE WA NE
1. Boh. War szaw skich 7-9a
2. Bu chen wald czy ków 20a
3. Ja ni ka 21
4. Ka li no wa 28
5. Kor czo ka 88
6. Kor czo ka 90
7. Ol cho wa 10
8. Ra cła wic ka 2,4
9. Rost ka 2

10. Rost ka 4
11. Raj ska 1,2,3,5,7,9
12. W. Wa lew skie go 20-22a
13. Wę giel na 5
14. Wę giel na 11
15. Wę giel na 13
16. Wę giel na 14
17. Wę giel na 16
18. Wę giel na 17
19. Wę giel na 18
20. Wę giel na 20

KLAT KI OGRZE WA NE
1. So li dar no ści 28
2. Lesz czy no wa 2
3. Lesz czy no wa 4
4. Lesz czy no wa 6
5. Kor czo ka 72
6. Kor czo ka 74

PLa no Wa nE na 2015

KLAT KI NIE OGRZE WA NE
1. Chro bo ka 1-3
2. Chro bo ka 4-6
3. Chro bo ka 5-7
4. Chro bo ka 8-10
5. Chro bo ka 20-22
6. Biel szo wic ka 100a
7. Men de go 25
8. Pa włow ska 57
9. Bar lic kie go 1-10

10. Ra ta ja 14
11. Sie ra kow skie go 3, 4
12. Sien kie wi cza 45
13. Szy ma now skie go 4
14. Trę bac ka 11

KLAT KI OGRZE WA NE
1. Lesz czy no wa 16
2. Lesz czy no wa 25
3. Lesz czy no wa 27
4. Lesz czy no wa 29
5. Ka wi ka 20, 22

PLa no Wa nE na 2016

KLAT KI NIE OGRZE WA NE
1. Bro la 4
2. Bro la 5
3. Bro la 9
4. Bro la 11
5. Lom py 21, 23, 27
6. Wol no ści 359
7. Wol no ści 361
8. Wol no ści 370
9. Wol no ści 380

10. Wol no ści 381
11. Wol no ści 385
12. Wol no ści 396
13. Kno sa ły 15
14. Kno sa ły 15
15. Ko ko ta 171, 173
16. Ko ko ta 253
17. Si kor skie go 124
18. Si kor skie go 137
19. Ty ska 16
20. Zjed no cze nia 1
21. Zjed no cze nia 2
22. Zjed no cze nia 3
23. Zjed no cze nia 6
24. Zjed no cze nia 8
25. Zjed no cze nia 9
26. Zjed no cze nia 10
27. Zjed no cze nia 11
28. Zjed no cze nia 14

KLAT KI OGRZE WA NE
1. Mię dzy blo ko wa 1
2. Mię dzy blo ko wa 3
3. Ba na chie wi cza 17

PLan ro bót Ma Lar SkICh 
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Wykaz wniosków zgło szo nych 
w cza sie Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków

GSM „Lu iza” w czę ściach
w dniach 15 ÷ 29.06.2011 r. 

Stan realizacji na dzień 30.11.2011 r.

PIErW SZa CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 15.06.2011 r.:

1. Wnio sek w spra wie wy sto so wa nie pi sma do Urzę du
Miej skie go w Za brzu dot. wpły wu ru chu sa mo cho do we go
(du żych po jaz dów cię ża ro wych, TIR -ów na wstrzą sy w bu -
dyn kach przy ul. Gen. de Gaul le’a. W lo ka lach miesz kal -
nych, ko ry ta rzach ww. bu dyn ków wy stę pu ją licz ne
spę ka nia, co wpły wa na ob ni że nie ryn ko wej war to ści ww.
nie ru cho mo ści. 

Za rząd GSM „Lu iza” 20.07. br. wy sto so wał w po wyż -
szej spra wie pi smo do Urzę du Miej skie go w Za brzu. Po -
nie waż Urząd Miej ski nie za re ago wał na ww. pi smo,
GSM „Lu iza” wy sto so wa ła w dniu 22.11. br. ko lej ne
(czwar te już) pi smo w tej spra wie. 

5. Wnio sek w spra wie wy ko na nia ko mi nów wen ty la cyj -
nych przy ul. 3-go Ma ja bez uwzględ nia nia sprze ci wu więk -
szo ści miesz kań ców bu dyn ku.

na ww. in we sty cję jest ko niecz na zgo da więk szo ści
miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści. Do dnia 30.11.2011 r.
ww. zgo da nie wpły nę ła do Za rzą du GSM „Lu iza”.

6. Wnio sek w spra wie złej ja ko ści wy ko na ne go re mon tu
da chu oraz scho dów wej ścio wych do piw ni cy. (do ty czy bu -
dyn ku przy ul. De Gaul le’a 26a).

re mont scho dów do piw ni cy od stro ny po dwór ka jest
w trakcie realizacji. 

7. Wnio sek w spra wie wy ko na nia cen tral ne go ogrze wa nia
w bu dyn ku przy ul. Mi kul czyc kiej 4.

Za rząd GSM „Lu iza” wy stą pił z pi smem do ZPEC
o okre śle nie moż li wo ści pod łą cze nia tej nie ru cho mo ści
do nit ki cie płow ni czej oraz o wy ko na nie przez ZPEC wy -
mien ni kow ni. Do dnia 30.11.2011 r. brak od po wie dzi ze
stro ny ZPEC Za brze w tej spra wie.

9. Wnio sek w spra wie przy wró ce nia cen tral ne go ogrze -
wa nia w piw ni cy bu dyn ku przy ul. He we liu sza 34.

Wnio sek jest moż li wy do zre ali zo wa nia pod wa run -
kiem zgo dy więk szo ści miesz kań ców ww. nie ru cho mo ści
przy ul. he we liu sza (tj. od nr 22 do nr 34). 

Do tej po ry (30.11.2011 r.) ww. zgo da nie wpły nę ła
do Za rzą du GSM „Lu iza”

10. Wnio sek w spra wie wy koń cze nia scho dów, wy mia nę
okien na klat ce scho do wej oraz drzwi wej ścio wych a tak -
że ma lo wa nie klat ki w bu dyn ku przy ul. Gen. de Gaul -
le’a 14.

W spra wie wy mia ny okien: okna na klat kach scho do -
wych przy ul. De Gaul le’a 12, 14, 16 zo sta ły wy mie nio ne. 

Od re dak cji: 
We wrze śnio wym wy da niu na sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne go za mie ści li śmy wy kaz re ali za cji wnio sków zgło szo nych w cza -

sie Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach w dniach 15 ÷ 29.06.2011 r. (wg sta nu re ali za cji
na dzień 5.09.2011 r.) 

Obec nie pre zen tu je my wy kaz re ali za cji tyl ko tych wnio sków, któ re zo sta ły zre ali zo wa ne w okre sie od 6.09.2011 r.
do 30.11.2011 r.
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ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.

DrU Ga CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 16.06.2011 r.:

3. Wnio sek w spra wie po ma lo wa nia klat ki scho do wej, wy -
mia ny okien i drzwi wej ścio wych w klat ce przy ul. Ko by liń -
skie go 7.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.*

4. Wnio sek (do ty czy bu dyn ku przy ul. Kor czo ka 91)
w spra wie wy mia ny drzwi wej ścio wych, po ma lo wa nie nie -
este tycz nych frag men tów ścian, któ re po zo sta ły po ścią gnię -
ciu sta rych skrzy nek na li sty, za wie sze nie we wnątrz klat ki
scho do wej po jem ni ka na ga zet ki re kla mo we oraz o zwró ce -
nie uwa gi fir mie sprzą ta ją cej, aby do kład niej sprzą ta ła klat -
kę scho do wą na wszyst kich pię trach i wy wią zy wa ła się
z umo wy za war tej ze Spół dziel nią w tym za kre sie.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.*

trZE CIa CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 17.06.2011 r.:

1. Wnio sek w spra wie wy ko na nia śmiet ni ka przy ul. Kor -
czo ka 59 i 61 i usu nię cie go sprzed ga ra ży. Przy wró ce nie in -
sta la to rów i po zo sta łych fa chow ców do Spół dziel ni.

Odp. Śmiet nik zo sta nie usu nię ty z obec ne go miej sca i wy -
ko na ny do koń ca bie żą ce go ro ku. No wy śmiet nik zo sta nie
zlo ka li zo wa ny przy po se sji nr 61. W związ ku z re struk tu ry -
za cją za trud nie nia w GSM „Lu iza”, wy mie nie ni we wnio -
sku pra cow ni cy zo sta li prze ka za ni do fir my ze wnętrz nej. 

W mie sią cach paź dzier nik – li sto pad br. wy ko na no do -
ku men ta cję tech nicz ną na ww. śmiet nik.

2. Wnio sek w spra wie re mon tu par kin gów osie dlo wych
oraz dziur w as fal cie – dot. ul. Ka wi ka 24.

re mon ty osie dlo wych par kin gów zo sta ły już wy ko na -
ne. na to miast w spra wie wy mie nio nych we wnio sku
dziur w as fal cie jezd ni przed bu dyn ka mi przy ul. ka wi -
ka skie ro wa no 24.08.2011 r. pi smo do Urzę du Miej skie -
go w Za brzu – po nie waż dro gi we wnętrz ne przy ww.
nie ru cho mo ściach na le żą do Gmi ny Za brze. Do 30.11. br.
brak od po wie dzi ze stro ny UM w Za brzu.

3. Wnio sek w spra wie uzu peł nie nia lam pe rii po wy mia nie
skrzy nek pocz to wych przy ul. Kor czo ka 59e, zgło sze nia
do Urzę du Miej skie go w Za brzu li kwi da cji ta bli cy ogło szeń
przy ul. Kor czo ka 59e lub jej od no wę oraz o wy ko na nie no -

we go śmiet ni ka za my ka ne go na klucz dla blo ku przy ul.
Kor czo ka 59e.

Frag men ty ścian zo sta ły po ma lo wa ne. W spra wie li -
kwi da cji lub od no wy ta bli cy ogło szeń, Za rząd GSM „Lu -
iza” wy słał w sierp niu br. sto sow ne pi smo do Urzę du
Miej skie go w Za brzu. Spra wę śmiet ni ka wy ja śnio no
w od po wie dzi na wnio sek nr 1. ta bli ca ogło szeń zo sta ła
zli kwi do wa na w paź dzier ni ku br.

5. Wnio sek w spra wie pod ję cia in ter wen cji do ty czą cej wy -
ko na nia świa teł dro go wych na uli cach Kor czo ka – Ka wi -
ka – Wy ci ska oraz po sta wie nia zna ku za ka zu par ko wa nia
sa mo cho dów na traw ni kach przed bu dyn kiem przy ul. Kor -
czo ka 57.

W spra wie wy ko na nia świa teł dro go wych jw. po now nie
wy sto so wa no (23.08.2011 r.) pi smo do Urzę du Miej skie -
go w Za brzu. 

Spół dziel nia otrzy ma ła 29.09. br. od po wiedź z UM Za -
brze cyt. „W od po wie dzi na pi smo z dnia 23.08.2011 r.
(…) Wy dział In fra struk tu ry ko mu nal nej Urzę du Miej -
skie go w Za brzu in for mu je, że od po wiedź na po wyż sze
zo sta ła udzie lo na pi smem (…) z dnia 25.03.2011 r. W pi -
śmie z dnia 25.03.2011 r. czy ta my m. in. cyt. „…skrzy żo -
wa nie ulic: Kor czo ka/Wy ci ska ob ję te jest II eta pem
re ali za cji pro jek tu po pra wy go spo dar ki wod no -ście ko wej.
W związ ku z po wyż szym, ze wzglę du na ko li zję prac dro go -
wych wy ni ka ją cych z bu do wy sy gna li za cji z pra ca mi go -
spo dar ki wod no -ście ko wej, nie jest za sad ne ze wzglę dów
eko no micz nych i spo łecz nych bu do wa nie sy gna li za cji
świetl nej przed roz po czę ciem prac zwią za nych z po pra wą
go spo dar ki wod no -ście ko wej w tym re jo nie”.

CZWar ta CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 20.06.2011 r.:

1. Miesz kań cy bu dyn ku przy ul. Chro bo ka 7 zło ży li wnio -
sek o re mont ko mi na przy ul. Chro bo ka 7/4.

re mont ko mi na wy ko na no w paź dzier ni ku br.
2. Miesz kań cy bu dyn ków przy ul. Chro bo ka 8 i 10 zło ży li

wnio sek o wy mia nę okien na klat ce scho do wej oraz prze -
świe tle nie drzew od stro ny uli cy i po dwór ka.

Prze świe tle nie drzew zo sta ło wy ko na ne w li sto pa dzie
br.*

* Na po zo sta łe sprawy od po wie dzi udzie lo no w Biu le ty nie
z wrze śnia br. 
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3. Miesz kań cy bu dyn ków przy ul. Chro bo ka 1 i 3 zło ży li
wnio sek o prze świe tle nie drzew.

Prze świe tle nie drzew zo sta ło wy ko na ne w li sto pa dzie br.
5. Wnio sek w spra wie po ma lo wa nia klat ki scho do wej

przy ul. Biel szo wic kiej 98d.
ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM

„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.

6. Wnio sek w spra wie za go spo da ro wa nia te re nu pod par -
king sa mo cho do wy przy ul. Biel szo wic kiej 96d.

Po mi mo, że te ren ten nie na le ży do GSM „Lu iza”, Za -
rząd na szej Spół dziel ni wy sto so wał w dniu 30.08. br. pi -
smo do wła ści cie la te re nu tj. kom pa nii Wę glo wej Sa
z proś bą o wy bu do wa nie ww. par kin gu.

kom pa nia Wę glo wa Sa w pi śmie z dnia 5.10. br. na de -
sła ła w tej spra wie od po wiedź w któ rej czy ta my m. in.
cyt. „Od po wia da jąc na pi smo (…) z dn. 5 wrze snia 2011 r.
z proś bą o wy re mon to wa nie na wierzch ni uli cy Biel szo wic -
kiej i Pier ni kar czy ka w Ru dzie Ślą skiej uprzej mie in for -
mu je my, że w pla nie re mon tów na la ta 2011 – 2012 nie
prze wi dzie li śmy wy ko na nia ro bot w tym re jo nie i nie po sia -
da my wol nych środ ków fi nan so wych na re ali za cję po wyż -
sze go. Szczu płość środ ków fi nan so wych wy ni ka ze stra ty
ja ką KW SA OZZM po no si na dzia łal no ści miesz ka nio wej
i nie po zwa la nam na prze zna cze nie na re mon ty dróg tak
wy so kich kwot, któ re po kry wa ły by wszyst kie bie żą ce po -
trze by. 

10. Wnio sek w spra wie wy ko na nia prac re mon to wych
w piw ni cy przy ul. Biel szo wic kiej 93b.

Prze pro wa dzo no wi zję lo kal ną pod czas któ rej m.in.
stwier dzo no bra ki w izo la cji rur. Usuwanie usterek jest
w trak cie re ali za cji.

PIą ta CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 21.06.2011 r.:

3. Wnio sek w spra wie oświe tle nia chod ni ka przy ul. Ka -
li no wej 11 (lam py z czuj ni ka mi ru chu na ba zie ist nie ją cych
wia tro ła pów).

Po roz po zna wa niu kosz tów wy ko na nia ta kie go oświe -
tle nia (wej ścia do 5 kla tek scho do wych), za pa dła de cy -
zja, że oświe tle nie chod ni ka zo sta nie wy ko na ne do 15.12.
2011 r.

4. Wnio sek w spra wie usu nię cia cią głe go za le wa nia w cza -
sie desz czu klat ki scho do wej i piw ni cy, przy czym na stę pu -
je na sią ka nie mu rów miesz ka nia przy ul. Ka li no wej 13/1.
W biu le ty nie nr 2 z czerw ca 2011 r. na pi sa no, że uster kę usu -
nię to, a wo da wciąż prze sią ka przez mur. Tym sa mym nie
zre ali zo wa no wnio sku z 2010 r.

Pod czas dwu krot nej wi zji lo kal nej prze pro wa dzo nej
w sierp niu br., nie stwier dzo no wil go ci w piw ni cy. Po now -
na kon tro la na stą pi w okre sie in ten syw nych opa dów desz -
czu (któ rych brak by ło w okre sie wrze sień -li sto pad br.).

7. Wnio sek w spra wie do koń cze nia de mon ta żu urzą dzeń
po c. o. przy ul. Ka wi ka 9. W klat ce scho do wej szcze gól nie
na IV pię trze, za ku pić 15 lamp oświe tle nio wych do ko ry ta -
rza, po ma lo wać klat kę scho do wą (przez 10 lat nie ma lo wa -
na) oraz bez wa run ko wo za bro nić fir mie „Jo ker” po sy py wa nia
w zi mie so lą scho dów i chod ni ków.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.*

8. Za py ta nie – co ze śmiet ni kiem przy ul. Ka li no wej 15
(ist nie ją sta re pla ny). Śmiet nik przy Ka li no wej 13 jest prze -
cią żo ny. 

Zo sta ła przy go to wa na do ku men ta cja pro jek to wa.

SZó Sta CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 22.06.2011 r.:

1. Wnio sek w spra wie wy ko na nia izo la cji pio no wej bu -
dyn ku przy ul. Ko ko ta 145, ma lo wa nia klat ki scho do wej
i wy ko na nia ba rie rek ochron nych przy wej ściu do bu dyn -
ku.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.*

4. Wnio sek w spra wie po ma lo wa nia kla tek scho do wych
po prze pro wa dzo nej mo der ni za cji bu dyn ku, przy ul. Ko ko -
ta 162, do ko na nie od bio ru koń co we go z udzia łem miesz kań -
ców, za ło że nie zam ków w drzwiach do piw nic, wy ko na nie
przy cin ki drzew po stro nie po łu dnio wej bu dyn ku i po sta wie -
nie kon te ne rów do se gre ga cji śmie ci.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.

W spra wie po sta wie nia kon te ne rów na se gre ga cję
śmie ci, GSM „Lu iza” zwró ci ła się do spe cja li stycz nej fir -
my wy ko nu ją cej ta kie usłu gi. Do 30.11. br. Spół dziel nia
nie otrzy ma ła od po wie dzi. *

* Na po zo sta łe sprawy od po wie dzi udzie lo no w Biu le ty nie
z wrze śnia br. 
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5. Wnio sek w spra wie po ma lo wa nia klat ki scho do wej
w bu dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie li 55, wy ko na nie dasz ka
nad wej ściem, uło że nie kra węż ni ków oraz po sia nie tra wy
i od pro wa dze nie wo dy desz czo wej z oko li cy scho dów.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.

ad. od pro wa dze nia wo dy. re mont chod ni ka w ce lu
uzy ska nia wła ści we go spad ku do stu dzien ki ście ko wej
zo sta nie wy ko na ny po zgro ma dze niu od po wied nich środ -
ków fi nan so wych na fun du szu re mon to wym nie ru cho -
mo ści przy ul. ks. nie dzie li 55. obec nie stan kon ta
fun du szu jest ujem ny.* 

SIóD Ma CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 27.06.2011 r.:

1. Wnio sek w spra wie skon tro lo wa nia bla chy pod bu dyn -
ka mi, udroż nie nie stu dzien ki od pro wa dza ją cej wo dę z da -
chu oraz po ma lo wa nie klat ki scho do wej w bu dyn ku przy ul.
Za men ho fa 4.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.

W sprawie usunięcia wa dli wego za mon to wa nia pa ra -
pe tów, Zarząd Spółdzielni wystosował pismo do firmy,
która ww. zakres robót wykonywała. 

5. Wnio sek w spra wie po ma lo wa nia klat ki scho do wej
w bu dyn ku przy ul. Za men ho fa 4a oraz o umiesz cze nie
skrzy nek na ulot ki na ze wnątrz bu dyn ku.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.*

DZIE WIą ta CZęść
Wal ne go Zgro ma dze nia, któ ra od by ła się 29.06.2011 r.:

3. Za py ta nie – dla cze go do te j po ry trwa za ła twia nie spra -
wy wy ku pu miesz ka nia przy ul. Zjed no cze nia 16/3

Odp. Okres ocze ki wa nia na wy od ręb nie nie lo ka li miesz -
kal nych mię dzy in ny mi przy ul. Zjed no cze nia ma zwią zek
przede wszyst kim z cha rak te rem jed no ro dzin nym tych spe -
cy ficz nych bu dyn ków. W znacz nej więk szo ści są to bu dyn -
ki w tak zwa nej za bu do wie bliź nia czej jak np. przy ul.
Przy Pro chow ni czy ul. Rost ka lub też czte ro -lo ka lo we, któ -
re po sia da ją dwa od ręb ne wej ścia. Po łą cze nie miesz kań
na par te rze i pię trze nada ło im cha rak ter do mów jed no ro -
dzin nych. Nie ste ty stan praw ny tych nie ru cho mo ści był nie -
ure gu lo wa ny. Aby umoż li wić na jem com na by cie wła sno ści
ta kie go do mu ko niecz ne sta ło się przede wszyst kim prze -
pro wa dze nie po dzia łów geo de zyj nych w ta ki spo sób, aby
dla każ de go z tych bu dyn ków wy dzie lić od ręb ną dział kę
grun tu. Nie by ło to za da nie ła twe gdyż w więk szo ści przy -
pad ków na jed nej, „du żej” dział ce po ło żo nych by ło na wet
kil ka na ście bu dyn ków miesz kal nych, go spo dar czych czy
peł nią cych funk cję ga ra ży. Wy ko na niem po dzia łów geo de -
zyj nych na zle ce nie na szej Spół dziel ni za ję ła się fir ma ze -
wnętrz na. Przy ul. Zjed no cze nia 16 „po wsta ły” dwa
od ręb ne bu dyn ki: Zjed no cze nia 16 oraz Zjed no cze nia 16a.
Po przed ło że niu w Urzę dzie Miej skim go to wych już pro -
jek tów po dzia łów ewi den cyj nych i po uzy ska niu po zy tyw -
nej opi nii Pre zy den ta Mia sta, do ko na niu od po wied nich
zmian w księ gach wie czy stych oraz nada niu przez Urząd
Miej ski nu me rów po rząd ko wych no wym nie ru cho mo ściom
(16, 16a) – a za zna czyć na le ży, że na każ dą z tych czyn no -
ści UM po trze bu je oko ło mie sią ca cza su – Za rząd Spół -
dziel ni mógł wresz cie pod jąć dzia ła nia zmie rza ją ce
do uzy ska nia za świad czeń o sa mo dziel no ści lo ka li miesz -
kal nych w no wo po dzie lo nych bu dyn kach. Pierw szym kro -
kiem by ło spo rzą dze nie do ku men ta cji in wen ta ry za cyj nej
uwzględ nia ją cej po dzia ły geo de zyj ne oraz prze li cze nie
udzia łów w tych nie ru cho mo ściach dla po szcze gól nych
miesz kań. Dla bu dyn ków przy ul. Zjed no cze nia 16 i 16a,
Za rząd w dniu 2.06.2011 r. pod jął Uchwa łę nr 106/2011
w spra wie okre śle nia przed mio tu od ręb nej wła sno ści lo ka -
li – co po zwo li ło na zło że nie do Urzę du Miej skie go wnio -
sku o wy da nie od po wied nie go za świad cze nia w tym
przed mio cie. Za świad cze nie to wy da no w dniu 18.08.2011r.
w związ ku z czym moż li we sta ło się z ko lei za wnio sko wa -
nie o wpro wa dze nie zmian w re je strze zmian grun to wych
oraz w re je strze bu dyn ków. Jest to pro ce du ra nie zbęd na
do wpro wa dze nia od po wied nich wpi sów w księ gach wie -
czy stych no wych nie ru cho mo ści. W przy pad ku ul. Zjed no -
cze nia 16 i 16a, po uzy ska niu z UM wy pi sów i wy ry sów
uwzględ nia ją cych ak tu al ny stan praw ny oraz po uzy ska niu
ak tu al ne go od pi su księ gi wie czy stej, Spół dziel nia przed ło -
ży kom plet tych do ku men tów kan ce la rii no ta rial nej. Na ich
pod sta wie przy go tu je ona ak ty no ta rial ne o usta no wie niu
i prze nie sie niu od ręb nej wła sno ści na rzecz człon ków. Nie -
ste ty nie każ dy nasz wnio sek zo sta je roz pa trzo ny przez
Urząd Miej ski po zy tyw nie – co jest głów nym po wo dem

* Na po zo sta łe sprawy od po wie dzi udzie lo no w Biu le ty nie
z wrze śnia br. 
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prze dłu ża ją cej się pro ce du ry. Naj więk szym pro ble mem
w przy pad ku tych szcze gól nych nie ru cho mo ści oka zu ją się
być wy ka za ne w in wen ta ry za cji ga ra że, któ re zo sta ły przez
na jem ców wy bu do wa ne bądź za adop to wa ne z tak zwa nych
po miesz czeń go spo dar czych bez zgo dy i wie dzy Spół dziel -
ni oraz bez sto sow nych po zwo leń Urzę du Miej skie go. W ta -
kich sy tu acjach UM od ma wia wpro wa dze nia zmian
w do ku men tach ewi den cyj nych i wy da nia ich od pi -
sów – bez któ rych nie ma moż li wo ści spo rzą dze nia ak tu no -
ta rial ne go. Trud no jest za tem prze wi dzieć, kie dy i w któ rej
nie ru cho mo ści pro ces prze kształ ce nia pra wa wła sno ści lo -
ka li znaj dzie swój fi nał w kan ce la rii no ta rial nej. Nie mniej
jed nak na sza Spół dziel nia do kła da wszel kich sta rań aby
wszy scy za in te re so wa ni prze nie sie niem wła sno ści mie li ta -
ką szan sę.

W dniu 8.11. br. In spek to rat nad zo ru bu dow la ne go
Urzę du Miej skie go w Za brzu do ko nał wi zji lo kal nej nie -
ru cho mo ści przy ul. Zjed no cze nia. W jej wy ni ku zo sta ną
okre ślo ne moż li wo ści le ga li za cji ist nie ją cych tam ga ra -
ży. Do dnia 30.11. br. na sza Spół dziel nia nie otrzy ma ła
z In spek to ra tu pro to ko łu z ww. wi zji lo kal nej.

Od redakcji: Ta sama sytuacja dotyczy większości
budynków położonych w rejonie ul. Ks. P. Skargi.

4. Wnio sek miesz kań ca bu dyn ku przy ul. Orze cho wej 6/25
w spra wie:

a) po ma lo wa nia ba lu strad,
b) uzu peł nie nia ży wo pło tów,
c) kie dy bę dzie wy ja śnio na spra wa c. o. miesz ka nia nr 6/9,
d) przy spie sze nie do cie ple nia,
e) na pra wę chod ni ka,
f) wgląd do pro to ko łu od bio ru re mon tów bal ko nów (bu -

bel, wo da stoi na po sadz ce),
ad. pkt a i f,: Za ist nia łe przy re mon cie bal ko nów uster -

ki zo sta ły usu nię te. In ne pra ce re no wa cyj ne zo sta ną wy -
ko na ne pod czas ter mo mo der ni za cji bu dyn ku.

ad pkt d: na dal brak zgo dy wszyst kich miesz kań ców
na re ali za cję ter mo mo der ni za cji. 

ad pkt e: na pra wa chod ni ka zo sta ła wy ko na na.*
5. Wnio sek w spra wie wy mia ny drzwi wej ścio wych, otyn -

ko wa nie blo ku z ze wnątrz oraz wy mia nę da chu po nie waż
prze cie ka w bu dyn ku przy ul. Lom py 32.

Dach zo stał wy re mon to wa ny w paź dzier ni ku br. na to -
miast drzwi wej ścio we (ze wzglę du na ujem ny stan kon -
ta na fun du szu re mon to wym nie ru cho mo ści) nie zo sta ną
wy mie nio ne, a je dy nie na pra wio ne. 

7. Wnio sek miesz kań ców ul. Po rzecz ko wej nr 3 w spra wie: 
a) za mu ro wa nia otwo ru po sta rej ru rze c. o. w piw ni cy

oraz de ra ty za cji piw nic,
b) do cie ple nia bu dyn ku,
c) wy ja śnie nia roz li czeń opła ty za c. o. i ich po dział mię -

dzy lo ka to rów a na jem ców lo ka li użyt ko wych,
d) wy ja śnie nia pu sto sta nu po we te ry na rzu.
ad. pkt. c: W tej spra wie 30.09. br. od by ło się spo tka -

nie z miesz kań ca mi nie ru cho mo ści. Spół dziel nia oraz fir -
ma ISta (któ ra pro wa dzi roz li cze nia za ogrze wa nie c. o.)
wspól nie zo bo wią za ły się szcze gó ło wo prze ana li zo wać
roz li cze nia za ogrze wa nie bu dyn ku przy ul. Po rzecz ko -
wej 1-3-5 – ze szcze gól nym uwzględ nie niem po dzia łu
kosz tów ogrze wa nia po mię dzy lo ka la mi miesz kal ny mi
i użyt ko wy mi.*

10. Wnio sek miesz kań ców ul. Orze cho wej 19 w spra wie
po ma lo wa nia klat ki scho do wej – ma lo wa nie by ło prze wi -
dzia ne w 2010 ro ku – ogło szo ne w Biu le ty nie.

ad. ma lo wa nia kla tek scho do wych w za so bach GSM
„Lu iza” – patrz: har mo no gram ma lo wa nia kla tek scho -
do wych w za so bach GSM „Lu iza” str. 3 ni niej sze go wy -
da nia biu le ty nu.

W li sto pa dzie i grudniu br. prze pro wa dzo no re mont scho dów w bu dyn kach przy ul. Gen. de Gaul le’a 24, 26, 26a, 28 i 28a. Wy ko na ne przed pra -
wie 80 la ty z ce gły klin kie ro wej scho dy od zy ska ły swój daw ny, bez ma ła za byt ko wy, wy gląd. Re no wa cji pod da no tak że oka la ją ce je sty lo we ob -
mu ro wa nia. 

* Na po zo sta łe sprawy od po wie dzi udzie lo no w Biu le ty nie
z wrze śnia br. 
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Ga ra że sa mo cho do we w na szych re -
aliach sta no wią cen ne do bro. Zwy -

kle by ły bu do wa ne przed wie lu la ty tzw.
me to dą go spo dar czą z wła snych środ ków
fi nan so wych. Trze ba by ło się także na -
tru dzić, aby zdo być na te in we sty cje od -
po wied nie ma te ria ły bu dow la ne. Spo ro
ta kich ga ra ży znaj du je się w po sia da niu
człon ków na szej Spół dziel ni. I nie zaj -
mo wa li by śmy się tym pro za icz nym te -
ma tem, gdy by nie… dzi ka roz biór ka
ga ra ży zlo ka li zo wa nych na ty łach ul.
Wol no ści 385-387 – re ali zo wa na przez
zło mia rzy od kil ku lat. W po go ni za zło -
mem, wy ry wa ją oni z ga ra żo wych bu -
dyn ków nie tyl ko ich me ta lo we bra my,
ale tak że sta lo we ele men ty da chów itp.
Jed nym z człon ków na szej Spół dziel ni,
któ ry ma tam ga raż jest Ma rian W. (da ne
oso bo we do wia do mo ści na szej re dak cji),
któ ry od wie lu lat wal czy o to, by wła dze
mia sta po mo gły wła ści cie lom pe cho -
wych ga ra ży.

– Spra wa cią gnie się już od po cząt ku
lat dwu ty sięcz nych – mó wi Ma rian W.,
kie dy to zwró ci łem się w imie niu gru py
ga ra żo wi czów do Stra ży Miej skiej w Za -
brzu o na si le nie pa tro li w re jo nie na szych
ga ra ży – zwłasz cza w go dzi nach wie czor -
nych i noc nych. Nie wie le to da ło bo de -
wa sta cja ga ra ży trwa ła na dal. Po kil ku
la tach, w 2007 ro ku zwró ci łem się pi sem -
nie do Pre zy den ta mia sta Za brze z wnio -
skiem o za ło że nie ko ło na szych ga ra ży
od po wied nie go oświe tle nia, co z pew no -
ścią by ogra ni czy ło „bu szo wa nie” po no -
cach zło mia rzy. Nie ste ty od po wie dzia no
mi, że cyt. „w Bu dże cie Gmi ny Za brze nie
prze wi dzia no środ ków na re ali za cję bu -
do wy oświe tle nia te go ty pu dróg, ob słu -
gu ją cych do jaz dy do ga ra ży osób
fi zycz nych”.

Do daj my od ra zu, nie cho dzi tu o ja kiś
dłu gi, kosz tow ny szpa ler la tar ni, lecz
o je den lub dwa punk ty świetl ne. Jak
pod kre śla nasz roz mów ca mia sto za sła -
nia się bra kiem środ ków fi nan so wych,

tak jak by cho dzi ło o wie lo mi lio no we na -
kła dy fi nan so we. 

– Pre zy dent mia sta Za brze pod trzy ma ła
swo je sta no wi sko, po nie waż na mo je ko lej ne
pi smo (z ma ja br.) w ww. spra wie od po wie -
dzia ła, że cyt. „ze wzglę du  na roz dy spo no -

wa ne środ ki fi nan so we w bu dże cie mia sta
w za kre sie in we sty cji na rok 2011na dzień
dzi siej szy nie ma moż li wo ści re ali za cji przed -
mio to we go za da nia. W przy pad ku oszczęd -
no ści przy re ali za cji in nych in we sty cji

na stą pi po now na ana li za moż li wo ści re ali -
za cji in te re su ją ce go Pa na za da nia”. 

Po nie waż na dzie ja jest mat ką głu pich,
Ma rian W. nie dał za wy gra ną i w paź -
dzier ni ku br. wy słał w spra wie oświe tle -
nia te re nu ga ra ży ko lej ne pi smo do Pa ni
Pre zy dent Mał go rza ty Mań ka -Szu lik.
Czy za tem te „kosz tow ne i skom pli ko wa -
ne” za da nie znaj dzie się w przy szło rocz -
nym bu dże cie? 

– Chy ba tak, – mó wi Ma rian W., bo
w od po wie dzi, któ rą otrzy ma łem w li -
sto pa dzie br. Pa ni Pre zy dent obie cu je,
że wy ko na nie oświe tle nia znaj dzie się
w bu dże cie na 2012 r. Mo że więc po la -
tach do cze ka my się po myśl ne go fi na łu
spra wy i zo sta nie zli kwi do wa na ciem -
na, nie bez piecz na „dziu ra” na ma pie
mia sta – mia sta, któ re wszak szczy ci
się wie lo ma po zy tyw ny mi przy miot ni -
ka mi.

PS. Zgło sze nia do Po li cji przez po -
szko do wa ne oso by, kra dzie ży i de wa sta -
cji ga ra ży też nie wie le po mo gły,
po nie waż je dy nym skut kiem zgło szeń są
umo rze nia z po wo du cyt. „nie wy kry cia
spraw cy prze stęp stwa”. Co tak że po le -
ca my życz li wej uwa dze Pa ni Pre zy -
dent.

W SPRAWIE DEWASTACJI GARAŻY PRZEZ ZŁOMIARZY

Czy miasto wreszcie
pomoże?
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Wi gi lia u sta rzy ków

– Gdy się gnę pa mię cią wstecz do lat
dzie cię cych, a by ły to wcze sne la ta pięć -
dzie sią te – wspo mi na Pa ni Re na ta, to ja -
wi mi się stół wi gi lij ny ob fi cie za sta wio -
ny a wo kół nie go ro dzi ce, bab cia oraz ciot -

ki, któ re by ły nie za męż ne. W su mie by ło
nas chy ba co naj mniej 10 osób. Na sto le
obo wiąz ko wo sta ło 12 po traw a wśród nich
na pierw szym miej scu zu pa z ko no pii
(mó wio no na nią – ko no piot ka). By ły też
ma ków ki i mocz ka z pier ni kiem oraz owo -
ca mi su szo ny mi. Uzu peł niał je na dru gie
da nie sma żo ny karp z ziem nia ka mi i swoj -
ska ka pu sta ki szo na z becz ki, któ ra sta ła
w na szej piw ni cy. Grzy bów wów czas
w niej nie by ło. Na de ser by ły pier ni ki
z wła sne go wy pie ku, a ko ło cze i za wi ja ne
ma kow ce pie kło się u po bli skie go pie ka -
rza. Ko la cję za czy na ło się nie co póź niej niż
te raz, bo do pie ro ok. siód mej wie czo -
rem – aż wszy scy uczest ni cy wie cze rzy się
zej dą. Wte dy ma ło kto miał au to, był

w za sa dzie nor mal ny dzień pra cy, a do dys -
po zy cji mie li śmy tyl ko tram waj al bo au -
to bus. Wie cze rzę za czy na ło się od wspól -
nej mo dli twy, któ rą roz po czy na ła gło wa ro -
dzi ny lub naj star sza oso ba. Po tem prze ła -
my wa no się świą tecz nym opłat kiem oraz
wza jem nie skła da no so bie ży cze nia. Prze -

strze ga no, aby
nikt w trak cie ko -
la cji nie od cho -
dził od wspól ne go
sto łu – po tra wy
wi gi lij ne mu sia ły
być w za się gu rę -
ki. Do pi cia by ła
zwy kła oran ża da,
nie pi to al ko ho lu.

– Po ko la cji ga -
si ło się świecz kę,
któ ra za pa lo na to -
wa rzy szy ła nam

przez ca ły czas uczto wa nia – do da je Pan
Ry szard. Z tym był zwią za ny pe wien prze -
sąd po le ga ją cy na tym, że ob ser wo wa no
w któ rą stro nę dy mek z ga szo nej świe cy się
ob ró ci. Nie daj Bóg gdy by dy mek po cią -
gnął w stro nę drzwi po ko ju. Ozna cza ło by
to, że któ ryś z uczest ni ków ko la cji odej dzie.
Dru gi prze sąd był ta ki, że kro iło się ce bu -
lę na pół, wy łu ski wa ło się z niej po szcze -
gól ne war stwy – w su mie dwa na ście.
Do każ dej sy pa ło się po ma łej ły żecz ce so -
li. Tak sta ły one do koń ca wi gi lij nej ko la -
cji. Po tem pa trzy ło się jak się one za cho -
wu ją, w któ rej sól jest mo kra a w któ rej su -
cha. W ten spo sób prze po wia da no, któ ry
mie siąc w nad cho dzą cym, no wym ro ku bę -
dzie słoneczny, a któ ry deszczowy. Śle dzo -

no i no to wa no ja kie są (mo kre, su che, sło -
necz ne itp.) ostat nie 12 dni po prze dza ją -
ce Wi gi lię. Na tej pod sta wie wró żo no ja -
kie bę dą ko lej ne mie sią ce no we go ro ku.
W Wi gi lię trze ba by ło być grzecz nym,
uprzej mym i uczyn nym bo ja kim się by ło
w ten dzień, ta kim się mia ło być w przy -
szłym ro ku. W mo im do mu po ko la cji mu -
zy ko wa li śmy (ja i brat gra li śmy na skrzyp -
cach) śpie wa jąc przy tym zna ne ko lę dy. 

– Nie od łącz nym ele men tem Wi gi lii by -
ły i są pre zen ty – mó wi Pa ni Re na ta. Dla
dzie ci by ły za baw ki, np. pro ste drew nia ne
kloc ki, cza sem łyż wy, a dla star szych – rze -
czy bar dziej po trzeb ne, uży tecz ne, np.
czap ki, sza li ki, skar pe ty. Pacz ki z pre zen -
ta mi le ża ły pod cho in ką, któ rą przy stra ja -
no w sam dzień Wi gi lii lub je den wcze śniej.
Oświe tla ły ją zwy kłe świecz ki osa dzo ne
w spe cjal nych uchwy tach. Pre zen ty roz da -
wa no za wsze po ko la cji. 

Pierw sza Wi gi lia na swo im…

Moi roz mów cy po bra li się na po cząt ku
lat sześć dzie sią tych. Ja kie za tem by ły te
pierw sze Wi gi lie na swo im? Obaj zgod nie
po twier dza ją, że w za sa dzie by ła to kon -
ty nu acja wi gi lij ne go oby cza ju wy nie sio -
ne go z ro dzin nych do mów. 

Za so by miesz ka nio we na szej Spół dziel ni są usy tu owa ne głów nie w kil ku sta -
rych dziel ni cach Za brza i ru dy ślą skiej, ta kich jak: Za bo rze, biel szo wi -
ce, czy ha lem ba. Miesz ka ją w nich ty sią ce ro dzin zwią za nych ze ślą ską

zie mią nie mal od za wsze. 
W przeded niu Wi gi lii bo że go na ro dze nia od wie dzi li śmy jed ną z ta kich ro dzin,

któ ra z biel szo wi ca mi jest zwią za na od kil ku po ko leń. Zaś gło wa ro dzi ny – Pan
ry szard w po bli skiej ko pal ni „biel szo wi ce” prze pra co wał po nad 30 lat. na sza roz -
mo wa to czy się wo kół tych szcze gól nych dni, kie dy to sia da my wspól nie z ro dzi -
ną do wi gi lij ne go sto łu, aby uro czy ście spo żyć wie cze rzę – z po sza no wa niem tra -
dy cji za pa mię ta nej z daw nych lat. 

na Gór nym ślą sku, tak jak i w in nych re gio nach kra ju, tra dy cja co raz bar dziej
prze pla ta się z no wo ścia mi, któ re przy no si nam współ cze sny czas. Sta re cza sy po -
ma łu od cho dzą do hi sto rii… Dla te go od cza su do cza su war to po wspo mi nać jak
to daw niej przy wi gi lij nym sto le by wa ło. 

Ślą�ska�Wi�gi�lia�daw�niej…�

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Prze�pis�na zu�pę�wi�gi�lij�ną�–�ko�no�piot�kę

Trza skond sik spa trzeć ko no pie (moż no pó dzie to jesz -
cze ku pić kajś na tar gu) i za mo czyć je na coł ko noc. 

Jak już ko no pie zmiyn kły, trza by ło je prze trzeć dwa,
trzy ra zy przez gyn ste si to.

Ta gynt so za wie si sto, ole isto i kle isto ciecz po miy szej -
cie tro cha z mly kiem, do dej cie trosz ka so li i ma sła
do sma ku.

Na ko niec do wo my do te go ugo to wa nyj wcze śniej ka -
szy i… ko no piot ka go to wo. 
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Kon ty nu uje my na szą ru bry kę pt. „Rad ca praw ny od po wia da”. 
Przy po mi na my, że za miesz cza my w niej od po wie dzi na za da wa ne przez

człon ków i na jem ców Spół dziel ni py ta nia w kwe stiach praw nych.
Py ta nia moż na za da wać tak że te le fo nicz nie dzwo niąc na nu mer te le fo -

nu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział Człon kow ski – w każ dy pią tek w godz. 10.00-
12.00.

Od po wie dzi udzie la rad ca praw ny Spół dziel ni mgr Bo gu sław Ru mas. 

Zmiana niektórych zapisów 
w ustawie o ochronie praw lokatorów

W środ kach ma so we go prze ka zu od pew ne go cza su spo ro mó wi się
o zmia nie nie któ rych za pi sów w usta wie o ochro nie praw lo ka to rów, miesz -
ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie ko dek su cy wil ne go. Cze go te zmia ny do -
ty czą?

Z dniem 16.11.2011 r. we szła w ży cie no we li za cja usta wy o ochro nie praw
lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie ko dek su cy wil ne go,
któ ra wy zna cza in ny tryb po stę po wa nia w za kre sie eks mi to wa nia lo ka to rów
do po miesz czeń tym cza so wych.

Prze wi du je on, że lo ka to rzy, któ rzy nie otrzy ma ją w wy ro ku eks mi syj nym
pra wa do lo ka lu so cjal ne go lub za mien ne go, mu szą opu ścić zaj mo wa ny lo -
kal mak sy mal nie po sze ściu mie sią cach, a nie jak to do tej po ry – do cza su
wska za nia przez wie rzy cie la, gmi nę czy sa me go dłuż ni ka, po miesz cze nia tym -
cza so we go. 

Od 16.11.2011 r. je śli gmi na nie wska że po miesz cze nia tym cza so we go, wów -
czas jest zo bo wią za na wska zać dłuż ni ko wi od po wied nią pla ców kę noc le go -
wą, do któ rej zo sta nie wy ko na na eks mi sja. Po nad to pra wo do po miesz cze -
nia tym cza so we go nie przy słu gu je dłuż ni ko wi, je że li po wo dem orze czo -
nej eks mi sji bę dą za rzu ty o sto so wa nie prze mo cy w ro dzi nie lub z po -
wo du upo rczy we go wy kra cza nia prze ciw ko po rząd ko wi do mo we mu al -
bo nie wła ści we go za cho wa nia czy nią ce go uciąż li wym ko rzy sta nie z in -
nych lo ka li w bu dyn ku, bądź też gdy dłuż nik do ko nał za ję cia miesz ka -
nia bez ty tu łu praw ne go. 

Po zmia nach w ww. usta wie, Sąd ma obo wią zek orze cze nia w wy ro ku eks -
mi syj nym o bra ku upraw nie nia oso by sto su ją cej prze moc w ro dzi nie
do otrzy ma nia lo ka lu so cjal ne go lub za mien ne go.

Je że li dłuż ni ko wi nie przy słu gu je pra wo do lo ka lu tym cza so we go, ko mor -
nik jest zo bo wią za ny prze nieść dłuż ni ka do noc le gow ni, schro ni ska lub in -
nej pla ców ki za pew nia ją cej miej sce noc le go we, gdzie bę dą prze by wa li do cza -
su wska za nia po miesz cze nia przez gmi nę. No we li za cja usta wy o ochro nie
praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie ko dek su cy wil -
ne go, wska zu je gmi nę ja ko pod miot zo bli go wa ny do wska za nia po miesz -
cze nia tym cza so we go. Do tej po ry z żad nych za pi sów usta wo wych obo wią -
zek gmi ny w za kre sie za pew nia nia po miesz czeń tym cza so wych nie wy ni -
kał.

– Ze sto łu zni kła zu pa ko no piot ka, któ -
rą za stą pi ła zu pa grzy bo wa – wspo mi na
Pa ni Re na ta. Pierw sze dwie Wi gi lie po ślu -
bie spę dzi li śmy jesz cze u ro dzi ców. Po tem
już we wła snym miesz ka niu, przy wi gi lij -
nym sto le po ja wi ły się na sze dzie ci. Gdzieś
z da la do cho dził ci chy głos ko lęd z ra dia
póź niej z te le wi zo ra. Mąż pra co wał w po -
bli skiej ko pal ni, ale ra czej za wsze był w wi -
gi lij ny wie czór przy nas. 

– Należy też wspo mnieć o za opa trze -
niu w świą tecz ne wik tu ały – wspo mi na

Pan Ry szard. Więk szość trze ba by ło zdo -
by wać, ale w su mie ni cze go na sto le nie
bra ko wa ło. W la tach pięć dzie sią tych cy -
tru sy za stę po wa ły na sze jabł ka, a z ba ka -
lii by ły tyl ko wło skie orze chy. Cza sa mi
stół był wzbo ga ca ny o ra ry ta sy z pa czek
za gra nicz nych z Nie miec, któ re przy sy ła -
ła ro dzi na lub zna jo mi. W la tach sie dem -
dzie sią tych – za Gier ka, świą tecz ne za -
opa trze nie znacz nie się po pra wi ło. Wte -
dy Wi gi lie spę dza li śmy z cór ką i sy -
nem – aż do cza su gdy opu ści li ro dzin ne
gniaz do, idąc na swo je. Cór ka z ro dzi ną
miesz ka nie da le ko nas, w Wi gi lię sta ra -
my się być ra zem – przy cho dzą do nas
po ko la cji, skła da my so bie ży cze nia
(oczy wi ście opłat kiem), po czym ko lę du -
je my i bie sia du je my do pa ster ki. W su mie
jest nas wte dy pra wie dzie sięć osób. Na -
to miast syn miesz ka na prze ciw le głym
krań cu Pol ski i si łą rze czy jest rzad szym
go ściem. Ale ta kie to są już zwy kłe ko le -
je lo su. 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Prze�pis�Pa�ni�Re�na�ty�
na wi�gi�lij�ną�zu�pę�grzy�bo�wą

Su szo ne grzy by (naj le piyj praw -
dziw ki) na mo czyć i ugo to wać.

Wy war z grzy bów ło dloć do od -
dziel ne go gor ka, a grzy by usma żyć
na ma śle.

Do grzy bo we go wy wa ru wly wo -
my przez sit ko ślą ski żur (osad co
zo stoł w sit ku wy ciep nonć).

Da lej, do da jy my do te go wy wa -
ru prze sma żo ne grzy by, do pra -
wio my do sma ku so lą i pie przym.
Do da jy my tro cha śmie ta ny 18%
i fer tig. W efek cie mo my faj no zu -
pa grzy bo wa na… ślon skim żu rze.



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.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 2. pan na zAsem. 4. na sza Gór -
ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa. 5. miesz -
kał w piór ni ku To si. 9. licz nik, ro dzaj prze -
pły wo mie rza w na szych miesz ka niach. 14.
śpie wa nie ko lęd. 17. wer set z Ko ra nu. 18.
do rzęs lub kre ślar ski. 21. ko niec so na ty. 23.
By tom ka w Za brzu. 26. na sze mia sto. 27.
rącz ka, po krę tło. 28. Wol no ści w Za -
brzu. 29. ro śnie w dzie ży. 32. drwin ka,
prze śmiew ka. 35. narciarski ...pass. 37.
wznie sie my go na po wi ta nie 2012 ro -
ku. 38. kry mi nal ny wąż. 39. ziem ny na syp.

Pio no wo: 1. mąż Fa ti my. 2. stan po go -
dy. 3. gaz wo kół nas. 6. cza sem wi dać

z mo rza. 7. wą sa ta ry ba. 8. pszcze le
dom ki. 10. zbęd ny na bo ku de ski. 11. woj -
sko ta tar skie. 12. ku ku ry dzia ny stan
USA. 13. ko li sty plac z uli ca mi. 14. bu -
ry mru czek. 15. o przod kach po sta ro pol -
sku. 16. świę tu je w Wi gi lię. 19. od mia na
ochry. 20. ła du nek na spa do chro nie. 21.
wiel ko ru ski chłop. 22. la ta ją cy tyl ko
w ba śniach. 24. syn Styk su i Pal la sa, mąż
Te be. 25. ro dzaj przy sia du. 30. bo żysz -
cze. 31. z nie go kom pot na Wi gi lię. 33.
ole jek fioł ko wy. 34. ry ba na Wi gi lię. 36.
ka czy od głos.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 11 da dzą roz wią za nie krzy -
żów ki.

InForMator GSM „LUIZa”

➣ 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
(w godz. 7.00-15.00):
tel. bezp.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II
(w godz. 7.00-15.00):
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

czyn ny od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 15.00-22.00,
w dni wol ne i świę ta
w godz. 7.00-22.00

IStotnE tELEFonY:

➣ Biuro numerów: 118 913;

● 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

adres strony internetowej GSM ,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl

e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl


