
Na dal utrzy mu je się du że za in te re so wa -
nie na jem ców miesz kań GSM „Lu iza”
prze kształ ce niem zaj mo wa nych lo ka li
w od ręb ną wła sność. Na jem cy ci mu szą
jed nak wpierw wstą pić w po czet człon ków
Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Lu iza” oraz prze kształ cić do tych cza so -
wą umo wę naj mu w lo ka tor skie pra wo
do lo ka lu. Tyl ko w paź dzier ni ku i li sto pa -
dzie br. przy ję to i za re je stro wa no 172
wnio ski o prze kształ ce nie umo wy naj mu

w spół dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka -
lu. Po nad to przy ję to w ww. mie sią cach 129
de kla ra cji wstą pie nia w po czet człon ków
na szej Spół dziel ni.

Dział człon kow sko -praw ny na szej Spół -
dziel ni wy ko ny wał w oma wia nym okre sie
tak że sze reg in nych nie zbęd nych czyn no -
ści wy ma ga nych pra wem a zwią za nych
z usta na wia niem od ręb nej wła sno ści
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Nie zły pre zent wy bor czy zro bi ły wła dze
Za brza człon kom i na jem com na szej Spół -
dziel ni. Oto bo wiem od ja kie goś cza su
Urząd Miej ski w Za brzu śle li sty do GSM
„Lu iza” z wiel ce wy mow nym ty tu łem:
„Wy�po�wie�dze�nie�wy�so�ko�ści�opła�ty�rocz�nej
z ty�tu�łu�użyt�ko�wa�nia�wie�czy�ste�go�nie�ru�cho�-
mo�ści�grun�to�wej”. Przy kła do wo w jed nym
z kil ku dzie się ciu ta kich li stów czy ta my:
„Na pod sta wie… (tu na stę pu je wy li cze nie
ak tów praw nych, że by nikt nie my ślał, że
wła dza dzia ła bez umo co wa nia praw ne -
go)… „w związ�ku�ze�zmia�ną�war�to�ści�nie�-
ru�cho�mo�ści Pre�zy�dent�Mia�sta�Za�brzewy -
ko nu jąc za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rzą -
do wej wy�po�wia�da�wy so kość do tych cza so -
wej opła ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go nie ru cho mo ści grun to wej sta no -
wią cej wła sność Skar bu Pań stwa po ło żo -
nej przy ul. Ks. Dok to ra An to nie go Kor czo -
ka w Za brzu, dla któ rej w Są dzie Re jo no -
wym w Za brzu pro wa dzo na jest księ ga wie -
czy sta nr GL1Z/00021027/1, ozna czo nej ja -
ko dział ka nr 2125/59, 2138/59, 2140/59,
2142/59 i 2144/59 o łącz nej pow. 0,3484 ha.
Do tych cza so wa opła ta rocz na za użyt ko wa -
nie wie czy ste w/w nie ru cho mo ści wy no si -
ła 280,66 zł.”.

Po tym wstę pie Pre zy dent Mia sta Za -
brze … „przed�kła�da� ofer�tę przy ję cia,
obo wią zu ją cej od 1 stycz nia 2011 ro ku, no -
wej wy so ko ści opłat rocz nych z ty tu łu użyt -
ko wa nia wie czy ste go wy mie nio nej wy żej
nie ru cho mo ści grun to wej w kwo -
cie 4.268,58 zł usta lo nej na pod sta wie war -
to ści nie ru cho mo ści okre ślo nej w ope ra -
cie sza cun ko wym, przy za sto so wa niu do -
tych cza so wej staw ki pro cen to wej (1%)”.

Jak ła two wy li czyć wzrost opła ty jest
kil ku na sto krot ny!!!, a ca łe to „przed kła -
da nie ofer ty” przy po mi na zna ną ską di nąd
tzw. pro po zy cję nie do od rzu ce nia. Dla cze -
go? Ano dla te go, że w pi śmie czy ta my da -
lej: „Opła�tę�rocz�ną�za użyt ko wa nie wie -
czy ste nie ru cho mo ści na�le�ży�wno�sić�bez
we�zwa�nia� (…). Za zwło kę w uisz cze niu
opła ty rocz nej, w dniu za pła ty do li czo ne
zo sta ną od set ki usta wo we”.

Po nie waż ży je my w tzw. pań stwie pra -
wa moż na się od tej „przed kła da nej
ofer ty” od wo łać, jed nak że „Zło że nie
wnio sku nie zwal nia z obo wiąz ku uisz cze -
nia opła ty rocz nej w do tych cza so wej wy -
so ko ści”.

Wszyst kie po zo sta łe li sty tak że za wie ra -
ją zna czą ce pod wyż ki ww. opłat, np.
z 280,90 zł do 8.721,80 zł (co sta no wi trzy -
dzie sto jed no krot ny wzrost!!!), z 179,23 zł
do 3.384,54 zł (co sta no wi dzie więt na sto -
krot ny wzrost!!!), z 308,64 zł do
5.109,55 zł (co sta no wi po nad szes na sto -
krot ny wzrost!!!) Przy kła dów ta kich moż -

na po dać wie le. Z ze sta wie nia przy go to wa -
ne go przez na szą księ go wość w od nie sie -
niu do 79 nie ru cho mo ści grun to wych wy -
ni ka, że opła ty za nie wzro sną w su mie
z 3.779,80 zł do 59.509,21 zł. Nie ru cho -
mo ści te zaj mu ją łącz nie 49.543 m. kw.
tj. za le d wie ok. 5 hek ta rów. Prze li cza jąc,
za je den hek tar Skarb Pań stwa żą da
od na szej Spół dziel ni pra wie 12 tys. zł
rocz nie.

Nie mniej pa zer na na opła ty jest sa ma
Gmi na Za brze, po nie waż tak że i ona wy po -
wia da od no we go ro ku wy so kość do tych -
cza so wych opłat rocz nych z ty tu łu użyt ko -
wa nia nie ru cho mo ści grun to wych sta no wią -
cych wła sność Gmi ny Miej skiej Za brze.
Na przy kład do tych cza so wa opła ta rocz na
za użyt ko wa nie wie czy ste nie ru cho mo ści

grun to wej sta no wią cej wła sność Gmi ny
Za brze, po ło żo nej przy ul. Ks. Paw ła Ja ni -
ka 17-17 B, dla któ rej w Są dzie Re jo no wym
w Za brzu pro wa dzo na jest księ ga wie czy -
sta Nr GLIZ/00021133/7, ozna czo nej ja ko
dział ka nr 2188/78 o łącz nej pow 0,1941 ha
wy no si ła do tych czas 140,36 zł „pod sko czy -
ła” do 1.016,49 zł,  czy li aż sied mio krot -
nie.

Z ze sta wie nia przy go to wa ne go przez na -
szą księ go wość w od nie sie niu do 11 nie -
ru cho mo ści o łącz nej pow. 21713 m. kw.
sta no wią cych wła sność Gmi ny Za brze,
opła ty w su mie wzro sną z 3.138,84 zł

do 20.947,00 zł. 
Jak ten dra stycz ny

wzrost opłat prze ło ży
się na kosz ty za miesz -
ki wa nia w za so bach
GSM „Lu iza”? Obec -
nie Za rząd na szej
Spół dziel ni ana li zu je
ca łą sy tu ację. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że
kosz ty te prze ło żą się
na wy so kość opłat nie -
za leż nych od GSM
„Lu iza” a po no szo -
nych przez miesz kań -
ców. 

Za rząd Spół dziel -
ni nie daw no wy stą pił
do Urzę du Miej skie -
go w Za brzu z pi -
smem, w któ rym czy -
ta my:

W związ ku z otrzy -
ma ny mi wy po wie dze -
nia mi wy so ko ści opłat
rocz nych z ty tu łu użyt -
ko wa nia wie czy ste go
nie ru cho mo ści grun -

to wych, i ich pod wyż ka mi w ska li na wet
kil ku dzie się cio krot nej, skła da my sta now -
czy pro test w for mie li stu otwar te go. 

W sy tu acji kry zy su go spo dar cze go i po -
głę bia ją ce go się zu bo że nia spo łe czeń -
stwa, tak dra stycz ne pod wyż ki do wo dzą
cał ko wi tej alie na cji wła dzy ze spo łe czeń -
stwa. Pra gnie my zwró cić uwa gę, że jed -
no ra zo we pod wyż ki spo wo du ją ko niecz -
ność na głe go pod wyż sze nia opłat kil ku ty -
siąc om miesz kań ców za so bów na szej
Spół dziel ni. Dla te go wno si my o roz ło że -
nie ww. pod wyż ki w dłuż szym okre sie
cza su, np. 5 lat.

Ze wzglę dów spo łecz nych li czy my
na przy chyl ne roz pa trze nie na szej pro po -
zy cji i po trak to wa nie przed sta wio nej spra -
wy z naj wyż szą uwa gą.

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ŚLE LISTY...

...A w nich drastyczne
podwyżki opłat 



Sza�now�ni�Człon�ko�wie
Gór�ni�czej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�

„Luiza”

Niebawem dobiegnie końca 2010 rok. Był to dla naszej Spółdzielni czas szczególny – nie tylko
z powodu jej jubileuszu 15 – lecia istnienia, ale przede wszystkim, dlatego, że ważyły się jej przyszłe losy.
W tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady. Utworzony kilka lat temu przez ludzi, którzy nie mają nic
wspólnego z dobrem naszej Spółdzielni – Ruch Społeczny LUIZA przystąpił do frontalnego ataku.
Wielokrotnie publikował i szkalował Spółdzielnię oraz demokratycznie wybrane władze. Zresztą czyni to
nadal z zawziętością godną lepszej sprawy. 

Walne Zgromadzenie Członków GSM „Luiza” w częściach, które odbywały się przez kilkanaście dni
czerwca bieżącego roku pokazały wyraźnie, że zdecydowana większość członków naszej Spółdzielni nie chce
mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy mienią się obrońcami interesów spółdzielców. 

Drodzy�członkowie�GSM�„Luiza”

Uzyskane wyniki finansowo-ekonomiczne naszej Spółdzielni pozwalają ufnie patrzeć w następny rok.
Dynamicznie przebiega proces przekształceń lokali mieszkalnych w odrębną własność. Mijający rok, pomimo
wielu przeszkód, pozwolił na zrealizowanie szerokiego zakresu remontów, modernizacji i inwestycji
w zasobach naszej Spółdzielni. Dzięki temu, kolejne, setki mieszkańców mieszkają w docieplonych,
gruntownie zmodernizowanych pod względem termicznym budynkach. Te działania przekładają się
na konkretne obniżenie rachunków za ogrzewanie mieszkań. Szeroki zakres prac remontowych to: roboty
dekarskie, instalacyjne, malarskie, wymiana okien, drzwi itp. – w efekcie których poprawia się komfort
zamieszkiwania. 

Wart podkreślenia jest także fakt, że GSM „Luiza” w mijającym roku 2010 obniżyła czynsze
mieszkaniowe i nadal należy do tych Spółdzielni, nie tylko na terenie Zabrza i Rudy Śląskiej, w której stawki
czynszowe są jedne z najniższych. Niech te obiektywne fakty przemówią za tym by nadal działać razem dla
dobra naszej Spółdzielni – nie dając wiary tym, dla których członkowie i najemcy są tylko narzędziem
do realizacji własnych celów.

Niech�przyszły 2011�rok�będzie�czasem�wspólnej�pracy,�zgody�i współdziałania�wszystkich�tych,

którym�leży�na sercu�dobro�i rozwój�naszej�–�Górniczej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�„Luiza”.�
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No we go dzi ny otwar cia kas GSM „Lu iza”
Jak wia do mo, opła ty za czynsz, me dia i fun dusz re mon to wy moż na tak że uisz czać w punk -

tach ka so wych Agen cji Ban ko wej „Mo ne tia”. Jest to o ty le ko rzyst ne, że opła ty wno szo ne
przez lo ka to rów miesz kań ad mi ni stro wa nych przez GSM,, Lu iza” są przyj mo wa ne nie od płat -
nie.

Na proś bę miesz kań ców, aby lepiej dostosować godziny pracy kas do możliwości naszych
mieszkańców, od dnia 1 stycz nia 2011 r. zmie nia ją się dni i go dzi ny ich otwar cia. 

Punkt ka so wy w Za brzu, przy u. Ja łow co wej 20 czyn ny bę dzie w po nie dział ki
w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtor ku do piąt ku w godz. 8.00 – 15.00 

Punkt ka so wy w Za brzu, przy ul. Wol no ści 412 czyn ny bę dzie w po nie dział ki
w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtor ku i śro dy w godz. 7.30 – 15.15

W czwart ki i piąt ki ka sa jest nie czyn na.
Punkt ka so wy w Ru dzie Ślą skiej przy ul. Biel szo wic kiej 98 bę dzie w po nie dział ki

w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtor ku do piąt ku w godz. 8.00 – 15.00 
Po nad to w ad mi ni stra cji GSM „Lu iza” w Za brzu, przy ul. Ja łow co wej 20 zo sta ła uru cho mio -

na Agen cja Ubez pie cze nio wa czyn na w po nie dział ki w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtor ku do piąt -
ku w godz. 8.00 – 15.00 Moż na w niej re ali zo wać płat no ści za ubez pie cze nia: ko mu ni ka cyj -
ne (sa mo cho do we), ma jąt ko we (miesz ka nie, dom) i oso bo we (na ży cie, tu ry stycz ne). 

Konkurs
nierostrzygnięty

W paź dzier ni ko wym wy da niu
na sze go Biu le ty nu in for mo wa -
li śmy o tym, że zgod nie z de cy -
zją Ra dy Nad zor czej GSM „Lu -
iza” o po sze rze niu skła du Za rzą -
du na szej Spół dziel ni, zo sta ła
roz po czę ta pro ce du ra kon kur so -
wa wy bo ru człon ka Za rzą du
ds. or ga ni za cyj no -praw nych.
Ko mi sja kon kur so wa po roz pa -
trze niu dwóch ofert, któ re na -
pły nę ły na kon kurs, stwierdziła
że żadna z nich nie spełnia do
końca przyjętych w regulaminie
konkursu kryteriów.

Za Za rząd GSM „Lu iza”

Wal de mar Chwist
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Stała poprawa komfortu zamieszkiwania
W na szej Spół dziel ni po sia da my kil ka -

set bu dyn ków o zróż ni co wa nym wie ku bu -
do wy, a co za tym idzie i w róż nym sta -
nie tech nicz nym. Przez 15 lat dzia łal no -
ści GSM „Lu iza” uda ło się wie le zro bić,
lecz potrzeby w zakresie poprawy
komfortu zamieszkiwania są nadal duże.

Dlatego w mia rę moż li wo ści (głów nie fi -
nan so wych) Za rząd Spół dziel ni sta ra się
wyjść im na prze ciw. Jed nak że cią głe
zmia ny w usta wo daw stwie re gu lu ją cym
funk cjo no wa nie spół dziel ni miesz ka nio -
wych nie uła twia ły i nie uła twia ją na dal re -
ali za cji wszyst kich ocze ki wań człon ków
i na jem ców. Do ty czy to zwłasz cza przy -
ję te go kil ka lat te mu przez Spół dziel nię
pla nu ter mo mo der ni za cji bu dyn ków. 

Po mi mo tych i in nych utrud nień, w bie -
żą cym 2010 ro ku uda ło się zre ali zo wać
bar dzo sze ro ki za kres prac re mon to wo -in -
we sty cyj nych w na szych za so bach miesz -
ka nio wych.

W I kwar ta le br. ze wzglę du na je go
spe cy fi kę (okres zi mo wy) za kres prac re -
mon to wo -in we sty cyj nych był mniej szy
niż w na stęp nych mie sią cach. Do mi no -
wa ły w nich ro bo ty ter mo mo der ni za cyj -
ne (przy uli cy Kor czo ka 83 i 85) ogól no -
bu dow la ne (np. ma lo wa nie kla tek i piw -
nic przy uli cach: Ka li no wa 13e, Cze re śnio -
wa 2a, 4a, 6a, Ja łow co wa 3-5, wy ko na nie
izo la cji pio no wej wraz z dre na żem opa sko -
wym w bu dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie -
li 37d). Ro bo ty de kar skie – re mon ty da -
chów, prze mu ro wa nie ko mi nów, ro bo ty
bla char skie itp. by ły wy ko ny wa ne mię dzy
in ny mi w bu dyn kach przy uli cach: Kor -
czo ka 57,58, 60, 69, 71, 72, 75, 87,
88, 90, Ko wal ska 1-5, Spor tow ców 12

i Bro la 5, Ks. Nie dzie li 51,53, 59, 61, Ka -
wi ka 7, 9, 20, 22, 24, 28. 

Znacz nie szer szy za kres prac re mon -
to wo -in we sty cyj nych był re ali zo wa ny
w II kwar ta le br. Rów nież w tym że
kwar ta le do mi no wa ła war tość prac ter mo -
mo der ni za cyj nych, któ re kon cen tro wa ły

się na bu dyn kach przy uli cach Ka wi -
ka 24, 26, i 28, Kor czo ka 83 i 85, Biel szo -
wic kiej 93 oraz przy ul. Mio do wej 15. In -
ne zna czą ce gru py prac re mon to wo -in we -

sty cyj nych to ro bo ty ogól no bu dow la ne, de -
kar sko -bla char skie, prze mu ro wa nie ko mi -
nów itp. (m. in. przy ul. Pa de rew skie -
go 17a, ks. Nie dzie li 37, 59, 61, Biel szo -
wic ka 91, Ko ko ta 171, Ka li no wa 13,
Orze cho wa 10, Lesz czy no wa 23, Kor czo -
ka 87), ro bo ty mon ta żo we (mon ta że okien
PCV i na wiew ni ków okien nych, drzwi),
in sta la cyj ne (np. wy mia na pio nów wod -
no -ka na li za cyj nych przy ul. Mio do wej 16,
mo der ni za cja in sta la cji cen tral ne go ogrze -
wa nia w bu dyn kach przy ul. Biel szo wic -
kiej 91, 93, 95, 96, 98, wy mia na in sta la -
cji ga zo wej, re mont in sta la cji zim nej
i cie płej wo dy w bu dyn kach przy ul.
Kor dzi ka 9-11 i 13-19, wy mia na pio nów
wod nych przy ul. Ka li no wa 13 i 15).

Praw dzi we żni wa prac re mon to wo -in -
we sty cyj nych mia ły miej sce w III kwar -
ta le br. Ta jak w po przed nim kwar ta le, do -
mi no wa ły te sa me gru py ro bót tj. ter mo -
mo der ni za cja bu dyn ków, np. przy ul. Ks.
Nie dzie li 51 ul. Biel szo wic kiej 93 i Ko ko -
ta 162 ro bo ty de kar sko -bla char skie i prze -
mu ro wa nie ko mi nów, ro bo ty ogól no -bu -
dow la ne i in sta la cyj ne.

Czę sto miesz kań cy za so bów GSM „Lu -
iza” py ta ją na co idą na sze pie nią dze wpła -
ca ne do spół dziel czej ka sy? Od po wiedź
w bar dzo skró to wej for mie zo sta ła przed -
sta wio na po wy żej. Gdy by śmy się po ku si li
o peł ną „wy li czan kę” wszyst kich zre ali -
zo wa nych ro bót od stycz nia do koń ca
wrze śnia br. za ję ło by to ca łą ob ję tość
na szej ga ze ty. 

DZIęKI SZERoKIEMU ZAKRESoWI PRAc REMoNToWo-INWESTYcYJNYch

Nie ru cho mość w Ru dzie Ślą skiej, przy ul. Biel szo wic kiej 93, gdzie nie daw no prze pro -
wa dzo no kom plek so wą ter mo mo der ni za cję uzy ska tak że cał ko wi cie no we bal ko ny.
Do tych cza so we, o sym bo licz nych wy mia rach, bal ko ny zo sta ną za stą pio ne no wa tor -
ską kon struk cją bal ko no wą moc no wy sta ją cą z ele wa cji bu dyn ku – pod par ta sa mo -
dziel ny mi fi la ra mi. Dzię ki te mu po wierzch nia każ de go z bal ko nów wie lo krot nie się
zwięk szy i wy nie sie 4,5 m2. W ten spo sób do tych cza so we mi ni bal ko ny za mie nią się
w… mi ni ta ra sy. 
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Pa mię ta cie Pań stwo fe styn, któ ry od był
się 5 czerw ca te go ro ku z oka zji Dnia
Dziec ka i ju bi le uszu 15-le cia po wsta nia
GSM „Lu iza” na te re nie MKS Za bo rze
w Za brzu? W po wszech nej opi nii uczest -
ni ków tak uda nej im pre zy ple ne ro wej
daw no już nie by ło. Or ga ni za to rzy i spon -
so rzy fe sty nu po my śle li o wszyst kich
miesz kań cach naszych za so bów miesz ka -
nio wych, za rów no tych naj star szych, jak
i naj młod szych. Przy go to wano dla nich
atrak cyj ny pro gram i wie le cen nych na gród
dla zwy cięz ców kon kur sów i za wo dów
spor to wych. Pa tro nat nad fe sty nem spra -
wo wa li Pre zy den ci Za brza i Ru dy Ślą skiej,
a Pre zy dent Za brza – Mał go rza ta Mań -
ka -Szu lik (przy oka zji gra tu lu je my po -
now ne go wy bo ru) oso bi ście i ak tyw nie
uczest ni czy ła w wie lu im pre zach.

Dla cze go tak bar dzo wspo mi na my
o tym co by ło? Z bu dże tu pa mięt ne go fe -
sty nu część środ ków fi nan so wych zo sta -
ło i dlatego na proś bę Za rzą du Spół dziel -
ni spon so rzy po sta no wi li za fun do wać
Człon kom Spół dziel ni pre zen ty pod cho -
in kę.

Dzię ki hoj no ści spon so rów każ dy Czło -
nek Spół dziel ni wraz z tym wy da niem Biu -
le ty nu otrzy ma mo no gra fię wy da ną z oka -
zji 15-le cia GSM „Lu iza” oraz lek sy kon
z pły tą CD naj pięk niej szych ko lęd bę dą -

ce go wciąż na to pie, po pu lar ne go pol skie -
go pio sen ka rza Krzysz to fa Kraw czy ka.
Po nad to wśród miesz kań ców, któ rzy roz -

wią żą i na de ślą (lub do star czą) do Spół -
dziel ni pra wi dło we ha sło na szej świą tecz -
nej krzy żów ki, któ rą za miesz cza my
na str. 8 na szej ga ze ty, roz lo so wa nych zo -
sta nie 5 kom ple tów (po 15 płyt CD)
z utwo ra mi te go ce nio ne go wy ko naw cy.
Nie za po mnie li śmy tak że o naj młod szych
miesz kań cach za so bów GSM „Lu iza”.
Dla na szych „mi lu siń skich”, któ rzy na de -
ślą (lub do star czą) pra wi dło we ha sło dzie -
cię cej krzy żów ki, któ rą za miesz cza my
na str. 7 ga ze ty, roz lo so wa nych zo sta -
nie 300 ksią że czek z przy go da mi Mi sia
Bru no wraz z ma skot ka mi. Za pra sza my
do wspól nej świą tecz nej za ba wy.

PS. Ha sła krzy żó wek pro si my nad sy -
łać na ad res: Gór ni cza Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za -
brze, ul. Wol no ści 412 lub do star czyć
oso bi ście do se kre ta ria tu Spół dziel ni
(ad res jw. II p.) w ter mi nie do 7 stycz -
nia 2011 r. 

WłA DZE I SPoN So RZY GSM „LU IZA” PRZY Go To WA łY

Zbli ża ją się świę ta, te naj ra do śniej sze w ro ku. Bę dzie we so ło, na stro jo wo, ra -
do śnie i bę dą też… pre zen ty. Tak że wła dze GSM „Lu iza” nie za po mnia ły

o miesz kań cach swo ich za so bów miesz ka nio wych przy go to wu jąc z tej oka zji sze -
reg świą tecz nych nie spo dzia nek. A przy go to wa nia do te go trwa ły już od… la ta.
My śli cie Pań stwo, że pi sząc o le cie po peł ni li śmy błąd? Nic z tych rze czy.

Pre zen ty pod cho in kę

Je śli nie od le cą ptasz ki do Mi cha ła,
do Wi gi lii zi ma nie na stą pi trwa ła.

Od Łu cji do Wi gi lii patrz na dni
o przy szłym ro ku po wie dzą Ci.

Świę ta Bar ba ra po wo dzie,
Bo że Na ro dze nie po lo dzie.

Świę ta Bar ba ra po lo dzie,
Bo że Na ro dze nie po wo dzie.

Jak w Wi gi lię z da chu cie cze,
jesz cze się zi ma dłu go się po wle cze.

Gdy w Na ro dze nie po god nie,
bę dzie tak czte ry ty go dnie.

Bo że Na ro dze nie po lo dzie,
Wiel ka noc po wo dzie.

Gdy w dzień Ada ma i Ewy mróz i pięk nie,
zi ma wcze śnie pęk nie.

W dzień Ada ma i Ewy
da ruj bliź nie mu gnie wy.

Ja kiś w Wi gi lię, ta kiś ca ły rok.
Zie lo ne Bo że Na ro dze nie,

bia ła Wiel ka noc.

W Bo że Na ro dze nie słon ko świe ci,
tak i ty dzień zle ci.

Po go da na wi gi lię Na ro dze nia,
do No we go Ro ku się nie zmie nia.

Wi gi lia ja sna, świę ty Jan ciem ny,
obie cu ją rok przy jem ny.

Gdy w Na ro dze nie Pa na po god nie,
bę dzie tak czte ry ty go dnie.

Gdy w Bo że Na ro dze nie po la są zie lo ne,
na Wiel ka noc bę dą śnie giem przy wa lo ne.

Jak się Adam z Ewą zgło si,
tak się ko niec grud nia no si.

Na Ada ma i Ewy, do bre by dłu i ple wy.
Sło ta w dzień Ada ma i Ewy,

za bez piecz od zim na cho le wy.
Adam i Ewa po ka zu ją,

ja ki sty czeń i lu ty po nich na stę pu ją.
Gdy w dzień Ada ma i Ewy mróz i pięk nie,

zi ma wcze śnie pęk nie.
Na Pa ster kę po wo dzie,

Al le lu ja po lo dzie.

Ko ło Ewy, noś dłu gie cho le wy.
Je śli w pierw szy dzień po Na ro dze niu

do pie ka ło, bę dzie zi ma dłu go bia łą.
Gdy cho in ka to nie w wo dzie,

jaj ko to czy się po lo dzie.
W ja kim bla sku Bóg się ro dzi,

w ta kim ca ły sty czeń cho dzi.
Gdy na Go dy bar dzo bia ło,

wio sną śnie gu jest nie ma ło.
Gdy na Go dy le ży śnieg sro gi,

to na Wiel ka noc zie lo ne odło gi.
Gdy w Na ro dze nie Pa na po god nie,

bę dzie tak czte ry ty go dnie.
Na Bo że Na ro dze nie

masz lu te go wi dze nie.
W Bo że Na ro dze nie bar dzo bia ło,

wio sną śnie gu jest nie ma ło.
W Go dy słon ko świe ci,

tak i ty dzień zle ci.
W Bo że Na ro dze nie dnia przy by wa

na ku rze stą pie nie.
Je śli w Go dy zie lo no,

to na Wiel ka noc śnie gu bę dzie za ko la no.
Je śli dzień wi gi lij ny po god ny,

ro czek bę dzie urod ny.
Jak w Wi li ję gwiaz dy świe cą,

ku ry do brze jaj ka nie są.

Wi�gi�lij�ne�mą�dro�ści
Wi gi lia Bo że go Na ro dze nia bo ga ta w wie lo wie ko we tra dy cje za owo co wa ła

tak że lu do wy mi mą dro ścia mi w po sta ci przy słów. Po ni żej przy po mi na my tyl -
ko ich nie wiel ką część, ku re flek sji nad ni mi, nad ich prze ni kli wo ścią pły ną cą
z ludz kich do świad czeń i lo sów wie lu po ko leń.
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Nim przy stą pi my do wie cze rzy wi gi -
lij nej, gdzie głów nym, tra dy cyj nym
da niem jest sma żo ny karp war to co nie -
co o nim po czy tać. Jest to bo wiem ry -
ba, któ ra w na szej hi sto rii ku li nar nej
zaj mu je zna czą ce miej sce, a wi gi lia bez
kar pia jest… nie do wy obra że nia. 

Karp wy stę pu je w zle wi skach mórz
Czar ne go,  Ka spij skie go i Aral skie go.
Licz ne od mia ny ho dow la ne są roz po -
wszech nio ne za rów no w ho dow li jak
i w wo dach otwar tych, nie mal na ca łym
świe cie. Ży je w głę bo kich rze kach, sta ro -
rze czach, od no gach lub roz le wi skach.

Je go hi sto ria jest na der fra pu ją ca. Karp,
ja ko ga tu nek, po wstał na dro dze na tu ral -
nej  po li plo idy za cji na prze ło mie  czwar -
to rzę du w oko li cach Mo rza Ka spij skie go
i wschod niej Ana to lii. Wy stę po wa ł on pier -
wot nie w Eu ro pie po łu dnio wo -wschod niej
i za chod niej  Azji w zle wi skach mórz Egej -
skie go,  Czar ne go,  Ka spij skie go i Aral -
skie go. Naj wcze śniej karp zo stał udo -
mo wio ny w Chi nach (V w p. n. e.). Już
z ro ku 350 p. n. e. po cho dzą pierw sze
wzmian ki o kar piu w Eu ro pie. Znaj du je -
my je u Ary sto te le sa. O kar piu pi sze też
Pli niusz Star szy w swo jej Hi sto rii Na tu -
ral nej. W Eu ro pie by ła to pierw sza ry ba ho -
do wa na w sztucz nych sta wach za kła da -
nych przy klasz to rach. Od VII do XII wie -
ku na stą pił szyb ki roz wój ry bac twa
w klasz to rach ma jąt ko wych Bel gii, Fran -
cji, Nie miec i na te re nach by łej Ju go sła -
wii. Jest jed ną z naj waż niej szych ryb ho -
dow la nych. Jest ga tun kiem ob cym dla na -
szej fau ny. Do Pol ski karp tra fił na po cząt -
ku XIII wie ku.

W Pol sce sta no wi po ło wę odła wia nych
ryb słod ko wod nych. Na świe cie odła wia
się ok. 200 tys. ton kar pia rocz nie. Przez
węd ka rzy uwa ża ny jest za ry bę wa lecz ną
i prze bie głą. W pol skiej tra dy cji mię so kar -
pia jest jed ną z po traw wi gi lij nych. Karp

osią ga po nad 1 m dłu go ści i ma sę 30-
40 kg. 

Licz ne od mia ny ho dow la ne kar pia od -
zna cza ją się czę sto sil nie wy grzbie co nym
i sze ro kim cia łem oraz róż nym stop niem

za ni ku łu sek. Wy stę pu ją od mia ny zu peł -
nie po zba wio ne łu sek lub z łu ska mi tyl ko
w po bli żu na sad po szcze gól nych płetw.

Wy ho do wa no rów nież licz ne od mia ny
ozdob ne czer wo ne, bia łe lub po ma rań czo -
we. Nie któ re od mia ny ho dow la ne kar pia
to lu strzeń, karp kró lew ski (daw niej karp
ga li cyj ski) – od mia na wy ho do wa na w Pol -

Nasz karp
królewski

Ustanawianie odrębnej
własności na rzecz członków

i najemców

na rzecz człon ków i na jem ców, m. in. ope -
ra ty sza cun ko we z wy ce ną war to ści ryn -
ko wej lo ka li miesz kal nych, wnio ski o usta -
no wie nie od ręb nej wła sno ści, re je stra cje
da nych do no ta riu sza. Po nad to przy go to -
wa no kil ka dzie siąt umów o usta no wie nie
spół dziel cze go lo ka tor skie go pra wa do lo -
ka lu oraz spła tę po nie sio nych kosz tów
na bu dyn ku.

W su mie w paź dzier ni ku i w li sto pa dzie
br. zo sta ło prze kształ co nych kilkadziesiąt
lo ka li ze sta tu su lo ka tor skie go pra wa

do lo ka lu na wy od ręb nio ną wła sność,
i ze sta tu su spół dziel cze go wła sno ścio we -
go pra wa do lo ka lu na wy od ręb nio ną
wła sność.

Tak sze ro ki za kres czyn no ści jed no -
znacz nie do wo dzi, że pro ces usta na wia -
nia od ręb nej wła sno ści na rzecz człon -
ków i na jem ców na dal utrzy mu je wy -
so ką dy na mi kę. Zaś ze spół pra cow ni czy
GSM „Lu iza” (a zwłasz cza Dział Człon -
kow sko -Praw ny) do kła da wszel kich
sta rań, aby pro ce du ra prze kształ ceń,
mi mo swej zło żo no ści, prze bie ga ła moż -
li wie szyb ko. 

Dokończenie ze str. 1

sce, sil nie wy grzbie co ne cia ło oraz rząd du -
żych łu sek wzdłuż li nii bocz nej i w oko -
li cach gło wy, karp peł no łu ski, karp bez łu -
ski (go lec).

Karp koi – ozdob na od mia na w wie lu
wa rian tach z efek tow nym ubar wie -
niem – bia łe, zwy kle z pla ma mi po ma rań -
czo wy mi, czer wo ny mi lub czar ny mi. Czę -
sto ho do wa ne w ozdob nych zbior ni kach
przy do mo wych (sta wach, sa dzaw kach
i oczkach ogro do wych). Po cho dzi z Ja po -
nii, ry ba ma zwy kle 30–40 cm dłu go ści,
mo że do cho dzić do 75 cm. Po szcze gól ne
od mia ny ho dow la ne (po nad 100) róż nią się
za rów no ubar wie niem, jak i ułusz cze -
niem. Prze by wa przy dnie, gdzie ry je
pod ło że i wy grze bu je ro śli ny. Ży wi się

głów nie ro śli na mi i glo na mi, a tak że
drob ny mi zwie rzę ta mi wod ny mi. Jak
wszyst kie od mia ny ho dow la ne, koi jest
wraż li wy na zim ną wo dę.

Karp za tor ski – uni kal na od mia na lo -
kal na jest lu strze niem o ułusz cze niu wień -
co wym, strzał ko wym lub sio deł ko wym
i ubar wie niu oliw ko wo -nie bie skim.

Karp ży wi się lar wa mi, sko ru pia ka -
mi oraz in ny mi or ga ni zma mi zwie rzę cy -
mi oraz ro śli na mi. Ak tyw ny prze waż nie
wie czo rem i w no cy, po karm po bie ra
z dna. Karp jest jed ną z naj waż niej szych
ryb go spo dar czych. Jest ho do wa ny w sta -
wach od ty się cy lat, zo stał wpro wa dza ny
do wód otwar tych. Chęt nie po ła wia ny
przez węd ka rzy na grunt (tzw. węd kar stwo
kar pio we) i spła wik. W wie lu kra jach karp
jest uwa ża ny za szkod ni ka. W Pol sce
karp sta no wi 80% za ry bień wód otwar tych.
Bu dzi to du że kon tro wer sje, gdyż karp jest
ga tun kiem ob cym i ma nie ko rzyst ny
wpływ na zbior nik, do któ re go jest wpusz -
cza ny (za mu le nie wo dy).

No to ży czy my smacz ne go!

Opra co wa no na pod sta wie: 
Wi ki pe dia
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Świąteczna krzyżówka
dla dzieci

Litery z pól oznaczonych gwiazdką w kolumnie dadzą rozwiązanie krzyżówki

kolorowanka
dla

milusińskich



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: 1. sza chy lub brydż. 3. cie -
śni na łą czą ca Za to kę Per ską z Za to ką
Omań ską. 6. wyż sza uczel nia na cze le
któ rej stoi za brza nin, pro fe sor Ma rian
Osli slo. 8. imię Be en hak ke ra, kie dyś
tre ne ra na szej re pre zen ta cji. 11. jest nim
każ dy czło nek GSM „Lu iza”. 13. jej nie
wy pa da. 14. moc w ża rów ce. 16. krzew
igla sty. 18. daw na gra w kar ty. 21. „ko -
cham” po ła ci nie. 23. szkla ny kie lich bez
pod sta wy. 25. me cha nicz ne pia ni no. 28.
na syp ziem ny. 29. wie cze rza z opłat -
kiem. 30. opła ca ra chun ki te le fo nicz -
ne. 31. imię Stwo sza. 32. har mo nij ka ust -
na. 36. pu stel nik. 40. wrzą tek. 41. daw -
na na zwa na gon ki. 43. niec ka po lo dow -
cu. 44. zdo by ta bram ka. 46. krę go słup
stat ku. 48. śpie wa nie ko lęd. 49. nie
pod. 50. w ma ków kach obok ba ka lii i bu -
łek. 51. Woj cie cha Kor fan te go w Za brzu. 

Pio no wo: 1. sa gan. 2. od zyw ka bry dżo -
wa. 3. skład ki, abo na ment lub czynsz

do za pła ce nia. 4. ta niec lu do wy. 5. ku -
chen ne reszt ki. 6. opry szek znad Se kwa -
ny. 7. me tal lżej szy od wo dy. 9. w pio sen -
ce, stra ci ła przy ja cie la. 10. po chod na
kwa su octo we go. 12. eu ro przed 1998 ro -
kiem. 15. nor ma w gwa rze ślą skiej. 17.
ze rów ka bi bli sty. 19. wód ka kmin ków -
ka. 20. ła ma ny w wi gi lij ny wie czór. 22.
Agen cja Ban ko wa w któ rej nie od płat nie
przyj mo wa ne są opła ty za czynsz, me dia,
fun dusz re mon to wy od człon ków GSM
„Lu iza”. 23. daw na sto li ca Li twy. 24. ku -
pon to wa ro wy; 26. ra fy ko ra lo we. 27. du -
si aler gi ka. 33. ischias. 34. gaz w ża rów -
ce. 35. śpie wa na przy cho in ce. 37. afry -
kań ski sęp. 38. szkod nik w mą ce. 39. pie -
rze na su cho. 42. po le w za ko lu rze ki. 45.
po szła do przed szko la. 47. rze ka prze pły -
wa ją ca przez Go le niów.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 16�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:
tel. bezp.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 32 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46

(środa, piątek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556

ISTOTNE TELEFONY:

➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

● 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


