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Niech Wigilijny wieczór
i Święta Bożego Narodzenia
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w szczęściu i radości
przy kolędach
i zapachu świerkowej gałązki,
a cały nadchodzący
Nowy 2011 Rok
nich będzie pasmem
nieustającej radości
i sukcesów.
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Ustanawianie odrębnej
własności na rzecz członków
i najemców
Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie najemców mieszkań GSM „Luiza”
przekształceniem zajmowanych lokali
w odrębną własność. Najemcy ci muszą
jednak wpierw wstąpić w poczet członków
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Luiza” oraz przekształcić dotychczasową umowę najmu w lokatorskie prawo
do lokalu. Tylko w październiku i listopadzie br. przyjęto i zarejestrowano 172
wnioski o przekształcenie umowy najmu

w spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Ponadto przyjęto w ww. miesiącach 129
deklaracji wstąpienia w poczet członków
naszej Spółdzielni.
Dział członkowsko-prawny naszej Spółdzielni wykonywał w omawianym okresie
także szereg innych niezbędnych czynności wymaganych prawem a związanych
z ustanawianiem odrębnej własności
Dokończenie na str. 6

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ŚLE LISTY...

...A w nich drastyczne
podwyżki opłat
Niezły prezent wyborczy zrobiły władze
Zabrza członkom i najemcom naszej Spółdzielni. Oto bowiem od jakiegoś czasu
Urząd Miejski w Zabrzu śle listy do GSM
„Luiza” z wielce wymownym tytułem:
„Wypowiedzeniewysokościopłatyrocznej
z tytułuużytkowaniawieczystegonieruchomościgruntowej”. Przykładowo w jednym
z kilkudziesięciu takich listów czytamy:
„Na podstawie… (tu następuje wyliczenie
aktów prawnych, żeby nikt nie myślał, że
władza działa bez umocowania prawnego)… „w związkuzezmianąwartościnieruchomości PrezydentMiastaZabrze wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej wypowiadawysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka w Zabrzu, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00021027/1, oznaczonej jako działka nr 2125/59, 2138/59, 2140/59,
2142/59 i 2144/59 o łącznej pow. 0,3484 ha.
Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości wynosiła 280,66 zł.”.
Po tym wstępie Prezydent Miasta Zabrze … „przedkłada ofertę przyjęcia,
obowiązującej od 1 stycznia 2011 roku, nowej wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wymienionej wyżej
nie ru cho mo ści grun to wej w kwo cie 4.268,58 zł ustalonej na podstawie wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej (1%)”.
Jak łatwo wyliczyć wzrost opłaty jest
kilkunastokrotny!!!, a całe to „przedkładanie oferty” przypomina znaną skądinąd
tzw. propozycję nie do odrzucenia. Dlaczego? Ano dlatego, że w piśmie czytamy dalej: „Opłatęrocznąza użytkowanie wieczyste nieruchomości należywnosićbez
wezwania (…). Za zwłokę w uiszczeniu
opłaty rocznej, w dniu zapłaty doliczone
zostaną odsetki ustawowe”.
Ponieważ żyjemy w tzw. państwie prawa można się od tej „przedkładanej
oferty” odwołać, jednakże „Złożenie
wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej w dotychczasowej wysokości”.
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Wszystkie pozostałe listy także zawierają znaczące podwyżki ww. opłat, np.
z 280,90 zł do 8.721,80 zł (co stanowi trzydziestojednokrotny wzrost!!!), z 179,23 zł
do 3.384,54 zł (co stanowi dziewiętnastokrot ny wzrost!!!), z 308,64 zł do
5.109,55 zł (co stanowi ponad szesnastokrotny wzrost!!!) Przykładów takich moż-

na podać wiele. Z zestawienia przygotowanego przez naszą księgowość w odniesieniu do 79 nieruchomości gruntowych wynika, że opłaty za nie wzrosną w sumie
z 3.779,80 zł do 59.509,21 zł. Nieruchomości te zajmują łącznie 49.543 m. kw.
tj. zaledwie ok. 5 hektarów. Przeliczając,
za jeden hektar Skarb Państwa żąda
od naszej Spółdzielni prawie 12 tys. zł
rocznie.
Niemniej pazerna na opłaty jest sama
Gmina Zabrze, ponieważ także i ona wypowiada od nowego roku wysokość dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze.
Na przykład dotychczasowa opłata roczna
za użytkowanie wieczyste nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Gminy
Zabrze, położonej przy ul. Ks. Pawła Janika 17-17 B, dla której w Sądzie Rejonowym
w Zabrzu prowadzona jest księga wieczysta Nr GLIZ/00021133/7, oznaczonej jako
działka nr 2188/78 o łącznej pow 0,1941 ha
wynosiła dotychczas 140,36 zł „podskoczyła” do 1.016,49 zł, czyli aż siedmiokrotnie.
Z zestawienia przygotowanego przez naszą księgowość w odniesieniu do 11 nieruchomości o łącznej pow. 21713 m. kw.
stanowiących własność Gminy Zabrze,
opłaty w sumie wzrosną z 3.138,84 zł
do 20.947,00 zł.
Jak ten drastyczny
wzrost opłat przełoży
się na koszty zamieszkiwania w zasobach
GSM „Luiza”? Obecnie Za rząd na szej
Spółdzielni analizuje
całą sytuację. Nie ulega wąt pli wo ści, że
koszty te przełożą się
na wysokość opłat nieza leż nych od GSM
„Luiza” a ponoszonych przez mieszkańców.
Zarząd Spółdzielni niedawno wystąpił
do Urzędu Miejskiego w Zabrzu z pismem, w którym czytamy:
W związku z otrzymanymi wypowiedzeniami wysokości opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych, i ich podwyżkami w skali nawet
kilkudziesięciokrotnej, składamy stanowczy protest w formie listu otwartego.
W sytuacji kryzysu gospodarczego i pogłębiającego się zubożenia społeczeństwa, tak drastyczne podwyżki dowodzą
całkowitej alienacji władzy ze społeczeństwa. Pragniemy zwrócić uwagę, że jednorazowe podwyżki spowodują konieczność nagłego podwyższenia opłat kilku tysiącom mieszkańców zasobów naszej
Spółdzielni. Dlatego wnosimy o rozłożenie ww. podwyżki w dłuższym okresie
czasu, np. 5 lat.
Ze wzglę dów spo łecz nych li czy my
na przychylne rozpatrzenie naszej propozycji i potraktowanie przedstawionej sprawy z najwyższą uwagą.
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SzanowniCzłonkowie
GórniczejSpółdzielniMieszkaniowej
„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.
DrodzyczłonkowieGSM„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.
Niechprzyszły 2011rokbędzieczasemwspólnejpracy,zgodyi współdziałaniawszystkichtych,
którymleżyna sercudobroi rozwójnaszej–GórniczejSpółdzielniMieszkaniowej„Luiza”.
Za Zarząd GSM „Luiza”
Waldemar Chwist

Konkurs
nierostrzygnięty
W październikowym wydaniu
naszego Biuletynu informowaliśmy o tym, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej GSM „Luiza” o poszerzeniu składu Zarządu naszej Spółdzielni, została
rozpoczęta procedura konkursowa wyboru członka Zarządu
ds. organizacyjno-prawnych.
Komisja konkursowa po rozpatrzeniu dwóch ofert, które napłynęły na konkurs, stwierdziła
że żadna z nich nie spełnia do
końca przyjętych w regulaminie
konkursu kryteriów.

Nowe godziny otwarcia kas GSM „Luiza”
Jak wiadomo, opłaty za czynsz, media i fundusz remontowy można także uiszczać w punktach kasowych Agencji Bankowej „Monetia”. Jest to o tyle korzystne, że opłaty wnoszone
przez lokatorów mieszkań administrowanych przez GSM,, Luiza” są przyjmowane nieodpłatnie.
Na prośbę mieszkańców, aby lepiej dostosować godziny pracy kas do możliwości naszych
mieszkańców, od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieniają się dni i godziny ich otwarcia.
Punkt kasowy w Zabrzu, przy u. Jałowcowej 20 czynny będzie w poniedziałki
w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Punkt kasowy w Zabrzu, przy ul. Wolności 412 czynny będzie w poniedziałki
w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtorku i środy w godz. 7.30 – 15.15
W czwartki i piątki kasa jest nieczynna.
Punkt kasowy w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 98 będzie w poniedziałki
w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Ponadto w administracji GSM „Luiza” w Zabrzu, przy ul. Jałowcowej 20 została uruchomiona Agencja Ubezpieczeniowa czynna w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 Można w niej realizować płatności za ubezpieczenia: komunikacyjne (samochodowe), majątkowe (mieszkanie, dom) i osobowe (na życie, turystyczne).
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DZIęKI SZERoKIEMU ZAKRESoWI PRAc REMoNToWo-INWESTYcYJNYch

Stała poprawa komfortu zamieszkiwania
W naszej Spółdzielni posiadamy kilkaset budynków o zróżnicowanym wieku budowy, a co za tym idzie i w różnym stanie technicznym. Przez 15 lat działalności GSM „Luiza” udało się wiele zrobić,
lecz potrzeby w zakresie poprawy
komfortu zamieszkiwania są nadal duże.

i Brola 5, Ks. Niedzieli 51,53, 59, 61, Kawika 7, 9, 20, 22, 24, 28.
Znacznie szerszy zakres prac remontowo-inwestycyjnych był realizowany
w II kwartale br. Również w tymże
kwartale dominowała wartość prac termomodernizacyjnych, które koncentrowały

Dlatego w miarę możliwości (głównie finansowych) Zarząd Spółdzielni stara się
wyjść im naprzeciw. Jednakże ciągłe
zmiany w ustawodawstwie regulującym
funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych nie ułatwiały i nie ułatwiają nadal realizacji wszystkich oczekiwań członków
i najemców. Dotyczy to zwłaszcza przyjętego kilka lat temu przez Spółdzielnię
planu termomodernizacji budynków.
Pomimo tych i innych utrudnień, w bieżącym 2010 roku udało się zrealizować
bardzo szeroki zakres prac remontowo-inwestycyjnych w naszych zasobach mieszkaniowych.
W I kwartale br. ze względu na jego
specyfikę (okres zimowy) zakres prac remontowo-inwestycyjnych był mniejszy
niż w następnych miesiącach. Dominowały w nich roboty termomodernizacyjne (przy ulicy Korczoka 83 i 85) ogólnobudowlane (np. malowanie klatek i piwnic przy ulicach: Kalinowa 13e, Czereśniowa 2a, 4a, 6a, Jałowcowa 3-5, wykonanie
izolacji pionowej wraz z drenażem opaskowym w budynku przy ul. Ks. Niedzieli 37d). Roboty dekarskie – remonty dachów, przemurowanie kominów, roboty
blacharskie itp. były wykonywane między
innymi w budynkach przy ulicach: Korczoka 57,58, 60, 69, 71, 72, 75, 87,
88, 90, Kowalska 1-5, Sportowców 12

się na budynkach przy ulicach Kawika 24, 26, i 28, Korczoka 83 i 85, Bielszowickiej 93 oraz przy ul. Miodowej 15. Inne znaczące grupy prac remontowo-inwe-
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stycyjnych to roboty ogólnobudowlane, dekarsko-blacharskie, przemurowanie kominów itp. (m. in. przy ul. Paderewskiego 17a, ks. Niedzieli 37, 59, 61, Bielszowicka 91, Kokota 171, Kalinowa 13,
Orzechowa 10, Leszczynowa 23, Korczoka 87), roboty montażowe (montaże okien
PCV i nawiewników okiennych, drzwi),
instalacyjne (np. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych przy ul. Miodowej 16,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Bielszowickiej 91, 93, 95, 96, 98, wymiana instalacji gazowej, remont instalacji zimnej
i ciepłej wody w budynkach przy ul.
Kordzika 9-11 i 13-19, wymiana pionów
wodnych przy ul. Kalinowa 13 i 15).
Prawdziwe żniwa prac remontowo-inwestycyjnych miały miejsce w III kwartale br. Ta jak w poprzednim kwartale, dominowały te same grupy robót tj. termomodernizacja budynków, np. przy ul. Ks.
Niedzieli 51 ul. Bielszowickiej 93 i Kokota 162 roboty dekarsko-blacharskie i przemurowanie kominów, roboty ogólno-budowlane i instalacyjne.
Często mieszkańcy zasobów GSM „Luiza” pytają na co idą nasze pieniądze wpłacane do spółdzielczej kasy? Odpowiedź
w bardzo skrótowej formie została przedstawiona powyżej. Gdybyśmy się pokusili
o pełną „wyliczankę” wszystkich zrealizowanych robót od stycznia do końca
września br. zajęłoby to całą objętość
naszej gazety.

Nieruchomość w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bielszowickiej 93, gdzie niedawno przeprowadzono kompleksową termomodernizację uzyska także całkowicie nowe balkony.
Dotychczasowe, o symbolicznych wymiarach, balkony zostaną zastąpione nowatorską konstrukcją balkonową mocno wystającą z elewacji budynku – podparta samodzielnymi filarami. Dzięki temu powierzchnia każdego z balkonów wielokrotnie się
zwiększy i wyniesie 4,5 m2. W ten sposób dotychczasowe mini balkony zamienią się
w… mini tarasy.
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WłADZE I SPoNSoRZY GSM „LUIZA” PRZYGoToWAłY
Pamiętacie Państwo festyn, który odbył
się 5 czerwca tego roku z okazji Dnia
Dziecka i jubileuszu 15-lecia powstania
GSM „Luiza” na terenie MKS Zaborze
w Zabrzu? W powszechnej opinii uczestników tak udanej imprezy plenerowej
dawno już nie było. Organizatorzy i sponsorzy festynu pomyśleli o wszystkich
mieszkańcach naszych zasobów mieszkaniowych, zarówno tych najstarszych, jak
i najmłodszych. Przygotowano dla nich
atrakcyjny program i wiele cennych nagród
dla zwycięzców konkursów i zawodów
sportowych. Patronat nad festynem sprawowali Prezydenci Zabrza i Rudy Śląskiej,
a Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik (przy okazji gratulujemy ponownego wyboru) osobiście i aktywnie
uczestniczyła w wielu imprezach.
Dlaczego tak bardzo wspominamy
o tym co było? Z budżetu pamiętnego festynu część środków finansowych zostało i dlatego na prośbę Zarządu Spółdzielni sponsorzy postanowili zafundować
Członkom Spółdzielni prezenty pod choinkę.
Dzięki hojności sponsorów każdy Członek Spółdzielni wraz z tym wydaniem Biuletynu otrzyma monografię wydaną z okazji 15-lecia GSM „Luiza” oraz leksykon
z płytą CD najpiękniejszych kolęd będą-

Z

bliżają się święta, te najradośniejsze w roku. Będzie wesoło, nastrojowo, radośnie i będą też… prezenty. Także władze GSM „Luiza” nie zapomniały
o mieszkańcach swoich zasobów mieszkaniowych przygotowując z tej okazji szereg świątecznych niespodzianek. A przygotowania do tego trwały już od… lata.
Myślicie Państwo, że pisząc o lecie popełniliśmy błąd? Nic z tych rzeczy.

Prezenty pod choinkę
cego wciąż na topie, popularnego polskiego piosenkarza Krzysztofa Krawczyka.
Ponadto wśród mieszkańców, którzy roz-

Wigilijnemądrości
Wigilia Bożego Narodzenia bogata w wielowiekowe tradycje zaowocowała
także ludowymi mądrościami w postaci przysłów. Poniżej przypominamy tylko ich niewielką część, ku refleksji nad nimi, nad ich przenikliwością płynącą
z ludzkich doświadczeń i losów wielu pokoleń.
Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała,
do Wigilii zima nie nastąpi trwała.
Od Łucji do Wigilii patrz na dni
o przyszłym roku powiedzą Ci.
Święta Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie.
Święta Barbara po lodzie,
Boże Narodzenie po wodzie.
Jak w Wigilię z dachu ciecze,
jeszcze się zima długo się powlecze.
Gdy w Narodzenie pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.
Boże Narodzenie po lodzie,
Wielkanoc po wodzie.
Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie,
zima wcześnie pęknie.
W dzień Adama i Ewy
daruj bliźniemu gniewy.
Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.
Zielone Boże Narodzenie,
biała Wielkanoc.

W Boże Narodzenie słonko świeci,
tak i tydzień zleci.
Pogoda na wigilię Narodzenia,
do Nowego Roku się nie zmienia.
Wigilia jasna, święty Jan ciemny,
obiecują rok przyjemny.
Gdy w Narodzenie Pana pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.
Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone,
na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.
Jak się Adam z Ewą zgłosi,
tak się koniec grudnia nosi.
Na Adama i Ewy, dobre bydłu i plewy.
Słota w dzień Adama i Ewy,
zabezpiecz od zimna cholewy.
Adam i Ewa pokazują,
jaki styczeń i luty po nich następują.
Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie,
zima wcześnie pęknie.
Na Pasterkę po wodzie,
Alleluja po lodzie.
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wiążą i nadeślą (lub dostarczą) do Spółdzielni prawidłowe hasło naszej świątecznej krzy żów ki, któ rą za miesz cza my
na str. 8 naszej gazety, rozlosowanych zostanie 5 kompletów (po 15 płyt CD)
z utworami tego cenionego wykonawcy.
Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych
mieszkańcach zasobów GSM „Luiza”.
Dla naszych „milusińskich”, którzy nadeślą (lub dostarczą) prawidłowe hasło dziecięcej krzyżówki, którą zamieszczamy
na str. 7 gazety, rozlosowanych zostanie 300 książeczek z przygodami Misia
Bruno wraz z maskotkami. Zapraszamy
do wspólnej świątecznej zabawy.
PS. Hasła krzyżówek prosimy nadsyłać na adres: Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 412 lub dostarczyć
osobiście do sekretariatu Spółdzielni
(adres jw. II p.) w terminie do 7 stycznia 2011 r.

Koło Ewy, noś długie cholewy.
Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu
dopiekało, będzie zima długo białą.
Gdy choinka tonie w wodzie,
jajko toczy się po lodzie.
W jakim blasku Bóg się rodzi,
w takim cały styczeń chodzi.
Gdy na Gody bardzo biało,
wiosną śniegu jest niemało.
Gdy na Gody leży śnieg srogi,
to na Wielkanoc zielone odłogi.
Gdy w Narodzenie Pana pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.
Na Boże Narodzenie
masz lutego widzenie.
W Boże Narodzenie bardzo biało,
wiosną śniegu jest niemało.
W Gody słonko świeci,
tak i tydzień zleci.
W Boże Narodzenie dnia przybywa
na kurze stąpienie.
Jeśli w Gody zielono,
to na Wielkanoc śniegu będzie za kolano.
Jeśli dzień wigilijny pogodny,
roczek będzie urodny.
Jak w Wiliję gwiazdy świecą,
kury dobrze jajka niesą.
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Nim przystąpimy do wieczerzy wigilijnej, gdzie głównym, tradycyjnym
daniem jest smażony karp warto co nieco o nim poczytać. Jest to bowiem ryba, która w naszej historii kulinarnej
zajmuje znaczące miejsce, a wigilia bez
karpia jest… nie do wyobrażenia.
Karp występuje w zlewiskach mórz
Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego.
Liczne odmiany hodowlane są rozpowszechnione zarówno w hodowli jak
i w wodach otwartych, niemal na całym
świecie. Żyje w głębokich rzekach, starorzeczach, odnogach lub rozlewiskach.
Jego historia jest nader frapująca. Karp,
jako gatunek, powstał na drodze naturalnej poliploidyzacji na przełomie czwartorzędu w okolicach Morza Kaspijskiego
i wschodniej Anatolii. Występował on pierwotnie w Europie południowo-wschodniej
i zachodniej Azji w zlewiskach mórz Egejskiego, Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Najwcześniej karp został udomowiony w Chinach (V w p. n. e.). Już
z roku 350 p. n. e. pochodzą pierwsze
wzmianki o karpiu w Europie. Znajdujemy je u Arystotelesa. O karpiu pisze też
Pliniusz Starszy w swojej Historii Naturalnej. W Europie była to pierwsza ryba hodowana w sztucznych stawach zakładanych przy klasztorach. Od VII do XII wieku na stą pił szyb ki roz wój ry bac twa
w klasztorach majątkowych Belgii, Francji, Niemiec i na terenach byłej Jugosławii. Jest jedną z najważniejszych ryb hodowlanych. Jest gatunkiem obcym dla naszej fauny. Do Polski karp trafił na początku XIII wieku.
W Polsce stanowi połowę odławianych
ryb słodkowodnych. Na świecie odławia
się ok. 200 tys. ton karpia rocznie. Przez
wędkarzy uważany jest za rybę waleczną
i przebiegłą. W polskiej tradycji mięso karpia jest jedną z potraw wigilijnych. Karp

osiąga ponad 1 m długości i masę 3040 kg.
Liczne odmiany hodowlane karpia odznaczają się często silnie wygrzbieconym
i szerokim ciałem oraz różnym stopniem

Nasz karp
królewski
zaniku łusek. Występują odmiany zupełnie pozbawione łusek lub z łuskami tylko
w pobliżu nasad poszczególnych płetw.

Wyhodowano również liczne odmiany
ozdobne czerwone, białe lub pomarańczowe. Niektóre odmiany hodowlane karpia
to lustrzeń, karp królewski (dawniej karp
galicyjski) – odmiana wyhodowana w Pol-

Ustanawianie odrębnej
własności na rzecz członków
i najemców
Dokończenie ze str. 1

na rzecz członków i najemców, m. in. operaty szacunkowe z wyceną wartości rynkowej lokali mieszkalnych, wnioski o ustanowienie odrębnej własności, rejestracje
danych do notariusza. Ponadto przygotowano kilkadziesiąt umów o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz spłatę poniesionych kosztów
na budynku.
W sumie w październiku i w listopadzie
br. zostało przekształconych kilkadziesiąt
lokali ze statusu lokatorskiego prawa
6

do lokalu na wyodrębnioną własność,
i ze statusu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na wyodrębnioną
własność.
Tak szeroki zakres czynności jednoznacznie dowodzi, że proces ustanawiania odrębnej własności na rzecz członków i najemców nadal utrzymuje wysoką dynamikę. Zaś zespół pracowniczy
GSM „Luiza” (a zwłaszcza Dział Członkowsko-Prawny) dokłada wszelkich
starań, aby procedura przekształceń,
mimo swej złożoności, przebiegała możliwie szybko.

sce, silnie wygrzbiecone ciało oraz rząd dużych łusek wzdłuż linii bocznej i w okolicach głowy, karp pełnołuski, karp bezłuski (golec).
Karp koi – ozdobna odmiana w wielu
wa rian tach z efek tow nym ubar wie niem – białe, zwykle z plamami pomarańczowymi, czerwonymi lub czarnymi. Często hodowane w ozdobnych zbiornikach
przydomowych (stawach, sadzawkach
i oczkach ogrodowych). Pochodzi z Japonii, ryba ma zwykle 30–40 cm długości,
może dochodzić do 75 cm. Poszczególne
odmiany hodowlane (ponad 100) różnią się
zarówno ubarwieniem, jak i ułuszczeniem. Przebywa przy dnie, gdzie ryje
podłoże i wygrzebuje rośliny. Żywi się

głównie roślinami i glonami, a także
drobnymi zwierzętami wodnymi. Jak
wszystkie odmiany hodowlane, koi jest
wrażliwy na zimną wodę.
Karp zatorski – unikalna odmiana lokalna jest lustrzeniem o ułuszczeniu wieńcowym, strzałkowym lub siodełkowym
i ubarwieniu oliwkowo-niebieskim.
Karp żywi się larwami, skorupiakami oraz innymi organizmami zwierzęcymi oraz roślinami. Aktywny przeważnie
wieczorem i w nocy, pokarm pobiera
z dna. Karp jest jedną z najważniejszych
ryb gospodarczych. Jest hodowany w stawach od tysięcy lat, został wprowadzany
do wód otwartych. Chętnie poławiany
przez wędkarzy na grunt (tzw. wędkarstwo
karpiowe) i spławik. W wielu krajach karp
jest uważany za szkodnika. W Polsce
karp stanowi 80% zarybień wód otwartych.
Budzi to duże kontrowersje, gdyż karp jest
gatunkiem obcym i ma niekorzystny
wpływ na zbiornik, do którego jest wpuszczany (zamulenie wody).
No to życzymy smacznego!
Opracowano na podstawie:
Wikipedia
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Świąteczna krzyżówka
dla dzieci

Litery z pól oznaczonych gwiazdką w kolumnie dadzą rozwiązanie krzyżówki

kolorowanka
dla
milusińskich
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INFORMATOR GSM „LUIZA”

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

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

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. szachy lub brydż. 3. cieśnina łącząca Zatokę Perską z Zatoką
Omańską. 6. wyższa uczelnia na czele
której stoi zabrzanin, profesor Marian
Oslislo. 8. imię Beenhakkera, kiedyś
trenera naszej reprezentacji. 11. jest nim
każdy członek GSM „Luiza”. 13. jej nie
wypada. 14. moc w żarówce. 16. krzew
iglasty. 18. dawna gra w karty. 21. „kocham” po łacinie. 23. szklany kielich bez
podstawy. 25. mechaniczne pianino. 28.
nasyp ziemny. 29. wieczerza z opłatkiem. 30. opłaca rachunki telefoniczne. 31. imię Stwosza. 32. harmonijka ustna. 36. pustelnik. 40. wrzątek. 41. dawna nazwa nagonki. 43. niecka po lodowcu. 44. zdobyta bramka. 46. kręgosłup
statku. 48. śpiewanie kolęd. 49. nie
pod. 50. w makówkach obok bakalii i bułek. 51. Wojciecha Korfantego w Zabrzu.
Pionowo: 1. sagan. 2. odzywka brydżowa. 3. składki, abonament lub czynsz

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

do zapłacenia. 4. taniec ludowy. 5. kuchenne resztki. 6. opryszek znad Sekwany. 7. metal lżejszy od wody. 9. w piosence, straciła przyjaciela. 10. pochodna
kwasu octowego. 12. euro przed 1998 rokiem. 15. norma w gwarze śląskiej. 17.
zerówka biblisty. 19. wódka kminkówka. 20. łamany w wigilijny wieczór. 22.
Agencja Bankowa w której nieodpłatnie
przyjmowane są opłaty za czynsz, media,
fundusz remontowy od członków GSM
„Luiza”. 23. dawna stolica Litwy. 24. kupon towarowy; 26. rafy koralowe. 27. dusi alergika. 33. ischias. 34. gaz w żarówce. 35. śpiewana przy choince. 37. afrykański sęp. 38. szkodnik w mące. 39. pierze na sucho. 42. pole w zakolu rzeki. 45.
poszła do przedszkola. 47. rzeka przepływająca przez Goleniów.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 16dadząrozwiązaniekrzyżówki.
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● 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

