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Krajowa Rada Spółdzielcza przeciwna jest zmianom zgłoszonym do Sejmu – druk 980.
Spółdzielcy i sympatycy spółdzielni składają podpisy pod apelem o niepodejmowanie
przez Sejm działań w kierunku uchwalenia zmian w prawie spółdzielczym.

Organizowany festyn jest miejscem integracji mieszkańców, in-
tegracji szkoły z rodzicami i środowiskiem oraz propagowania
masowego udziału dzieci w różnych formach ruchowych.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Lato kalendarzowe w pełni, natomiast po-

goda na razie nas nie rozpieszcza. To wyda-
nie naszej Gazety trafia do naszych mieszkań
w samym środku okresu wakacyjnego. Po-
święcamy w nim dużo miejsca na sprawy do-
tyczące spółdzielczości. Na stronie 4 pre-
zentujemy tekst uchwały Zgromadzenia Ogól-
nego Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczącej
zaprzestania prac nad poselskim projektem
Ustawy Prawo spółdzielcze, zaś na następnej
jej pełne uzasadnienie. Wiele razy w tym miej-
scu relacjonowałem poszczególne posiedze-
nia Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej. Teraz
to można zweryfikować czytając dokładnie
tekst uzasadnienia, do czego gorąco zachęcam.
Wynika z niego, że bez względu na opinie fa-
chowców i ekspertów Komisja zmierza w pro-
jekcie ustawy do ograniczenia samorządności,
samodzielności i autonomii całego ruchu
spółdzielczego. Na zachodzie Europy, w wie-
lu państwach na świecie spółdzielczość cie-
szy się wielkim uznaniem. Jest w wielu
miejscowościach dominującą formą organi-
zacyjną prowadzenia różnego przedsiębiorstw
czy instytucji. Mieszkańcy w tych państwach
bardzo sobie cenią zakupy czy też obsługę czy-
nioną przez organizacje spółdzielcze. U nas
zaś mamy od 25 lat próby dezintegracji i roz-
bicia spółdzielczości. Praca tej Komisji i wy-
powiedzi, szczególnie niektórych posłów,
wyraźnie świadczą, że zdecydowanie po-
gorszą się warunki funkcjonowania spółdziel-
ni, nie tylko mieszkaniowych; będzie dużo
bałaganu i chaosu. Chciałbym zwrócić uwa-
gę na jeden aspekt pracy tej Komisji. Otóż roz-
patrując kwestie dotyczące lustracji, dowie-
dzieliśmy się w trakcje dyskusji, że związki
rewizyjne czy też Krajowa Rada przeprowa-
dzając lustracje w poszczególnych spółdziel-
niach kierują się brakiem obiektywizmu, ko-
lesiostwem, nepotyzmem i nierzetelnością. Za-
rzuty te absolutnie nie znajdują odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości, bowiem nigdzie
w Polsce nie stwierdzono faktu nierzetelne-
go przeprowadzenia lustracji. Ale to nie prze-
szkodziło parlamentarnej większości autory-
tarnie przesądzić o zapisach nie bacząc na ich
prawdziwość czy też spójność. Brakuje nam
spółdzielcom życzliwości, obiektywnego
spojrzenia na to co robimy i czynimy co-
dziennie. Funkcjonują w społeczeństwie mity,
z którymi nie możemy dać sobie rady. Trze-
ba zacząć działania przybliżające zrozumie-
nie przez nie zasad spółdzielczych, ocieplić
wizerunek spółdzielni.

Kilka dni temu obchodziliśmy 605. rocz-
nicę bitwy pod Grunwaldem. Powinniśmy się
z tego bardzo cieszyć na bardzo hucznych ob-
chodach. Niestety tak nie było, bowiem na-
sza rzeczywistość jest zdominowana nieuda-
nymi powstaniami lub okupacyjną martyro-
logią. Pozwalam sobie przypomnieć ten dzień
chwały Naszej Ojczyzny, bowiem nie zrobiono
tego z dnia na dzień. Nie wszyscy o tym
wiedzą, że wówczas latami, praktycznie od
czasów Kazimierza Wielkiego, poprzez kon-
sekwentny wysiłek skierowany na ćwiczenie
zdolności bojowej, poprzez gromadzenie
środków na zaopatrzenie, stać nas było na wy-
stawienie dużej armii, opłacenie wojsk za-
ciężnych, sprawną organizację oraz logisty-
kę. To było źródło tego wspaniałego zwy-
cięstwa. Świadczyło o dojrzałości państwa
i perspektywicznym myśleniu władców.
Obyśmy dziś byli świadkami rozpoczęcia po-
dobnych, jednoczących nie dzielących, działań
państwa i jego władców.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

24 września 2015 r.

JUBILEUSZ 50-LECIA WYDZIAŁU
VIII Zjazd Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

i Wydziału Zarządzania.
Obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytetu Łódzkiego a także VIII Zjazd Absolwentów Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania odbędą się

w dniach 24-26 września 2015 r.
W ramach obchodów zaplanowano w dniach 24-25 września 2015 r.

konferencję naukową „Gospodarka i Społeczeństwo” oraz 26 września 2015 r.
uroczystą Sesję Jubileuszową w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina.

Przewidziano również liczne wydarzenia towarzyszące. Ze szczegółami można się
zapoznać na stronie http://www.jubileuszes.uni.lodz.pl/

Już ostatni raz Absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,
którzy chcieliby świętować jubileusz swojej uczelni, przypominamy o ob-
chodach. Następny numer gazety ukaże się bowiem po zaplanowanych
z te okazji wydarzeniach. Żeby uczestniczyć w tym święcie trzeba ko-
nieczne wejść na stronę Wydziału i zalogować się.

Decyzja o dokonaniu we wszystkich
lokalach RSM „Bawełna” wymiany
starych głowic na nowe wynikała
z wielu, omawianych już wcześniej na
łamach naszej gazety, przesłanek.
Najistotniejszymi z nich były wnioski
mieszkańców o uregulowanie sprawy
„ucieczki ciepła” do pomieszczeń
nieogrzewanych przez sąsiadów i za-
bezpieczenie mieszkań nieogrzewa-
nych przed przemarzaniem ścian, wil-
gocią i grzybem. Napływające do
Zarządu naszej Spółdzielni pisma,
protesty i petycje, w których podpi-

sujący oświadczają, że nie zgadzają się
na zamontowanie nowych głowic
+16ºC, spowodowały że znów zaj-
mujemy się tą sprawą. Więcej czytaj
na str 3.

Pod takim tytułem Fundacja RAZEM z Ło-
dzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Ja-
rosława Burskiego zorganizowały konkurs
fotograficzny. Informacja o konkursie wraz
z zaproszeniem do jego udziału członków
Spółdzielni, głównie najmłodszych wpłynęła
do redakcji i pozostaje nam jedynie zachę-
cenie wszystkich entuzjastów fotografii do
wzięcia w nim udziału. „Każde piękno ma

swoje źródło w har-
monii zaprojektowa-
nej przez naturę, stąd
też celem konkursu
jest pokazanie piękna
nawet w najmniej-
szym elemencie natury lub naszego życia”.
Szczegóły konkursu na stronie www.pas-
jazycia.com

Z WIZYTĄ
W SULEJOWIE
Jak co roku odwiedziliśmy dzieci
z naszych osiedli, spędzające wakacje
w Sulejowie, w ośrodku TKKF Ognis-
ka „Dzikusy”. Krótka relacja z wizy-
ty na str. 6.

„PIĘKNO LEŻY POD STOPAMI”

Dlaczego wymieniamy głowice!

Do zobaczenia w drugą sobotę września na górkach olechowskich.

„Hop do szkoły” w kolejnej, tym razem afrykańskiej, odsłonie. Gościć
będziemy zespół, który w swym repertuarze ma przeboje takie jak: Zabadak,
Agadou, Big bamboo, Hooray, Hooray, Daddy Cool, Rasta Man.

ZAPRASZAMY
NA FESTYN
12 września w obrębie ulic Ziemowita i Dąbrówki odbędzie
się kolejny nasz festyn „Hop do szkoły”. Zachęcamy do
udziału w nim całe rodziny. Oprócz dobrej zabawy będzie
można wygrać nagrody w konkursach oraz wspólnie po-
śpiewać przeboje Boney M. Na dzieci, jak co roku, czeka
mnóstwo atrakcji, między innymi udział w tworzeniu prac
plastycznych i lepienia z gliny. O innych atrakcjach na Fe-
stynie piszemy na str. 6.
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Do końca września Komisja Statutowa

przyjmuje propozycje zmian do statutu RSM „Bawełna”.
Zmiany do statutu uchwalane będą na przyszłorocznym

Walnym Zgromadzeniu.2

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktor Katarzyna Szczepaniak
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333 w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja
Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117,ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21,
ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y
ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 -1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody
Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

Z prac
Rady Nadzorczej

W czerwcu i lipcu 2015 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła po jednym posiedzeniu, na którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa
Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosków, podjęła na-
stępujące uchwały:

a) w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni 2 osób. Jedna z nich po rozwodzie straciła prawo do lo-
kalu na osiedlu „Zbiorcza” i nie złożyła w wyznaczonym
przez Spółdzielnię terminie oświadczenia w sprawie wy-
powiedzenia członkostwa. Druga z osób, posiadająca
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na osiedlu
„Żubardź” została wykreślona z powodu zadłużenia w kwo-
cie ponad 2 tysiące złotych. Członkowie nie zgłosili się na
posiedzenie Rady.

b) w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni 114 członków oczekujących, którzy nie wnosili opłat ty-
tułem kosztów manipulacyjnych. Na czerwcowe posiedze-
nie przybył jeden z członków oczekujących, domagając się
przydziału lokalu. Udzielono mu stosownych wyjaśnień w tej
sprawie oraz ustalono spotkanie z prawnikiem Spółdzielni,
tym samym odkładając rozpatrzenie jego wykreślenia na ter-
min późniejszy.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przebieg oraz or-
ganizację Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w kwiet-
niu 2015 roku. Poruszane w dyskusji na poszczególnych częś-
ciach sprawy i problemy były w zasadzie od razu wyjaśniane.
Niektóre z tych spraw pozostawiono do bieżącego ich
załatwienia lub rozstrzygnięcia. W dyskusji Rada Nadzor-
cza zwróciła uwagę na niską frekwencję członków na po-
szczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, ale rów-
nież na zbyt małą obecność i aktywność członków Rad
Osiedli. Zwrócono również uwagę, aby Rady Osiedli
w sposób bardziej wnikliwy odnosiły się do planowania re-
montów na osiedlach. Należy zwrócić uwagę, by posiada-
ne fundusze przeznaczane były na sprawy najpilniejsze lub
te wynikające z przeglądów budowlanych.
3. Rada rozpatrzyła pismo Krajowej Rady Spółdzielczej
o wystąpienie z apelem do członków oraz sympatyków
spółdzielni o zebranie podpisów popierających wniosek o nie-
uchwalanie ustawy szkodzącej funkcjonowaniu spółdziel-
ni oraz stanowisko Komisji Spółdzielczości Mieszkaniowej
przyjęte na posiedzeniu w dniu 2.06.2015 r.
Rada odniosła się pozytywnie do powyższej sprawy i w od-
powiedzi przedstawiła swoje popierające stanowisko, przy-
jęte wcześniej również przez Zarząd Spółdzielni, wraz z ze-
branymi pierwszego dnia 120 głosami. Dodatkowo podję-
to decyzję o dalszym zbieraniu głosów popierających
przedmiotowy wniosek. Stanowisko Rady Nadzorczej i Za-
rządu prezentowaliśmy Państwu w poprzednim numerze ga-
zety.
4. Rada rozpatrzyła wniosek o akceptację działań
Spółdzielni w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej
przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu i jednogłośnie zaak-
ceptowała propozycję przekazania przez Spółdzielnię na rzecz
Gminy Andrespol darowizny w wysokości maksymalnie
6.500 zł, celem doprowadzenia kanalizacji deszczowej do
ww. budynku.
5. Przyjęła do wiadomości Informację na temat realizacji
prac związanych z wykonaniem postanowień ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie wyod-
rębnienia nieruchomości będących w zasobach RSM „Ba-
wełna”, która jest kontynuacją informacji przekazywanej
kwartalnie do Rady Nadzorczej i obejmuje działania
Spółdzielni podejmowane od 8 kwietnia do 22 czerwca br.
Poinformowano również, że w sprawie związanej z bloko-
waniem ustanowienia służebności przejścia przez właściciela
nieruchomości sąsiadującej z bl. 114 na Olechowie, po
długotrwałych, bezskutecznych próbach kontaktu z właś-
cicielem, Zarząd podjął decyzję odnośnie wypowiedzenia,
z 3-miesięcznym okresem wyprzedzenia, umowy eksploa-
tacyjnej na dostawę ciepła, wody oraz wywożenia śmieci.
Czekamy na dalsze kroki ze strony właściciela działki.
6. Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną przez
Radę Osiedla „Sienkiewiczowskie” lokalizację posadowienia
kamienia wraz z tablicą pamiątkową z okazji 25-lecia Janowa
– skwer przy „Piekarence”, w obrębie ulic Zagłoby i Ket-
linga. Jest to miejsce widoczne, w miarę centralne dla osied-
la i odnotowuje się duży ruch pieszy w tej okolicy. Rada Nad-
zorcza wstępnie zaopiniowała pozytywnie również plano-
waną treść napisu na kamieniu. Ostateczną decyzję podej-
mie na posiedzeniu sierpniowym, po zaopiniowaniu napi-
su na lipcowym posiedzeniu Rady Osiedla.
7. Przyjęła do wiadomości Informację odnośnie wyko-
rzystania środków na dofinansowanie bądź sfinansowanie
wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkujących w zaso-
bach RSM „Bawełna” organizowanego przez TKKF „Dzi-
kusy”. Z ustalonej przez Radę Nadzorczą kwoty 20.000 zł
rozdysponowano 19.900 zł. Jednocześnie zaapelowano do
Rad Osiedli „Żubardź” i „Koziny”, do TKKF „Dzikusy” oraz
do Zarządu, by przy współpracy z administracją osiedli
„Żubardź” i „Koziny” rozpropagować tą akcję również
wśród dzieci z tamtych osiedli, ponieważ w tym roku nie
zgłoszono z tego rejonu ani jednego dziecka.
8. Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad
Osiedli „Słowiańskie”,„Zbiorcza”, „Sienkiewiczowskie”,
„Żubardź” i „Koziny”, na temat spraw jakimi zajmowały się
Rady na swoich posiedzeniach w okresie od ostatniego po-
siedzenia Rady Nadzorczej.
9. W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiado-
mości informacje na temat:

– XV Spartakiady uczniów klas VI Szkół Podsta-
wowych, która odbyła się 29 maja br.,

– sprawozdania z turnieju piłkarskiego dla dzieci
z roczników 2006-2007 jaki został zorganizowany przez
TKKF „Dzikusy” 14.06. br.,

– odpowiedzi grupy 4 członków Spółdzielni, którzy
zostali poproszeni w piśmie o ustosunkowanie się do za-
rzutów, jakie kierowali w stronę RSM „Bawełna”,

– wyroku Sądu Rejonowego, który zakończył 4-let-
ni proces wytoczony przez małżeństwo z osiedla „Słowiań-
skie” o odszkodowanie z tytułu powstałego zagrzybienia lo-
kalu. Sąd oddalił pozew w całości, uznając, że działania
Spółdzielni były w tym temacie prawidłowe, a wina leżała
po stronie lokatorów.

– Uchwały nr 9/2015 Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie zaprzestania prac
nad poselskim projektem ustawy Prawo spółdzielcze druk
980,

– utraty mandatu członka Rady Osiedla „Słowiań-
skie” przez p. Julitę Marcinkowską, która w związku ze sprze-
dażą lokalu wypowiedziała członkostwo w Spółdzielni.
Spółdzielnia wystąpiła do kolejnej osoby, która podczas wy-
borów do Rad Osiedli uzyskała najwyższą liczbę głosów na
tym osiedlu. Przypomniano również, że po śmierci p. Zo-
fii Pikali, członka Rady Osiedla „Koziny”, mandat objęła
p. Ewa Górska.
10. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest
na 27.08.2015 r. I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w czerwcu 2015 r.
W czerwcu 2015 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna” od-
były się w dniach 3, 10, 16, 18
23. Na posiedzeniach tych Za-
rząd podjął decyzje m.in. w na-
stępujących sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

Wg stanu na 31 maja 2015 r. Spółdzielnia
miała 9.124 członków, w tym 8.800
członków zamieszkujących i 324 człon-
ków oczekujących. W czerwcu 2015 r.
w poczet członków Spółdzielni przyjęto
17 osób, a z rejestru członków skreślono
21 osób.

Uchylono uchwałę o podjęciu postę-
powania w sprawie pozbawienia człon-
kostwa w Spółdzielni w stosunku do
członka Spółdzielni po tym, gdy spłacił
zadłużenie za mieszkanie, będące powo-
dem podjęcia postępowania.

Postanowiono wszcząć postępowanie
eksmisyjne w stosunku do osoby, która
utraciła członkostwo w Spółdzielni i tytuł
prawny do mieszkania z powodu niepłace-
nia czynszu.

Przyjęto do wiadomości informację
o działaniach podjętych przez Admini-
strację Osiedla „Słowiańskie” w związku
ze śmiercią lokatorki w jednym z miesz-
kań na Olechowie. Ze względu na to, że
zmarła była osobą samotną, a Spółdziel-
nia nie ma żadnych danych na temat jej
krewnych, sprawę skierowano do radców
prawnych w celu określenia dalszych
działań Spółdzielni, gdyż wygasło spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu, ale
w mieszkaniu nadal znajdują się rzeczy
po zmarłej.

Sprawy terenowo-prawne

Uchwalono projekt uchwały dotyczącej
określenia przedmiotu odrębnej włas-
ności lokali w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 30 przy ul. Srebrzyń-
skiej 45.

Podpisano protokół z rokowań, przy-
gotowany przez Wydział Majątku Miasta
w Departamencie Gospodarowania
Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w spra-
wie oddania w drodze bezprzetargowej
w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Sarniej 4
(działka nr 145/3), na rzecz naszej
Spółdzielni, będącej użytkownikiem wie-
czystym nieruchomości przyległej.

Przyjęto do wiadomości, iż decyzjami
Prezydenta Miasta Łodzi przekształcone
zostało posiadane przez Spółdzielnię prawo
użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności nieruchomości przy ul. Rawskiej 7
(działka nr 47/24) i przy ul. Kazimierza
Odnowiciela 2 (działki nr 188/4 i 219/3).

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej

Podjęto decyzje o zrefundowaniu człon-
kom Spółdzielni kosztów wymiany okien
we własnym zakresie w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność wy-
miany/refundacji – dotyczy jedenastu
mieszkań w osiedlu „Słowiańskie” i sie-
demnastu w osiedlu „Żubardź”. Ponadto
po uzyskaniu pozytywnych opinii właści-
wych Rad Osiedli przyspieszono refun-
dację poniesionych kosztów wymiany
okien we własnym zakresie dwóm oso-
bom z osiedla „Zbiorcza” i jednej
z osiedla „Koziny” ze względu na sytua-
cję życiową tych osób. Z przyczyn tech-
nicznych przyspieszono wymianę stolarki
okiennej w jednym mieszkaniu na Ole-
chowie.

Podjęto decyzję o wynajęciu miesz-
kania, które posłuży jako lokal zastępczy
dla lokatorki udostępniającej swoje lokum
Spółdzielni w związku z tym, że prowa-
dzony w budynku remont wymaga prze-
prowadzenia prac od strony jej miesz-
kania.

Opłaty i koszty

Zmieniono stawki zaliczkowe na poczet
centralnego ogrzewania 5 mieszkań, któ-
rych użytkownicy wystąpili o taką zmia-
nę: w dwóch przypadkach podwyższono,
a w trzech – uwzględniając uzasadnienia
przedstawione przez zainteresowanych –
obniżono zaliczkę ustaloną w oparciu
o ubiegłoroczne zużycie ciepła.

Dokonano korekty opłat za używanie
mieszkania – dotyczy mieszkania w osied-
lu „Żubardź”.

Odstąpiono od prowadzenia postępo-
wania komorniczego w stosunku do
byłego dzierżawcy z uwagi na umorzenie
przez komornika egzekucji należności
związanych z opłatami za dzierżawę te-
renu pod jednym z pawilonów handlo-
wych na Olechowie.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-maj 2015 roku.

Najem lokali
i dzierżawa terenu

Wynajęto lokal użytkowy w budynku
nr 216 na Olechowie po rozwiązaniu
umowy najmu z dotychczasowym na-
jemcą.

Wynajęto pomieszczenie pozsypowe
w budynku przy ul. Gorkiego 26 oraz część
korytarza w piwnicy budynku przy
ul. Rawskiej 7 z przeznaczeniem na do-
datkowe komórki (komórkę z części ko-
rytarza we własnym zakresie utworzy na-
jemca). W obydwu przypadkach najem-
cami są osoby mieszkające w budynkach,
w których znajdują się wynajmowane po-
wierzchnie.

Wynajęto część powierzchni ogro-
dzenia zespołu budynków nr 51-60 na Ja-
nowie z przeznaczeniem na wywieszenie
przez najemcę banerów reklamowych.

Działalność społeczno-
-wychowawcza

Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF
„Dzikusy” ze zorganizowanej w dniu 29
maja br. XV Spartakiady Szkół Podstawo-
wych dla klas VI i z wykorzystania środ-
ków finansowych przekazanych przez
Spółdzielnię na organizację Spartakiady.

Postanowiono współfinansować organi-
zowany przez Ognisko w dniu 14 czerwca
2015 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej
Nr 205 na Olechowie turniej piłki dla dzie-
ci i przekazano na puchary i medale w turnieju
kwotę 1200 zł, a następnie przyjęto spra-
wozdanie Ogniska TKKF „Dzikusy” z or-
ganizacji imprezy i z wykorzystania otrzy-
manych od Spółdzielni środków finansowych.

Podjęto decyzje o sfinansowaniu skie-
rowań dla 2 dzieci z osiedla „Zbiorcza” i 6
dzieci z osiedla „Sienkiewiczowskie” oraz
o dofinansowaniu skierowań dla 2 dzieci
z osiedla „Słowiańskie” i 1 z osiedla „Sien-
kiewiczowskie” na kolonie organizowane
przez Ognisko TKKF „Dzikusy” w Sule-
jowie. Ponadto na posiedzeniu w lipcu
br. podjęto decyzję o dofinansowaniu wy-
jazdu kolejnego dziecka z Janowa.

Łącznie w tegorocznej akcji letniej
Spółdzielnia sfinansowała w całości skie-
rowania dla 18 dzieci, w tym 15 z osiedla
„Słowiańskie”, 2 z osiedla „Zbiorcza” i 1
z osiedla „Sienkiewiczowskie”, natomiast
dofinansowanie otrzymało 14 dzieci: 7
z Olechowa i 7 z Janowa.

***
Zarząd przyjął stanowisko, które posta-
nowił zaproponować Radzie Nadzorczej
w celu wspólnego zaprezentowania człon-
kom Spółdzielni oraz wysłania do Krajo-
wej Rady Spółdzielczej w odpowiedzi na
pismo Krajowej Rady Spółdzielczej
w sprawie zbierania podpisów wśród
członków i sympatyków spółdzielni po-
pierających wniosek o nieuchwalenie usta-
wy szkodzącej funkcjonowaniu spółdziel-
ni. Stanowisko to, po przyjęciu przez
Radę Nadzorczą na czerwcowym posie-
dzeniu, opublikowane zostało w poprzed-
nim wydaniu naszej gazety.

Oprac.: E.S.

Wystawa obrazów jeszcze do 30 lipca br.
Drogą elektroniczną wpłynęło do nas podziękowanie od p. Barbary
Nożewskiej. Na wystawę jej obrazów pod tytułem „Malarstwo inspiro-
wane poezją” zapra-
szaliśmy w 78. nume-
rze gazety.

„Dziękuję serdecznie
wszystkim tym, którzy
byli na mojej wystawie
obrazów, jednocześnie
informuję, że wystawa
moich obrazów została
przedłużona do 30 lip-
ca 2015 r., zapraszam
wszystkich którzy nie
byli, a chcieliby je zo-
baczyć do Naszej Ga-
lerii na ul. Piotrkowską
17 codziennie w go-
dzinach od 12.00 –
18.00.
Barbara Nożewska”

Trwają prace
Komisji Statutowej
Informowaliśmy już Państwa wcześniej w rubryce „Z prac Rady Nadzorczej”,
że Rada Nadzorcza powołała Komisję Statutową do opracowania projektów
zmian w naszym Statucie. Komisja pracuje nad propozycjami dotychczas
zgłoszonymi przez członków Spółdzielni, ale przyjmuje też kolejne wnioski.
Jeśli więc jesteście Państwo członkami naszej Spółdzielni i macie swoje pro-
pozycje, przemyślenia, uwagi co do zmian regulacji statutowych, prosimy
zgłaszać je do Komisji Statutowej poprzez sekretariat Spółdzielni na ul. Przy-
byszewskiego 163 albo elektronicznie na adres: poczta@rsmbawelna.pl, wpi-
sując jako temat: Komisja Statutowa. Z uwagi na czas, jaki jest potrzebny do
przygotowania propozycji zmian Statutu pod obrady Walnego Zgromadzenia,
wskazane jest, abyście Państwo dokonali swoich zgłoszeń nie później niż do
końca września bieżącego roku.

E.S.

Listy



Znaczenie i siła spółdzielczości mieszkaniowej
wynika z faktu, iż jej podstawowym celem jest
zaspokajanie fundamentalnej potrzeby materialnej każdego człowieka
– mieszkania. 3

W dzisiejszym numerze omówimy
najbliższą nam branżę spółdzielczą,
czyli spółdzielnie mieszkaniowe. To te-
mat, który z pewnością Państwa za-
interesuje, dotyczy bowiem wszystkich
naszych czytelników.

Spółdzielni mieszkaniowych jest w Polsce
3.600, a zrzeszając ponad 4 miliony osób, stają
się one tym samym najliczniejszą branżą
spółdzielczą w naszym kraju, bo oznacza to, że
ok. 30% Polaków należy do spółdzielni miesz-
kaniowych. Co ważne podkreślenia, ta ogrom-
na społeczność jest zrzeszona na zasadzie do-
browolności, równości i samorządności.

Początki spółdzielczości mieszkaniowej na
ziemiach polskich to koniec XIX w., a dokład-
nie 1890 r., kiedy to w Poznaniu powstała
Spółdzielnia Budowlana „Pomoc”. W Tczewie,
w 1898 r. utworzono Urzędniczą Spółdzielnię
Budowlano-Mieszkaniową, której postawione
dwa lata później pierwsze cztery budynki
mieszkalne, stoją do dziś. Coraz bardziej roz-
wijała się tendencja do wprowadzenia spółdziel-
czości typowo mieszkaniowej, gdzie wybudo-
wane domy pozostawały własnością spółdziel-
ni mieszkaniowej, a członkowie otrzymywali
mieszkania jako lokatorzy. Powstały wówczas
spółdzielnie w Bydgoszczy, Gnieźnie, Gru-
dziądzu, Inowrocławiu, Bielsku, w Katowi-
cach i Chorzowie.

W Łodzi, w 1913 r., z inicjatywy działacza
spółdzielczego Augusta Ranbala, założono To-
warzystwo Własnych Mieszkań Nasz Dach,
a dwa lata później, mimo trwającej już I wojny
światowej, powołano Stowarzyszenie dla Obro-
ny Lokatorów Lokator. Jego celem było zabie-
ganie o najtańsze budownictwo dla robotników,
a także obrona najemców mieszkań przed,
często niezbyt uczciwymi, działaniami właści-
cieli zasiedlanych domów. I wojna światowa
znacząco zaostrzyła problemy mieszkaniowe,
miasta były zniszczone i brakowało środków na
budowę. Jednak niebywała presja społeczna i na-
turalna tendencja do szukania dachu nad głową
sprawiły, że już w kilka lat po wojnie, rozpoczął
się szybki rozwój spółdzielczości mieszkanio-
wej. I tak, w 1922 roku, powstała pierwsza
w Łodzi spółdzielnia mieszkaniowa. Było to
„Ogniwo”, wówczas jeszcze zarejestrowane
jako Spółdzielcze Towarzystwo Budowy Do-
mów dla Oficerów. Natomiast w 1930 r. powstała
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wy-
kształciła się z założonego 15 lat wcześniej To-
warzystwa Lokator. Obie spółdzielnie istnieją
i działają do dziś. Do całkowitego rozkwitu
spółdzielczości potrzebne jednak były jeszcze
określone regulacje prawne i dlatego 1 sierpnia
1919 r. Sejm Rzeczypospolitej wydał ustawę
o Państwowym Funduszu Budowlanym, a 29
października 1920 roku ustawę o spółdzielniach,
która obowiązywała aż do roku 1961. Ponieważ,
w oparciu o nowe przepisy, spółdzielnie mogły
korzystać z kredytów z funduszy państwo-
wych, dzięki temu, w latach 1924-1937, zbu-
dowano ok. 96 tysięcy mieszkań. Blisko połowa
z nich składała się z jednej lub dwóch izb, w któ-
rych bardzo często mieszkały po 2-3 rodziny.
Sprawami mieszkaniowymi postanowił zająć się
wreszcie, zwołany na 17-18 grudnia 1938 roku,
Pierwszy Polski Kongres Spółdzielczy. Jego ini-
cjatorem było Polskie Towarzystwo Reformy
Mieszkaniowej. Podczas spotkania kwestię
mieszkaniową w Polsce uznano za problem
społeczny i postanowiono nakreślić kierunki roz-
woju spółdzielczości mieszkaniowej. Wspólnie
podpisano dokument, w którym domagano
się m.in. prospółdzielczego ustawodawstwa, opo-
datkowania na cele mieszkaniowe prywatnych
właścicieli, banków, przemysłu, inwestowania
w mieszkalnictwo społeczne oraz walki ze
spekulacją gruntami budowlanymi. Za ważne
uznano również należyte rozplanowanie osiedli
mieszkalnych, tak by przy uwzględnieniu naj-
nowszych osiągnięć technologicznych, zna-
lazły się tam np. ośrodki zdrowia, przedszkola,
biblioteki, sklepy spółdzielcze czy tereny spor-
towe i zielone.

Idee spółdzielców nie mogły jednak docze-
kać się realizacji, ponieważ nieuchronnie zbliżała

się II wojna światowa. Tego co przyniosła nie
trzeba opisywać. Grunt, że liczba spółdzielni
uległa zmniejszeniu o 61% i przestało istnieć po-
nad 75% zasobów mieszkaniowych. Aby od-
budować gospodarkę polską ze zniszczeń wo-
jennych wprowadzono w życie Plan Odbudowy
Gospodarczej, zwany planem trzyletnim, po-
nieważ obejmował lata 1947-1949. Plan ten prze-
widywał równoprawną rolę trzech sektorów
w gospodarce: państwowego, spółdzielczego
i prywatnego. Dzięki niemu, spółdzielnie, po-
przez odbudowę, pozyskały około 40 tysięcy izb.
Między rokiem 1945 a 1949 wzrosła 2,5-krot-
nie liczba członków spółdzielni lokatorskich,
a zasoby powiększyły się z 6 829 do 39 948 izb.
Kolejny plan gospodarczy, tym razem już sześ-
cioletni, objął lata 1950-1955. Tym razem jed-
nak większość środków finansowych przezna-
czono na budowę zakładów przemysłowych,
kosztem ograniczania inwestycji przede wszyst-
kim w budownictwie mieszkaniowym. Napływ
do pracy w miastach ludności wiejskiej powo-
dował problemy z niedoborem mieszkań i wzrost
zagęszczenia w istniejących już budynkach. Wte-
dy właśnie Komitet Centralny PZPR sfor-
mułował założenia nowej polityki mieszka-
niowej, uznając, że najlepszym partnerem pań-
stwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
klasy robotniczej będą spółdzielnie mieszka-
niowe. W latach 1956-1958 spółdzielczość
mieszkaniowa stała się częścią polityki miesz-
kaniowej, pełniącej funkcje ekonomiczne,
społeczne i polityczne. Nastąpił również
niesłychany rozwój organizacji spółdzielczych,
a w samej Łodzi, w ciągu zaledwie dwóch lat
(1957-1959) powstało 5 spółdzielni mieszka-
niowych, w tym również nasza. Lata 70. i 80.
to dla spółdzielczości okres, kiedy powsta-
wały wielkie spółdzielcze osiedla i dzielnice
mieszkaniowe. Ale ciągle mieszkań brako-
wało. W 1986 r. niedobór mieszkań wynosił już
około miliona i ciągle narastał. Problem
spółdzielczości mieszkaniowej poruszono nawet
podczas obrad „okrągłego stołu” w 1989 r., szu-
kając pomysłów na wyjście z kryzysu. Do
1994 roku majątek spółdzielni był formą włas-
ności społecznej a udziały były własnością
członków, do wysokości których każdy członek
odpowiadał za zobowiązania spółdzielni. No-
welizacja prawa spółdzielczego w 1994 roku
wprowadziła zasadę, że majątek spółdzielni jest
własnością członków spółdzielni. Konsek-
wencją tego faktu było przyjęcie ustawy z 15
grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszka-
niowych, na mocy, której przewidziano wśród
różnych praw do lokalu również prawo odręb-
nej własności lokalu. Jedna z wielu noweliza-
cji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
tym razem z 14 czerwca 2007 r. nasiliła proces
wywłaszczania spółdzielni z jej majątku, poprzez
trwające wyodrębnianie własności lokali
i umożliwienie powstawania wspólnot miesz-
kaniowych. W 2011 roku zgłoszono do Sejmu
projekty ustaw mających ponownie zmienić
przepisy dotyczące spółdzielni mieszkanio-
wych i prawa spółdzielczego. Wielokrotnie pi-
saliśmy już Państwu o tej sprawie. Niektórzy po-
litycy usilnie dążą do zlikwidowania spółdziel-
czości mieszkaniowej, mimo że obecnie jest ona
świetnie zorganizowana, dysponuje potężnym
potencjałem ekonomicznym i ogromną liczbą
członków.

Cały czas z uwagą śledzimy działania Komisji
Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa spółdzielczego. Czy zdąży ona
podjąć wiążące decyzje do końca kadencji Sejmu?
Wciąż mamy nadzieję, że nie, ale nie stoimy bez-
czynnie i podejmujemy wciąż nowe inicjatywy,
jak chociażby ta, o której pisaliśmy w ostatnim
numerze naszej gazety, czyli zbieranie podpisów
wśród członków i sympatyków spółdzielni po-
pierających wniosek o nieuchwalanie ustawy
szkodzącej funkcjonowaniu spółdzielni.

Spółdzielczość ma zbyt bogatą historię
i godne kontynuacji wartości, by pozwolić na jej
zniszczenie. Nie po to, już od czasów zaborów,
walczyli polscy pionierzy kooperacji, by teraz
bezmyślnie to zniszczyć.

I.G.

Branże spółdzielcze
– Spółdzielnie mieszkaniowe

W poprzednich artykułach dotyczących wymiany
głowic termostatycznych przedstawialiśmy różne
argumenty wyjaśniające motywy podjęcia takiej de-
cyzji. Z otrzymanej korespondencji wynika wyraźnie,
że pominięto najważniejszy aspekt tej sprawy. Otóż,
do większości z nas nie dotarła informacja o swo-
istych „ucieczkach ciepła”. Poświęcamy więc
w tym numerze więcej miejsca temu zagadnieniu.

W wielu naszych budynkach od kilku dobrych
lat zdarzają się, wcale nieliczne, przypadki wy-
jazdów naszych członków poza Łódź bądź nie-
zamieszkiwaniem z różnych powodów, a tym sa-
mym zakręcaniem zaworów termostatycznych
na kaloryferach na „0” lub „śnieżynkę”. Powodu-
je to często, że podzielniki kosztów ogrzewania nie
wykazują jakiegokolwiek zużycia ciepła, a miesz-
kanie powoli się wyziębia. Jednakże nie jest ono
samotną wyspą na oceanie, lecz częścią większej
całości czyli budynku, powodując większe zużycie
ciepła u sąsiadów – z jednej czy też drugiej stro-
ny, z góry czyli piętra wyżej lub piętra poniżej. Dla-
czego? Bo ciepło bądź zimno przenika przez ścia-
ny czy stropy oddzielające poszczególne miesz-
kania. Sąsiadujący z takim zimnym, pustym

mieszkaniem, muszą częściej odkręcać zawory, by
kaloryfery dostarczyły dodatkowego ciepła, które
zostało zabrane przez zimne ściany sąsiada i do-
grzało jego mieszkanie. Rozliczenia, jakie otrzy-
mujemy każdego roku do końca marca są więc bar-
dzo korzystne dla tych co korzystali z ciepła
sąsiadów, bowiem wskazania na podzielnikach są
zerowe więc otrzymują duże zwroty pieniędzy
z wpłacanych zaliczek na centralne ogrzewanie.
W przeciwieństwie do sąsiadów, którzy niejedno-
krotnie mają duże dopłaty. Spowodowało to, że od-
krywamy nową zasadę: „Jego zysk – ich strata”.

Problem ten został już dawno zauważony w in-
nych państwach, które wcześniej zastosowały sys-
temy rozliczania kosztów ciepła. Prowadzono
różnorodne i długotrwałe badania. Wreszcie nau-
kowcy doszli do wniosków, że aby racjonalnie
zużywać ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz nie
doprowadzać do ich degradacji należy spowodo-
wać, aby temperatura w mieszkaniach nie mogła
być mniejsza niż 16ºC. Spotkało się to z aprobatą
poszczególnych europejskich rządów i wprowa-
dzono to jako obowiązujące prawo. W Polsce obo-
wiązuje od 2002 roku. Realizując te wytyczne fir-
my produkujące zawory termostatyczne zaczęły do-
starczać do nich głowice rozpoczynające się od „2”.
I takie są teraz montowane w całej naszej
spółdzielni.

W związku z tym, że wszyscy muszą mieć po-
dobne warunki korzystania z m.in. ciepła, apelujemy
o dokonanie wymiany głowic +16ºC. Uznajmy, że
praca szerokiego grona inżynierów i naukowców,

którzy długie lata analizowali i zaproponowali sto-
sowanie systemu niedopuszczającego obniżenie
temperatury w mieszkaniach poniżej 16ºC nie
poszła na marne.

Staramy się, aby działania jakie są prowadzone
w RSM”Bawełna”, zawsze wynikały z racjonalnych
przesłanek. I w tym przypadku też tak jest. A po-
nieważ jesteśmy profesjonalnymi zarządcami,
musimy prawnie uregulować stan, w którym nie
wszyscy mają jednakowe szanse. Nie możemy
przejść do porządku dziennego w przypadkach nie-
zamontowania nowych głowic i potencjalnego
otrzymywania nadmiernych korzyści po okresach
rozliczeniowych. Nie możemy akceptować zasa-
dy Jego zysk – ich strata. Dlatego rozważamy
różnego rodzaju modyfikacje dotyczące naszego
systemu rozliczeń, by do takich dysproporcji fi-
nansowych nie dochodziło. Musimy występować
w tym momencie w interesie większości, dla
dobra naszych zasobów, naszych mieszkań i nas
samych. S.P.

DLACZEGO
WYMIENIAMY
GŁOWICE!

ganizator (...) wyłącza swoją odpowiedzialność od-
szkodowawczą z niewykonania umowy przez po-
średników działających w sieci Organizatora
(pośredników)”, np.: podmiotu prowadzącego
obiekt hotelarski, świadczącego usługi gastrono-
miczne. Biuro podróży poniesie zatem odpowie-
dzialność za zatrucie pokarmowe uczestników im-
prezy co wynika z ww. zasady odpowiedzialności
także za działania lub zaniechania, która odnosi
się również do zagranicznych osób trzecich, któ-
rymi biuro się posługuje w wykonaniu swych zo-
bowiązań w zakresie wyżywienia uczestników za-
granicznej wycieczki, także wówczas, gdy nie
miało możliwości kontroli i nadzoru nad tymi oso-
bami turystycznej (tak m.in. Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 25 lutego 1986 r., sygn.. akt: III
CZP 2/8 OSNC 1987/1/10).

Biuro podróży ponosi również odpowiedzial-
ność wobec klienta z tytułu niewykonania lub nie-
należytego wykonania usługi wycieczki fakulta-
tywnej (proponowanej klientom biura poza pro-
gramem, w celu uatrakcyjnienia imprezy), również
niezależnie od tego czy biuro wykonuje usługę sa-
modzielnie, czy też posługuje się przy jej wyko-
naniu innymi podmiotami (o tym m.in. Sąd Ape-
lacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 6 maja
2015 r., sygn. akt: I Aca 245/15).

Odpowiedzialność biura podróży w zakresie
niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy ograniczona została jedynie w trzech
przypadkach: jeżeli jest ono spowodowane
działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem
lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczest-
niczących w wykonywaniu usług przewi-
dzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć lub
uniknąć albo siłą wyższą. Zaistnienie okolicz-
ności ograniczającej odpowiedzialność nie zwal-
nia jednak biura podróży z obowiązku udzielenia
w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy
poszkodowanemu klientowi, która może polegać
na np.: załatwianiu niezbędnych spraw urzędo-
wych.

Powództwo z tytułu niewykonania lub nie-
należytego wykonania umowy o świadczenie
usług turystycznych powinno zostać wytoczone
przeciwko biuru usług turystycznych w sądzie
właściwym np.: ze względu na miejsce siedziby
biura podróży (jeżeli jest ono osobą prawną).
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
o świadczenie usług turystycznych wynika z art.
118 Kodeksu cywilnego i wynosi 10 lat, zatem
nawet w sytuacji niewykonania lub niena-
leżytego wykonania przez biuro podróży umowy
w 2006 r., to jeszcze w 2016 r. posiadają Państwo
uprawnienie do sądowego dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody tym wyrządzonej.

Aplikant radcowski – Olga Ferensztajn
Kancelaria Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

Co zrobić, gdy zawiedzie
biuro podróży?
Sezon wakacyjny w pełni – wielu z Nas z pew-
nością zdecyduje się na zakup zorganizowanej
imprezy turystycznej w ramach bogatej oferty
biur podróży. Niezależnie jednak od tego, czy
zdecydowaliśmy się na wypoczynek w krajach
Unii Europejskiej, czy też poza jej granicami pa-
miętajmy, iż regulacje prawne nakładają na biura
podróży liczne obowiązki, których prawidłowa
realizacja pozwoli Nam w pełni cieszyć się urlo-
pem oraz sprawić aby czas ten, był w rzeczywis-
tości czasem odpoczynku i relaksu.

„Zakup wycieczki” oznacza w rzeczywis-
tości zawarcie umowy o świadczenie usług tury-
stycznych, w ramach której biuro podróży
zobowiązuje się do spełnienia świadczenia nie-
pieniężnego, na rzecz podróżnego (turysty), po-
legającego na realizacji określonego programu
turystycznego, w zamian za zapłatę wynagro-
dzenia (ceny). Umowa o świadczenie usług tury-
stycznych – z uwagi na swój szczególny,
konsumencki charakter – podlega regulacjom
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tu-
rystycznych, zaś Kodeks Cywilny oraz inne prze-
pisy dotyczące ochrony konsumenta stosuje się
jedynie w zakresie nieuregulowanym ustawą.
Umowa o świadczenie usług turystycznych po-
winna zostać zawarta w formie pisemnej, zaś
jeden egzemplarz podpisanej umowy klient po-
winien otrzymać niezwłocznie po jej zawarciu.
Pamiętajmy również, iż regułą jest, że organiza-
tor turystyki nie może podwyższyć ustalonej
w umowie ceny imprezy turystycznej, poza
szczególnymi sytuacjami przewidzianymi w art.
17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych –
tj. np.: wzrost kursów walut, jeżeli zmiana nie na-
stępuje w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

Co szczególnie istotne w odniesieniu do tak
licznych w ostatnim czasie doniesień medialnych
o atakach terrorystycznych w miejscach chętnie
odwiedzanych przez turystów, biuro podróży,
obowiązane jest na mocy art. 13, ust. 2 ww.
ustawy do przekazania przed zawarciem umowy
informacji o szczególnych zagrożeniach życia
i zdrowia na odwiedzanych obszarach (epidemia,
stan wyjątkowy, zamieszki, napięcia społeczne,
wojna), zaś posiadane przez biuro podróży in-
formacje w tym zakresie powinny być aktualne
(ustawowego obowiązku informacyjnego biura
podróży nie wyłącza, jak również w żaden spo-
sób nie ogranicza fakt, iż pewne wiadomości sta-
nowią informacje publiczne podawane przez

media). Obowiązek biura podróży w tym zakre-
sie trwa również po zawarciu umowy.

Warto poświęcić również kilku słów na temat
odpowiedzialności biura podróży – a zatem sy-
tuacji, w której biuro podróży nie realizuje
ciążących na nim obowiązków, jak również gdy
obowiązki te co prawda realizuje, jednakże
w sposób nieprawidłowy.

Na mocy art. 11a ww. ustawy klientom biura
podróży przysługuje roszczenie o naprawienie
szkody wyrządzonej niewykonaniem, bądź nie-
należytym wykonaniem przez biuro podróży
umowy o świadczenie usług turystycznych, za-
równo w zakresie szkody wyrządzonej w Polsce,
jak i za granicą. Odpowiedzialność biura podróży
obejmuje zarówno szkodę majątkową (nieotrzy-
manie zagwarantowanych w umowie świadczeń
albo otrzymanie świadczeń o niższym standar-
dzie, uszkodzenie bądź utrata bagażu), jak rów-
nież szkodę niemajątkową, co potwierdza bogate
orzecznictwo sądowe w tym zakresie m.in.:
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada
2010 r., sygn. akt: III CZP 79/10, OSNC 2011,
nr 4, poz. 41, wyrok Sądu Najwyższy z dnia 24
marca 2011 r., sygn. akt: I CSK 372/10, Palestra
2011/5-6/155. W rozumieniu omawianego prze-
pisu szkodą niemajątkową jest pewien uszczer-
bek moralny, jaki klient biura odnosi w związku
z utratą zadowolenia z wypoczynku na skutek
okoliczności, za które biuro podróży ponosi od-
powiedzialność, związany z utratą przyjemności
czy wypoczynku nazywany „zmarnowanym urlo-
pem” (np.: zakwaterowanie w hotelu o niższym
standardzie, zapewnienie o jeden posiłek mniej
niż było to określone w umowie).

Pamiętajmy również, iż biuro podróży pono-
si odpowiedzialność za działania bądź zaniecha-
nia pomocników oraz podwykonawców, tj. osób,
z pomocą których organizator zobowiązanie wy-
konywa, jak również osób, którym zobowiązanie
powierza (tak m.in. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt: I ACa
455/14). Nieskutecznym jest zatem postanowie-
nie, czy to umowne czy też wynikające z innego
dokumentu przedstawionego nam przy zawiera-
niu umowy, w którym organizator zastrzega, że nie
odpowiada za nieprawidłowości wynikające
z działań lub zaniechań osób, którym powierzył
wykonanie umowy (Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w wyroku z dnia 22 grudnia
2004 r., sygn.. akt: XVII AmC 115/03 uznał za nie-
dozwoloną i zakazał jej stosowania klauzulę: „Or-

Z notatnika
prawnika

Za Gazetą Wyborczą oraz zgod-
nie z „Moim zdaniem” z po-
przedniego numeru promuje-
my hasło:

ZABIERZ KSIĄŻKĘ
NA WAKACJE!



Międzynarodowy Związek Spółdzielczy
przedstawił tegoroczne posłanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,
który na świecie obchodzony był 4 lipca
(w Polsce 1 lipca). Główne hasło posłania
brzmi: WYBIERAJĄC SPÓŁDZIELNIĘ
WYBIERASZ RÓWNOŚĆ.

Od samego początku równość była umiejs-
cawiana w sercu spółdzielczości. Ludzie na
całym świecie, tworząc spółdzielnie, wybie-
rali demokratyczny model biznesu, który
sprzyjał równości. Już w 1846 roku, w czasach,
kiedy kobiety nie miały zasadniczo prawa
własności, Eliza Brierlay została pierwszą ko-
bietą, która dołączyła do Roczdelskiego Sto-
warzyszenia Sprawiedliwych Pionierów. Za-
sady Pionierów z Rochdale, pochodzące
z 1844 roku nie wprowadzały żadnej różnicy
pomiędzy członkostwem w spółdzielni za-
równo mężczyzn, jak i kobiet. Ustanowiono
w ten sposób standard, który później przyję-
ty został przez spółdzielnie na całym świecie.

Dzisiaj istnieje ponad 2,4 miliona
spółdzielni, które zrzeszają miliard członków
– trzy razy więcej niż liczba bezpośrednich
akcjonariuszy w przedsiębiorstwach będących
własnością inwestorów. Co więcej, 250 mi-

lionów osób jest zatrudnionych w spółdziel-
niach, lub utrzymuje się dzięki nim. 300 naj-
większych spółdzielni ma łącznie roczny
dochód 2,2 bilionów dolarów USA – odpo-
wiada to Produktowi Krajowemu Brutto
siódmej największej gospodarki światowej.
Spółdzielczość szybko rozrasta się, zwłasz-
cza na rynkach wschodzących, takich jak Bra-
zylia, Indie czy Chiny.

Pojęcie równości w spółdzielni rozumieć
można trojako:

1. Członkostwo jest otwarte i dobrowol-
ne – bez dyskryminacji jakiegokolwiek ro-

dzaju – a każdy członek ma jeden głos,
mając w ten sposób zagwarantowaną równość
w strukturze i kontroli nad spółdzielnią.
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw
będących własnością inwestorów, w spółdziel-
ni równość nie wiąże się ze zdolnością fi-
nansową jednostki lecz jest przywilejem
wszystkich członków.

2. Spółdzielnia pracuje na rzecz zaspo-
kojenia potrzeb i aspiracji swoich członków
i na rzecz trwałego rozwoju całego społeczeń-
stwa. Niezaprzeczalna jest rola spółdzielni
przyczyniających się do wyprowadzenia mi-

lionów ludzi z ubóstwa – spółdzielnie upo-
wszechniają bogactwo, które tworzą w ucz-
ciwszy i bardziej sprawiedliwy sposób. Przy-
kładowo wspomnieć można o projekcie
spółdzielczym w Senegalu, który poprawił
bezpieczeństwo wyżywienia miliona osób
w 60 gminach wiejskich, zwiększając do-
chody gospodarstw domowych o 250%
i zmniejszając liczbę przypadków dzieci
cierpiących z powodu niedowagi o 35%.

3.Prowadząc swoją działalność spółdziel-
nie oferują jednostkom – producentom, pra-
cownikom, konsumentom – szanse: spełnia-
nia swoich potrzeb i swoich aspiracji eko-
nomicznych; lepszej integracji w społeczeń-
stwie; posiadania lepszego dostępu do dóbr,
usług i korzyści, które w inny sposób byłyby
niedostępne. Ta kultura równości pozwala
również spółdzielniom odzwierciedlać różno-
rodność ludności, której służą.

Czy to umacniając równość płci, czy
oferując młodym możliwość samorealizacji,
integrując mniejszości na rynku pracy, przy-
czyniając się do przejścia z gospodarki nie-
formalnej do formalnej, zmniejszając przepaść
pomiędzy wynagrodzeniami, dając władze
ekonomiczną biednym i zapewniając równy
dostęp do podstawowych zasobów, takich jak

woda, elektryczność, edukacja, usługi finan-
sowe i wiele innych – przedsiębiorstwa spół-
dzielcze udowadniają każdego dnia, że istnieje
wybór pozwalający zmienić paradygmat
i umieścić równość u sedna rozwoju ekono-
micznego i społecznego.

We wszystkich sektorach gospodarki ist-
nieją przykłady spółdzielni, które czynią
równość możliwą: spółdzielnie kredytowe,
które dzielą się swymi zyskami finansowy-
mi bezpośrednio ze swoimi członkami po-
przez wyższe zwroty od oszczędności, niższe
oprocentowanie pożyczek oraz mniej liczne
i niższe opłaty; spółdzielnie zdrowia, które za-
pewniają zmarginalizowanym społecznoś-
ciom łatwiej osiągalną i bardziej dostępną
opiekę zdrowotną; spółdzielnie elektryfika-
cyjne, które obsługują obszary wiejskie za-
pewniając podstawowy dostęp do energii
w miejscach, których inni nawet nie roz-
ważaliby by tworzyć tam swoje przedsię-
biorstwa i zapewniać usługi; spółdzielnie
handlu detalicznego będące własnością kon-
sumentów, które zapewniają dostęp do łatwo
osiągalnej, wysokiej jakości i zdrowej żyw-
ności takiej jak produkty ekologiczne bądź po-
chodzące ze sprawiedliwego handlu; ubez-
pieczyciele spółdzielczy i wzajemnościowi,
którzy pomagają upośledzonym społecznoś-
ciom zabezpieczyć się przed podstawowym
ryzykiem i w ten sposób umożliwiając im pro-
wadzić działalność z większą pewnością
siebie i w bardziej bezpieczny sposób.

W czasach, gdy globalne wyzwania, takie
jak zmiany klimatu i bezpieczeństwo wyży-
wienia będą zwiększać nierówności dotykając
w największym stopniu te osoby, które już
żyją w rozpaczliwych warunkach, świat po-
trzebuje więcej, a nie mniej równości. Dy-
wersyfikując światową gospodarkę poprzez
promowanie i rozwijanie spółdzielni, ludzie,
rządy i społeczeństwa mogą przyczynić się
do zmiany tego stanu rzeczy.

Jako reprezentacja przedsiębiorstw opar-
tych na zasadzie równości, nawołujemy
rządy do promowania narodowych działań
i innowacji przyczyniających się do zniesie-
nia nierówności. Apelujemy do Narodów
Zjednoczonych i społeczności międzynaro-
dowej o umieszczenie równości w centrum
ich obecnych prac nad przygotowaniem Pro-
gramu Rozwoju po roku 2015, w tym w ra-
mach odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia
związane ze zmianami klimatu, które brałyby
pod uwagę rolę i wkład przedsiębiorstw
spółdzielczych. Międzynarodowy Związek
Spółdzielczy nawołuje ruch spółdzielczy by
wykorzystać tę okazję dla uwidocznienia
i promowania różnych sposobów, poprzez któ-
re przedsiębiorstwa spółdzielcze przyczyniają
się do postępu równości.

UCHWAŁA NR 9/2015
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ
W SPRAWIE ZAPRZESTANIA PRAC NAD POSELSKIM PROJEKTEM USTAWY
PRAWO SPÓŁDZIELCZE DRUK 980

1 lipca przypadało święto Spółdzielczości.
Zatrzymajmy się więc trochę dłużej na problemach spółdzielczości

i działaniach podejmowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą
by nie wprowadzać niekorzystnych zmian w prawie.

Wybierając spółdzielnię wybierasz równość
POSŁANIE NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI
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24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich
w Warszawie odbyła się centralna uro-
czystość z okazji Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości. Wzięło w niej udział
ponad 300 gości: spółdzielcy i sympatycy

spółdzielczości, samorządowcy, politycy,
parlamentarzyści, przedstawiciele organi-
zacji społeczno-gospodarczych i związków
zawodowych. Jak co roku wręczono sta-
tuetki „Oskara Spółdzielczości Polskiej”,

„Menadżera Spółdzielcy”, Prymusa 2015
oraz Złote Laury Spółdzielczości.

(źródło:
strona Krajowej Rady Spółdzielczej)

Uroczystość z okazji Międzynarodowego
Dnia SpółdzielczościDom pod

Orłami
Siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej to
zabytkowy „Dom pod Orłami” wybudo-
wany w latach 1912-1917 dla Banku To-
warzystw Spółdzielczych – spółki akcyj-
nej założonej w 1909 r. przez spółdzielnie
kredytowe. Dla budowy swojej reprezen-
tacyjnej siedziby spółdzielcy wynajęli
znanego warszawskiego architekta, Jana
Heuricha (w latach 1920-1921 był minis-
trem sztuki i kultury) – autora m.in. dwor-
ca kolejowego w Skierniewicach i gmachu
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawa.
Rzeźby orłów umieszczone na narożnikach
Domu oraz płaskorzeźby obrazujące pra-
ce rolników, wykonał Józef Zygmunt
Otto. W 1923 r. wyłożono fasadę trybo-
waną blachą miedzianą wykonaną przez fir-
mę Żelezińskiego. Budynek w okresie
Dwudziestolecia był awangardowym roz-
wiązaniem architektonicznym. Dzięki za-
stosowaniu żelbetowego szkieletu udało mu
się przetrwać bombardowania w czasie
Powstania Warszawskiego. Uległ jednak
znacznemu zniszczeniu i był rekonstruo-
wany w latach 1948-1950 według projek-
tu Barbary Brukalskiej, która wprowadziła
kilka zmian w stosunku do pierwotnego
obiektu.

§1
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wyraża swój głęboki sprzeciw od-
nośnie kontynuowania dalszych prac nad projektem ustawy Prawo spółdzielcze /druk
980/ przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw spółdziel-
czych.

§2
Zgromadzenie Ogólne zobowiązuje Zarząd KRS do przedłożenia stanowiska środowiska
spółdzielczego wynikającego z niniejszej uchwały w trybie pilnym do Prezesa i Prze-
wodniczącego PSL oraz pozostałych Klubów i Kół Poselskich.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ze względu na wagę zagadnienia obok dru-
kujemy pełny tekst uzasadnienia. Prosimy
o uważne zapoznanie się z jego treścią.



Pani Jadwiga kończyła właśnie czytać ostat-
ni rozdział arcyciekawej książki „Ostatnia
piosenka”. Znakomity romans polecony
przez przyjaciółkę. Dochodziła jedenasta
wieczór. Odwróciła na chwilę głowę i ze zdu-
mieniem zobaczyła, że lampa nocna dziw-
nie migoce, raz jest jaśniejsza a za chwilę
przygasa. Pani Jadwiga już miała wracać do
lektury, kiedy żarówka lampy raz jeszcze po-
jaśniała nienaturalnie, a za chwilę całe
mieszkanie ogarnęła ciemność. Trwała tyl-
ko chwilkę, ale w jej trakcie usłyszała wś-
ciekły wrzask syna, który siedział w swoim
pokoju, jak zwykle wieczorem oglądając fil-
miki na swoim laptopie. Mamaaaa!!! Z rou-
tera internetowego unosił się lekki dym.
Choć prądu nie było jedynie chwilkę, po jego
włączeniu okazało się, że awaria była druz-
gocąca dla kieszeni Pani Jadwigi. Zniszczony
został niedawno kupiony telewizor plaz-
mowy, wart blisko dwa tysiące złotych, de-
koder telewizyjny, router internetowy i od-
twarzacz ulubionych filmów, nie wspomi-
nając o kilku innych drobiazgach i oczy-
wiście przepalonych żarówkach. W miesz-
kaniu najprawdopodobniej doszło do prze-
pięcia. Przepięcie to nagła zmiana para-
metrów prądu elektrycznego powodująca
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, wsku-
tek powstania nagłego i krótkotrwałego na-
pięcia prądu wyższego od znamionowane-
go dla danego urządzenia, instalacji, linii lub
sieci.

Przyczyną przepięcia może być zwarcie,
zła regulacja przez dostawcę energii, nagły
spadek obciążenia sieci. Inne przyczyny to
wyładowania elektrostatyczne, wyłączenia
odbiorników, iskrzenie kontaktów, uderze-
nia piorunów.

Pani Jadwiga nie dociekała jednak teraz,
jakie to przepięcie było przyczyną awarii
w mieszkaniu, tylko liczyła straty. Razem
uzbierałoby się pewnie ponad pięć tysięcy.
Kto zwróci pieniądze na odkupienie czy na-
prawę sprzętu?

Następnego dnia Pani Jadwiga poprosiła
znajomego elektryka o oszacowanie znisz-
czeń i możliwie szybkie dokonanie napra-
wy. Następnie postarała się o ekspertyzę rze-
czoznawcy, która potwierdziła, że uszko-
dzenia powstały w wyniku przepięcia prądu.
Z takim materiałem udała się do biura do-
stawcy energii elektrycznej złożyć rekla-
mację w związku z powstałym zdarzeniem.
Choć od zdarzenia minęło już ponad półto-
ra miesiąca, Pani Jadwiga do dziś nie otrzy-
mała odpowiedzi, czy reklamacja została
uznana. Kiedy dzwoniła co się dzieje w spra-
wie, dowiedziała się, że dostawca powoła
swojego eksperta, który oceni, czy przyczyna
przepięcia nie leżała po stronie lokatorów.
Stosowne pismo jest w drodze. Czas więc
leci dalej, Pani Jadwiga czeka na pismo od
operatora, a sprzęty zostały odkupione i na-
prawione kosztem nadwątlenia domowego
budżetu.

Gdyby Pani Jadwiga posiadała ubezpie-
czenie mieszkania z włączoną opcją ochro-
ny z tytułu przepięcia, ta historia zakoń-
czyłaby się sympatyczniej. Pani Jadwiga
zgłosiłaby szkodę do Ubezpieczyciela, któ-
ry wypłaciłby odszkodowanie za odniesio-
ne straty. Nie byłoby żadnej potrzeby uda-
wania się do biura dostawcy prądu, składa-
nia reklamacji i oczekiwania na decyzję czy
dostawca prądu uzna zniszczenie sprzętu,
jako mające związek z awarią leżącą po stro-
nie firmy dystrybucyjnej.

Tym bardziej, że w przypadku przepięć
przyczyna zdarzenia nie zawsze jest jedno-
znaczna i oczywista, a dojście do faktycz-
nego źródła awarii może wiązać się z ko-
lejnymi kosztami powoływania rzeczo-
znawców przez obie strony konfliktu. Ubez-
pieczenie z opcją przepięcia rozwiązuje
wszystkie problemy występujące w tej przy-
krej sytuacji, które spotykają lokatorów. Za-
pewnia odszkodowanie za zniszczony sprzęt,
nie generuje kosztów opinii rzeczoznaw-
czych i skraca czas od momentu wystąpie-
nia awarii do czasu zamknięcia całej spra-
wy.

Koszt ubezpieczenia mieszkania jest
zdecydowanie niższy niż cena usługi elek-
tryka naprawiającego sprzęt, opinii rzeczo-
znawcy, nie wspominając już o zakupie no-
wego telewizora. A nerwy? Zdrowie prze-
cież nie ma ceny. Zadbajmy o soje zdrowie
– zatroszczmy się o dobrą polisę z ochroną
mieszkania i jego sprzętów!

A. Przybył Uniqa S.A.
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Sprzeciwiamy się kontynuowaniu prac
nad zmianami ustawy Prawo Spółdzielcze,
bo są one niekorzystne dla nas
– członków.

MĄDRY
SPÓŁDZIELCA...
PRZED SZKODĄ

UZASADNIENIE

Projekt ustawy Prawo spółdzielcze druk 980 zgłoszony przez Klub Parlamentarny PSL
w swoim pierwotnym kształcie zawierał rozwiązania korzystne dla spółdzielni i ich człon-
ków oraz zaakceptowane przez środowisko spółdzielcze. W toku prac nad tym projek-
tem zostało zgłoszonych i przyjętych szereg poprawek, które całkowicie zmieniają treść
i sens pierwotnie zaakceptowanych rozwiązań. Poprawki te zostały zaczerpnięte ze zgłoszo-
nego przez KP Platformy Obywatelskiej projektu ustawy o spółdzielniach (druk
nr 515) i spowodowały, że przygotowywany przez Komisję Nadzwyczajną projekt no-
wej ustawy spółdzielczej zawiera wiele rozwiązań ograniczających swobodę działalności
spółdzielni i przyjmowania przez nie własnych rozwiązań statutowych, naruszając w ten
sposób Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze.

W projekcie tym zamieszczono również przepisy osłabiające w istotny sposób rolę
i znaczenie struktur organizacyjnych tworzonych przez spółdzielnie, tj. związków spółdziel-
czych i Krajowej Rady Spółdzielczej, m.in. przez niekonstytucyjne zakazy pełnienia
funkcji w tych organizacjach przez osoby wchodzące w skład organów statutowych
spółdzielni lub pełniące w nich funkcje kierownicze.

Podstawowym błędem było podjęcie przez Komisję Nadzwyczajną decyzji o wyłącze-
niu z projektu wiodącego propozycji zmian dotyczących funkcjonowania spółdzielni
branżowych tj. rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących
się produkcją rolną, spółdzielni pracy, spółdzielni rzemieślniczych oraz spółdzielni
uczniowskich. W uzasadnieniu tej decyzji podano, że Komisja Nadzwyczajna przygo-
towuje projekt nowej ustawy spółdzielczej, zawierającej przepisy ogólne odnoszące się
do wszystkich spółdzielni, a przepisy szczególne dotyczące ww. spółdzielni branżowych
zostaną przyjęte w odrębnych ustawach (nie określając jednocześnie, kto i w jakim ter-
minie podejmie taką inicjatywę).

Założenie to nie zostało zrealizowane i w chwili obecnej istnieje poważne zagrożenie,
że ewentualne przyjęcie przez Komisję Nadzwyczajną projektu nowej ustawy spółdziel-
czej spowoduje olbrzymie trudności ze stosowaniem w praktyce dotychczasowych prze-
pisów regulujących działalność spółdzielni branżowych.

Wyłączenie z przedmiotu prac Komisji Nadzwyczajnej przepisów dotyczących rol-
niczych spółdzielni produkcyjnych spowodowało zamknięcie możliwości dokonania w tych
przepisach ważnych zmian, postulowanych od wielu lat przez środowisko RSP. Dotyczą
one m.in. wprowadzenia ustawowej definicji RSP, jako wielorodzinnego gospodarstwa
rolnego; uregulowania statusu prawnego kandydatów na członków spółdzielni; stwo-
rzenia możliwości wprowadzenia do statutów spółdzielni regulacji dotyczących
tzw. mnogiego głosowania na walnych zgromadzeniach spółdzielni oraz uporządkowania
przepisów w zakresie tworzenia w spółdzielniach funduszy zasadniczych i podziału do-
chodu ogólnego.

Przygotowywany przez Komisję Nadzwyczajną projekt ustawy – Prawo spółdzielcze
zawiera wiele nowych niekorzystnych przepisów o charakterze nakazowo-zakazowym,
nakładających na spółdzielnie i ich organizacje dodatkowe obowiązki ustawowe, bez
uzasadnienia merytorycznego. Zaliczyć do nich należy m.in.:

– obowiązek ujawniania wszelkich dokumentów wewnętrznych spółdzielni
(m.in. protokołów organów statutowych i umów z kontrahentami spółdzielni) oraz obo-
wiązek zamieszczania tych dokumentów na stronie internetowej spółdzielni (w spółdziel-
niach powyżej 30 członków) – co całkowicie uniemożliwia zachowanie tajemnicy hand-
lowej i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji;

– przedłużenie okresu przedawnienia zwrotu udziałów z 3 do 10 lat;
– wprowadzenie limitu 500 członków spółdzielni, powyżej którego walne zgro-

madzenie może być zastąpione zebraniem przedstawicieli;
– ustalenie ustawowego okresu do 4 lat kadencji członków rady nadzorczej

spółdzielni oraz wprowadzenie obowiązku udzielania absolutorium członkom rady;
– stworzenia prawa dokonywania kontroli działalności spółdzielni nie tylko przez

radę nadzorczą, jako organ kolegialny, ale również przez poszczególnych członków tej
rady;

– nałożenie na członków rady nadzorczej spółdzielni obowiązku przeszkolenia, pod
rygorem utraty mandatu w radzie, bez wskazania źródła pokrycia kosztów szkolenia;

– wprowadzenie skomplikowanej procedury podziału i łączenia się spółdzielni oraz
rozliczeń majątkowych z tego tytułu, z odwołaniem się do przepisów o rachunkowości
dotyczących spółek kapitałowych;

– rozszerzenie sankcji karnych nakładanych na członków organów statutowych
spółdzielni oraz likwidatorów za naruszenie wielu przepisów ustawowych.

Przykładem przyjęcia niekorzystnych rozwiązań jest aktualny art. 52 projektu sta-
nowiący, iż członek zarządu, osoba bezpośrednio podległa członkowi zarządu, pełno-
mocnik lub prokurent nie mogą być członkami organu związku spółdzielczego, w któ-
rym spółdzielnia jest zrzeszona, ani członkami organu Krajowej Rady Spółdzielczej.
Z chwilą dokonania takiego wyboru ustaje jego członkostwo w radzie albo w zarządzie
spółdzielni albo stosunek pełnomocnictwa lub prokury. Rozwiązania te spowodują za-
blokowanie możliwości swobodnego kształtowania przez spółdzielnie najwyższej re-
prezentacji krajowej jak i organizacji ponadpodstawowych (związków spółdziel-
czych). Przyjęcie tych regulacji może w praktyce oznaczać, że w środowisku rolniczej
spółdzielczości produkcyjnej z uwagi na specyfikę działalności i systemu zarządzania,
trudno będzie wybrać kandydatów do władz związku lub Krajowej Rady Spółdzielczej,
bowiem większość członków podlega bezpośrednio członkom zarządu.

Przepisy te należy uznać za niekonstytucyjne (co potwierdzają ekspertyzy prawne),
naruszające zasady demokracji spółdzielczej i zmierzające do wyraźnego osłabienia struk-
tur organizacyjnych spółdzielczości. Ponadto wprowadzenie zapisów ograniczających pra-
wo uczestniczenia w działalności organów niektórych reprezentantów spółdzielni stanowi
również arbitralną ingerencję państwa w autonomię, samorządność i demokrację we-
wnątrzspółdzielczą. Sprzeczne jest także z II Międzynarodową Zasadą przewidującą de-
mokratyczny charakter organizacji spółdzielczych wszystkich szczebli oraz IV – auto-
nomii i niezależności. Narusza też bierne i czynne prawa wyborcze członków spółdzielni,
którzy nie tylko nie mogą zostać wybrani jako reprezentanci spółdzielni w organizacjach
zrzeszeniowych, ale także nie mogą głosować na swojego przedstawiciela.

W podobnie negatywny sposób należy ocenić niektóre regulacje dotyczące funk-
cjonowania Krajowej Rady Spółdzielczej. W przyjętych przez Komisję Nadzwyczajną
propozycjach zamieszczono przepisy wyłączające z uprawnień Kongresu Spółdzielczości
wybór członków Zgromadzenia Ogólnego KRS i przeniesienia tego wyboru na
branżowe lub międzybranżowe zebrania przedstawicieli spółdzielni związków spółdziel-
czych, z jednoczesnym określeniem liczby wybieranych członków Zgromadzenia Ogól-
nego i ograniczeniem przedstawicieli związków spółdzielczych do jednego z każdej branży

spółdzielczej. Narusza to VI zasadę spółdzielczą dotyczącą możliwości autonomicznego
kształtowania organizacji ponadpodstawowych. Członkowie spółdzielni posiadają
swobodę w zakresie określenia i organizacji wewnętrznych struktur ruchu spółdzielczego
według zasad zaakceptowanych przez członków tych organizacji. Takie ukształtowanie
wyborów krajowej reprezentacji spółdzielczej, czyli przeniesienie wyborów na zebra-
nie wojewódzkie, uniemożliwia ogółowi spółdzielców wypowiedzenie się w zakresie
wyboru osób, które będą ich reprezentowały w organizacjach ponadpodstawowych. Po-
nadto uniemożliwi dokonanie jakiejkolwiek oceny jakości pracy wybranych delegatów.
Rolą Kongresu jest wytyczanie kierunków działania ruchu spółdzielczego na kolejne cztery
lata. Po upływie zaś kadencji delegaci spółdzielni na Kongres dokonują oceny pracy człon-
ków Zgromadzenia Ogólnego w ramach kolejnych wyborów. Członkowie Zgromadzenia
Ogólnego, którzy nie sprawdzili się podczas wykonywania swoich funkcji w Zgroma-
dzeniu Ogólnym KRS nie zostaną po prostu ponownie wybrani. Przeniesie zaś funkcji
wyborczej do wojewódzkich zebrań uniemożliwi dokonanie jakikolwiek weryfikacji i oce-
ny pracy przedstawicieli spółdzielni wchodzących w skład Ogólnego Zgromadzenia KRS.
Ruch spółdzielczy opiera się na demokracji zarówno w wyborach władz spółdzielni jak
i przy wyborach reprezentantów spółdzielni do struktur ponadpodstawowych. Odebra-
nie Kongresowi funkcji wyborczych stanowi ograniczenie tej demokracji i nadmierną
ingerencję ustawodawcy w prawa członków spółdzielni.

Punkt zapalny nadal stanowi lustracja spółdzielcza. Wprawdzie związki rewizyjne
zatrzymają prawo przeprowadzania lustracji w spółdzielniach, jednakże dyskusja któ-
ra toczy się na posiedzeniach komisji w tej kwestii jest ubliżająca. Zarzuca się zarów-
no związkom jak i Krajowej Radzie Spółdzielczej brak obiektywizmu, kolesiostwo, ne-
potyzm i nierzetelność. Została przyjęta poprawka eliminująca członków zarządów
spółdzielni, głównych księgowych, pełnomocników spółdzielni oraz prokurentów
z wykonywania zawodu lustratora. Ponadto do składu Komisji Nadzoru Lustracyjne-
go działającej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej proponuje się włączenie przedsta-
wicieli poszczególnych resortów. Takie rozwiązania są niezgodne z II zasadą spółdzielczą
stanowiącą, iż spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez
swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podej-
mowaniu decyzji. Projektowany zapis narusza również IV i VI zasadę w zakresie
autonomii ruchu spółdzielczego.

Lustracja spółdzielcza jest kontrolą wewnątrzspółdzielczą i dopuszczenie do zasia-
dania w Komisji Nadzoru Lustracyjnego przedstawicieli poszczególnych ministerstw,
którzy dodatkowo mieliby stanowić przewagę liczebną w stosunku do przedstawicieli
środowiska spółdzielczego, jest próbą upaństwowienia spółdzielczości. Administracja
państwowa nie posiada władzy nad prywatną własnością, a jej przedstawiciele nie mogą
decydować o istotnych kwestiach dotyczących ruchu spółdzielczego. Ponadto lustracja
spółdzielcza to fachowa ocena całokształtu działalności spółdzielni dokonywana przez
wyspecjalizowane służby cechujące się posiadaniem specjalistycznej wiedzy i doś-
wiadczeniem. Aktualna Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych precyzyjnie wska-
zuje, które osoby nie mogą wykonywać lustracji w danej spółdzielni. Ponadto każdy lus-
trator za prawidłowość dokonanych ustaleń odpowiada swoimi uprawnieniami oraz po-
nosi odpowiedzialność określoną w kodeksie karnym. Wprowadzenie dodatkowych ogra-
niczeń uniemożliwiających wykonywanie czynności lustracyjnych przez osoby pełniące
funkcje w zarządzie innej spółdzielni niż lustrowana, nie znajduje żadnego uzasadnie-
nia. Jest kwestią niezrozumiałą dlaczego lustrator zatrudniony w ramach umowy o pra-
cę w spółdzielni nie może wykonywać czynności lustracyjnych w innej spółdzielni na
mocy umowy cywilnoprawnej zawartej ze związkiem czy Krajową Radą Spółdzielczą.
Analogicznie to tak jakby biegły rewident wchodzący w skład zarządu spółki dokonującej
weryfikacji sprawozdań finansowych nie mógł przeprowadzać badania sprawozdań fi-
nansowych w innych podmiotach. Odrzucając zdecydowanie te argumenty należy stwier-
dzić, że proponowane przepisy mają na celu wyłączenie z prawa wykonywania lustra-
cji znacznej grupy doświadczonych i posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe lus-
tratorów, pełniących w spółdzielniach funkcje głównych księgowych lub pełnomocni-
ków zarządu.

Przykłady niespójności i kolizji z obowiązującym prawem i normami międzynaro-
dowymi można mnożyć. Przedstawiciele spółdzielni i eksperci reprezentujący w Ko-
misji środowisko spółdzielcze każdorazowo zgłaszali swe uwagi wskazując bezskutecznie
na wadliwość przyjmowanych rozwiązań. Większość parlamentarna członków Komis-
ji w sposób autorytarny przesądzała o zapisach nie bacząc na ich spójność, a tym samym
wbrew dobru ogółu członków i ich spółdzielni. Przyjęte rozwiązania nie mają nic wspól-
nego ze swobodą działalności gospodarczej, demokracją i samorządnością spółdzielczą.

Należy także pokreślić, iż nie jest to pierwsza próba zniszczenia i dyskryminacji pol-
skiej spółdzielczości podjęta przez Platformę Obywatelską. Dlatego też Krajowa Rada
Spółdzielcza złożyła do Parlamentu Europejskiego Petycję w sprawie dyskryminacji
spółdzielczych form zarządzania w Polsce, która została przyjęta i wpisana do rejest-
racji ogólnej Parlamentu Europejskiego w dniu 24 marca 2014 r. pod numerem 0662/2014,
a następnie przekazana do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Po upływie roku
od złożenia Petycji została ona uznana za dopuszczalną. Komisja Petycji Parlamentu Eu-
ropejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej o udzielenie informacji w sprawie na-
ruszeń prawa Unii Europejskiej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych
w ww. dokumencie.

W petycji czytamy, iż polski ustawodawca stosuje metodę wyodrębniania poszcze-
gólnych spółdzielni spod działania głównej ustawy – Prawo spółdzielcze, w której ra-
mach mieć powinny autonomię i specyfikę statutową, i normuje je w oddzielnych usta-
wach by łatwiej podporządkowywać polityce resortowej i kontroli resortów rządowych.
Wskazano również, iż poselskie projekty ustaw są mechanicznie (w trybie większości
sejmowej) przegłosowywane w Sejmie i w Senacie, z całkowitym lekceważeniem try-
bu konsultacji i głosu milionów spółdzielców, a nade wszystko ekspertów prawnych,
tworzone przy całkowitym nieposzanowaniu i nieprzestrzeganiu prawa unijnego i aktu
konstytucyjnego, a także elementarnych zasad prawa cywilnego i spółdzielczego. Usta-
wy te są następnie w błyskawicznym trybie egzekwowane przez administrację rządową.

Reasumując Zgromadzenie Ogólne KRS wyraża przekonanie, że przygotowa-
na przez Komisję ustawa Prawo spółdzielcze jest niekorzystna dla spółdzielni i ich
członków, ogranicza samorządność, samodzielność i autonomię ruchu spółdzielczego.
Wdrożenie tej ustawy doprowadzi do dezintegracji i rozbicia całego ruchu
spółdzielczego oraz pogorszy warunki funkcjonowania spółdzielni – wbrew intencjom
zawartym w projekcie złożonym przez Klub Parlamentarny PSL. W związku z po-
wyższym dalsze procedowanie tej ustawy zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Kra-
jowej Rady Spółdzielczej stało się niezasadne.
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Pozdrawiam Cię mamo!

Nasze dzieci wypoczywały w Sulejowie.
Pogoda,

a więc i dobre humory dopisywały.

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 12-15,
17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: egwiaz-
da@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Jolanta Bagińska administrowane budynki:
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505-
-150-858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.

Miło nam poinformować, że TKKF
Ognisko „Dzikusy” – nasz partner zaj-
mujący się działalnością rekreacyjno-
sportową na terenie Olechowa i Ja-
nowa w dniu 22.06.2015 r. w Urzędzie
Miasta Łodzi otrzymał podziękowa-
nia z rąk wiceprezydenta Miasta Łodzi
Krzysztofa Piątkowskiego za aktywne
wsparcie organizacji największego wy-
darzenia dedykowanego osobom 60+
w mieście Łodzi jakim były II Łódzkie
Senioralia 2015, które odbyły się
w dniach 16-23.05.2015.

TKKF Ognisko „Dzikusy” w ramach II
Łódzkich Senioraliów organizowało
turniej szachowy dla seniorów oraz za-
jęcia ruchowe dla osób 55+.
Gratulujemy.

Senioralia
2015
wyróżnione

12 września – druga sobota wrześ-
nia, czas dobrej zabawy i wielu
atrakcji, czyli czas festynu.

Powita nas Pani Katarzyna Wawrzak,
która zabawi nas konkursami tanecznymi,
przygotowującymi nas do zabawy i zachę-
cającymi do korzystania ze wszystkich zor-
ganizowanych atrakcji.

Jak co roku scena festynu będzie miejs-
cem prezentacji naszych najmłodszych i na-
stoletnich talentów. Na początku kibicować
będziemy uczniom naszych szkół, które
prezentować będą swoje umiejętności w ko-
lejności przedstawionej w poprzednim nu-
merze gazety.

W dalszej części imprezy bawić się będą
z nami nasi przyjaciele:

– DNA Dance Studio wchodzące
w skład Klubu Sportowego „DNA”, które
skupia w swych szeregach dzieci, młodzież
ale również dorosłych o różnych umiejęt-
nościach i stopniu zaawansowania. Dlatego
też „DNA Dance Studio” zajmuje się różno-
rodnymi technikami tańca – zarówno to-
warzyskiego, jazzowego oraz hip-hop. Ich
tancerze to wielokrotni medaliści Mist-
rzostw Polski, Europy i Świata. Kadra in-
struktorska – nauczyciele są wielbicielami
tańca, sami nieustannie się kształcą i zdo-
bywają laury w konkursach tanecznych.
Tancerze tego zespołu w 2014 r. zdobyli mię-
dzy innymi II miejsce na XIII Tanecznych
Wiktoriach w Głownie, II miejsce DNA Jazz
One w kategorii do 12 lat w XXXI Mło-
dzieżowych Spotkaniach Tanecznych w Łas-
ku oraz I miejsce na „Złotych Baletkach”
w Opocznie.

– Klub Sportowy „Czarne Stopy” z sie-
dzibą na terenie Szkoły Podstawowej nr 12
w Łodzi, który prowadzi zajęcia z tańca no-
woczesnego hip-hop, break dance, electric
boogie, jazz i akrobatyki sportowej. Klub zrze-
sza ok. 200 zawodników – dzieci i młodzież.

Zespół Tańca „Czarne Stopy” działa nie-
przerwanie od 1992 r. i ma na swoim koncie
wiele sukcesów na arenie polskiej i między-
narodowej. Pierwszym instruktorem i cho-
reografem zespołu była p. Małgorzata Janicka
– tancerka zespołu „Anilana” z Łodzi.

Tylko w roku 2014 tancerze z Klubu
Sportowego „Czarne Stopy” wywalczyli
srebrny medal na Mistrzostwach Polski
Ekstraklasy w tańcu sportowym, a tym sa-
mym uzyskali awans do Mistrzostw Euro-
py i Świata. W czerwcu 2014 r. Zespół wy-
walczył 10 medali, w tym 5 złotych na Mist-
rzostwach Europy, które odbyły się w Bu-
dapeszcie na Węgrzech.

– Zespół „Pędziwiatry” powstał w 1984 r.
na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Ło-
dzi. Pierwsza nazwa zespołu to „Dzieci Pę-
dziwiatrów”. Wszędzie, gdzie pojawiał się ze-
spół, zostawiał po sobie kolorowe i uśmie-
chnięte wspomnienia oraz zapadające w pa-

mięć piosenki, którymi zdobywali coraz
liczniejsze trofea, m.in. główną nagrodę
w telewizyjnym plebiscycie „Tęczowego
Music Boxu” na najlepszy zespół dziecięcy
w Polsce. „Pędziwiatry” uczestniczyły w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Ze-
społów Artystycznych „Radość Europy”
w Belgradzie, wykonując tam specjalnie na-
pisaną „firmową piosenkę” festiwalu. Kon-
certowały w Belgii, na Białorusi, w Chorwacji,
Francji, Hiszpanii i Szwajcarii, w Niemczech
i we Włoszech. A jako członek działającego
przy UNESCO Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Dziecięcych Zespołów Tanecz-
nych dwukrotnie spędziły wakacje w Letnich
Szkołach Tańca w Holandii i Finlandii.

W trakcie festynu przewidujemy prze-
prowadzenie kilku konkursów, m.in. konkurs
geograficzny, konkursy i zawody sportowe
organizowane przez instruktorów TKKF
Ogniska „Dzikusy” oraz konkurs na za-
kończenie festynu, w którym będą mogli brać
udział osoby dorosłe. W każdym z nich prze-
widujemy cenne nagrody.

Na zakończenie naszej zabawy, kiedy
ostatecznie pożegnamy lato i wakacje, wystąpi
zespół Coco-Afro – Zespół inspirowany
gorącymi klimatami rytmów lat 70. i 80.
W skład zespołu Coco-Afro wchodzą muzycy,
wokaliści, tancerze, aktorzy i dziennikarze,
a przede wszystkim pasjonaci, wykonujący

największe przeboje muzyki afrykańskiej
i hawaiiana, takich zespołów, jak: Boney M,
Goombay Dance Band, Saragossa Band. Ze-
spół występuje w afrykańskich strojach, któ-
re przeniosą Państwa w gorące klimty afro!!!
Podczas koncertu usłyszymy m.in. takie hity,
jak: Zabadak, Big bamboo, Agadou, Hooray,
Hooray, Daddy Cool, Rasta Man.

W sąsiedztwie sceny znajdą się, jak
zwykle, stoiska rękodzieła Moniki Kop-
rowskiej. Jej pracownica Ceramiki Arty-
stycznej Indica Studio na Janowie istnieje od
2008 r. i na co dzień prowadzi warsztaty ce-
ramiczne, rzeźby w glinie, kursy zawodowe
MEN oraz organizuje imprezy urodzinowe
i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Będzie można skorzystać z porad kos-
metycznych firmy Oriflame, kupić miody
prosto z pasieki czy też ekologiczne puzzle
drewniane.

Ponadto nasze latorośle będą mogły czas
spędzić na przygotowanych dla nich przez
naszego partnera Radę Osiedla Olechów-
Janów – jednostkę pomocniczą UMŁ za-
bawkach pneumatycznych, takich jak: Euro
Bungy, Zjeżdżalnia Dmuchana, Zamek
Dmuchany Akwarium, Ring Bokserski, Ba-
sen z piłeczkami Tygrysek, Trampolina do
skakania, Boisko do gry w piłkę dla małych
dzieci, Kącik dla małych dzieci.

Na terenie festynu można będzie zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z „żywymi” ma-
skotkami. Zabawy z uczestnikami festynu
inicjować będą też szczudlarze. Gry i zaba-
wy dla dzieci prowadzić będzie grupa Pe-
dagogów Ulicy, nasi znajomi z Radomia, któ-
rzy już od kilku lat przyjeżdżają do nas.

Nasz festyn to nie tylko czas beztroskiej
zabawy, to również czas poświęcony na
utrwalanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa
drogowego i nie tylko. Przy współudziale
z Łódzką Strażą Miejską kontynuować bę-
dziemy akcję znakowania rowerów. Prosimy
pamiętać o dokumencie tożsamości i doku-
mencie potwierdzającym pochodzenie jed-
nośladu przeznaczonego do znakowania.

Mamy nadzieję, że widok dzieci i mło-
dzieży, a może i dorosłych z wymalowany-
mi twarzami w Spider-many, Batmany czy
kwitnące kwiaty i motyle, z własnoręcznie
wykonanymi zwierzątkami z balonów będzie
świadczył o dobrej zabawie i jeszcze lep-
szych humorach.

M.G.-T.

W dniu 6 lipca 2015 r. przedstawiciele Spółdzielni w osobach Prezesa RSM „Bawełna” p. Sylwestra Pokorskiego, Przewodniczących:
Rady Osiedla „Słowiańskie” p. Bogusława Kowala i Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” p. Andrzeja Rudnickiego oraz p. Katarzyny
Szczepaniak – współredagującej gazetę „Mój Dom” odwiedzili kolonistów I turnusu w Sulejowie.

Podczas krótkiej wizyty osoby odwiedzające kolonistów obejrzały domki, dokonały wpisu do kroniki Turnusu I, a co najważniejsze
dla dzieci wręczyły im drobne upominki – były słodycze dla wszystkich i szaliki lub sportowe koszulki dla wytypowanych przez
kierownika kolonii dzieci. Wyróżniono najmłodszych i najstarszych kolonistów turnusu: Nikolę Modlińską, Bartka Bolingera oraz
Klaudię Kowalewską i Bartka Orzechowskiego. Było też wspólne zdjęcie, które prezentujemy obok.

Drodzy rodzice – choć Wasze dzieci już wróciły z Sulejowa pamiątkowe zdjęcie pozwoli wspominać Państwu i Waszym
dzieciom tegoroczne lato ilekroć otworzycie tę gazetę. K.Sz.

Kartka z wakacji

Niebawem
kolejne „Hop do szkoły”

Tak bawiliśmy się w poprzednim roku

Fo
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Zarządzanie budynkami jest zróżnicowane w zależności
od zasobów, stąd zadania wykonywane przez spółdzielnię
muszą być dostosowane do tego jakim zasobem się ona legitymuje.
Natomiast dbałość o lokatorów musi być zawsze jednakowa.

Redakcja: Gościmy dziś w Aleksand-
rowie Łódzkim w Aleksandrowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Nasze spół-
dzielnie, choć ich siedziby są od siebie
znacznie oddalone, są sąsiadkami. Obie po-
siadają bowiem zasoby mieszkaniowe
w Andrespolu. Jak wygląda organizacja
zasobów Waszej Spółdzielni? Ile jest
wyodrębnionych osiedli? Czy w Andres-
polu spółdzielnia posiada jeden budy-
nek?

Monika Stawicka: Tak, Wasz budynek
w Andrespolu stoi tuż obok naszego. Dla nas
zarządzanie takim jednym budynkiem,
położonym w zasadzie po drugiej stronie
Łodzi, jest dosyć trudne i kosztowne. Także
dla naszych członków, mieszkających tam,
bezpośredni kontakt ze spółdzielnią jest
z pewnością dosyć kłopotliwy. Może warto
by pomyśleć o jakimś wspólnym z Waszą
spółdzielnią rozwiązaniu w tym względzie.
Co do struktury Aleksandrowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej to mamy cztery osiedla:
Słoneczne, Bratoszewskiego, Wojska Pol-
skiego oraz Śródmieście. Dochodzi do tego
również zespół 73 domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej, które możemy po-
liczyć jako piąte osiedle, bo tworzą one w za-
sadzie osobną enklawę. Plus oczywiście
wspomniany już jeden budynek w Andres-
polu. Do tego zespoły garażowe w Aleksan-
drowie Łódzkim i Andrespolu, budynki
administracyjne i baza remontowo-budow-
lana.

R.: Kolejnym podobieństwem dla na-
szych spółdzielni jest wiek. Aleksan-
drowska SM powstała 19 maja 1959 r. Jak
dziś czuje się i wygląda dostojna 56-latka?

M.S.: Jesteśmy rzeczywiście prawie rów-
nolatkami, różni nas w zasadzie tylko pół
roku. Moim zdaniem kondycje takich po-
ważnych wiekiem spółdzielni są dobre i mają
one swoje tradycje, które warto kultywować.
Staramy się przy tym łączyć tradycję z no-
woczesnością, wykorzystując do pracy naj-
nowsze technologie. Wszystkie budynki
w naszej spółdzielni, jeśli chodzi o ściany
podłużne i szczyty, są docieplone. Podobnie
jeśli chodzi o dachy i stropodachy. Większość
osiedli, i to w zasadzie w całym wojewódz-
twie, staje się już kolorowa i jest malowana
na słoneczne, ciepłe barwy. To z pewnością
też poprawia odbiór wizualny budynków.

R.: Pani Prezes proszę nam trochę
opowiedzieć o sobie- ze spółdzielczością
mieszkaniową jest Pani związana od około
10 lat. Jak Pani do niej trafiła?

M.S.: W 2006 roku, 1 stycznia, objęłam
stanowisko prezesa w Spółdzielni Mieszka-
niowej Rojna, więc tak, to już prawie 10 lat.
A do spółdzielczości trafiłam przez przypa-
dek, bo życie to przecież pasmo przypadków.
Wcześniej zajmowałam się szeroko pojętą or-
ganizacją i zarządzaniem nieruchomościami
komercyjnymi, biurami, siecią restauracji, sa-
lonem samochodowym, hotelem, ośrodkami
wczasowymi. Natomiast w 2005 roku, kie-
dy już byłam mamą małego chłopca, ukazało
się ogłoszenie o konkursie na stanowisko pre-
zesa w spółdzielni, która była nieopodal mo-
jego miejsca zamieszkania. Atutem było
wykształcenie prawnicze, które posiadam.
Wygrałam ten konkurs i zostałam prezesem
małej spółdzielni 261 domów jednorodzin-

nych. Na początku traktowałam spółdziel-
czość jako dobre miejsce pracy, dopóki
dziecko nie pójdzie do przedszkola. Okazało
się jednak, że w międzyczasie połknęłam bak-
cyla, związanego z tą branżą i tak, z wstęp-
nie planowanego roku, pracuję w spółdziel-
czości mieszkaniowej już prawie 10 lat
i chciałabym, żeby ta przygoda potrwała całe
życie. Stało się to wręcz moją pasją. Uważam
bowiem, że ta forma zarządzania nierucho-
mościami jaką zapewnia spółdzielnia, jest naj-
lepszą z możliwych.

R.: Prezesem aleksandrowskiej
spółdzielni jest Pani już przeszło rok, bo
od kwietnia 2014 roku. Proszę podsumo-
wać ten okres.

M.S.: Dokładnie przyjęłam to stanowisko
1 kwietnia, w Prima Aprilis i choć data ta
kojarzy się żartobliwie, ja zrobiłam to zu-
pełnie na poważnie. Pierwsze miesiące to
było oczywiście przyglądanie się i pozna-
wanie zasobów. Z dużą satysfakcją stwier-
dziłam, że przejęłam organizm bardzo dobrze
funkcjonujący, któremu nie trzeba było sta-
wiać skomplikowanych diagnoz, nie trzeba
było leczyć żadnych trawiących go chorób,
a w zasadzie, wystarczyło zapewnić mu
wspomaganie właściwą suplementacją, żeby
funkcjonował jeszcze lepiej.

R.: Nie dość, że jest Pani osobą młodą,
to jeszcze jest Pani pierwszą kobietą, któ-
ra objęła fotel prezesa w tej 56-letniej
spółdzielni. Czy wniosła Pani jakieś inne
spojrzenie na zarządzanie spółdzielnią?

M.S.: Wszyscy mówią, że widać, że
przyszła kobieta i czuć kobiecą rękę gospo-
dyni. Począwszy od wystroju biura, gdzie
zmieniłam kolor ścian na bardziej jasny,
słoneczny i pozbyłam się ciężkich, wysokich
mebli przerabiając je tzw. domowym spo-
sobem na bardziej funkcjonalne i lżejsze (bez
dodatkowych wydatków), aż po dbanie o za-
soby spółdzielni, podobnie jak się dba o swój
własny dom, czyli musi być maksimum
efektów przy minimum wydatków, czyli
tak jak w gospodarstwie domowym.

R.: Po tym pierwszym roku, kiedy już
się Pani zapoznała z potrzebami spółdziel-
ni, ma już pewnie Pani swoją wizję zarzą-
dzania i plany związane z dalszym roz-
wojem spółdzielni. Jakie one są?

M.S.: Pierwszą dużą zmianą, która za-
dzieje się lada moment, będzie zmiana sys-
temu oprogramowania, tak by był on zinte-
growany pomiędzy poszczególnymi działami.
Ułatwi to i przyspieszy naszą pracę, co za-
pewne również ucieszy członków. Fakt, że
jestem osobą młodą sprawia, że nie boję się
nowych technologii i mimo że bardzo cenię
sobie tradycję, to niekoniecznie taką, która
uznaje, że maszyna do pisania to nadal
dobry, użyteczny i wystarczający sprzęt.
Mamy również w planach wprowadzenie
tzw. windykacji telefonicznej, czyli usługi po-
legającej na sms-owym przypomnieniu o za-
ległości. Jest to bardziej zindywidualizowa-
ny sposób kontaktu z dłużnikami i mam na-
dzieję, że tym samym okaże się bardziej sku-
teczny.

R.: A jeśli chodzi o zmiany na samych
budynkach to co planujecie na najbliższy
okres?

M.S.: W tej chwili zajmujemy się już
głównie tym co wewnątrz budynków, bo na

lub zagłosować ze swojego domowego kom-
putera, którego IP było sprawdzane. Głoso-
wało się w 4 kategoriach: bezpieczeństwo,
sport, kultura i infrastruktura.

R.: Aleksandrowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa może pochwalić się też bo-
gatą ofertą zajęć prowadzonych w ramach
działalności społeczno-wychowawczej.
W pięciu świetlicach Waszej Spółdzielni
prowadzone są w ciągu roku szkolnego za-
jęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, m.in.
z tenisa stołowego czy modelarstwa. Działa
też harcówka. Czy duże jest zaintereso-
wanie tego typu inicjatywami?

M.S.: Mamy również świetlicę terapii za-
jęciowej, którą w ramach projektu Unii Eu-
ropejskiej uruchomił we współpracy ze
Spółdzielnią, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Tam przez cały dzień profesjonalni wycho-
wawcy i nauczyciele prowadzą różnorodne
zajęcia, zarówno sportowe, jak i ogólnoroz-
wojowe czy po prostu odrabiają z dziećmi
lekcje i prowadzą korepetycje. Wszystkie te
zajęcia są nieodpłatne. Największym zain-
teresowaniem cieszą się zajęcia sportowe,
a prowadzi je nauczyciel wf-u z jednej z ale-
ksandrowskich szkół, człowiek z dużą cha-
ryzmą, który przyciąga dzieci. Dodatkowo co
roku w lutym organizowany jest Konkurs
o Puchar Prezesa Spółdzielni. W tym roku,
jako nowość pojawiły się również zajęcia
w ramach uniwersytetu trzeciego wieku - joga
dla osób starszych. Mamy więc coś zarów-
no dla młodych, jak i dla seniorów.

R.: Całkiem niedawno odbyła się też
impreza dla dzieci z okazji ich święta. Czy
co roku w Spółdzielni organizowany jest
plenerowy Dzień Dziecka?

M.S.: Tak, jest to już wieloletnia trady-
cja, a obchody odbywają się na wspomnia-
nym już zespole boisk na osiedlu Brato-
szewskiego. Wszystkie dostępne tam atrakcje
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Ludzie,
których

warto poznać

zewnątrz praktycznie większość prac mamy
wykonanych: chodniki powymieniane, tereny
zielone zadbane, tak że stanowią wręcz na-
szą wizytówkę. Ponieważ jesteśmy już do-
ciepleni od góry i po bokach budynków, to
myśleliśmy jeszcze o dociepleniu stropów
piwnic. Po weryfikacji okazało się, że masa
sieci i okablowania jaka się tam znajduje, czy-
ni ten pomysł praktycznie niemożliwym.
W związku z tym, rozważamy docieplenie
fundamentów budynków, bo to również po-
zwoli na zatrzymanie uciekającego ciepła. Po-
nadto mamy jeszcze budynki, w których znaj-
dują się piecyki gazowe, więc priorytetem jest
dla nas likwidacja zagrożeń z tym związa-
nych.

R.: Pani doświadczenie to m.in. kiero-
wanie trzema spółdzielniami. Gdyby miała
Pani je porównać, to jakie problemy były
dla nich wspólne i czy priorytety wszędzie
są takie same? Czy zarządza się podobnie?

M.S.: Priorytet jest zawsze ten sam,
czyli zadowolenie mieszkańców. Jest to naj-
ważniejsza rzecz w każdej spółdzielni. Za-
rządzanie jest zróżnicowane w zależności od
zasobów i zadania wykonywane przez
spółdzielnię muszą być dostosowane do
tego jakim zasobem się legitymuje. Natomiast
dbałość o lokatorów musi być wszędzie
jednakowo dobra, czyli najwyższa.

R.: Mieszkańcy Waszej Spółdzielni
mają też możliwość kształtowania swoje-
go otoczenia poprzez inicjatywę Aleksan-
drowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Z tego co wiemy w 2015 r. spółdzielcy wy-
walczyli kilka znaczących prac finanso-
wanych z budżetu gminy?

M.S.: Tak, muszę się pochwalić, że z 11
zadań, które zakwalifikowały się do realizacji
aż 6 jest bez mała bezpośrednio dla naszej
Spółdzielni, więc uważam, że to doskonały
wynik, zwłaszcza, że Aleksandrów Łódzki
dopiero pierwszy raz ma możliwość uczest-
niczenia w tej akcji. W ramach zwycięskich
projektów jest utwardzenie kortu tenisowe-
go na zespole boisk w osiedlu Bratoszew-
skiego, drugie zadanie to nowoczesna, ze-
wnętrzna siłownia typu CrossFit, wykorzy-
stująca siłę mięśni, która pojawi się już za
chwilę na Osiedlu Słonecznym, dalej orga-
nizacja sygnalizacji świetnej na przejściu dla
pieszych przez ulicę łączącą Osiedle Słonecz-
ne z Osiedlem Bratoszewskiego, oświetlenie
ulicy wzdłuż ul. Konstantynowskiej, łączącej
dwie siedziby naszej Spółdzielni oraz remont
nawierzchni ul. Sikorskiego, przy której
zlokalizowane są nasze budynki i ostatnie za-
danie, czyli budowa parkingu przy ul Woj-
ska Polskiego vis-a-vis Cmentarza.

R.: Jak Zarząd Spółdzielni pomagał
w przygotowaniu projektów, jak wspierał
swoich spółdzielców?

M.S. W tej kwestii ściśle współpracuje-
my z władzami gminy, wiemy bowiem, że
tylko wspólnie otrzymamy dobre rezultaty.
Ponadto w Spółdzielni był punkt konsulta-
cyjny, bo bardzo się zaangażowaliśmy w tą
inicjatywę. Spłynęło od mieszkańców ponad
200 wniosków, z których komisja, której
byłam członkiem, wybierała te, które
spełniają wymogi i mieszczą się w granicach
budżetu. Urząd Miasta zadbał o to, by wy-
bór był bardzo obiektywny i każdy osobiś-
cie musiał przyjść do punktu konsultacyjnego

są bezpłatne, wata cukrowa, napoje, popcorn,
dmuchańce itp. Stale staramy się rozszerzać
naszą ofertę i oprócz balonów czy malowa-
nia twarzy, w tym roku dzieci mogły ude-
korować swoje ciała zmywalnymi tatuażami.
Na kolejne lata mam pomysł zorganizowa-
nia imprezy dedykowanej seniorom.

R.: Ma Pani 11-letniego syna. Czy
uczestniczy w tych zabawach? Czy jest
dumny z mamy?

M.S.: Moje dziecko kilka razy było
u mnie w pracy i przymierzało się do fotela
prezesa. Tłumaczę mu jednak, że trzeba się
dużo uczyć, by osiągnąć to czego się chce
i myślę, że go to mobilizuje. Jeśli chodzi
o dumę, to myślę, że jest jeszcze za mały, by
uzmysławiać sobie takie wartości, ja nato-
miast uczę go skromności i pokory oraz do-
ceniania tego co się ma. Na pewno jednak jest
mu bardzo przyjemnie, gdy wraz ze znajo-
mymi uczestniczy we wspomnianych już ob-
chodach Dnia Dziecka i później dzieci opo-
wiadają między sobą, że byli na pikniku
u mamy Szymona. Nie angażuję go jednak
w swoje sprawy zawodowe i jeśli już za-
bieram pracę do domu, to staram się tym zaj-
mować, gdy już zaśnie.

R.: Zaczęły się wakacje. Ma już Pani ja-
kieś plany wakacyjne?

M.S.: Piękna nasza Polska cała, czyli
w tym roku południe kraju i chodzenie po gó-
rach. Stawiam na wypoczynek aktywny. Co
rusz odkrywam przepiękne polskie miejsca
i zapierające dech krajobrazy. Bardzo kocham
Polskę i lubię spędzać wakacje w kraju.

R.: W takim razie życzymy udanego
urlopu i dziękujemy za rozmowę.

K.Sz., I.G.

Przypominają sobie Państwo zapewne
główny temat numeru 46. naszej gazety
z października 2012 roku „Pomniki Bawełny”.
Miło nam poinformować, że rozpoczęły się
prace renowacyjne kolejnej rzeźby, która
znajdowała się kiedyś w naszych zasobach.
Rzeźba z imitacji czerwonego piaskowca
przedstawiająca dziecko należy obecnie do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” i stoi na
ulicy Przybyszewskiego, przy skrzyżowaniu
z ulicą Tatrzańską. Zakończenie prac plano-
wane jest jeszcze w lipcu. To już drugi z na-
szych dawnych pomników, który doczekał się
odświeżenia. Przypomnijmy, że równo dwa
lata temu, w numerze 55-56 informowaliśmy
o odnowieniu rzeźby „Tańcząca para” na Wi-
dzewie Wschodzie.

I.G.

Zadowolenie mieszkańców
- jest moim priorytetem
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Kolejna renowacja

Rozmowa z Prezesem Aleksandrowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Panią Moniką Stawicką.



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. spokrewniona z kudu,
6. pas na pieniądze, 7. model opla, 8.
kunopies, 9. drapieżny owad, 12. po-
muchle, 13. z białym krzyżem na fla-
dze, 14. powierzchnia mieszkania,
18. żona Śiwy, 19. …-dyrdum, 20.
przepływa przez Glinojeck, 21. pre-
lekcja, 22. państwo z Mosulem.
PIONOWO: 2. Brzezińska lub Mat-
kowska, 3. może być …Buloński, 4.
szwindel, machlojka, 5. malina z tund-
ry, 9. kartki z urlopu, 10. zręczna
cyrkówka, 11. Bahdaj lub Carson, 15.
grana dla wprawy, 16. podstawa hit-
leryzmu, 17. polsko-rosyjski pej-
zażysta (1821-1876).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: klika, Liban, nitki, koniś,
Cakle, Sziraz, Asnyk, asceta, nogi,
Alfons, Linz, wirusy, drab.
Pionowo: Leica, kąkol, minowiec,
kalikant, Czarny Ląd, Kunegunda,
eska, Sylwia, exodus, arszyn.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od wydania gazety
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”,

otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
A mnie jest szkoda
lata... na stanie w kuch-
ni. Polecam szybką i po-
żywną słodko-słoną sa-
łatkę. Może zastąpić
obiad, dobrze sprawdza
się na imprezach, ale
nadaję się również na
weekendowe późne śnia-
danie.

Do jednych los się uśmiecha,
z innych się śmieje.

(Tadeusz Maryniak)

BARAN
Nadal czeka Cię niejedna
okazja do znalezienia się
w innych niż zwykle wa-
runkach, Raz dobrych,
raz mniej wartych uwagi.
Staraj się do każdej sy-

tuacji podchodzić z uśmiechem i wyrozu-
miałością. To da Ci szanse powodzenia u kogoś,
kto dostrzeże i doceni Twój sposób bycia. Może
będzie to Skorpion?

BYK
Brak czasu będzie Ci do-
kuczać najbardziej w dru-
giej połowie lipca. Jeden
termin będzie gonić na-
stępny. Uważaj, by się
w tym wszystkim nie po-

gubić. Potrzebna będzie męska decyzja po-
rządkująca sytuację. Licz wyłącznie na siebie,
pomoc Wodnika ograniczy się tylko do lania
wody.

BLIŹNIĘTA
Nie zastanawiaj się zbyt
długo - taka okazja może
się drugi raz nie powtó-
rzyć. Nieco złotych lub
euro, dużo dobrego hu-
moru i w drogę! Jeśli nie

zdecydujesz się jednak na wyjazd, nie zapomi-
naj o tym, że to czas wakacji. Ruch i świeże po-
wietrze są Ci po prostu niezbędne! Dobrym kom-
panem - Lew.

RAK
Intrygująca znajomość,
a potem wiktoria w iście
grunwaldzkim stylu? Kroi
się właśnie coś takiego.
Atmosfera będzie sprzy-
jać, warunki również,

więc chyba nie ma co za długo się zastanawiać.
Byle tylko ktoś bliski nie poczuł się urażony. Bądź
dyskretny, licho spod znaku Byka nie śpi!

LEW
Wydarzenia tego miesiąca
potoczą się interesująco.
Postaraj się nie przegapić
sytuacji, która może być
początkiem czegoś pomy-
ślnego dla Ciebie. Może

nie natychmiast, ale w perspektywie na pewno.
Bliska osoba spod znaku Ryb niespodzianie da
Ci dowody przywiązania w bardzo zaskakujący
sposób...

PANNA
Nic się nie stanie, jeśli
po zeszłomiesięcznej ner-
wówce trochę odpoczniesz
i zbierzesz siły. Lepiej zrób
sobie mały urlop niż masz
się tak miotać. Wyjazd

z Koziorożcem może być bardzo miły, ale
wyłącznie pod warunkiem, że wcześniej się nie
nadąsacie. W takim duchu nie będzie mowy o re-
laksie.

WAGA
Nowe twarze w bliskim
otoczeniu zawodowym
ożywczo wpłyną na Twoje
samopoczucie. Będziesz
miał niejedną okazję do
pokazania się od jak naj-

lepszej strony, a także błyśnięcia dowcipem
i dobrą orientacją w aktualnych sprawach.
Najbardziej ucieszy Cię uznanie Barana, o któ-
rym skrycie marzysz.

SKORPION
Niektóre bieżące sprawy
nabiorą nowego znacze-
nia. Trzeba będzie właści-
wie je odczytać, to bardzo
ułatwi dalsze posunięcia.
Nie nasłuchuj wiadomoś-

ci ze zbyt wielu stron, bo pogubisz się w przy-
puszczeniach. Planowane spotkanie może nie
dojść do skutku. Nic to, uda się inne - z Panną.

STRZELEC
Wśród bliskich Ci ludzi
zajdzie jakieś nieporozu-
mienie, które należy szyb-
ko wyjaśnić. W ten sposób
unikniesz większych kłótni
i kłopotów z tym związa-

nych. Bezczynnym czekaniem aż wszystko minie
samo, nic dobrego nie wskórasz. Dodatkowo
spodziewaj się jakichś emocji związanych
z Wagą.

KOZIOROŻEC
Miesiąc pełen napięć.
Chyba niechcący, ale na-
robisz komuś kłopotów.
Uważaj, żeby przypad-
kiem nie narazić się na za-
rzuty o posunięciu, mają-

cym na celu złośliwość lub chęć dokuczenia. Po-
trzebna będzie taktowna postawa, wyczucie
chwili i dyplomacja. Uszczypliwości Raka puść
mimo uszu.

WODNIK
Będzie kilka atrakcyjnych
propozycji ulokowania go-
tówki, ale nie spiesz się
z decyzją. Przemyśl sta-
rannie wszystkie za i prze-
ciw. Nie tylko Ty będziesz

ponosić konsekwencje powziętych kroków, więc
dobrze to rozważ. Stresową sytuację pogłębić
może stan napięcia w domu wywołany przez
Strzelca.

RYBY
W tym miesiącu pomyśl
przede wszystkim o sobie.
To będzie Ci teraz naj-
bardziej potrzebne. Jakiś
niepozorny sukces w spra-
wach osobistych, towa-

rzyska konkieta lub zapowiedź flirtu powinny
dobrze wpłynąć na Twoje samopoczucie. Sko-
rzystaj z zaproszenia Bliźniąt. Razem może być
super!

H O R O S K O P N A S I E R P I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Żona do męża przed wyjściem na plażę:
– Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!
– To załóż łyżwy...

• • •
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie przywiózł
wyrażenia!

• • •
Spotykają się dwie koleżanki.
– Świetnie wyglądasz! Wypoczęta, zrelaksowana... Byłaś już
na urlopie?
– Ja nie, ale mój szef był...

Pewien kolejarz miał moc roboty,
musiał napoić sześć lokomotyw.
Pięć lokomotyw piło jak smoki
wody strumienie, wody potoki,
a ta ostatnia, właśnie ta szósta,
rzekła, że wody nie weźmie w usta.
Biedny kolejarz, rwąc włosy z brody,
pytał ją – Czemu nie chcesz pić wody?
Czym cię napoję, lokomotywo?
A ona na to: – Mam chęć na piwo!
Wypiła browar piwa bez mała,
przez dobry kwadrans potem wzdychała,
wreszcie sapnęła: – Więcej nie mogę...
I dysząc ciężko ruszyła w drogę.
Jedzie po szynach lokomotywa
Cała się kiwa od tego piwa.
Chciała zagwizdać na szyn zakręcie,
Lecz gwizd się zmienił w straaaaaszne ziewnięcie.
Wlecze się, wlecze koło przy kole,
Ciężko, ospale, jak mucha w smole,
Gnuśnie, leniwie, sennie, mozolnie,
coraz to wolniej, wolniej i wolniej...
Wreszcie na bocznym torze stanęła,
Ślepia zamknęła, no i zasnęła.
Śpi tam spokojnie już cztery doby,
Na różne przy tym chrapiąc sposoby.
Bo tak to bywa z lokomotywą,
Co zamiast wody popija piwo.

WWIIEERRSSZZ  OO  PPIIWWIIEE
II LLOOKKOOMMOOTTYYWWIIEE

Wanda Chotomska

Cokolwiek 
robisz, 
staraj się mieć
powód.

Taka sobie myśl

Szybko i do syta

Sałatka 
z kurczakiem
Składniki:
• 1 pierś kurczaka może być wędzona,

pieczona, grillowana czy po prostu z ro-
sołu, 

• 1/2 puszki ananasa lub świeżego, 
• 10 dag dużych rodzynek,
• 1 puszka kukurydzy,
• 1 łyżka stołowa majonezu,
• 2 łyżki gęstego jogurtu lub kwaśna

śmietana. Ten składnik spokojnie
można zastąpić też majonezem, 

• 1 ząbek czosnku,
• sól, pieprz do smaku.

Wykonanie:
Pierś i ananasa pokroić w kostkę. Ro-
dzynki zalać wrzątkiem, osączyć i osuszyć.
Kukurydzę odcedzić. Składniki sałatki
połączyć. Czosnek przecisnąć przez pras-
kę, dodać majonez i jogurt. Sałatkę polać
sosem. Zostawić na godzinę, dwie w chłod-
nym miejscu, by składniki przegryzły się.
I gotowe. 

Smacznego!
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