
Skrót  
sprawozdania  
za I półrocze 2017 r. 
Rada Nadzorcza naszej Spół-
dzielni na sierpniowym posie-
dzeniu omówiła i przyjęła do 
wiadomości wyniki działalno-
ści Spółdzielni za 6 miesięcy 
bieżącego roku. Skrót spra-
wozdania przedłożonego Ra-
dzie przez służby ekonomicz-
ne drukujemy na str. 4.

W nocy z 1 na 2 września w jednym z naszych budynków w os. „Żubardź” 
doszło do wybuchu gazu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną (śledztwo 
nadal trwa) było nieprawidłowe połączenie kuchenki gazowej.
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Z perspektywy mijającego miesiąca aż nieprawdopodobne 
jest  to, że weekend w którym odbywał  się  festyn „Hop do 
szkoły”, jedyny w tym miesiącu był pogodny, jeszcze letni.

9  września  weszła  w  życie  ustawa,  która  zmienia 
przepisy  dotyczące  funkcjonowania  spółdzielni 
mieszkaniowych. O ustawie piszemy na str. 3, 5 i 6.

Następny numer 
ukaże się  

26 października 
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Było groźnie i przerażająco!

To była tylko chwila i dwa miesz-
kania pozbawione zostały okien, 
cztery lokale pozostały bez drzwi. 
Wybuch zniszczył ściany rozdzie-
lające trzy mieszkania. A ponadto 
podmuch złamał na pół metalowe 
drzwi do klatki schodowej, po-
szycie z blachy odspoiło się od 
stalowej ramy, a cała konstrukcja 
drzwi wykrzywiła się. Na szczęś-
cie mieszkanka lokalu, w którym 
doszło do wybuchu uległa tylko 
poparzeniom, choć jej ręce i twarz 
przez wiele miesięcy, zapewne, 
nosić będą ślady tego zdarzenia. 
Poszkodowaną przewieziono do 

szpitala w Siemianowicach Ślą-
skich. Inni mieszkańcy poza po-
tłuczeniami, strachem i koniecz-
nością natychmiastowej ewakuacji 
z budynku nie ponieśli innych ura-
zów.
Relacja ze zdarzenia na str. 11.

Moim 
zdaniem 
Jak zawsze co roku, w drugą sobotę września, 

mieliśmy udany festyn Hop do szkoły. Jeszcze we 
czwartek pogoda była niezachęcająca, ale ta sobota 
przeszła najśmielsze oczekiwania. Spowodowało 
to, że wszyscy uczestnicy byli radośnie nastawieni, 
zrealizowany został w pełni cały zakładany program, 
a dokładną relację z przebiegu festynu zamieszczamy 
w środkowej części tego wydania naszej gazety, łącznie 
z tradycyjnym już „rodzinnym” zdjęciem. Być może 
za rok zrobimy takie zdjęcia dwa, bowiem pod koniec, 
w trakcie występów zespołów muzycznych widownia 
zapełnia się osobami dorosłymi. Jeśli będzie okazja 
i powszechna zgoda uczestników, zamieścimy w naszej 
gazecie jeszcze jedno zdjęcie zbiorowe – „dorosłe”.

Z radosnego wrześniowego festynu cieszę się 
podwójnie, bowiem po pierwsze, jak zwykle dzieci 
i młodzież ze szkół wspólnie ze swoimi nauczycielami 
licznie przybyli i zaprezentowali wspaniałe występy 
na scenie, realizując radośnie i wesoło hasło zawar-
te w tytule festynu – po udanych wakacjach, szybko 
wracamy z uśmiechem do naszych kochanych szkół, 
do naszych wychowawców, nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. Drugim powodem mojego zadowolenia, 
że mogliśmy bez przeszkód się wspaniale bawić, było 
to, że dokładnie tydzień przed tą imprezą mieliśmy 
przykre zdarzenie w jednym z naszych budynków 
przy ulicy Lutomierskiej, związane z wybuchem gazu. 
Krótką relację z tego zdarzenia zamieszczamy również 
w tym numerze n/Gazety. Mieliśmy wyjątkowe szczęś-
cie, że nikomu nic bardzo poważnego się nie stało. 
Nasi pracownicy administracji osiedlowej wspaniale 
się zachowali, w pełni profesjonalnie, przy pomocy 
współpracujących z n/Spółdzielnią firm zorganizowali 
zabezpieczenie zniszczonych mieszkań, a po zakończe-
niu pracy przez śledczych natychmiast spowodowa-
li, że przystąpiono do wymiany zniszczonych drzwi 
do mieszkań, odtworzono zniszczone ściany działowe 
w dwóch mieszkaniach, wymieniono, ekspresowo 
wykonane w ciągu 4 dni, okna w jednym z mieszkań, 
a następnie przywrócono dostawę gazu i elektryczności 
do mieszkań, wcześniej dokonując kompleksowej kon-
troli instalacji. Mieszkańcy mogli powrócić spokojnie 
do swoich mieszkań. Oczywiście za wszystko odpo-
wiedzialny jest właściciel mieszkania, w którym doszło 
do rozszczelnienia instalacji i wybuchu gazu. Będzie 
musiał pokryć wszystkie koszty. Większość z tych wy-
konanych prac powinna być zrealizowana i sfinansowa-
na przez poszkodowanych sąsiadów, a następnie winni 
oni dochodzić odszkodowania od sprawcy. Trwało by 
to bardzo długo, bowiem okazało się, że praktycznie 
nikt w tej klatce schodowej nie był ubezpieczony! My 
zaś mamy dużą satysfakcję że pomogliśmy naszym 
członkom zamieszkałym w tym budynku, w tej klatce 
schodowej, w której doszło do wybuchu, w imię za-
sad spółdzielczych obowiązujących w spółdzielczości 
mieszkaniowej. W żadnej innej formie zarządzania bu-
dynkiem nie byłoby takich szybkich i zdecydowanych 
działań! Jednakże nie wiadomo, jak długo będziemy 
mogli spokojnie i rozważnie administrować naszymi 
mieszkaniami, bowiem weszła w życie kolejna no-
welizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Jest ona wynikiem nagonki i jednoznacznej złej opinii 
o spółdzielczości mieszkaniowej. Czyni tak kilkaset 
osób w całym kraju, mając za sobą posłów, senatorów 
i dziennikarzy. Jednostkowe przypadki nagłaśniają 
do niebotycznych czasami rozmiarów i mają efekty. 
A 10 milionów zamieszkałych i w większości akceptu-
jących zarządzanie spółdzielcze budynkami nie zabiera 
głosu. Czas się obudzić… 

 Sylwester Pokorski

WYBUCH GAZU
PRZY UL. LUTOMIERSKIEJ

Ważne! 
W przypadku awarii dzwoń na nr 42 
640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Od 1 października obowiązują 
w Spółdzielni nowe telefony do Po-
gotowia Mieszkaniowego, czyli firmy, 
która po godzinach pracy naszych 
administracji osiedlowych usuwać 
będzie awarie instalacji elektrycz-
nych, hydraulicznych, kanalizacyj-
nych i centralnego ogrzewania. 

Zgłoszenia należy kierować 
na numery telefonów jak wyżej. 
Usługi świadczy firma Prym PPHU 
Grzelka and Grzelka – szerzej czy-
taj na str. 14.

„HOP  
DO  

SZKOŁY”
Jak co roku, w drugą sobotę września na „górkach olechowskich” 
odbył się festyn organizowany dla wszystkich mieszkańców na-
szej spółdzielni. Do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu zachęcali 
Katarzyna Wawrzak i Mariusz Jarkowski (oboje na zdjęciu).
Relacja z festynu oraz mnóstwo zdjęć na wewnętrznych stronach 
gazety 7–8–9–10.
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Kody do wejścia do klatek 
schodowych tylko dla mieszkańców
W osiedlu „Sienkiewiczowskie” zaledwie przed wakacjami w kilku budynkach wymieniane były domofony 
w wejściach do klatek schodowych. W połowie lipca otrzymaliśmy zaś niepokojącą wiadomość e-mailem 
od jednego z mieszkańców. Pan pisze:

„Chciałem poruszyć kwestie ostatnio zamontowanych domofonów na kod. Wszystko fajnie, idziemy 
ku nowemu, ale martwi mnie jedna kwestia, funkcja domofonu ma za zadanie utrzymywać ograniczony 
dostęp do klatki schodowej, dostęp stały mają mieszkańcy bloku i na zaproszenie mieszkańca osoby które 
„zadzwonią” domofonem do lokatora, a  ten wpuści gościa do środka. Takie rozwiązanie funkcjonowało 
przed wprowadzeniem nowoczesnych domofonów, bez zgody lokatora lub klucza nie można było wejść 
do środka. Niestety po zamontowaniu nowych domofonów może to zrobić każdy! Sytuacja miała miejsce 
kilka dni temu, będąc przed blokiem zauważyłem dwie Panie roznoszące ulotki, nie kłopotały się, aby za-

dzwonić do kogokolwiek w bloku tylko używając uniwersalnego kodu otwierały sobie klatki jedna po dru-
giej bez żadnych przeszkód. Za dnia to są osoby roznoszące ulotki, mała szkodliwość, ale noc? Złodziej już 
bez problemu pokona pierwsze zabezpieczenia bloku i bez problemu może ukraść rower, dziecięcy wózek 
a może i okraść całe mieszkanie. Moje pytanie jest oczywiste jaki sens ma montowanie zabezpieczeń, które 
może otworzyć każdy? Dziękuję za poruszenie tej ważnej kwestii.”
Od redakcji;
Obiema rękami podpisujemy się pod tym tekstem i ponownie apelujemy do wszystkich, by nie udostęp-
niali kodów wejściowych do klatek. Każdy mieszkaniec dysponuje indywidualnym kodem dostępu do swo-
jego mieszkania. Szczególnie prosimy uczulać swoje dzieci, by nie przekazywały kodów wejściowych ko-
leżankom i kolegom. Administracja Osiedla zapewniła nas, że uniwersalne kody dostępu są w posiadaniu 
pracowników administracji oraz służb obsługujących budynki (konserwatorzy urządzeń, gospodarze do-
mów, listonosze, służby awaryjne). Wszyscy zobowiązani są do nieprzekazywania kodów. Nikomu!

Ponadto prosimy zwracać uwagę, żeby po wyjściu z klatki schodowej na zewnątrz, sprawdzać czy 
drzwi zostały skutecznie zamknięte. Bo nie wyobrażamy sobie, że opuszczając swój budynek zostawiamy 
otwarte drzwi. To tak samo, jakbyśmy opuszczając mieszkanie nie chronili swojego dobytku i nie zamykali 
drzwi. Dziękujemy naszemu P.T. Czytelnikowi za przekazanie swoich uwag. Ze swej strony gwarantuje-
my, że wszystkie administracje otrzymały polecenie, by kody administracyjne sukcesywnie zmieniać, np. 
co miesiąc. Jeśli ktoś chce zmienić swój kod, ze względów opisanych wyżej, to prosimy o kontakt ze swoim 
administratorem. A być może wyjściem z tej sytuacji jest montowanie domofonów bez kodów, na tzw. 
klipsy, które otrzymują wszyscy domownicy i bez niego nie można wejść do klatki. Ale to jest możliwe tylko 
tam gdzie dopiero będziemy wymieniać stare domofony. Przy już wymienionych musimy liczyć, że po tym 
liście, wszyscy zastanowią się i nie będą wpuszczać nikogo obcego w pobliże swojego mieszkania.

Ponawiamy apel o nieudostępnianie osobom postronnym  
kodów wejścia do klatek schodowych  

i zamykanie drzwi do klatek.  
Tylko wtedy zakładanie domofonów ma sens. 

W lipcu i sierpniu 2017 r. odbyło 
się 5 posiedzeń Zarządu w dniach: 
5 i 19 lipca oraz 2, 17 i 23 sierp-
nia, ponadto w sprawach pilnych 
Zarząd podejmował decyzje tzw. 
„w trybie roboczym”, czyli mię-
dzy posiedzeniami. Omówiono 
i podjęto decyzje m.in. w wymie-
nionych niżej sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 2017 roku liczba 
członków Spółdzielni ogółem wynosiła 
8.674 osób, w tym 24 członków oczeku-
jących i 8.650 członków zamieszkujących. 
W lipcu i sierpniu łącznie przyjęto w po-
czet członków 31 osób, natomiast skreślo-
no z rejestru 46 członków.

Zatwierdzono protokóły z prze-
targów ograniczonych i nieograniczo-
nych na dwa mieszkania (jedno w os. 
„Słowiańskie”, drugie – na Żubardziu), 
o których informowaliśmy w naszej 
gazecie w czerwcu (ogłoszenie) i lipcu 
(rubryka: Z prac Zarządu). Przetargi 
nie zostały przeprowadzone, ponieważ 
nie wpłynęły żadne oferty. Z uwa-
gi na to podjęto decyzję o obniżeniu 
o 10% cen obu mieszkań w najbliż-
szym przetargu. Uchylono wcześniej 
podjętą uchwałę o wszczęciu postę-
powania o pozbawienie członkostwa 
w Spółdzielni po tym, jak członek 
spłacił swoje zadłużenie.

Wszczęte zostało postępowanie 
eksmisyjne wobec byłego członka 
Spółdzielni pozbawionego członko-
stwa z powodu zaległości w opłatach 
za używanie mieszkania.

Określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali, 
sprawy terenowoprawne
Po zapoznaniu się z warunkami, 
na jakich Spółdzielnia miałaby nabyć 
od Gminy Miasta Łódź udziały w pra-
wie własności działek (obecnie posia-
da prawo wieczystego użytkowania) 
zabudowanych budynkami: S3–S7 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” i 216 
i 217 w osiedlu „Słowiańskie” uzna-

no, że koszty wykupu przypadające 
na Spółdzielnię, a w konsekwencji 
na członków posiadających w ww. 
nieruchomościach garaże i lokale 
użytkowe, są na tyle wysokie, iż nie 
do zaakceptowania przez Zarząd. In-
formację skierowano do Rady Nadzor-
czej z propozycją zasięgnięcia opinii 
zainteresowanych członków, których 
dotyczył będzie wykup.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 30 czerw-
ca 2017 r. listy określające kolejność 
wymiany bądź refundacji kosztów 
wymiany we własnym zakresie okien 
i drzwi balkonowych w mieszkaniach 
na poszczególnych osiedlach. Po aktu-
alizacji listy zawierają:
–  w osiedlu „Koziny” – 737 pozycji,
–  w osiedlu „Żubardź” – 1329 pozycji,
–  w osiedlu „Zbiorcza” – 961 pozycji,
–  w osiedlu „Słowiańskie” – 1780 

pozycji,
–  w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 

– 576 pozycji + osobna lista dla 
budynku przy ul. Fabrycznej 9 
w Andrespolu – 8 pozycji.
Listy są do wglądu dla członków 

Spółdzielni w biurze Zarządu Spół-
dzielni pok. 121 (wszystkie osiedla) 
i w Administracjach Osiedli (lista dla 
danego osiedla).

Postanowiono zrefundować człon-
kom Spółdzielni 50% kosztów wymia-
ny okien we własnym zakresie w kolej-
ności wynikającej z list określających 
kolejność wymiany/refundacji:
–   w dziewięciu mieszkaniach 

w osiedlu „Żubardź”,
–   w dwóch mieszkaniach w osiedlu 

„Koziny”,
–   w ośmiu mieszkaniach w osiedlu 

„Zbiorcza”,
–   w czternastu mieszkaniach 

w osiedlu „Słowiańskie,
–   w sześciu mieszkaniach w osiedlu 

„Sienkiewiczowskie”.
Ponadto jednej osobie z Olecho-

wa przyspieszono refundację połowy 
kosztów wymiany okien ze względu 

Z prac Rady Nadzorczej 
W  sierpniu 2017 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, 

na którym:
1.  W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa, po rozpatrzeniu wniosków:
–   podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdzielni osoby, która posiadała samodzielny 

lokal na osiedlu „Słowiańskie” i zbyła go aktem notarialnym nie wypowiadając członkostwo, a innych praw 
do lokali nie posiada. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady.

–   podjęła uchwałę ws. uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2012 r. ws. wykreślenia z grona 
członków Spółdzielni osoby z osiedla „Koziny”. Powodem uchylenia Uchwały było całkowite spłacenie 
zadłużenia, które było powodem wykreślenia.

2.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za I półrocze 2017 roku, oceniając je jako dobre 
i przyjmując do akceptującej wiadomości.

3.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę dla lokali w budynkach nr 88 przy ul. Bydgoskiej 44 
i nr 90 przy ul. Klonowej 35/37.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudową węzłów cieplnych w ww. 
budynkach o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej do mieszkań. 

Termin wprowadzenia opłat – od 1 września 2017 roku.
4.  Rozpatrzyła wniosek ws. wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i przekroczenie planu 

finansowego funduszu remontowego osiedla „Żubardź” na 2017 r. o kwotę 135.000 zł brutto na wymianę 
dźwigu osobowego w budynku nr 83 przy ul. Klonowej 38/40 i bez uwag wyraziła zgodę na powyższe.

5.  Rozpatrzyła Informację Działu Technicznego dot. nabycia udziału w prawie własności działek zabudowa-
nych budynkami S3–S7 w os. „Sienkiewiczowskim” oraz budynkami 216 i 217 ul. Anny Jagiellonki 4, 6 w os. 
„Słowiańskim”,opiniując negatywnie nabycie udziału za tak wysokie koszty jak przedstawione w Informacji 
i sugerując wstrzymanie się z nabyciem.

6.  Omówiła zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze wstrzymując się z zajęciem 
stanowiska w tej sprawie do czasu wejścia w życie Ustawy.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” na temat 
spraw jakimi zajmowały się na swoich posiedzeniach w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rady Osiedli „Żubardź”, „Koziny” i „Zbiorcza” nie miały w tym czasie posiedzeń.
8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   pisma dot. sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń do odczytu zużycia jednostek c.o. i wody 

w lokalu na osiedlu „Koziny, które wpłynęło m.in. do wiadomości Rady Nadzorczej
–   propozycji członków Rady Nadzorczej utworzenia funduszu celowego na docieplenia – propozycja ma 

być przedmiotem obrad wrześniowej Komisji GZM i Wewnątrzspółdzielczej
–   przebiegu negocjacji z firmą PRYM P.P.H.U. s.c., która ma zastąpić firmę „Usługa” – Pogotowie Technicz-

ne – i na terenie Spółdzielni ma świadczyć usługi pogotowia mieszkaniowego, polegające na usuwaniu 
po godzinach pracy administracji awarii elektrycznych, hydrauliczno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

–  festynu HOP DO SZKOŁY, który w tym roku odbędzie się 9 września.
9.  Następne posiedzenie planowane jest na 28.09.2017 r. Oprac.: I.G.
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O G Ł O S Z E N I E
Administracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny” informuje, że przy ul. 
Tatarakowej15 w Łodzi posiada do wynajęcia lokal użytkowy o po-
wierzchni 34,12 m² mieszczący się w szczycie segmentu A, od pół-
nocnej strony budynku, poniżej poziomu terenu w piwnicy.
 Lokal posiada oddzielne wejście, wyposażony jest w wodę 
i prąd.
 W sprawie warunków wynajęcia lokalu prosimy o kontakt z pa-
nią kierownik Administracji Osiedli „Żubardź” i „Koziny” Jolantą Bar-
toszek pod numerem telefonu 509-807-309.

na jej sytuację życiową oraz po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Rady Osiedla 
„Słowiańskie”.

Uzupełniono plany remontowe 
na 2017 rok osiedli „Słowiańskie”, 
„Sienkiewiczowskie”, „Żubardź” 
i „Koziny” o dodatkowe prace remon-
towe finansowane ze środków bilan-
su otwarcia funduszu remontowego 
na 2017 rok dla danego osiedla.

Powierzono firmie nie będącej 
w banku wykonawców przeprowa-
dzenie innowacyjną metodą (nie stoso-
waną przez wykonawców wybranych 
do naszego banku na 2017 rok) me-
chanicznego czyszczenia i udrożnienia 
instalacji kanalizacyjnej w budynku 
nr 125 w osiedlu „Koziny”.

Podjęto decyzję o zamontowaniu 
dodatkowych poręczy w klatce schodo-
wej jednego z budynków na Olechowie, 
co pomoże w pokonywaniu schodów 
niepełnosprawnemu lokatorowi z miesz-
kania na drugim piętrze. Podjęto też de-
cyzję o zamontowaniu podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w klatce I budynku 
129, gdzie znajduje się siedziba Admini-
stracji Osiedla „Słowiańskie”.

Rozszerzono zakres umowy za-
wartej z Veolią Energia Łódź S.A. 
o świadczenie usług w zakresie po-
zyskiwania świadectw efektywności 
energetycznej – tzw. „białych cer-
tyfikatów” – rozszerzenie obejmuje 
przedsięwzięcia wykonane w 2015 
roku dotyczące modernizacji c.w.u. 
w budynkach przy ul. Kasprzaka 11 
oraz przy ul. Tybury 3 i 10.

Skreślono z banku wykonawców 
robót remontowych w RSM „Bawełna” 
na 2017 rok firmę „Remedium” Piotr 
Szkopiński z uwagi na zakończenie 
działalności, a w to miejsce przyjęto 
do banku wykonawców firmę „Ellek-
tra” Norbert Szkopiński. Informacje 
o tym wywieszone zostały w miejscach 
publikacji wykazu firm przyjętych 
do banku wykonawców na 2017 rok.

Powierzono firmie Zakład Insta-
lacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń 
dokonanie okresowej kontroli (tzw. 
przeglądów pięcioletnich) stanu in-

stalacji wod.-kan. i c.o. w budynkach 
osiedla „Słowiańskie”.

Przyjęto do wiadomości opinie 
Kierowników Działów Spółdzielni 
na temat wywiązywania się w II kwar-
tale 2017 roku z umów stałych przez 
firmy obsługujące Spółdzielnię.

Opłaty i koszty
Ustalono warunki (w tym finansowe), 
na jakich przeprowadzona zostanie 
w zasobach Spółdzielni kampania re-
klamowa promująca działalność firmy 
świadczącej usługi krawieckie, napra-
wy obuwia itp.

Na wniosek członka, biorąc pod 
uwagę przedstawione uzasadnienie, 
obniżono wysokość zaliczki pobie-
ranej od niego na poczet centralnego 
ogrzewania mieszkania.

Podjęto decyzje dotyczące należno-
ści z tytułu rozliczenia kosztów central-
nego ogrzewania i wody za 2015 i 2016 
rok przypadających na lokale mieszkalne 
i użytkowe za okresy, gdy lokale te były 
w dyspozycji Spółdzielni (odnosi się 
to do 12 mieszkań i 2 lokali użytkowych).

Podjęto decyzję w przedmiocie 
rozdysponowania kwoty uzyskanej 
od firmy ista Polska sp. z o.o. wskutek 
obciążenia firmy z tytułu korekt roz-
liczenia kosztów c.o. i wody za 2016 
rok: kwotę tę częściowo przekazano 
na pomniejszenie salda rozrachunków 
z tytułu rozliczenia centralnego ogrze-
wania i wody powstałego w wyniku 
wykonania korekt rozliczenia, a częś-
ciowo na dochody Spółdzielni.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację w sprawie podjętych przez 
Z-cę Prezesa ds Ekonomicznych oraz 
Kierownika Działu Czynszów, Kre-
dytów i Wkładów Mieszkaniowych 
w II kwartale 2017 roku decyzji o roz-
łożeniu na raty zadłużeń w opłatach 
za używanie mieszkań.

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spółdziel-
ni za okresy od stycznia do czerwca 
i od stycznia do lipca 2017 roku.

Najem i dzierżawa
Wynajęto pomieszczenie w piwnicy 
budynku nr 137 w osiedlu „Słowiań-
skie” osobie mieszkającej w tym bu-
dynku z przeznaczeniem na dodatkową 
komórkę.

Wynajęto nowej firmie sprzątają-
cej osiedla „Koziny” i „Żubardź” po-
mieszczenie po suszarni w budynku 

przy ul. Klonowej 41 oraz garaż przy 
ul. Bydgoskiej 25, które zwolniła po-
przednia firma sprzątająca.

Przeznaczono na cele admini-
stracyjne pomieszczenie przylegające 
do zespołu garaży przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 25.

Zdecydowano o kontynuacji umo-
wy z Bankiem PKO S.A. o najem miej-
sca pod bankomat w budynku nr 138 
na Olechowie.

Działalność społeczno
wychowawcza
Podjęto decyzje o dofinansowaniu 
skierowań dla 5 dzieci – 3 z osiedla 
„Słowiańskie” i 2 z osiedla „Sienkie-
wiczowskie” – na kolonie organizo-
wane przez Ognisko TKKF „Dzikusy” 
w Sulejowie. Łącznie w tegorocznej 
akcji letniej Spółdzielnia sfinansowa-
ła w całości skierowania dla pięciorga 
dzieci z osiedla „Słowiańskie” oraz do-
finansowała po 200 zł do skierowań dla 
3 dzieci z osiedla „Sienkiewiczowskie” 
i 3 dzieci z osiedla „Słowiańskie”.

Zatwierdzono wstępne koszty 
i omówiono przygotowania do organi-
zacji w dniu 9 września 2017 r. festynu 
HOP DO SZKOŁY. Z zadowoleniem 
przyjęto pisma z UMŁ i z TVP Łódź 

o objęciu festynu patronatem honoro-
wym – przez Prezydent Miasta Łodzi 
panią Hannę Zdanowską i medialnym 
– przez TVP 3 Łódź.

***
Przyjęto do wiadomości postanowienie 
z dnia 9.08.2017 r. Sądu Rejonowego 
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
o wykreśleniu z KRS byłych członków 
Rady Nadzorczej i wpisaniu nowych wy-
branych w 2017 roku oraz o wpisaniu 
wzmianek o złożeniu sprawozdań finan-
sowego i z działalności RSM „Bawełna” 
za 2016 rok, opinii biegłego rewidenta 
i uchwały Walnego Zgromadzenia o za-
twierdzeniu sprawozdań.

Zapoznano się z opracowanym 
przez radców prawnych Spółdzielni 
wstępnym zarysem prawnym w związ-
ku z ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych,  ustawy  – Kodeks  postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze oraz przedyskutowano 
przewidywane skutki uchwalonych 
zmian przepisów w codziennej prak-
tyce działania Spółdzielni. Na dzień 
posiedzenia ustawa nie była jeszcze 
opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w LIPCU i SIERPNIU 2017 r.

Listy
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Jeśli spłacasz wraz z czynszem zaciągnięty przez Spółdzielnię  
na budowę Twojego mieszkania  
kredyt mieszkaniowy koniecznie przeczytaj artykuł  
o warunkach jego umorzenia.

W dzisiejszym numerze opo-
wiemy Państwu o Zygmun-
cie Lorentzie – wybitnym 
historykuregionaliście, któ-
ry umiłował Łódź, działaczu 
kulturalnym i niepodległoś-
ciowym, który za swoją ak-
tywność zapłacił najwyższą 
cenę. Na osiedlu „Koziny” 
przy ulicy Lorentza znajdu-
je się budynek nr 27.

Zygmunt Lorentz urodził się 
13 września 1894 r. w Orzesz-
kowie w powiecie łęczyckim, 
w rodzinie o tradycjach niepodle-
głościowych. Naukę, rozpoczętą 
w Szkole Handlowej w Zgierzu, 
kontynuował w Szkole Kupie-
ctwa Łódzkiego, przy obecnej ul. 
Narutowicza w Łodzi. W szkole 
średniej bardzo aktywnie działał 
w tajnej, młodzieżowej organi-
zacji niepodległościowej „Za-
rzewie”. Wybuch I wojny świa-
towej w 1914 r. zmusił Lorentza 
do przerwania studiów na wy-

dziale filozoficznym w Krakowie 
– skończył je jednak po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości, 
tym razem na wydziale historycz-
nym. W 1922 r. powrócił do Ło-
dzi i rozpoczął pracę nauczyciela 
historii. Uczniowie zapamiętali 
go jako znakomitego pedagoga 
i wielkiego humanistę. Jednocześ-
nie Lorentz oddawał się pracom 
badawczym, dotyczącym historii 
Łodzi i okolic, wygłaszając od-
czyty (był świetnym mówcą) oraz 
publikując artykuły, takie jak np.: 
„Przegląd najważniejszych zabyt-
ków sztuki regionu łódzkiego”, 
„Łódź i okręg łódzki jako przed-
miot badań historycznych” oraz 
wydając monografię „Narodziny 
Łodzi Nowoczesnej”. Uważał, 
że przyszłość Łodzi i regionu 
opierać się powinna na podstawie 
polskiej nauki historycznej, sztuki 
i tradycji. 

30 września 1927 r. współ-
organizował Łódzki Oddział 

Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, którego został preze-
sem, skupiając działania oddziału 
na analizie dziejów Łodzi i okolic. 

Był również inicjatorem 
zjednoczenia wszystkich łódz-
kich towarzystw naukowych 
w jedno Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk.

W maju 1940 r. Zygmunt 
Lorentz został wysiedlony z Ło-
dzi. Trafił do Warszawy, gdzie 
włączył się w akcję tajnego na-
uczania. W 1943 r. został desyg-
nowany na Kuratora Oświaty 
i Kultury Okręgu Łódzkiego. 13 
września 1943 r., by zsynchro-
nizować i rozszerzyć tajne na-
uczanie, zaopatrzony w fałszywe 
dokumenty wraca do Łodzi. 3 dni 
później zostaje rozpoznany jako 
wybitny polski działacz kultural-
ny i aresztowany przez Gestapo. 
Umiera 5 października 1943 r., 
po brutalnych i pełnych tortur 
„przesłuchaniach”.

Za swoją działalność i pracę 
Zygmunt Lorentz został odzna-
czony Złotych Krzyżem Zasługi, 
Medalem Niepodległości i Srebr-
nym Wawrzynem Akademickim.

Warto, idąc wśród bloków 
tą małą ulicą, mieć świadomość, 
jak wartościowy człowiek jest jej 
patronem.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– ZYGMUNT LORENTZ

„Czy jesteś 
jeszcze członkiem 
Spółdzielni?”
Temat dzisiejszego artykułu 
wywołała nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Uchwalona w dniu 20 lipca 
2017 r. ustawa o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych weszła w życie 9 września 
2017 r. dokonując, mimo krótkiej 
treści ustawy, bardzo istotnych 
zmian w funkcjonowaniu spół-
dzielni mieszkaniowych. W ko-
lejnych artykułach postaram się 
przybliżyć Państwu najbardziej 
istotne zmiany rozpoczynając 
dziś od tematu najważniejszego, 
tj. zmian w zakresie nabywania 
i utraty członkostwa w spółdziel-
ni mieszkaniowej. Podkreślić na-
leży, że powyższe zmiany dotyczą 
wyłącznie spółdzielni mieszka-
niowych i stanowią przepisy lex 
specialis w stosunku do przepi-
sów ustawy prawo spółdzielcze.

W dotychczasowych regula-
cjach prawnych systematycznie 
odchodzono od związania człon-
kostwa z posiadanym tytułem 
prawnym do lokalu w spółdziel-
ni. Kolejne nowelizacje coraz 
bardziej odbiegały w regulacjach 
od skutków posiadania bądź 
utraty członkostwa w odniesie-
niu do posiadanego tytułu praw-
nego do lokalu. Obecna regula-
cja wprowadza więc rewolucję 
w tym zakresie i powraca do ści-
słego powiązania członkostwa 
w spółdzielni mieszkaniowej 
z posiadanym tytułem prawnym 
do lokalu. Nie ma jednak zacho-
wanej równości pomiędzy człon-

Z notatnika 
prawnika

kami uwzględniając posiadane 
tytuły prawne. Ustawodawca 
zróżnicował nabycie członkostwa 
z mocy ustawy i z woli członka 
w zależności od rodzaju posiada-
nego tytułu prawnego do lokalu.

Według znowelizowanej usta-
wy z mocy ustawy członkostwo 
nabywają osoby posiadające: 
spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego, spół-
dzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, roszczenie o ustano-
wienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkal-
nego, roszczenie o ustanowienie 
odrębnej własności lokalu lub 
osoba będąca założycielem spół-
dzielni (regulacja w tym zakresie 
dotyczy ust. 9 – omówienie tej 
zmiany nie stanowi przedmiotu 
artykułu).

Jednocześnie ustawodawca 
odrębnie uregulował członko-
stwo osób posiadających od-
rębną własność do lokalu i tej 
grupie pozostawił prawo do pod-
jęcia decyzji co do posiadania 
członkostwa w spółdzielni bądź 
nie, a także najemców mieszkań 
zakładowych przejętych przez 
spółdzielnię w minionych latach. 
Tej grupie członków przyznano 
prawo ubiegania się o człon-
kostwo i realizacja tego prawa 
nastąpić może poprzez złożenie 
deklaracji i podjęcie decyzji przez 
odpowiedni organ spółdzielni 
(w przypadku RSM „Bawełna” 
jest to Zarząd Spółdzielni). Brak 
jest w moim przekonaniu, uzasad-
nienia dla wprowadzenia powyż-
szych rozróżnień, tym bardziej 
że po uzyskaniu członkostwa za-
kres praw i obowiązków człon-
ków spółdzielni jest jednakowy.

Jednocześnie z mocy ustawy, 
członkostwo w spółdzielni tracą 
osoby, które nie posiadają żad-
nego tytułu prawnego do lokalu 
z dniem 9 września 2017 r. oraz 
osoby, których członkostwo usta-
je w związku z: wygaśnięciem 

spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 
zbyciem spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu lub 
udziału w tym prawie, zbyciem 
prawa odrębnej własności lokalu 
lub udziału w tym prawie, zby-
ciem ekspektatywy własności lub 
udziału w tym prawie, wygaśnię-
ciem roszczenia o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 
rozwiązaniem umowy o budowę 
lokalu, o której mowa w art. 18 
oraz w przypadkach, o których 
mowa w art. 241 ust. 1 i art. 26 
ustawy.

Konsekwencją zmian jest 
także utrata członkostwa przez 
członka spółdzielni, który uzyskał 
swoje członkostwo obok małżon-
ka, a małżonkowie nie posiadają 
wspólnie nabytego prawa do lo-
kalu. Należy zatem oczekiwać, 
że z woli ustawodawcy, z po-
minięciem oświadczenia woli 
ze strony członka spółdzielni, 
z dniem 9 września 2017 r. zmie-
nił się stan liczebności członków. 
Wymagać to będzie zaktualizo-
wania rejestrów członkowskich 
i wiązać się z utratą czynnych 
i biernych praw wyborczych dla 
tych osób, które członkostwo 
utraciły. Utrata członkostwa do-
tyczy także osób, których człon-
kostwo nie było związane z ja-
kimkolwiek tytułem prawnym 
do lokalu (np.: były małżonek 
po podziale majątku utracił tytuł 
prawny do lokalu).

Dodatkowe problemy inter-
pretacyjne rodzą zapisy ustawy 
wskazujące, iż w przypadku po-
siadania kilku tytułów prawnych 
do lokalu, utrata członkostwa na-
stępuje dopiero w przypadku utra-
ty wszystkich tytułów prawnych.

Powyższe regulacje mogą 
komplikować w praktyce ustale-
nie daty ustania członkostwa.

W ramach wprowadzonych 
zmian ustawodawca wyłączył 

możliwość rezygnacji z członko-
stwa z woli członka spółdzielni. 
Jedyną możliwą drogą do wyzby-
cia się członkostwa w spółdziel-
ni pozostaje pozbycie się tytułu 
prawnego do lokalu. Tego rodzaju 
konstrukcja odbiega całkowicie 
od dotychczasowej definicji spół-
dzielni, która – zgodnie z prawem 
spółdzielczym – stanowi dobro-
wolne zrzeszenie nieograniczonej 
liczby osób, o zmiennym składzie 
osobowym i zmiennym funduszu 
udziałowym, które w intere-
sie swoich członków prowadzi 
wspólną działalność gospodarczą. 
Odbiega także od wszelkiego ro-
dzaju zasad tworzenia organiza-
cji o charakterze dobrowolnym, 
którym od lat cechowała się spół-
dzielczość. Nie ma zatem moż-
liwości złożenia wypowiedzenia 
członkostwa – za wyjątkiem osób 
będących założycielami spół-
dzielni bądź właścicielem lokalu 
będącego członkiem. Postępo-
wania trwające, a nie zakończo-
ne prawomocnie w tym zakresie 
ulegną umorzeniu.

Zróżnicowanie członków 
pociąga za sobą również zmiana 
w zakresie dotyczącym wnosze-
nia wpisowego i udziału. Według 
zasad dotychczasowych czło-
nek spółdzielni obowiązany był 
do wniesienia wpisowego oraz 
zadeklarowanych udziałów sto-
sownie do postanowień statutu. 
Nowelizacja ustawy wyłączyła 
stosowanie przepisów prawa spół-
dzielczego w zakresie obowiązku 
wniesienia wpisowego oraz za-
deklarowanych udziałów, a tym 
samym członek obecnie nabywa-
jący członkostwo po dniu 9 wrześ-
nia 2017 r. nie jest zobligowany 
do ww. świadczeń z tego tytułu.

Z uwagi na szerokość zmian, 
kolejne zagadnienia zostaną omó-
wione w dalszych artykułach.

 Radca prawny Jadwiga  
Chmielewska-Furmankiewicz

Kancelaria Radcy Prawnego

UMORZENIE KREDYTÓW 
PO 20 LATACH 
TERMINOWYCH SPŁAT
W 1996 r., tj. na początku funkcjonowania ustawy z dnia 30 
listopada 1995 roku „o pomocy państwa w spłacie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaran-
cyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwa-
rancyjnych” kredyty w naszej Spółdzielni dotyczyły 1433 
osób zamieszkujących we wszystkich budynkach wybudo-
wanych przed 1992 r. w osiedlach

„Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie” w budynkach  
16–22 oraz w budynku 501 w osiedlu „Zbiorcza”.

Od 1.01.1998 r. rozpoczął funkcjonowanie wprowadzo-
ny do ww. ustawy art. 10a mówiący o tym, że członkowie 
Spółdzielni po 20 latach systematycznej spłaty wymaga-
nych rat kredytu wg tzw. normatywu będą mogli skorzystać 
z umorzenia pozostałych do spłaty zadłużeń z tytułu ska-
pitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wyku-
pu odsetek od kredytu. Na dzień 1.01.1998 r., tj. na dzień 
rozpoczęcia 20 letniego okresu systematycznych spłat, kre-
dyty dotyczyły 959 osób. W minionych latach wiele osób 
korzystając z przysługujących umorzeń dokonało całkowi-
tej spłaty kredytu i obecnie kredyty w spłacie posiada 296 
osób.

Warunkiem do skorzystania z umorzeń kredytu po 20 
latach systematycznej spłaty było przejście na spłatę wg 
tzw. normatywu, dlatego też przewidywane umorzenia 
będą następowały w okresie od 2018 r. do 2025 r.

Dnia 31.12.2017 r. upłynie pierwszy 20-letni okres sy-
stematycznych spłat i dotyczyć będzie 94 lokali, w których 
członkowie prawidłowo spłacali swoje zadłużenie, w na-
stępnych kwartałach 2018 r. umorzeniu będą podlegały za-
dłużenia dotyczące 10 lokali.

Ilość lokali, których będzie dotyczyło umorzenie kredy-
tu w następnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 55 lokali
2020 r. – 29 lokali
2021 r. – 37 lokali
2022 r. – 19 lokali
2023 r. – 28 lokali
2024 r. – 8 lokali
2025 r. – 16 lokali
Umorzenie nie będzie jednak dotyczyło zadłużeń znaj-

dujących się na kontach nie podlegających wykupowi 
przez budżet państwa. Zadłużenie to nie podlega pomocy 
państwa w spłacie określonej w ustawie z 30.11.1995 r. tym 
samym, także nie podlega umorzeniu. Sytuacja ta dotyczy 
w naszej Spółdzielni 28 osób, które otrzymają w tej sprawie 
odpowiednie informacje.

Przygotowanie do przeprowadzenia w/w umorzeń 
wiąże się z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji 
systematyczności, terminowości i prawidłowej wysokości 
spłat kredytu przez okres 20 lat, co wymaga od Spółdzielni 
znacznego nakładu czasu i pracy. Bank PKO BP SA ob-
sługujący Spółdzielnię w zakresie kredytów podjął również 
prace przygotowawcze do tych czynności.

Wnioski do Banku o realizację umorzenia – w odniesie-
niu do lokali, dla których zostanie ustalone i udokumento-
wane spełnienie ustawowych kryteriów skorzystania z tego 
umorzenia – będzie składała Spółdzielnia. 

Bardzo ważną informacją dla osób planujących wcześ-
niejszą niż przewidywane ww. umorzenia spłatę kredytu 
jest to, że dotychczasowe umorzenia stosowane przy jedno-
razowej spłacie obowiązują tylko do 31.12.2017 r. Do chwi-
li obecnej Spółdzielnia nie posiadła informacji o przedłuże-
niu ich działania na kolejny okres.

Szczegółowych informacji na temat kredytów, umo-
rzeń, okresu w którym przysługuje umorzenie, można uzy-
skać w pokoju nr 7 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przyby-
szewskiego 163 lub pod nr telefonu 42 641 63 64, wew. 32.

 B.H.
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Na administrowanie budynkami  

w I półroczu 2017 r.  
Spółdzielnia poniosła koszty  

w wysokości blisko 25,1 mln złotych.

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 15.12.2016 r. – Uchwała Nr 3/12/2016.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w I półroczu 2017 r. wyniosły 25.076.534,34 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 13.870.810,04 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.265.167,55 zł
–  c.o. i c.w. 8.584.079,15 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 356.477,60 zł
Przychody uzyskane w I półroczu 2017 r. wyniosły 25.094.426,98 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 13.599.013,71 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.709.049,18 zł
–  c.o. i c.w. 8.085.774,11 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 700.589,98 zł

Koszty eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 
w kwocie 833.106,87 zł.

Przychody eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o:
a) dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzednich 1.709.542,48 zł
b) nadwyżkę bilansową za 2016 r. 1.751.119,05 zł

Na eksploatacji zasobów (gzm), na koniec okresu sprawozdawczego, wystąpił wynik dodatni w wysoko-
ści 2.355.758,33 zł, na co złożyły:

– nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości, w wy-
sokości 1.704.564,60 zł. Wyniki nieruchomości dla poszczególnych osiedli przedstawia tabela nr 1, 

– nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działalności gospodarczej (dodatni wynik stanowiący 
część nadwyżki bilansowej), w wysokości 651.193,73 zł. Głównym źródłem przychodów z własnej dzia-
łalności gospodarczej był najem garaży, pomieszczeń w pawilonach wolno stojących i lokali użytkowych 
w budynkach mieszkalnych oraz dzierżawa gruntów.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2017 r.

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

wyniki dodatnie wyniki ujemne

kwota ilość nierucho-
mości kwota ilość nierucho-

mości kwota ilość nierucho-
mości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza 53 931,79 30 221 571,43 15 -167 639,64 15

Słowiańskie 1 431 851,78 50 1 483 583,56 39 -51 731,78 11

Sienkiewiczowskie -134 076,71 26 41 143,76 6 -175 220,47 20

Żubardź 198 977,90 36 215 670,81 29 -16 692,91 7

Koziny 153 879,84 20 166 761,07 17 -12 881,23 3

Spółdzielnia ogółem 1 704 564,60 162 2 128 730,63 106 -424 166,03 56

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 443.881,63 zł, 
w tym osiedle: Zbiorcza 63.854,84 zł, Słowiańskie 190.685,94 zł, Sienkiewiczowskie 80.336,76 zł, Żubardź 
79.733,77 zł, Koziny 29.270,32 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 8.584.079,15 zł, 
z tego przypada na:

–  centralne ogrzewanie 5.976.705,22 zł
–  ciepłą wodę 2.607.373,93 zł
Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 8.085.774,11 zł, z tego na: 
–  centralne ogrzewanie 5.309.494,15 zł
–  ciepłą wodę 2.776.279,96 zł
Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 70,1%, tj. 6.019.161,73 zł stanowią koszty zużytego ciepła, na-

tomiast 29,9%, tj. 2.564.917,42 zł przypada na koszty opłat stałych.
Koszty zakupu ciepła w I półroczu br. są wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku 

ubiegłego o 503.570,88 zł.
Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz ogółem 

w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.
Tabela nr 2

Osiedle
Średni koszt ogrzewania (zł/m² p.u./m-c)

I półrocze 2016 r. I półrocze 2017 r.

1 2 3

Zbiorcza 2,32 2,42

Słowiańskie 1,92 1,99

Sienkiewiczowskie 1,99 2,18

Żubardź 2,96 3,11

Koziny 2,85 3,07

Spółdzielnia ogółem 2,28 2,40

Poniesione koszty na c.o. i c.w. w I półroczu br. są wyższe od uzyskanych w tym okresie przycho-
dów o 498.305,04 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu są wyższe o 667.211,07 zł, natomiast na cie-

płej wodzie niższe o 168.906,03 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych osiedlach wynoszą: os. Zbior-
cza c.o (-) 93.299,74 zł, c.w. (+) 22.334,69 zł, os. Słowińskie c.o (-) 210.572,51 zł, c.w. (+) 26.458,95 zł, 
os. Sienkiewiczowskie c.o. (-) 116.330,79 zł, c.w. (+) 31.101,68 zł, os. Żubardź c.o. (-) 147.159,28 zł, c.w. 
(+) 63.041,25 zł, os. Koziny c.o. (-) 99.848,75 zł, c.w. (+) 25.969,46 zł.

Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze br., jest gorszy od wyniku za analogiczny okres roku ubiegłego 
o 161.314,95 zł, na co wpłynęły wyższe koszty.

Działalność remontowa w 2017 roku dla czterech osiedli rozpoczęła się wynikami dodatnimi: os. Słowiań-
skie 27.415,09 zł, os. Sienkiewiczowskie 5.769,51 zł, os. Żubardź 34.517,84 zł, os. Koziny 122.987,15 zł, 
a dla osiedla Zbiorcza wynikiem ujemnym 187.040,46 zł.

Naliczenia środków na fundusz remontowy w okresie I półrocza 2017 r. wyniosły 5.438.761,26 zł. Koszt 
wykonanych prac, sfinansowanych środkami funduszu remontowego, w tym okresie wyniósł 3.415.777,66 zł. 
Wykorzystanie środków funduszu remontowego na poszczególne grupy robót przedstawia się następująco:

•  roboty ogólnobudowlane 2.130.476,72 zł (w szczególności są to: docieplenia 1.228.417 zł, roboty 
malarskie 166.404 zł, remont balkonów 380.430 zł, roboty elektryczne 170.247 zł)

• roboty instalacyjno-sanitarne 857.015,27 zł
• roboty dekarsko-blacharskie 111.078,00 zł
• wymiana okien i drzwi 106.623,64 zł
• roboty terenowo-drogowe 210.584,03 zł
Saldo funduszu remontowego na 30.06.2017 r. było dodatnie i wyniosło 2.026.632,73 zł.
Stan funduszu remontowego w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3

L.p. Wyszczególnienie
Fundusz remontowy

Os. Zbiorcza Os. Słowiańskie Os. Sienkiewiczowskie Os. Żubardź Os. Koziny

1 2 3 4 5 6 7

1. Bilanse otwarcia na 1.01.2017 r. -187 040,46 27 415,09 5 769,51 34 517,84 122 987,15

2. Odpisy od lokali i inne przychody 
za I półrocze 2017 r. 1 028 715,11 2 174 558,46 698 264,15 958 194,04 579 029,50

3. Wydatki za I półrocze 2017 r. 541 746,51 1 322 841,78 763 797,42 320 696,08 466 695,87

w tym:

– roboty ogólnobudowlane 352 044,21 787 381,81 582 188,02 63 328,44 345 534,24

– roboty dekarsko-blacharskie 100 062,00 3 888,00 6 480,00 648,00

– wymiana okien i drzwi 21 164,24 42 004,76 30 995,95 12 458,69

– roboty terenowo-drogowe 18 803,70 152 977,54 2 202,47 28 796,77 7 803,55

– roboty instalacyjno-sanitarne 49 672,36 336 589,67 172 926,93 197 574,92 100 251,39

Wyniki na 30.06.2017 r. 299 928,14 879 131,77 -59 763,76 672 015,80 235 320,78

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, we-
dług stanu na 30.06.2017 r. wynosiło 2.494.108,40 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach eks-
ploatacyjnych 1.938.722,86 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 555.385,54 zł. Ogółem 
na koniec czerwca z opłatami zalegało 1.331 lokali. Kwota zadłużenia w przeliczeniu na metr kwadratowy 
powierzchni wszystkich lokali w Spółdzielni wynosiła 5,76 zł. 

Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach wynosi: os. Zbiorcza 282.116,81 zł (3,89 zł/m² p.u.), 
os. Słowińskie 507.532,50 zł (3,08 zł/m² p.u.), os. Sienkiewiczowskie 452.063,01 zł (5,89 zł/m² p.u.), os. Żu-
bardź 775.336,80 zł (10,41 zł/m² p.u.), os. Koziny 477.059,28 zł (10,76 zł/m² p.u.). 

Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła i wody 
za 2016 rok w kwocie 292.870,14 zł.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano 1.259 pism wzywają-
cych do spłaty zadłużeń, natomiast do osób posiadających na swych kontach czynszowych wysokie nadpłaty 
wysłano 279 powiadomień informujących o wysokości nadpłaty. 

Spółdzielnia podpisała 127 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń, skierowała 8 spraw do postępowania 
egzekucyjnego oraz 20 spraw do sądu. 

W przypadku 20 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2017 roku w spłacie 
pozostaje 211 spraw orzeczonych nakazami zapłaty.

W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2017 r., poza spłatą należności głównych Spółdzielnia 
uzyskała 158.968,05 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych. 

Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki miesz-
kaniowe. Na dzień 30.06.2017 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 93 członków. Szerszych informacji 
o możliwości skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy działu czynszów.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed majem 
1992 r., wg stanu na 30.06.2017 r. wynosiło 71.977,83 zł i dotyczyło 35 osób zamieszkałych w 21 budynkach: 
os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 62.164,50 zł (dotyczy 31 osób zamieszkałych w 18 budynkach), os. Sien-
kiewiczowskie – kwota zadłużenia 9.813,33 zł (dotyczy 4 osób zamieszkałych w 3 budynkach).

W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowego Spółdzielnia podejmuje działania windy-
kacyjne. W okresie sprawozdawczym wysłała do dłużników kredytowych 35 wezwań do zapłaty. W wyni-
ku prowadzonej windykacji w I półroczu 2017 r., poza spłatą należności głównych, uzyskała od członków 
2.159,64 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych. 

W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia w I półroczu br. sfinansowała dla 5 osób 
(po 995 zł) i dofinansowała dla 1 osoby (200 zł) wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz finansowo wsparła 
imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przy współudziale TKKF „Dzikusy” i szkół działających na te-
renie naszych osiedli. Ogólnie wydatki poniesione na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 11.075,00 zł.

Podsumowując okres I półrocza br. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni koncentro-
wała się na realizacji założeń objętych planem gospodarczofinansowym na 2017 r., utrzymaniu dobrej 
i stabilnej sytuacji finansowej. Spółdzielnia terminowo regulowała swoje zobowiązania. Wydatki pono-
szone były w sposób racjonalny i kontrolowany.  H.M.

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2017 roku
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W nowej ustawie przewidziano 14-dniowe vacatio legis,  
czyli bardzo krótki termin wejścia w życie nowych regulacji.  
Czy możliwe jest dostosowanie się spółdzielni  
w tak krótkim okresie do nowych obowiązków? 

Dotychczas wiele pisaliśmy na łamach naszej Gazety o przygotowywanych i procedowanych projektach 
zmian do ustaw dotyczących funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Za każdym razem wskazywali-
śmy jak środowisko spółdzielcze postrzega proponowane zmiany prawa, jak poprzez opracowywane pisemne 
wystąpienia do władz Państwa próbuje przybliżyć rzeczywiste funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych 
i zagrożenia jakie niosą zmiany objęte projektami kierowanymi do Sejmu.
Dziś informujemy, że 20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy Prawo spółdzielcze (nowe przepisy obowiązują od 09.09.2017 r.). Wprowadzone zmiany nie służą dobru spółdzielców.
Ponownie dzięki uprzejmości Redaktor Naczelnej spółdzielczego miesięcznika „Tęcza Polska” p. Klementyny Zygarowskiej zamieszczamy w naszej Gazecie 
przedruki niektórych tekstów dotyczących nowej ustawy.

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI

Ustawa zakłóci pracę spółdzielni
28 lipca br. pismo do Pani Premier Beaty Szydło oraz przedstawicieli najwyższych 
władz państwowych skierowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowych zs. w Bydgoszczy.

W imieniu milionów Polaków mieszkających w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych jesteśmy zmusze-
ni prosić Panią Premier o pomoc i interwencję. Tym razem chodzi 

o poprawki przyjęte przez Senacką Komisję Infrastruktury w dniu 18 lipca 2017 r. do ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spół-
dzielcze (druk nr. 551 Z).

Zdziwienie budzi fakt, iż zmian – dewastujących ustawę przygotowaną przez Rząd i przyjętą przez Sejm, 
dokonano głosami senatorów PiS, mających większość w Komisji Senackiej. Rozwiązania te nie dadzą moż-
liwości realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz elementów zawartych w Strategii na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju ministra Morawieckiego.

Celem ustawy było zrealizowanie kilku wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czekających od kilku lat 
na usunięcie naruszeń Konstytucji w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 r. oraz dokonanie uzu-
pełnień w ustawie, które umożliwią spółdzielniom powrót do budownictwa dla słabo sytuowanych rodzin. 
Ustawa powstała dzięki wysiłkom resortu infrastruktury i budownictwa oraz zaangażowaniu wielu środowisk 
społecznych. Stwierdzamy, że wokół projektu zawiązał się sojusz sił chcących uporządkować ten sektor. 
Spółdzielcy przedstawili swoją ofertę uczestniczenia w programie „Mieszkanie Plus” i wniesienia do niego 
swojego wkładu w postaci kilkudziesięciu tysięcy nowych mieszkań. Plany te pokrzyżować może działanie 
senatorów. Siłą sprawczą dzisiejszych problemów jest Lidia Staroń – senator niezależna, a w poprzednich 
dwóch kadencjach posłanka PO. Przez 8 lat jej działania szerzyły niepokój i zamieszkanie w Sejmie i tylko 
dzięki wysiłkom posłów PiS jej inicjatywy spełzły na niczym. Protegowana premiera Donalda Tuska, mogła 
doprowadzić do zablokowania pracy spółdzielni, a następnie do ich likwidacji.

Dziś w Senacie robi to samo. Nie mając politycznego poparcia dużego klubu, Pani Senator z Olsztyna 

gra dziś rolę głęboko zatroskanej losem spółdzielców, eksponując pojedyncze – najczęściej wydumane przy-
padki zdarzeń.

Nie przeanalizowano skutków tych poprawek. A tymczasem eksperci wskazują, że w co najmniej 7 przy-
padkach naruszane są przepisy zawarte w Konstytucji, wielokrotnie występuje się w nich przeciw rozwiąza-
niom wskazanym przez Sąd Najwyższy i TK lub zaproponowane rozwiązania są po prostu sprzeczne z in-
nymi przepisami, zawartymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Senatorowie – bezwiednie – dążą 
do pozbawienia spółdzielni mieszkaniowych prawa podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla człon-
ków i samej spółdzielni.

Rozwiązania, które przyjął bezrefleksyjnie Senat, kompromitują zasady stanowienia prawa przez Parla-
ment.

Pani Premier,
bez jednoznacznego powrotu do tekstu ustawy przygotowanej i przedłożonej przez Pani Rząd, nie będzie suk-
cesu Rządowego Programu Mieszkaniowego. Pani Senator – sterowana w jej wystąpieniach m.in. przez prof. 
Małgorzatę Wrzołek-Romańczuk czy prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego – prawników związanych z Sądem Naj-
wyższym, tworzyła wielokrotnie czy to w TK, na salach sejmowych czy organizując akcje wymierzone w spół-
dzielczość mieszkaniową. Stwarzają one spółdzielniom mieszkaniowym trudne warunki pracy. W tym przypad-
ku gra idzie o jeszcze wyższą stawkę, nie tylko o utrudnienie istnienia spółdzielniom, ale też niedopuszczenie 
do tworzenia nowych mieszkań. Jest to działanie prowadzone w interesie deweloperów polskich i zagranicznych, 
budujących w miastach oraz międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, które chętnie przejmą mienie wartości 
miliardów złotych. Pragniemy Pani gorąco podziękować za wsparcie, jakie udzielają ruchowi spółdzielczemu 
w Polsce przedstawiciele Rządu. Po okresie zapaści związanej z rządami PO sprawy spółdzielni i ich członków 
znajdują zrozumienie i poparcie Pana Prezydenta RP i jego Kancelarii oraz Pani Premier i jej ministrów. Cieszymy 
się z tego i mamy nadzieję, że dzięki zrozumieniu Pani i PiS, spółdzielczość – tak jak to było u zarania naszej 
niepodległości – przyczyni się do odrodzenia gospodarczego, społecznego i moralnego polskiego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku:
  Prezes Zarządu Jan Chabowski

 Bydgoszcz, 03.08.2017 r.

Sz. Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

W związku z uchwaloną nowelizacją Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w ramach Ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk sejmowy 1624), skierowaną do Pana przez Sejm w dniu 21.07.2017 r., Zarząd Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, z siedzibą w Bydgoszczy, zwraca się do Pana, jako doktora prawa z wykształcenia, a przede wszystkim jako Prezy-
denta i Strażnika Praworządności, o wnikliwe przeanalizowanie przedstawionej przez Sejm nowelizacji i podjęcie działań, w zakresie Pana kompetencji, zmierzających 
do umożliwienia naprawy wadliwych uregulowań.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szereg zmian zawartych w tej Noweli, które, już na etapie procesu legislacji między Sejmem a Senatem i ponownie Sejmem, pozostają w sprzeczności 
z zasadami prawidłowej legislacji, pozostają też w wielu punktach w sprzeczności z innymi ustawami (np. k.p.c.) czy wcześniejszymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego oraz 
naruszają też prawo obywateli do dobrowolności zrzeszania się i dzielą członków, w ramach spółdzielni mieszkaniowych, na „lepszych i gorszych”.

Nowela ta wprowadzi ponownie chaos do działalności spółdzielni mieszkaniowych, podobnie jak ta, która weszła w życie w lipcu 2007 r. Była ona przez kolejne lata wielokrotnie 
badana przez Trybunał Konstytucyjny, z efektami w postaci orzeczeń stwierdzających niezgodność wielu jej przepisów z Konstytucją. Obecnie, już na etapie wstępnej analizy 
poprawek, wprowadzonych głównie przez Senat 19.07.2017 r. (a zatwierdzonych ekspresowo przez Sejm), jawią się zmiany niespójne, dające pole do dowolnej wykładni, choć 
właściwie to nie dające się zupełni interpretować logicznie, ani tym bardziej prawnie. Nie można tego nawet uczynić z wykorzystaniem uzasadnienia sporządzonego do projektu 
przez Sejm, bowiem pozostaje ono w sprzeczności z poprawkami, jakie wprowadził Senat, z z kolei uzasadnienie senackie jest znikome i jest sprzeczne z tym, co Senat sam uchwalił.

Aby nie pozostawać tylko w sferze ogólnych sformułowań, przedstawiamy kilka przykładów na poparcie naszego stanowiska i prośby zawartej 
w tym piśmie:

– wg Noweli wprowadza się podział na członków spółdzielni, którzy mieli obowiązek wpłacania udziałów i te udziały posiadają, a z tych udziałów, poprzez fundusz udziałowy 
(art. 78 Prawa spółdzielczego) uczestniczą w pokrywaniu strat (wg art. 19 § 2 Prawa spółdzielczego) oraz na nowych członków, którzy tych udziałów nie muszą wpłacać, a przez 
to nie tworzą funduszu i nie ponoszą odpowiedzialności. Zatem, jest to nierówne traktowanie podmiotów tworzących spółdzielnię. Pozbawia się też spółdzielnie mieszkaniowe 
funduszu zasobowego i udziałowego, co będzie skutkowało dalej pozbawieniem spółdzielni bazy finansowej dla zaciągania kredytów bankowych, ponieważ spółdzielnia nie będzie 
wiarygodnych partnerem dla banków. Ogranicza to więc możliwość działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej. Uchwalona ustawa eliminuje spółdzielczość mieszkaniową 
z rządowego programy mieszkanie+, który ma zapewnić uzyskanie mieszkania przez młodych ludzi.

– Spółdzielnia jest osobą prawną, typu korporacyjnego. Przystąpienie do niej nie może następować z mocy prawa, tak jak to przewiduje Nowela, a do tego w sposób nierówny dla 
wszystkich posiadaczy prawa do lokalu i tak: osoba nabywająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zmuszona do bycia członkiem, a już najemca lokalu, wg art. 48 usm 
„może” zdecydować czy chce nim być (vide art. 1 punkt 2b) i jest traktowany jak właściciel, mimo że jego prawo jest słabsze, w odniesieniu do prawa spółdzielczego własnościowego.

– Właściciel lokalu może także zdecydować czy chce być członkiem, a nawet wypowiedzieć członkostwo, a już posiadający własnościowe prawo do lokalu, które stawiane jest 
na równie z własnością, takiej możliwości nie ma! Takie odmienne traktowanie posiadających prawo rzeczowe ograniczone było już przedmiotem krytycznego orzeczenia Trybunału.

Nowela ta wprowadza stan jaki nie powinien mieć już miejsca, jeśli założyć, że ustawodawca racjonalny i wyciąga wnioski z zaistniałych stanów prawnych, a dodatkowo szanuje 
orzeczenia Sądów i Trybunału.

– niezrozumiałe jest odnoszenie się w kilku miejscach Noweli w zakresie członkostwa – deklaracji, wpisowego i udziałów – przez zastosowanie wyrażenia „z zastrzeżeniem 
art. 3”, (vide: art. 1 noweli punkt 1b, art.1 punkt 19). Co autor miał na myśli? Czy jest to omyłka pisarska? Cały art. 3 czy jest to może ustęp 31?

– członkiem jest osoba, której przysługuje roszczenie o ustanowienie własności lokalu… tak przewiduje zapis art. 1 punkt 2 litera a tej Noweli, ale już przy definicji ustalającej 
chwilę powstania członkostwa w spółdzielni (art.1 punkt 2 litera b) brak jest wskazania, że powstaje ono w dacie zawarcia umowy o budowę, choć dalej przewiduje się, że człon-
kostwo ustaje z chwilą rozwiązania umowy o budowę (vide: art.1 punkt 2 litera e). Zatem nie jest wiadome czy umowa o budowę wg art. 18 usm wymaga członkostwa czy też 
nie? Bo jeśli nie, to osoba nie będąca członkiem, a zawierająca taką umowę ze spółdzielnią, będzie ponosiła znacznie wyższe koszty tej budowy (większe obciążenia podatkowe). 
Spółdzielnia nie buduje wówczas dla członka, nie realizuje swojego ustawowego zadania.

Z kolei „nabycie” ekspektatywy własności wynika już z jej obrotu wtórnego, zaistniałego między osobą, która zawarła pierwotnie ze spółdzielnią umowę o budowę, a nową 
osobą, kupującą od niej właśnie ekspektatywę (wg przepisu art. 19 usm i wg art. 1 Noweli Punkt 15). Wydaje się, że autor rozróżnia zawarcie umowy, bo takie stany w różnych 
sytuacjach przewiduje, od nabycia, ale chyba nie do końca. Nie przewidział bowiem w katalogi „powstania” członkostwa z mocy prawa wszystkich stanów prawnych, jakie niesie 
ustawa i jej nowelizacja.

– nie jest dopuszczalne obecnie ustanawianie spółdzielczych własnościowych praw do lokali, stan taki obowiązuje od około 10 lat. Nowela wprowadza taką możliwość i to tylko 
w jej art. 7 bez żadnych innych zmian co do treści art. 171 i n. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Taki stan, z takim zapisem, w odniesieniu do praw spółdzielczych włas-
nościowych jest działaniem wbrew obowiązującemu prawu.

– zapis w art. 8 Noweli stwarza iluzję w zakresie vacatio legis czy przepisów przejściowych. Wymaga się dostosowania statutów w określonym terminie, ale w ust. 2 przewiduje 
się natychmiastowe wprowadzenie zmienionych przepisów, bowiem te zmiany w całości są sprzeczne z obecnymi postanowieniami statutów.

– wielką wadą tej regulacji jest zapis zawarty w art. 10 Noweli. Rozwiązanie jaki wynikało z projektu przed poprawkami Senatu było prawidłowe i powszechnie stosowane 
w nowelizacjach. To, co wprowadził Senat, jest niespotykane i jest naruszeniem przepisów postępowania cywilnego, zwłaszcza, że Nowela nie ma żadnego odniesienia do zmian 
w Kodeksie postępowania cywilnego w tym zakresie.

Co zrobi Sąd w stanie trwających postępowań z roszczeniami spółdzielni o eksmisję, opartymi o dotychczasową procedurę uprzedniego wykreślenia z członkostwa i wygaśnięcia 
prawa lokatorskiego ( w związku z wykreśleniem), jeśli Nowela nie przewiduje takiej utraty członkostwa i wygaśnięcia prawa lokatorskiego?

Nowela wprowadza zupełnie nowe powództwo, tj. proces z żądaniem orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu prawa lokatorskiego (vide art. 1 Noweli Punkt 7) i nie jest wiadome 
jak to jest usytuowane w postępowaniu cywilnym przed sądem, czy po takim rozstrzygnięciu kolejnym pozwem musi być żądanie eksmisji?

To tylko niektóre z wadliwych, niezgodnych z prawem, uregulowań z tej Noweli. Jako praktycy w działalności spółdzielczej wraz z prawnikami współpracującymi ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi moglibyśmy wskazać ich jeszcze wiele.

Chcemy ufać, że zarówno Pan jako Prawnik, jak również osoby z Panem Prezydentem współpracujące w ramach Kancelarii – Eksperci – zauważą także te błędy. Zmiany należy 
wprowadzić, jednak nie w taki sposób jak to miało miejsce w tej sprawie. Podkreślamy, że projekt Rządowy (druk 1624) podlegał prawnym konsultacjom społecznym, ale takich 
nie było w odniesieniu do poprawek jakie wprowadził Senat. Poprawki Senatu z 19.07.2017 r. to zupełnie inne uregulowania niż te sejmowe do 10.07.2017 r. Zmiany wg Noweli 
w takim kształcie, to nie jest realizacja celu, jaki zawarty jest w uzasadnieniu Sejmu do projektu i nie jest dostosowaniem Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego.

 Zarząd Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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„Każdy poważniejszy remont  

będzie się wiązał z koniecznością poniesienia jego kosztów  
przez mieszkańców. A jeśli nie mają pieniędzy,  

to niech zaciągną kredyt i go spłacą – tak jak mieszkańcy wspólnot…”

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI
Spółdzielcy znokautowani
Od miesięcy wiele mówiło się o udziale spółdzielni 
w tworzonej przez rząd nowej polityce miesz-
kaniowej państwa. Wasze środowisko z entuzja-
zmem przyjęło rządowy projekt ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych...
– Ustawa, którą zaproponował rząd była przede 
wszystkim realizacją wyroków Trybunału Kon-
stytucyjnego z 5 lutego 2015 r. Zgodnie z art. 190 
Konstytucji, wyroki te mają charakter ostateczny 
i stają się prawem powszechnie obowiązującym. 
Ministerstwo Infrastruktury, wdrażając wyroki TK, 
jednocześnie postarało się dać obywatelom możli-
wość rozwiązania problemów mieszkaniowych po-
przez formułę spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu – tańszego niż własność, ale z możliwoś-
cią dojścia do własności na zasadach określonych 
w statucie. Przygotowany w resorcie projekt – druk 
nr 1624 – przedłożono Sejmowi, który skierował 
go do prac w Komisji Infrastruktury. Komisja przy-
jęła go bez większych uwag, odbyło się I, II i III 
czytanie…

Ale minęło 10 dni i do Sejmu trafiła zupełnie inna 
ustawa...
– „Cud” miał miejsce w Senacie – 30 poprawek, 
zupełne demolujących tę przygotowywaną od 
miesięcy koncepcję, zgłosiła Lidia Staroń, a Senat 
przyjął je w całości, co następnie zaaprobowali 
posłowie. Projekt rządowy, nad którym z takim 
trudem pracowało Ministerstwo Infrastruktury, 
był kompromisem pomiędzy środowiskiem spół-
dzielczym, a rządem. Rozwiązania w nim zawarte 
dawały szansę na realizację programu „Mieszkanie 
plus” – a więc budowę mieszkań dla osób, które 
nie mają zdolności kredytowej. Zaproponowaliśmy 
stronie rządowej, że to spółdzielnie zaciągną kre-
dyty na budowę domów, a członkowie będą spłacać 
je w czynszu. Dziś mówię o tym rozwiązaniu już 
w czasie przeszłym.

Dlaczego?
– Bo w efekcie poprawek wniesionych przez Li-
dię Staroń spółdzielnia mieszkaniowa przestaje 
być wiarygodnym partnerem dla podmiotów ze-
wnętrznych. Żaden bank nie podpisze umowy na 
kredytowanie budowy jeśli wie, że kredytobiorca, 
po wybudowaniu domu, z mocy ustawy przesta-
je być jego właścicielem, a utworzona tam zostaje 
wspólnota mieszkaniowa – zupełnie inny podmiot 
prawny. Kto w ogóle będzie chciał udzielać takich 
kredytów? Chyba tylko szaleniec… Rozgoryczenie 
jest tym większe, że od miesięcy politycy zapew-
niali nas, że są ze spółdzielczością i chcą by stała 
się ona częścią rządowego programu. Cytowaliśmy 
prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który jeszcze 
przed kilkoma dniami na kongresie w Przysusze 
mówił, że oferta spółdzielczości jest szczególnie 
cenna i spełnia oczekiwania milionów ludzi. Senator 
Staroń, która od 8 lat była działaczką PO, swoimi 
poprawkami zniweczyła cały rządowy program bu-
downictwa mieszkaniowego w oparciu o spółdziel-
czość. Zabrała także szansę na pozyskanie własnego 
mieszkania tym osobom, które nie są w stanie go ku-
pić u developera, bo żaden bank nie da im kredytu. 
Takich ludzi jest coraz więcej – nie mają zdolności 
kredytowej, bo pracują np. na śmieciowej umowie. 
Skandaliczne jest to, i rząd i posłowie i senatorowie 
PiS dali się wykiwać pani Staroń, której rzeczywiste 
intencje – rozbicie spółdzielczości mieszkaniowej – 
ujawniły się tu w sposób szczególny.

Co jeszcze przynosi ta nowelizacja?
– Wprowadza członkostwo z mocy ustawy. Dawniej, 
by zostać członkiem spółdzielni, należało wypełnić 
deklarację, wnieść wpisowe oraz udział.

Ale Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 lutego 
2015 r. wyraźnie zaznaczył, że oświadczenie woli 
w postaci deklaracji członkowskiej jest koniecz-
ne, by przystąpić do spółdzielni.
– Okazuje się, że ekspert Senatu, a tak przedstawiana 
jest w mediach Lidia Staroń, nie podziela poglądu 
Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa jest poważna 
nie tylko ze względu na niekonstytucyjność. Zapis 
ten blokuje możliwość zrzeszania się ludzi w formie 
spółdzielni mieszkaniowej w ogóle, likwidując jej 
dwa podstawowe fundusze, tworzone z mocy art. 
78 Prawa spółdzielczego. Wpisowe wnoszone przez 
członków i tworzące fundusz zasobowy spółdzielni, 
dawało m.in. możliwość organizacji biura, pokrycia 
kosztów funkcjonowania spółdzielni w jej począt-
kowym okresie. Zniesienie tego obowiązku sprawi, 
że biura nie da się uruchomić, bo i za co? Niebez-
pieczna dla mieszkańców jest też likwidacja fun-
duszu udziałowego. To drugi podstawowy fundusz 
spółdzielni mieszkaniowej tworzony z wniesionych 
udziałów członkowskich. Służy np. do pokrycia strat 
w przypadku, gdyby spółdzielnia popadła w kłopoty 
finansowe. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, 
członek spółdzielni mieszkaniowej za zobowiązania 
spółdzielni odpowiada do wysokości udziałów. Je-
żeli tych udziałów braknie, to trzeba postawić sobie 
pytanie: jak będą odpowiadać członkowie? Całym 
swoim majątkiem – jak to jest we wspólnotach miesz-
kaniowych? O tym nie pomyślał żaden z senackich 
ekspertów. Poza tym, stworzona zostanie sytuacja, 
w której w ramach jednej spółdzielni będziemy mieli 
osoby które złożyły deklarację członkowską, wniosły 
udział i wpisowe oraz tych, którzy tego nie zrobili 
i stali się członkami z mocy ustawy. Nie mają ani 
udziału, ani wpisowego, nie wypełniali deklaracji 
członkowskiej. Nikt jednak nie zastanowił się nad 
praktycznymi skutkami prawnymi tego rozwiązania 
– ekspertyzy prawne twierdzą, że nie można dopuścić 
do stworzenia w spółdzielni dwóch kategorii człon-
ków, prawdopodobnie konsekwencją będzie więc 
całkowita likwidacja obu funduszy. Obok pytania, 
skąd spółdzielnia weźmie środki na wypłatę funduszy 
rodzi się jeszcze jedno – jak będzie wyglądać gospo-
darka w spółdzielczych osiedlach, gdy każdy weźmie 
swoje przysłowiowe 1000 zł, ale sam będzie musiał 
martwić się o swój budynek?

Rewolucja dotyczy też rozliczania remontów 
w poszczególnych nieruchomościach. Co tu się 
zmieni?
– Zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych fundusz ten był dotąd ewidencjonowany 
na daną nieruchomość, ale art. 6 tej ustawy zezwa-
lał na wydawanie go globalnie. Można było więc 
planować całość robót dociepleniowych, wymianę 
wind i inne poważne remonty wykonując je po ko-
lei w każdym budynku. Każdy, kto kiedykolwiek 
miał do czynienia z administrowaniem budynkami 
wie, że była to podstawa i warunek przystępowania 
do jakichkolwiek kosztownych prac w osiedlach. 
Była to też praktyczna realizacja spółdzielczej za-
sady solidaryzmu, w której nikt nie jest obciążany 
ogromnymi kosztami remontu, a każdy po kolei 
zrzuca się na utrzymanie całości. Ustawa łamie tę 
zasadę mówiąc, że fundusz remontowy trzeba rozli-
czyć, nie zewidencjonować. Fundusz zostanie więc 
przypisany do pojedynczego budynku, a w przypad-
ku braku prowadzonych robót należy zwrócić go 
mieszkańcom. Mogą więc spać spokojnie ci, którzy 
kupili mieszkania niedawno, w nowych zasobach. 
Zdecydowana większość spółdzielców zamieszkuje 
jednak bloki powstałe 40-30 lat temu.

A jeśli zechcą remontu? Kosztownego docieplenia 
budynku, wymiany windy itp?

– To będą musieli się na niego złożyć. Jeżeli odpis 
na fundusz remontowy w danej spółdzielni wynosi 
2 zł od metra, a mieszkańcy jednej nieruchomości 
zgromadzili na funduszu remontowym 200 tys. 
to resztę – np. 500 tys. za wymianę wind – będą 
musieli dołożyć sami. Bo nikt już za nich tego nie 
zrobi. Spółdzielnia mogła dotąd wziąć te 500 tys. 
zł z funduszu remontowego i docieplać budynki po 
kolei. Teraz, przy indywidualnym rozliczaniu każ-
dego budynku, każdy poważniejszy remont będzie 
się wiązał z koniecznością poniesienia jego kosztów 
przez mieszkańców. A jeśli nie mają pieniędzy, to 
niech zaciągną kredyt i go spłacą – tak jak miesz-
kańcy wspólnot...

Kiedyś takie kredyty zaciągała spółdzielnia…
– Ale w tej sytuacji prawnej nie ma to żadnego 
sensu, podobnie jak budowanie nowych bloków. 
Spółdzielnia to przecież członkowie – mieszkańcy 
osiedli. Jakim prawem zarządy mają zaciągać kre-
dyty i narażać ich na straty, gdy korzystający z tych 
pieniędzy budynek w każdej chwili będzie mógł się 
wyodrębnić i pożegnać z całą resztą? A kto spłaci 
zobowiązania? Kredyt też przejmą ci ludzie? Żadna 
spółdzielnia na to nie pójdzie. Już w tej chwili od-
czuwalny jest ogromny niepokój, gdyż spółdzielnie 
korzystały z kredytów remontowych, termomoder-
nizacyjnych i wielu innych. Ustawa wkracza w pe-
wien zastały stan prawny i co?

Mieszkańcy najstarszych, najbardziej zanied
banych budynków będą musieli udźwignąć ciężar 
tych remontów sami?
– Z nowelizacji wynika, że tak. O tym się jednak 
milczy, bo senator Staroń, stowarzyszeni wokół niej 
„obrońcy spółdzielczości” oraz niedouczeni dzienni-
karze przez cały czas wmawiali ludziom, że najgorszą 
zmorą spółdzielni mieszkaniowych jest pazerność za-
rządów. Tymczasem proponowane przez nich zmiany 
nie tylko nikomu nie pomogą, ale zniszczą podstawo-
wą zasadę spółdzielczej solidarności, dzięki której 
możliwe było racjonalne gospodarowania zasobami. 
Pomysłodawczyni ustawy chyba zagalopowała się 
przyjmując, że na każdym budynku rozliczenie wyj-
dzie na plus, a ludzie dostaną zwrot jakichś pienię-
dzy. Może ci najbogatsi, których mieszkania są nowe 
– tak. Ale nie pozostali. Zgodnie z duchem nowej 
ustawy, należałoby więc dać tym ludziom się wyod-
rębnić, a następnie zażądać od nich zwrotu kosztów 
poniesionych na remont. Tego spółdzielnia nie może 
zrobić, bo to ona zaciągnęła kredyt, a nie wspólnota. 
Kto więc będzie spłacał? Sąsiedzi? Pozostali człon-
kowie? A może senator z Olsztyna?
 Sytuacja prowadzi do absurdu. W budynkach 
w całej Polsce mamy dziś roboty już zakończone 
ale nie rozliczone, prace w toku oraz te zaplanowa-
ne, które jeszcze się nie rozpoczęły. Najmniejszy 
problem z ostatnimi – bo ich po prostu nie będzie 
i poza konsekwencjami wynikającymi z odstąpienia 
od umowy, nie grożą spółdzielniom większe straty 
finansowe. Ale reszta?
 Kolejna rzecz: ustawodawca usiłuje blokować 
procedurę wykluczania członków ze spółdzielni. 
Gdy ktoś złamie statut, regulamin porządku domo-
wego i będzie uciążliwy dla otoczenia, zarząd nie 
będzie miał żadnych instrumentów by takie osoby 
pozbawić członkostwa – mogą bezkarnie robić to, 
co im się podoba.

A ci, co nie płacą? 
– Będą mogli żyć na koszt innych przez sześć mie-
sięcy – skredytują ich sąsiedzi w ramach jednej nie-
ruchomości – jeśli przyjąć filozofię jaką kieruje się 
Lidia Staroń. Nie jest to ani racjonalne ekonomicz-
nie, ani sprawiedliwe społecznie. W tej chwili, jeśli 

członek spółdzielni nie godzi się z wysokością opłat 
eksploatacyjnych, w każdej chwili może skierować 
sprawę do sądu. W żadnej innej formie zarządzania 
tego nie ma.

Spółdzielczość mieszkaniowa została również ob-
jęta nadzorem ministerialnym...
– Pamiętam jak twórcy tych pomysłów krzyczeli 
w Trybunale Konstytucyjnym że spółdzielnie są pry-
watną własnością członków. Jeśli tak, to dlaczego 
ma je kontrolować minister? Nie wyobrażam sobie, 
jak w praktyce to będzie wyglądało. Wiem tylko 
jedno – mądrość ludowa głosi, że gdy ludzi kupa 
i Herkules… To dotąd sprawdzało się w spółdziel-
niach. Jeżeli natomiast przyjmiemy rozwiązania 
przeniesione przez Lidię Staroń żywcem z Ustawy 
o własności lokali to żaden z członków spółdziel-
ni nie będzie w lepszej sytuacji. Jako silny, liczący 
się podmiot, spółdzielnie były w stanie przeciwsta-
wić się szaleństwu rozmaitych firm obsługujących 
nieruchomości oraz dostawcom mediów. Ich zato-
mizowanie spowoduje, że ludziom trudniej będzie 
ponosić ciężary, które przecież nie znikną w mo-
mencie, gdy zniknie spółdzielnia. Poza tym, jeżeli 
ustawodawca zakłada, że wszystkie te nowości mają 
wejść w życie w terminie 2 tygodni od dnia ogło-
szenia ustawy, to mamy do czynienia z kolejnym 
absurdem i fikcję prawną.

Jak Związek zamierza przeciwdziałać?
– Mieliśmy nadzieję, że bezsens tych rozwiązań wyka-
że Prezydent RP, tak jednak się nie stało. W związku 
z tym przedstawiliśmy stosowną informację prawną 
międzynarodowym organizacjom spółdzielczym: Ho-
using Europe, Cooperatives Europe oraz Cooperati-
ves Housing International. W informacji tej Związek 
opisał sprzeczność przyjętych rozwiązań z Międzyna-
rodowymi Zasadami Spółdzielczymi oraz zasadami 
demokratycznego państwa prawnego, m.in. w zakresie 
likwidacji funduszy własnych spółdzielni mieszkanio-
wych oraz dyskryminację spółdzielni mieszkaniowych 
względem innych branż spółdzielczych i podmiotów 
prywatnych. Międzynarodowe organizacje spółdziel-
cze są zszokowane przyjętymi zmianami i oceniają je 
jako niedopuszczalne. Wobec powyższego przygoto-
wujemy wraz z nimi skargę do Komisji Europejskiej 
w tej sprawie. Chcemy również zaapelować do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich oraz do posłów o skierowa-
nie skargi konstytucyjnej do TK. Niestety, w obecnej 
sytuacji prawnej Krajowa Rada Spółdzielcza oraz 
związki rewizyjne zostały pozbawione prawa wystę-
powania do Trybunału. Skargę na niekonstytucyjność 
przepisów może jednak wnieść osoba fizyczna, a więc 
każdy spółdzielca, który uzna, że konstytucyjne prawa 
są łamane. Już wcześniej, 17 lipca br., skierowaliśmy 
pismo do Prezydenta RP z propozycją wprowadzenia 
zmian w ustawie zasadniczej, które uwzględniałyby 
szczególną rolę i społeczne funkcje spółdzielczości. 
Dziś czujemy się znokautowani, a refleksja może być 
tylko jedna – od 25 lat poprawia się w Polsce spółdziel-
nie mieszkaniowe, ale z myślą tylko o tym, jak zrobić 
z nich firmę sprzątającą. Świadczy to o całkowitym 
braku zrozumienia dla tej formy gospodarowania i za-
spokajania potrzeb mieszkaniowych dla osób najbar-
dziej potrzebujących. Bardzo liczyliśmy na program 
„Mieszkanie Plus”, środowisko zaktywizowało się, 
opracowaliśmy ankiety, z których wynika, że mamy 
potencjał wybudowania ok. 300 tys. mieszkań loka-
torskich i to bez zaangażowania środków publicznych. 
Dziwi mnie, że zniweczyła to jedna senator i nagle 
okazało się, że rząd nie ma zdania. Nie będę tego ko-
mentował.

Dziękuję za rozmowę
  Klementyna Zygarowska

Rozmowa z dr. Jerzym Jankowskim, 
Prezesem Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
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Jak co roku  
pięknie zaprezentowali się na scenie  
uczniowie widzewskich szkół. Miło było patrzeć  
na kolorowe stroje i roztańczone, rozśpiewane dzieciaki.

Sobotni słoneczny pora-
nek, po całym tygodniu 
deszczowej pogody, 
sprawił, że już od sa-
mego rana na „górki 

olechowskie” przybyło wiele mło-
dzieży spragnionej zabawy. Za-
nim jeszcze zaczęły się występy 
na scenie, teren z dmuchańcami 
i banggy był zapełniony rozrado-
wanymi dzieciakami.

Oficjalnie o godz. 10:00 ze sce-
ny festynu zgromadzonych powi-

tali organizatorzy oraz Katarzyna 
Wawrzak zapraszając wszystkich 
do wspólnej zabawy. I jak zawsze 
scena rozpromieniała występami 
dzieci.

Profesjonalnie zaprezentowa-
ły się wszystkie zgłoszone na fe-
styn szkoły, pokazując występy 
swoich najbardziej utalentowa-
nych uczniów.

Konferansjerem imprezy, 
wzorem poprzednich lat, był 
p. Leszek Bonar, który z uśmie-

chem i humorem wywoływał 
na scenę kolejnych „artystów”.

Jako pierwsza występowała 
młodzież Szkoły Podstawowej 
nr 205. W ich programie znalazły 
się trzy piosenki, w tym chóru 
szkolnego i solistów Kingi Pra-
sal,  Antka Raduckiego i Zuzanny 
Raduckiej. Był też utwór na akor-
deon w wykonaniu Łukasza Ślu-
sarza oraz prześmieszna scenka 
teatralna klasy 5b pt. „Śmiecho-
terapia dla seniora”.

Następnie na scenie w ukła-
dach tanecznych, recytacji wier-
szy i w grze na gitarze zapre-
zentowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 141.

Po nich występowała mło-
dzież z Gimnazjum Publiczne-
go nr 36 śpiewając i tańcząc. 
Dziewczyny Wiktoria Olejniczak 
i Maria Szafran bardzo dobrze 
poradziły sobie z jakże trudny-
mi piosenkami – odpowiednio 
wybrzmiewały „Rehab”Amy Wi-
nehouse i „Battez vous” Brigitte. 

A na koniec szkolny chór Gimna-
zjum śpiewnie nawoływał: „Speł-
niaj marzenia”.

Nie mniej pięknie zaprezen-
towali się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 34, którzy postawili 
na ekologię. Był pokaz EKO 
Mody, brawurowa recytacja wier-
szy, w tym oczywiście o ekologii.

W mini recitalu gitarowym 
zaprezentowały się gimnazjaliści 
z ZSO nr 1, a układy śpiewno-
-taneczne przedstawiły uczennice 
Gimnazjum nr 29.

Zgromadzeni na Festynie 
mieszkańcy byli pod wrażeniem 
wszystkich występów i z zapa-
łem je oklaskiwali. Po zakończo-
nych prezentacjach, podobnie 
jak w latach poprzednich, czeki 
po 1000 zł każdy na ręce dyrek-
torów szkół wręczał Zarząd RSM 
„Bawełna” a dodatkowo wytypo-
wane dzieci ze szkół podstawowych 
otrzymały tornistry ze szkolną wy-
prawką ufundowane przez drogerię 
Rossmann. 

Na festynie obecna była też 
Prezydent miasta p. Hanna Zda-
nowska, patron festynu, która 
chętnie rozmawiała i pozowała 
do zdjęć z uczestnikami festynu. 

Punktem kulminacyjnym 
festynu było zrobienie zdjęcia 
grupowego, które zamieszczamy 
na następnej stronie.

Prezentacje szkół bynaj-
mniej nie zakończyły występów 
scenicznych. Między zabawą 
z dzieciakami, którą prowadziła 
p. Katarzyna Wawrzak wystąpiły 
zespoły: „Czarne stopy”, Pędzi-
wiatry i zespół DNA Studio. Ten 
ostatni zaprezentował się niezwy-
kle tanecznie i w różnych konfigu-
racjach - były i występy solowe 
i grupowe.

Strefa Kultury Otwartej bar-
dzo dynamicznie poprowadziła 
animacje sztuk cyrkowych.

Scena była też miejscem roz-
strzygnięcia zawodów sportowych 
prowadzonych podczas festynu 
przez TKKF Ognisko „Dziku-
sy”. W takcie zawodów dzieciaki 
mogły wykazać się sprawnością 
w takich konkurencjach jak: rzuty 
piłką z piaskiem do celu – w tej 
konkurencji najlepsza okazała się 
Nadia Grzybowska, rzuty lotką 
do tarczy – I miejsce zajął Andrzej 
Kowalski oraz strzały na mini 
bramkę – najlepszą celnością wy-
kazała się Angelika Wojtuniak. 

W zawodach sportowych udział 
wzięło łącznie podczas festynu 
276 uczestników. Najlepsi wymie-
nieni przy konkurencjach otrzy-
mali nagrody w postaci drobnego 
sprzętu sportowego ufundowane-
go przez firmę Astral.

Niezwykle miłym akcentem 
było też wręczenie przez p. Włady-
sława Stępnia -prezesa TKKF Og-
nisko „Dzikusy” i skarbnika Zarzą-
du TKKF złotego medalu 60-lecia 
TKKF Prezesowi RSM „Bawełna” 
p. Sylwestrowi Pokorskiemu.

Na festynie nastąpiło też roz-
strzygnięcie konkursu RSM „Ba-
wełna” na najbardziej ukwiecony 
balkon - laureatów na swoich 
zwycięskich balkonach prezen-
tujemy na str. 13 tego wydania 
gazety.

Nie zabrakło też konkursu 
wiedzy o Spółdzielni, popisów 
wszystkich chętnych do pokaza-
nia się na scenie oraz corocznego 
koncertu.

W tym roku do tańca i wspól-
nej zabawy zachęcała kapela po-
dwórkowa „Fakiry”.

c.d. Relacji z festynu na str. 10
 K.Sz.

Festyn 2017



8 Dopisała pogoda.  
Była super zabawa.  

Działo się oj! Działo.
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Wśród spacerujących  
były całe rodziny  
i jak się okazało nawet spoza  
Olechowa i Janowa.

 F E S T Y N  2 0 1 7

Zdjęcie grupowe wykonało: Studio Fotograficzne „Fotochrom” Paweł Lisowski
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Na festynie  

zainicjowaliśmy akcję  
sąsiedzkiej wymiany książek  

pod hasłem „Świetna książka, polecam”.

Ciągle natykam się w mediach 
na biadolenie, że Polacy nie 
czytają książek, smutne to zja-
wisko potwierdzają też coroczne 
badania przeprowadzane przez 
Bibliotekę Narodową, np z jej 
raportu wynika, że w 2016 r. tyl-
ko 10% czytało 7 lub więcej 
pozycji, a w ogóle jakąkolwiek 
książkę przeczytało zaledwie 
37% Polaków w wieku piętna-
stu i więcej lat. Ale gdy rozma-
wiam z ludźmi o literaturze, 
to okazuje się, że prawie każdy 
ją czytuje (a przynajmniej nie-
liczni tylko przyznają się, że nic 
nie czytają). I dlatego myślę, 
że warto o książkach mówić – 
rozmawiać o konkretnych ty-
tułach, ale też o czytelnictwie, 
jako takim. A wymienianie się 
książkami to dobry pretekst 
do rozmów na ich temat. Stąd 
pomysł na wymianę sąsiedzką 

podczas festynu. Pomysł był 
mój, wykonanie wspólne z Ka-
sią Szczepaniak (redaktorką 
naszej gazety), ale też wspar-
cie i nieocenioną wręcz pomoc 
otrzymałyśmy ze strony pra-
cowników naszej Spółdzielni 
i jednej z pań z naszej Rady 
Nadzorczej – to oni przerze-
dzili zasoby swoich domowych 
biblioteczek i bezinteresownie 
ofiarowali książki na początek 
wymiany, by pierwsi uczest-
nicy mieli w czym wybierać. 
Zgromadziłyśmy w ten sposób 
„na start” ponad osiemdziesiąt 
rozmaitych tytułów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Zasada wymiany była prosta: 
książka za książkę – nie było 
„przeliczników” typu cena, ilość 
stron albo gatunek. Oddawało 
się swoje już przeczytane książ-
ki – można było przynieść też 

te nieprzeczytane (np. nietrafiony 
prezent), nikt nikogo nie odpy-
tywał z treści – i wybierało się 
z książek, które przynieśli inni. 
W wymianie wzięło udział ponad 
30 osób, niektórzy przychodzili 
całą rodziną albo rodzic z dzie-
ckiem. Byli tacy, którzy wracali 
kilka razy, żeby zobaczyć, co no-
wego i atrakcyjnego się pojawiło.

A pojawiało się, i owszem. 
Na przykład pięknie wydane 
i ilustrowane „Baśnie” J.Ch. 
Andersena albo kilka może nie 
najnowszych, ale za to głośnych 
bestsellerów.

Zresztą piękne wydanie 
albo popularność tytułu nie dla 
wszystkich są wyznacznikami 
atrakcyjności książki. Rozma-
wiając z uczestnikami akcji, pa-
trząc, co wybierają można było 
przekonać się, jak różne są prefe-
rencje i zainteresowania czytelni-

cze. To, co jednemu może wyda-
wać się nudnym starym gniotem, 
dla drugiego będzie czytelniczą 
perełką, której od dawna poszu-
kiwał w bibliotekach i antykwa-
riatach. Albo to, co dla kogoś jest 
tanim czytadłem niewartym po-
święcenia czasu, innemu czytel-
nikowi dostarczy wielu emocji, 
wzruszeń, pobudzi marzenia.

W efekcie naszej pierwszej 
sąsiedzkiej wymiany pięćdzie-
siąt siedem książek zmieniło 
właściciela. A te, których nikt nie 
wybrał, nadal czekają na swoich 
odkrywców, fanów, wielbicieli – 
kolejna szansa za rok na festynie 
HOP DO SZKOŁY.

Pamiętajcie o tym i przez 
cały rok gromadźcie książki, 
którymi chcielibyście podzielić 
się z innymi. Zapraszam. 

 Ewa Sierakowska

Podczas festynu HOP DO SZKOŁY na Olechowie odbyła się

Pierwsza sąsiedzka wymiana książek pod hasłem
„Świetna książka, polecam!”

O ile na str. 7 sku-
piliśmy się na fe-
stynowej scenie 
i wydarzeniach 
na niej przepro-

wadzonych warto, jak zawsze, 
wspomnieć, pochwalić oraz opo-
wiedzieć o tym co działo się poza 
sceną. A okazji do dobrej zabawy 
i miłego spędzenia czasu z rodziną 
czy znajomymi nie brakowało.

Głośno i radośnie było po obu 
bocznych stronach sceny. Po jed-
nej znajdowały się liczne pawilo-
ny i dmuchańce wystawione przez 
naszych stałych od lat kontrahen-
tów, które jak zawsze przyciąga-
ły tłumy spacerujących rodzin, 
po drugiej – stoiska plastyczne 
i część gastronomiczna, tak samo 
oblegane przez uczestników zaba-
wy. Szczególnym powodzeniem 
w tym słonecznym dniu cieszyły 
się lody.

W głównej alejce można było 
uzyskać porady kosmetyczne, 
medyczne, popróbować ciast, 
jogurtów, kupić miód, pomalo-
wać swoje twarze w bohaterów 
z bajek i filmów i wymienić się 
książkami. O tej nowości na na-
szym festynie piszemy poniżej 
w osobnym artykule.

Na najmłodszych czekały ko-
lorowe balony, kąciki plastyczne 
i miłe panie ze szkoły języków 
obcych e-lokomotywa „gralnia”, 
które prowadziły gry i zabawy 
po angielsku.

Ok. godziny 17-tej na scenę 
wkroczyła kapela podwórkowa 
z Piotrkowa Trybunalskiego „Fa-
kiry”, która nie tylko śpiewała, 
ale i bawiła opowiadanymi hi-
storiami, anegdotami. W rytm 
wyśpiewywanych ballad w tany 
ruszyli i młodzi i starsi uczestni-
cy festynu.

Festyn 2017

Przy dobrej pogodzie i dźwię-
kach skocznej wesołej muzyki 
wszyscy dobrze bawiliśmy się 
do późnego popołudnia. A telewi-
zyjną relację z naszego festynu lo-
kalna telewizja, która sprawowała 
patronat medialny nad imprezą, 
wielokrotnie mogliśmy oglądać 
w TVP3.

Wszys tk im sponsorom 
i firmom, wystawiającym się 
na festynie serdecznie dziękujemy 
za wsparcie i pomoc w organizacji 
tak wspaniałego dnia. A wszyst-

kich mieszkańców naszej spół-
dzielni także z pozostałych osiedli 
zapraszamy już za rok do udziału 
w kolejnym festynie.

 K.Sz.
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Zarząd Spółdzielni przekazał serdeczne podziękowania właścicielom firm: p. Stanisławowi Cupr-
jakowi prowadzącemu Zakład Instalacji Elektrycznych i p. Piotrowi Bratuszewskiemu – Firma Han-
dlowo-Usługowa, którzy bardzo szybko zareagowali na zgłoszenie adm., a ich pracownicy z dużym 
zaangażowaniem wykonywali roboty bezpośrednio po wybuchu gazu na ul. Lutomierskiej 156. 

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Sławek z rodzinką, czyli żoną 
Alą i dwójką maluchów, wrócili 
właśnie z wakacji. Mijając po-
konywane codziennie osiedlowe 
uliczki, podjechali na parking 
pod blokiem. Po drodze z przera-
żeniem oglądali już ścięte, przy-
gotowane do sprzątnięcia konary 
znajomych drzew.

– Nawałnica nie ominęła 
Łodzi – smutnym głosem rzekła 
Ala – Zobacz, nie ma już nasze-
go kasztanowca – powiedziała 
do Sławka.

To właśnie na ławeczce po-
sadowionej pod tym drzewem 
Ala i Sławek w czasach liceum 
umawiali się na randki. Znali 
się właśnie z osiedla, po decy-
zji o ślubie, wspólnie z rodzi-
cami podjęli wysiłek finansowy 
i kupili wymarzone mieszkanie 
na osiedlu z lat dzieciństwa. Za-
wsze czysta i zadbana przestrzeń 
Spółdzielni sprawia od lat, 
że żyje im się tutaj znakomicie. 
Teraz jednak nie kryli smutku… 
pomimo uprzątnięcia drzew – 
widok był opłakany.

Nawałnica zebrała ogromne 
żniwo w osiedlowej zieleni. Już 
w domu, przy herbacie pitej mię-
dzy rozpakowywaniem walizek, 
a zajmowaniem się dziećmi, mał-
żeństwo zaczyna z niepokojem roz-
mawiać o możliwych zniszczeniach 
na działce, znajdującej się w jednej 
z podłódzkich miejscowości.

Działka to prezent od dziadka 
Staszka. Piękny starodrzew, w sa-
mym sercu zgierskich lasów… 
Sławek sam wyremontował dom, 
zbudował drewutnię i małą ar-
chitekturę działki. Było pięknie, 
a miejsce sprawiało dużo radości 
w każdy weekendowy wypad.

Sławek dopijając herbatę 
z coraz większym niepokojem 
myślał, co może zastać na dział-
ce, po obrazach jakie zobaczył 
na osiedlu. Nie wytrzymał…

– Alu, pojadę na działkę 
sprawdzić, czy wszystko ok – 
rzekł do małżonki.

– Sławek, wyluzuj, rozmra-
żam knedle mamy, zjedz coś 
po podróży, odpocznij a potem 
się zastanowimy i nakreślimy 

plan działań – zaproponowała 
Ala.

Sławek jednak upierał się 
przy swoim:

– Zostań z dziećmi, zjedzcie 
obiad ja za dwie godziny wracam 
i działamy dalej – rzekł i już za-
mykał za sobą drzwi wyjściowe.

Ala już nie protestowała, 
wiedziała jak Sławek kochał 
to miejsce.

Za jakiś czas Ala odebrała te-
lefon… załamany Sławek prawie 
płakał do słuchawki:

– Ala, brzozy połamane spadły 
na drewutnię i zniszczyły prawie 
cały jej dach, talerz satelitarnej tele-
wizji opuścił się, bo upadla na nie-
go gałąź osiki… miałem ją obciąć 
po powrocie i nie zdążyłem… Inter-
net nie działa, szambo wybiło na ła-
zienkę… masakra. Zostaję na miej-
scu i biorę się do roboty. I nie pytaj 
o jedzenie, podjechałem do sklepiku 
i kupiłem co trzeba. Dam radę – 
rzekł Sławek i rozłączył się.

Ala nakarmiła dzieciaki, zro-
biła sobie kawę i włączyła telewi-
zor, bijąc się z myślami.

No nieźle, ile to nas będzie 
kosztować. Czy działka była 
ubezpieczona? Bo mieszkanie 
z pewnością tak. Ale czy działka 
też? – nerwowo dopijając kawę, 
zaczęła oglądać wiadomości. 
Rząd dofinansuje naprawy znisz-
czeń w miejscach dotkniętych ży-
wiołem, nawet do dwustu tysięcy 
złotych… Pieniądze na ten cel zo-
staną przekazane niebawem… Ala 
poczuła żal i smutek. Współczując 
ofiarom żywiołu, pomyślała jed-
nak, że nad ich losem, losem ofiar 
pojedynczych i niemedialnych 
zniszczeń nie pochyli się żadna 
osobistość i nikt nie da pienię-
dzy na naprawę… Oczywiście, 
to tylko działka, ale gdybyśmy 
mieszkali w tamtym domu? Czy 
przyjechałaby do nas telewizja? 
Czy dostalibyśmy dopłatę na na-
prawę domu? Ala zadawała sobie 
pytania, a odpowiedzi podświado-
mie rodziły się same… Dobrze, 
że Ci ludzie mogą liczyć na po-
moc Państwa, to rzeczywiście bar-
dzo dobrze, że nie zostali sami 
w obliczu tragedii… ale ja mimo 

wszystko wyznaję zasadę „umiesz 
liczyć, licz na siebie”, pomyśla-
ła i zaczęła przeglądać szuflady 
w poszukiwaniu polisy ubezpie-
czenia działki.

Nie było takiej, ale… w po-
lisie ubezpieczenia domu zna-
lazła się opcja ochrony działki 
od wszystkich ryzyk na kwotę stu 
tysięcy złotych. Ala odetchnęła 
z ulgą. Jest dobrze i to za niewiel-
kie pieniądze.

Ochrona działki to około dwu-
stu złotych na rok. Dobrze wydane 
pieniądze… Za chwilkę dzwoniła 
do Sławka. Ten zdenerwowany, 
że żona przeszkadza w wycinaniu 
gałęzi odebrał telefon. Po chwili 
rozmowy ustalili, że Sławek zrobi 
zdjęcia szkód, wróci do domu, zgłosi 
szkodę przez stronę www Towarzy-
stwa Ubezpieczeń i zje knedle babci 
Jadzi. Taki był plan na resztę dnia. 
Za niecałą godzinę Sławek był, już 
w domu. Razem z Alą usiedli w du-
żym pokoju i zaczęli rozmawiać 
o szalonej pogodzie i coraz więk-
szych zniszczeniach, jakie z roku 
na rok niesie ona za sobą. W między-

czasie w telewizji pojawiły się kolej-
ne wiadomości. Niezmiennie newsy 
z okolic najbardziej dotkniętych ży-
wiołem. Znowu deklaracje ważnych 
osób o wsparciu mieszkańców.

Sławek, przełykając knedla 
rzekł do Ali:

– Bardzo współczuję tym 
ludziom, to straszne co się sta-
ło. Wiem, jak bardzo przeżyłem 
zniszczenia na naszej działce. 
Człowiek jednak wrasta w miej-
sce, to nasze życie. Nie wiem, 
co byłoby, gdybyśmy nie mieli 
tej polisy, pewnie dla nas nikt 
nie zrobiły konferencji praso-
wej, a zniszczenia naszej działki 
i ogrodzenia lekko licząc na moje 
oko wyniosą około dwudziestu 
tysięcy złotych – dodał Sławek 
– Skąd wzięlibyśmy tę kwotę 
na nieprzewidziany wydatek? 
Dobrze, że jest polisa i póki 
można ubezpieczyć swoje mie-
nie, będę je ubezpieczać – rzekł 
filozoficznie Sławek i przełknął 
ostatni kęs knedla ze śliwkami, 
knedla od babci Lusi.

 A. Przybył

W poprzednim numerze 
robiliśmy Państwu smak 
rozpisując się o cukierkach 
„krówkach”.

Tymczasem podczas 
wakacji nasza redakcja na-
tknęła się też na nie w Bi-
bione, na północy Włoch. 
Okazuje się, że polskie 
krówki podbiły Italię, gdzie 
można je kupić w każdym 
sklepie spożywczym lub 
supermarkecie pod nazwą 
„Mou polacca originale”.

Polskie krówki poko-
chano także na Ukrainie 
i Białorusi. Można je kupić 
w USA, Kanadzie, a nawet 
w Uzbekistanie i Mongolii 
(!). Od wielu też lat te słod-
kie smakołyki należą do jed-
nych z najpopularniejszych 
produktów importowanych 
do krajów arabskich.

Autorka tego tekstu oso-
biście najbardziej chyba lubi 
Krówkę Ustecką, ręcznie ro-
bioną, krojoną i pakowaną 
w manufakturze w Ustce.

A Państwo jakie krówki 
najbardziej lubicie? :)

 I.G.

Wszechobecna  
krówka 

Noc z 1 na 2 wrześ-
nia. Godzina 
druga z minu-
tami. Do domu 
wraca lokatorka 

mieszkania na parterze trze-
ciej klatki schodowej. Otwiera 
drzwi do mieszkania i instynk-
townie zapala światło. W tym 
momencie dochodzi do potęż-
nego wybuchu. Na zewnątrz 
bloku wylatują z ościeżnic 
okna z tego i sąsiedniego loka-
lu. Na śpiących w przyległych 
mieszkaniach walą się ściany 
a wraz z nimi przewracają i ła-
mią sprzęty i meble. Uszkodze-
niu ulegają cztery pary drzwi 
do mieszkań, drzwi do piwnicy 
oraz metalowe drzwi do klatki 
schodowej. Kolejne cztery pary 
drzwi wyważane są już podczas 
akcji straży pożarnej (straż mu-
siała dostać się do wszystkich 
mieszkań w celu sprawdzenia 
czy w innych lokalach nie wy-
stąpiły skutki wybuchu. Skoro 
do czterech mieszkań, jak się 
okazało na szczęście z powodu 
nieobecności lokatorów, tego 
dostępu nie było trzeba było 
drzwi wyważyć).

Następne, jakże długie 
tej nocy, godziny to ewaku-
acja mieszkańców z miejsca 
wypadku – część z wybudzo-
nych w ten drastyczne sposób 
mieszkańców musi szukać 
schronienia u rodzin, inni 
oczekują na możliwość powro-
tu do domu w podstawionych 
autobusach.

W całym bloku następuje 
wyłączenie prądu i gazu. Jesz-
cze w nocy służby przystępują 
do żmudnych oględzin i usta-
lania przyczyn zdarzenia. I jak 
się wstępnie okazuje prawdo-
podobną przyczyną jest źle 
połączony przewód do ku-
chenki gazowej.

Na miejscu przez całą 
noc i całą sobotę nad całością 
działań czuwa kierownik Ad-
ministracji osiedla p. Jolanta 
Bartoszek i technik Jakub Pa-
procki. Szybko udaje się im 
zorganizować firmy remonto-
we współpracujące ze Spół-
dzielnią , które podejmują się 
usunięcia skutków zdarzenia 
jeszcze w sobotę na tyle na ile 
pozwalają na to śledczy.

Firma instalacji elek-
trycznych p. Stanisława Cu-
prjaka sprawdza połączenia 
elektryczne w bloku, choć 
ostatecznie niezbędne prace 
naprawcze wykonuje dopiero 
po zakończeniu działań Policji 
i dostawa prądu do mieszkań 
wznowiona zostaje w środę.

Firma budowlana p. Pio-
tra Bratuszewskiego od świtu 
w sobotę usuwa gruz z po-
walonych ścian, demontuje 
pozostałości po zniszczonych 
wybuchem i akcją straży 
drzwiach i oknach Do mu-
rowania ścianek dzielących 
mieszkania, czy wstawiania 
drzwi może przystąpić od po-
niedziałku po zdarzeniu. Tego 
samego dnia Firma PPHU Pe-
tecki zleca swoim brygadom 
produkcję nowych okien, 

które już po dwóch dniach 
są montowane w budynku.

Skutki zniszczeń wybu-
chem szybko są usuwane. 
Jednak nie da się ich wymazać 
z pamięci. Ta noc w mieszkań-

cach budynku nr 5 w os. „Żu-
bardź” na długo jeszcze bu-
dzić będzie lęk, niepokój ale 
i ogromną ulgę, że mimo wiel-
kiej groźby nieszczęścia udało 
się uniknąć. Oprócz jednej po-
parzonej i kilku potłuczonych 
osób nie było innych, a co naj-
ważniejsze śmiertelnych, ofiar.

Jak to zwykle bywa nie-
szczęścia jakie nas dotykają 
weryfikują nasze dotychcza-
sowe działania. Przykre do-
świadczenia wymuszają zmia-
nę postępowania. I w tym 
przypadku nie będzie inaczej.

Przede wszystkim wyda-
rzenie jakie miało miejsce przy 
Lutomierskiej powinno uzmy-
sławiać nam że:

– po pierwsze – wszyst-
kie prace związane z robota-

mi gazowymi, elektrycznymi 
czy nawet budowlanymi wy-
konywać powinny tylko oso-
by posiadające odpowiednie 
uprawnienia – oszczędności 
w tym względzie mogą być 

tragiczne w skutkach. Pamię-
tajcie Państwo o tym przy 
prowadzeniu remontów. War-
to w tym miejscu także przy-
pomnieć, że wszelkie zmiany 
aranżacji pomieszczeń winny 
uzyskać zgodę Spółdzielni. 
A po ich zakończeniu należy 
zgłosić ten fakt do administra-
cji osiedla.

– po drugie – ubezpieczaj-
my siebie i swoje mienie. Jak 
się bowiem okazało w całej 
klatce schodowej budynku 
przy ul. Lutomierskiej miesz-
kańcy nie posiadali polis ubez-
pieczeniowych. A tyle o nich 
piszemy w naszej Gazecie. 
Od ponad dwóch lat (od maja 
2015 r.) zamieszczamy cykl: 
„Mądry spółdzielca… przed 
szkodą”, w którym wskazy-
wanych jest wiele, często bła-

hych, codziennych zdarzeń, 
przy których ubezpieczenie 
nie tylko przydaje się ale i po-
zwala wyjść obronną ręką 
z opresji. Bądźmy wszyscy 
mądrzy… przed szkodą.

WYBUCH GAZU NA LUTOMIERSKIEJ 156
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Zapraszamy do głosowania!  

Za pośrednictwem kart papierowych  
do 1 października 2017 roku.  

Internetowo do 8 października 2017 r. do godziny 24:00. 

Bardzo ważne! 
Zmiany dotyczące 
nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej!
Na stronie internetowej łódzkiego NFZ-u można już znaleźć infor-
macje dotyczące zmian, jakie od 1 października tego roku dotkną 
usługi świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w na-
szym mieście i województwie. Zmiany związane są z wejściem 
w życie tzw. sieci szpitali.

Do tej pory, po godzinach pracy przychodni podstawowej opie-
ki zdrowotnej, pomocy mogliśmy szukać w poradniach, z który-
mi Narodowy Fundusz Zdrowia miał podpisane umowy na pracę 
po godzinie 18-tej i w święta. Teraz będziemy musieli udać się 
do szpitala, który znajduje się na liście sieci szpitali – w wojewódz-
twie łódzkim jest to 29 placówek.

Przypominamy, że ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrze-
bą zachowania ciągłości leczenia.

 Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowa-
ne przez szpitale, które są w sieci szpitali, będą udzielać pomocy 
jak dotąd, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 18.00–8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawo-
wo wolne od pracy.

Nie zmieni się zakres nocnej i świątecznej pomocy. Tak jak do-
tychczas będzie ona obejmowała porady lekarskie, opiekę pielęg-
niarską oraz wizyty wyjazdowe lekarzy i pielęgniarek.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej 
poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma 
najbliżej – rejonizacja nie obowiązuje. Natomiast wizytę domową 
lekarza lub pielęgniarki można umówić tylko w poradni nocnej 
pomocy znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy lub 
mieszkamy. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Podajemy adresy miejsc, do których po nocną i świą-
teczną opiekę zdrowotną mogą zgłaszać się członkowie 
i mieszkańcy naszej Spółdzielni:
–   W Szpitalu Biegańskiego (ul. Warecka 2, tel.: 42 652-80-58) 

będą mogli szukać pomocy wszyscy mieszkańcy osiedla Żu-
bardź oraz zamieszkujący naszą ulicę Tatarakową.

–   W Szpitalu Pirogowa (ul. Wileńska 37, tel.: 42 680-47-81) – 
mieszkańcy naszego osiedla Koziny (z wyjątkiem ulicy Tatara-
kowej – patrz wyżej)

–   W Szpitalu Jonschera (ul. Milionowa 14, tel.: 42 672-19-18) – 
mieszkańcy Olechowa, Janowa, Starego Widzewa, Widzewa-
-Wschodu, Stoków, ulicy Rawskiej (Zarzew) oraz ulicy Fa-
brycznej z Andrespola. I.G.

Dbajmy o zieleń!

BUDŻET OBYWATELSKI – ZAGŁOSUJ!
Możesz kreować swoje otoczenie. Nie bądź bierny!
Swój głos na wybrane projekty (my przedstawiamy dwa dotyczące stricte naszego osiedla na 
Olechowie) mogą oddać wszystkie osoby które ukończyły 16 lat.

Szanowni Państwo!!!
W dniu 16 września 2017 r. rozpoczęło się głosowanie w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji na zadania zgło-
szone przez mieszkańców dla Osiedla Olechów-Janów prze-
znaczono kwotę 920.000 złotych. Oddając głos zdecydujemy, 
które zadania zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Proszę o poparcie wspólnie wypracowa-
nych wniosków.
Oddając głos na ww. projekty poprawimy bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców: dzieci, pieszych i rowerzystów. 
Uzyskamy kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Podniesiemy 
estetykę i wizerunek naszego Osiedla.

Wykorzystajmy szansę, bądźmy aktywni, namawiajmy do gło-
sowania rodzinę, sąsiadów i znajomych. Nie pozwólmy innym 
decydować za nas.

Mieszkańcy Łodzi, którzy w dniu głosowania ukończyli 
16 lat mogą głosować na kartach papierowych i interneto-
wo w dniach od 16 września do 8 października 2017 roku 
na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego w Admi-
nistracji Osiedla „Słowiańskie”, w dniach: 16, 17, 30 wrześ-
nia i 1.10.2017 r. punkcie do głosowania w bloku 216 przy 
ul. Anny Jagiellonki 4 w lokalu „Strefy Kultury Otwartej” oraz 
drogą internetową od 16 września do 8 października 2017 pod 
adresem www.lodz.pl/budzet_obywatelski

Z poważaniem:

Piotr Sumiński – wnioskodawca zadań 
Kierownik Adm. os. „Słowiańskie” i przewodniczący  

samorządowej Rady Osiedla Olechów-Janów

Wielokrotnie na łamach naszej 
gazety pisaliśmy o zielonych 
ogródkach przyblokowych – 
tych zakładanych i pielęgno-
wanych przez nasze służby 
oraz tych kreowanych pod 
swoimi oknami przez samych 
mieszkańców. Jeszcze raz 
przed zimą chcemy ten temat 
poruszyć i zaprezentować te-
reny zielone przy bloku nr 117 
na Olechowie. Jak przekazał 
nam kierownik Administracji 
tego osiedla okresową przy-
cinką żywopłotu i trawnikiem 
wraz z nasadzeniami w tym 
miejscu zajmuje się mieszka-
niec tego bloku, p. Piotr, który 
jeszcze w jeden specyficzny 
sposób uatrakcyjnia nasze 
osiedle. Jest już dwukrotnym 
laureatem najpiękniej roz-
świetlonego balkonu w okre-
sie świateczno-noworocznym. 
A więc teraz jeszcze cieszy-
my oczy zielenią ale czekamy 
też na kolejną odsłonę Pana 
świątecznego balkonu.
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Miasto  
poprzez zabawę  
uczy segregacji odpadów.

Magdalena Jacaszek 
bl. 91, ul. Klonowa 41  Fot. redakcja

Dorota Tręda
bl. 91, ul. Klonowa 41  Fot. redakcja

Mirosława Misztal
bl. 155, ul.  Zakładowa 62  Fot. redakcja

Władysława Muszyńska
bl. 48, Włókniarzy 198  Fot. redakcja

„Central”, usytuowany przy zbie-
gu ulicy Piotrkowskiej i alei Mi-
ckiewicza, z pewnością kojarzy 
każdy z nas.

Ten otwarty 28 sierpnia 1972 
roku Spółdzielczy Dom Handlowy 
przez lata uchodził za jeden z naj-
popularniejszych sklepów; i to nie 
tylko w samej Łodzi, ale i w Pol-
sce.

Powstał z inicjatywy Po-
wszechnej Spółdzielni Spożywców 
„Społem”, jako konkurencja dla 
działającego już 5 lat, a należące-
go do warszawskich Domów To-
warowych Centrum, „Uniwersalu”, 
który działał wówczas przy Placu 
Niepodległości oraz targowisku 
„Górniak”.

Tuż obok „Centralu” wybu-
dowano wieżowiec, do którego 
przeniosła się łódzka centrala 
„Społem”.

W „Centralu” można było zna-
leźć towary, których nie było w in-
nych sklepach: kolorowe telewizory 
ze Związku Radzieckiego, ubra-
nia dla dzieci i proszki do prania 
z NRD, kosmetyki z Węgier i płyn 

do kąpieli o niezapomnianym zapa-
chu zielonego jabłuszka :)

Stoiska z konfekcją, artykułami 
dziewiarskimi, butami i sprzętem go-
spodarstwa domowego czyniły „Cen-
tral” jednym z najlepiej zaopatrzo-
nych domów towarowych w Polsce. 
Wielu z nas pamięta te tłumy ludzi, 
a dorosłe już dziś dzieci z pewnością 
z uśmiechem wspominają największą 
dla nich wówczas atrakcję – ruchome 
schody! Był to przecież szczyt nowo-
czesności!

Na przestrzeni kolejnych lat 
przestały istnieć takie popularne 
domy handlowe jak, wspomniany 
już wcześniej, „Uniwersal”, czy 
też następne: „Juventus” i „Her-
mes”. A „Central” jak stał, tak stoi 
i właśnie skończył 45 lat!

 I.G.

45-lecie „Centralu”!

Zgodnie z wydanym 29 grudnia 
ubiegłego roku przez Ministra 
Środowiska Rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego selek-
tywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (rozporządzenie 
weszło w życie 1 lipca 2017 r.) 
surowce wtórne będą musia-
ły być dzielone na trzy frakcje: 
szkło, papier, plastik i wrzucane 

do osobnych pojemników. Nieba-
wem nie będzie możliwe zbieranie 
odpadów surowcowych w jeden 
pojemnik, jak to czynimy dotych-
czas. Cała akcja zmiany sposobu 

segregacji, zgodnie z rozporzą-
dzeniem, rozłożona jest w cza-
sie, co wiąże się z koniecznością 
ustawienia przez miasto, bo to ono 
odpowiada od 2012 r. za gospo-

darkę odpadami, odpowiednich 
pojemników. O temacie tym pi-
saliśmy już w 98 i 99 numerze 
naszej gazety. Jak zaznaczaliśmy 
też zmianę sposobu segregacji 

poprzedzić miała kampania edu-
kacyjna prowadzona przez UMŁ.

I właśnie na nią chcemy dziś 
zwrócić Państwa uwagę.

Jednym z elementów tej kam-
panii są organizowane na prze-
strzeni września i października 
plenerowe pikniki edukacyjne. 
Przewidziano po trzy na terenie 
każdej z dzielnic miasta.

Pikniki, poprzez wspólną 
zabawę, uczestniczenie w grach, 
quizach, konkursach mają za za-
danie przybliżyć mieszkańcom 
miasta zasady prowadzenia se-
lektywnej zbiórki odpadów oraz 
korzyści jakie wynikają, z segre-
gacji. Zasady te przedstawiamy 
też Państwu obok.

W okolicy każdego z pla-
nowanego pikniku, na tydzień 
przed rozpoczęciem, rozwieszane 
są kolorowe plakaty informujące 
o miejscu pikniku i jego termi-
nie. Podczas każdego z pikników 
oprócz licznych atrakcji odbywa 
się wykład na temat selektyw-
nej zbiórki odpadów, dostępne 
są też ulotki związane z tematyką 
przedsięwzięcia. Dla uczestników 
organizowanych konkursów doty-
czących zasad selektywnej zbiórki 
odpadów organizator przewidział 
liczne nagrody.

Pierwszy z pikników, rozpo-
czynający cykl wszystkich pięt-
nastu odbył się dnia 2 września 
2017 r. na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Śródmieście przy 
ul. Wigury 8/10 w godzinach 
12.00–17.00, na tyłach Szko-
ły Podstawowej nr 14. Kolejne 
we wrześniu odbywały się m.in. 
w Ośrodku Kultury Górna – 
ul. Siedlecka 1, w Pasażu Schille-
ra przy ul. Piotrkowskiej i na pla-
cu zabaw przy ul. Łososiowej 
w SM „Radogoszcz Wschód”. 
W najbliższych zaś dniach UMŁ 
zaprasza:

30.09 do Parku Podolskiego 
przy Gimnazjum nr 31oraz 01.10 
na znane nam „górki olechow-
skie” przy ul. Ziemowita.

 K.Sz.

SEGREGACJA ODPADÓW

KONKURS NA NAJŁADNIEJ KWIECONY 
BALKON rozstrzygnięty!
Znamy już zwycięzców 
letniej edycji konkursu 
na najładniej ukwiecony 
balkon – ich nazwiska 
zostały ogłoszone podczas 
Festynu Hop do szkoły 
9 września br. Na osiedlu 
Żubardź pierwsze miejsce 
zajęły ex aequo dwie są-
siadki z bloku 91: p. Mag-
dalena Jacaszek i p. Do-
rota Tręda (na zdjęciach 
z ukochanymi dziećmi). 
Na Kozinach doceniono 
balkon p. Władysławy Mu-
szyńskiej z bloku 48, która 
dba również o ogródek 
przyblokowy. A na Olecho-
wie nagrodzono balkon p. 
Mirosławy Misztal z bloku 
155. Zwyciężczynie i ich 
balkony prezentujemy 
poniżej.
 I.G.

PLENEROWE PIKNIKI EDUK ACYJNE
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Już po raz siódmy odbędzie się w Łodzi Festiwal Światła,  

czyli Light Move Festival.   
Nasza reprezentacyjna ulica Piotrkowska wprost mienić się będzie kolorami.  

To trzeba zobaczyć.

K o n t a k t 
z administratorem
Oto wykaz wszystkich administratorów wraz 
z  kontaktowymi 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.
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane bloki: 147-156, 158-160, 216, 217, 219, 
220, 221, 221A, 222A, 226A, tel. kom. 509 
285 342, e-mail: ajakubczykkazmierska@
rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel 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: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, S1-S7, S9-S11, 
Z1  (1-7), Z2 (1-7), 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 budyn-
ki: 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 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, Okrzei 4/12, 30/36, 40, 
tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@rsm-
bawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Klonowa 35/37, 41, Tybury 3, 10, 
tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16,  
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25 i Po-
wstańców Wielkopolskich 25, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Bydgoska 40, 
42, e-mail: amarcinkowskawronska@rsmba-
welna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w  spółdzielni odbywa się następująco: 
sekretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-
-Samorządowy, Dział Księgowości Eksplo-
atacyjnej Dział Techniczny, Stanowisko ds. 
Analiz Ekonomicznych czynne są przez cały 
tydzień (za wyjątkiem sobót i  niedziel) 
w godzinach 8.00-16.30; Dział Członkowsko-
-Mieszkaniowy, Dział Czynszów, Kredytów 
i  Wkładów Mieszkaniowych, Dział Orga-
nizacyjny czynne są w  poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, we 
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Administra-
cje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, śro-
dy, czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we 
wtorki w godzinach 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.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: PRYM PPHU Grzelka and 
Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, tel. 
42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Uwaga! 
Z dniem 30 września bieżą-
cego roku rozwiązaniu ule-
gła umowa z firmą „Usługa” 
Spółdzielcze Pogotowie 
Techniczne, która zajmo-
wała się usuwaniem, po 
godzinach pracy naszych 
administracji osiedlowych 
i w weekendy, awarii insta-
lacji elektrycznych, hydrau-
licznych, kanalizacyjnych 
i centralnego ogrzewania. 

Od 1 października usłu-
gi te świadczyć będzie dla 
naszych mieszkańców fir-
ma „Prym” PPHU Grzelka 
and Grzelka. 

Zgłoszenia awarii nale-
ży teraz kierować na nume-
ry telefonów: 42 640 41 05, 
42 640 41 06, 601 880 504. 

W dniach 25–27 sierpnia na terenie na terenie 
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Su-
lejowie Ognisko TKKF „Dzikusy” zorganizowało 
i przeprowadziło imprezę pt. „Wakacyjny Festi-
wal Sportu i Zdrowia”. W zabawach sportowych 
wzięło udział łącznie ok. dwustu uczestników.

Starsi i młodsi zawodnicy mogli wykazać się w wielu konkurencjach ple-
nerowych. Rozegrano mecze: piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, 
koszykówki ulicznej, tenisa stołowego i ziemnego. Odbyły się też biegi.

Chętni uczestniczyli też w zawodach rekreacyjnych, takich jak: pchnię-
cie kulą, bule, dart, rzut podkową, szachy, warcaby.

Liczyło się nie tyle zwycięstwo co dobra zabawa, zachowanie fair play, 
przebywanie na świeżym powietrzu. I ten cel w pełni osiągnięto. Ostatni 
weekend wakacji zakończono wesoło i sportowo.

Środki na festiwal pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 K.Sz.

Akcja letnia dla dzie-
c i  i  młodzieży 
w 2017 r. obejmowa-
ła cztery ok. dwuty-

godniowe turnusy w Sulejowie. 
Łącznie na koloniach wypoczy-
wało 82 uczestników.

RSM „Bawełna” sfinanso-
wała w całości (po 995 zł do każ-
dego dziecka) wyjazd pięciorgu 
dzieciom, a dofinansowała kwotą 
po 200 zł wyjazd dla sześciorga 
dzieci.

TKKF Ognisko „Dzikusy 
na dofinansowania pobytu ko-
lejnych ośmiorga dzieci prze-

znaczyło środki uzyskane z 1% 
podatków darowanych przez 
sympatyków TKKF.

Dzieci z każdego turnusu 
uczestniczyły w rejsie żaglówką 
po Zalewie Sulejowskim. Kolo-
niści mieli do dyspozycji rowery, 
sprzęt sportowy, boisko do siat-
kówki plażowej i badmintona. 
Korzystali z basenu udostępnio-
nego na Podklasztorzu w Sule-
jowie. Na terenie ośrodka znaj-
dowała się do dyspozycji dzieci 
świetlica i kawiarnia.

 K.Sz.

KOLONIE Z „DZIKUSAMI”

Wakacyjny Festiwal Sportu i Zdrowia

Festiwal Światła
29.09. rozpoczyna się w Łodzi siódma edycja Festiwalu Światła, czyli Light 
Move Festival. Z racji tego, że rok 2017 został ogłoszony w Polsce Rokiem 
Awangardy, która obchodzi swoje stulecie, nawiązuje do niej również hasło 
przewodnie tegorocznego Festiwalu – „No limits – szlakiem awangardy”. 
Dzięki temu artyści biorący udział w projekcie będą mieli możliwość zapre-
zentowania swoich pomysłów w sposób nieograniczony. Jednocześnie przy-
bliżą nam dorobek takich sław jak Salvador Dali, Władysław Strzemiński czy 
Wassily Kandinsky.

Czego możemy się spodziewać wybierając się na to wydarzenie? Cel za-
wsze jest ten sam – Festiwal Światła ma za zadanie ukazać piękno łódzkiej 
architektury. Przy pomocy zabawy światłem „maluje” nowe oblicze naszego 
miasta i przedstawia je w prawdziwie magicznej odsłonie.

Kolorowe wizualizacje, uzupełniane specjalnie dobraną oprawą muzycz-
ną, rozciągać się będą na ulicy Piotrkowskiej, na której podświetlone zostanie 
aż 55 kamienic, aż po Plac Wolności, który będzie głównym punktem na festi-
walowej mapie. Dotrą do Parku Staromiejskiego (Parku Śledzia), a także ru-
szą w stronę dworca Łódź Fabryczna, by niecodziennie powitać podróżnych.

Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła (to jego pełna nazwa) to największa 
tego typu impreza w Polsce i jedna z największych w Europie. Sprawia, że 
miejsca związane z historią i dziedzictwem kulturowym Łodzi mają szansę 
rozbłysnąć i ożyć, ukazując swoją niezwykłą wartość i piękno.

Całe przedsięwzięcie potrwa trzy dni, od 29.09. (piątek) do 01.10. (nie-
dziela), każdego dnia rozpoczynać się będzie w okolicach godziny 19:00 
i trwać do północy. Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!
 I.G.

PODSUMOWANIE AKCJI LETNIEJ

Nie przegap!
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Ludzie,  
których 

warto poznać

Redakcja: Spotykamy się dzisiaj 
z powodu takiego małego jubileuszu, po-
nieważ minęło już pięć lat od momentu, 
gdy Ośrodek Kultury Górna trafił na nasz 
Olechów. Zakorzeniliście się tu, ale nadal 
nie jest to osobna jednostka kulturalna, 
lecz filia. Dlaczego?

Agata Dawidowicz: Określenie „filia” 
jest proste w komunikacie. Ja postrzegam 
nasze działania na Olechowie jako długofa-
lowy projekt, na którego przebieg wpływa 
szereg czynników i zmiennych sytuacji. Aby 
utworzyć osobną jednostkę, koniecznie są 
odpowiednie zasoby – finansowe, lokalowe, 
osobowe – o czym na razie możemy tylko 
pomarzyć. Mnie samej ciągle jest trudno mó-
wić o Strefie Kultury Otwartej jako o filii, 
ponieważ jej sytuacja organizacyjna co roku 
bardzo się zmienia. Każdy rok to w pewnym 
sensie zaczynanie „od nowa”. Zwłaszcza te-
raz, gdy otwieramy sezon kulturalny w no-
wym lokalu.

R.: Proszę przypomnieć naszym czy-
telnikom, dlaczego i z czyjej inicjatywy 
Ośrodek Kultury Górna zainteresował się 
Olechowem i jego mieszkańcami.

A.D.: Przygotowanie oferty kultural-
nej dla mieszkańców Olechowa w 2012 
roku było zbiegiem inicjatywy Ośrodka 
Kultury Górna, Rady Osiedla Olechów-
-Janów i RSM „Bawełna”. Wśród bywal-
ców naszego Ośrodka na Górnej są również 
mieszkańcy tego osiedla. Dochodziły do nas 
głosy, że Olechów jest „kulturalną pustynią”, 
a przecież miejsca aktywności potrzeba za-
równo dzieciom, jak i osobom starszym. 
Domy kultury to takie przestrzenie, które 
powinny być na wyciągnięcie ręki, dostępne 
na co dzień. Na tak rozwijającym się osiedlu, 
jak Olechów, oferta kulturalna jest po pro-
stu niezbędna. Poszliśmy więc tym tropem, 
a w rozmowy włączyła się samorządowa 
rada osiedla Olechów-Janów i RSM „Ba-
wełna”. W ten sposób z oddolnej inicjaty-
wy i dzięki otwartości innych, trafiliśmy na 
Olechów.

R.: Co udało się Wam osiągnąć przez 
tych 5 lat działalności?

A.D.: Przede wszystkim zaczynaliśmy 
tu praktycznie od zera, badając krok po kro-
ku nieznany nam teren. Ze względu na brak 
odpowiedniego lokalu, zdecydowaliśmy się 
działać w dwóch szkołach podstawowych. 
Staraliśmy się korzystać ze wszystkich moż-
liwości, jakie zaoferowały nam te miejsca. 
Na początek rozpoczęliśmy bardzo owocną 
współpracę z dyrektorami szkół podstawo-
wych numer 141 p. Adamem Szadkowskim 
i 205 p. Magdaleną Czwartosz-Bujnowicz, 
którzy udostępnili nam sale w swoich pla-
cówkach. Był też taki rok, w którym gości-
liśmy również w Gimnazjum nr 36. Ściąg-
nęliśmy tu animatorów, ekspertów z różnych 
dziedzin. Poprzez różnorodne działania do-
wiadywaliśmy się, czego potrzeba miesz-
kańcom i sprawdzaliśmy, co spotka się z ich 
zainteresowaniem.

R.: To jednak okazało się niewystar-
czające. Dlaczego?

A.D.: Jedną z trudności, z którą się 
borykaliśmy, było przekonanie mieszkań-
ców, że nie jesteśmy działalnością szkolną, 
lecz tworzymy dom kultury, a zatem nasze 
propozycje nie są skierowane wyłącznie do 
uczniów tej konkretnej placówki. Aby temu 
zaradzić, potrzebowaliśmy identyfikacji, od-
powiednich komunikatów, a przede wszyst-
kim – osobnego miejsca, które kojarzone 
byłoby z domem kultury i w którym dobrze 
czułyby się zarówno dzieci, jak i dorośli.

R.: To się udało w tym roku.
A.D.: Tak. Udało nam się pozyskać lo-

kal w bloku 216 przy ul. Anny Jagiellonki 
4 – samodzielny, niezależny od szkolnych 
dzwonków. To przestrzeń, która daje nam 
dużo wolności, mimo że to tylko 50 metrów 
kwadratowych. Niektórzy żartobliwie mówią, 
że jest to „domek kultury” albo „mieszkan-
ko”. Wciąż też gościmy w SP nr 141. Biorąc 
pod uwagę dotychczasową ekwilibrystykę or-
ganizacyjną, niezależny lokal na Olechowie 
jest ważnym etap rozwoju naszej działalności.

R.: A jaka jest Wasza oferta?
A.D.: Do Strefy Kultury Otwartej za-

praszamy we wtorki, środy i czwartki od 
15:00 do 18:00, a okazjonalnie też w piątki 
i soboty. Jeśli chodzi o zajęcia stałe, propo-
nujemy balet dla dzieci, zajęcia teatralne i pla-
styczne, naukę gry na gitarze. W piątki będą 
odbywać się klubowe spotkania Seniorów, 
okazjonalnie soboty – rodzinne warsztaty ar-
tystyczne, najbliższe już 30 września o godz. 
12. Oprócz tego, działa świetlica artystyczna, 
w której dzieci mogą aktywnie spędzać czas. 
Jesteśmy też otwarci na inicjatywy i pomysły 
mieszkańców. Nie zapominamy jednak o są-
siadujących szkołach i nadal w nich działamy 
poprzez realizację zajęć z tańca współczes-
nego, organizację półkolonii i włączanie się 
w różne wydarzenia.

R.: Ale czy dzieci są otwarte na Wa-
sze propozycje? Czy łatwo je odciągnąć 
od domowego play station?

A.D.: Dzieciom wystarczy dać alter-
natywę i pokazać, że mogą robić coś in-
nego. To, że w swoich domach tyle czasu 
spędzają przed monitorami, wynika w dużej 
mierze z tego, że po prostu się nudzą i nie 
mają pomysłu na zabawę. To oczywiste, 
że najprościej jest wtedy włączyć telewi-
zor czy komputer. Naszym zadaniem, jako 
dorosłych, jest dać im możliwość wyboru, 
zaproponować coś innego. Otworzyć je na 

nowe bodźce i zmotywować do działania. 
Proszę mi wierzyć, że spróbują tego bardzo 
chętnie, bo dzieci potrzebują urozmaicenia. 
Wystarczy czasem lekka podpowiedź i za-
chęta, a wtedy karton, kapsel, kreda, potrafią 
stać się impulsem do świetnej zabawy.

R.: Ile osób pracuje na Olechowie?
A.D.: Z tym jest właśnie kłopot, bo 

rzeczywiście na stałe na Olechowie pracuje 
tylko jedna osoba, która również jest zaan-
gażowana w realizację różnorodnych działań 
w Ośrodku Kultury Górna. Takie zajęcia jak 
taniec, teatr czy nauka gry na instrumencie 
prowadzą nasi specjaliści z Górnej, ale oni 
dojeżdżają tylko na określone godziny. 
Mamy bardzo dużo pomysłów na różnorod-
ne działania siedem dni w tygodniu. Brakuje 
nam tylko ludzi do pracy, a co się za tym 
kryje – środków finansowych.

R.: Mimo to, nie poddajecie się. Wa-
sze Pchle Targi, organizowane corocznie 
w SP 141 przy ulicy Zakładowej, wpisały 
się już na stałe w koloryt Olechowa.

A.D.: Pierwszy „Salonu Rzeczy Niepo-
trzebnych” w 2013 roku odbył się z inicjatywy 
mieszkanki Olechowa, p. Moniki Koprowskiej. 
Widząc co roku, jak chętnie mieszkańcy biorą 
udział w tym wydarzeniu, chcemy zaszczepić 
ten pomysł w naszym lokalu przy ul. Anny Ja-
giellonki 4. Będziemy tu organizować regularne 
tematyczne „mini pchle targi”. To świetna oka-
zja do sąsiedzkich spotkań, na których będzie 
można wymienić się np. ubraniami dla doro-
słych i dzieci, książkami, rękodziełem.

R.: Dbacie również o to, by młodzi 
mieszańcy mogli spojrzeć na swoje osiedle 
z zupełnie innej perspektywy i odkryć je 
na nowo. Mam na myśli projekt „Ruchy 
nieteoretyczne”.

A.D.: Wspólnie z uczniami i nauczy-
cielami SP nr 141 realizujemy projekt, który 
ma inspirować młodzież do zupełnie nowego, 
kreatywnego podejścia do przestrzeni i ma 
nauczyć ich dostrzegania w swoim otoczeniu 
pozytywów i piękna. Wykonane przez uczest-
ników filmy video, zdjęcia i elementy instala-
cji plastycznych oraz dźwiękowych posłużą 
do stworzenia w internecie ogólnodostępnej, 
subiektywnej mapy osiedla z zaznaczonymi 
na niej istotnymi punktami, związanymi 
z dzieciństwem, dorastaniem czy domem. 
To uczy doceniania tego, co mamy.

R.: Nie tylko przybliżacie mieszkań-
com osiedle, ale również i samą Łódź.

A.D.: Tak. Wspólnie z Fundacją Eduka-
cyjną „Siłaczka” zapraszamy wszystkie osoby 
ciekawe nowych doświadczeń na wyjątkowe 
warsztaty międzypokoleniowe, zatytułowane: 
„Łódź obiecana. Śladami słynnego filmu.” 
Uczestnicy będą mogli, słuchając ciekawostek 
dotyczących filmu Andrzeja Wajdy „Ziemia 
obiecana”, wziąć udział w budowaniu sceno-
grafii i dekoracji filmowej, która posłuży później 
do przygotowania makiety gry ulicznej śladami 
tego filmu. Zaplanowane zostały dwie edycje 
22 i 29 września br. w godzinach 16-20. Każdy 
chętny może dołączyć w dowolnej chwili.

R.: Działa Pani jako animatorka 
życia kulturalnego, jest inicjatorką i po-
mysłodawczynią wielu akcji kulturalnych. 
Czy zawsze była Pani taka kreatywna? 
Czy w dzieciństwie wymyślała Pani zaba-
wy dla siebie i swoich rówieśników?

A.D.: Jako dziecko miałam bardzo 
dużo zajęć pozaszkolnych, ponieważ grałam 
na skrzypcach, występowałam w szkolnym 
kabarecie, w teatrze młodzieżowym, śpiewa-

łam w chórze oraz pochła-
niałam książki. I chociaż nie 
poszłam w kierunku zawodu 
artystycznego, to jestem prze-
konana, że te moje młodzień-
cze doświadczenia związane 
z kulturą i sztuką zaowocowały 
tym, co robię teraz. Warto żyć 
z myślą, że możemy po sobie zo-
stawić ślad. Kulturalna aktywność 
rozwija kreatywność i inicjatywę, 
pobudza do dalszego rozwoju. Daje 
dużo satysfakcji i radości, sprawia, że 
życie jest po prostu piękniejsze.

R.: I nie trzeba być od razu wir-
tuozem instrumentu, bo ważne jest to 
jak takie początki ze sztuką zmieniają 
naszą wrażliwość i odczuwanie świata.

A.D.: Tak, to sprawia, że jest się otwar-
tym na drugiego człowieka i na otoczenie.

R.: A jak torunianka trafiła do Łodzi?
A.D.: Przyjechałam tu na studia, bo 

chciałam studiować teatrologię i wyrwać 
się z rodzinnego miasta. Przyznam, że po-
czątkowo Łódź, jako miasto, nie zachwyciło 
mnie, ale odkryłam, że mogę tu działać na 
wielu płaszczyznach. Z czasem Łódź stała 
się po prostu moim domem.

R.: W ramach akcji „Dotknij teatru” 
realizuje Pani nocne warsztaty teatralne. 
Na czym one polegają i dlaczego odby-
wają się nocą?

A.D.: „Noc teatru”, czyli nocne war-
sztaty teatralne, to propozycja dla tych, 
których właśnie nocą dopada twórcze na-
tchnienie. Pomysł okazał się być strzałem 
w dziesiątkę, ponieważ „nocnych marków” 
zafascynowanych teatrem nie brakuje. Noc-
ne warsztaty odbywają się co roku na przeło-
mie marca i kwietnia. A dlaczego nocą? Bo 
na co dzień staramy się szukać wymówek, 
że nie możemy czegoś zrobić lub spróbować, 
bo nie mamy na to czasu, bo praca, bo szko-
ła, bo inne obowiązki i zobowiązania. I nagle 
okazuje się, że przecież do wykorzystania 
zostaje jeszcze noc – raz w roku można 
zaszaleć teatralne. Jest to też pora bardzo 
sprzyjająca artystycznym poszukiwaniom, 
to czas skupienia i wyciszenia. Nic już nas 
wtedy nie rozprasza.

R.: To w jakich godzinach odbywają 
się te warsztaty?

A.D.: Do tej pory zajęcia trwały od 
22:00 do 2:00, a ostatnio rozpoczęliśmy 
już o 21. 

R.: Co tam robicie?
A.D.: Co roku do prowadzenia war-

sztatów zapraszamy innego artystę. Uczest-
nicy mogą poznać różne techniki teatru, 
bogactwo teatralnego języka i specyficzne 
metody pracy danego twórcy. Zaczęliśmy 
w 2012 roku od warsztatów pantomimicz-
nych. W kolejnych latach gościliśmy m.in.. 
Tomasza Bazana – twórcę Teatru Maat 
z Lublina i Mikołaja Wriepiewa – twórcę 
Teatru Nikoli z Krakowa. Dwa lata temu, dla 
odmiany, tematem warsztatów była drama-
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turgia Czechowa – spotkanie poprowadzili 
Jacek Orłowski i Bronisław Wrocławski. 
W zeszłym roku gościliśmy Romualda Wi-
cza-Pokojskiego, twórcę awangardowego 
Teatru Wiczy. Nie zdradzę naszej obecnej 
propozycji na „Noc Teatru” w marcu 2018. 
Projekty wyłaniane są w konkursie, nie chcę 
więc zapeszać.

R.: Czego możemy Pani życzyć na 
kolejne pięć lat działalności na Olechowie?

A.D.: Bardzo bym chciała, by udało się 
otworzyć tu dom kultury z prawdziwego zda-
rzenia. Pokazaliśmy przez ten czas, jak dużo 
można zrobić bez niego, korzystając z sal 
szkolnych czy 50-metrowego lokalu przy 
ul. Anny Jagiellonki. Na dłuższą metę bę-
dzie to jednak coraz trudniejsze. Trudno jest 
rozwijać działalność, realizować wydarzenia 
kulturalne i sprostać oczekiwaniom miesz-
kańców, mając faktycznie do dyspozycji 
tylko jedną osobę i niewielki metraż. Robi-
my, co możemy, ale potrzebne są pieniądze, 
by mieszkańcy mogli naprawdę odczuć, że 
mają tu swój dom kultury. Budowa takiego 
obiektu przekracza ramy środków przezna-
czonych na Budżet Obywatelski. Dużo się 
da zrobić, jeśli wierzy w to, co się robi, ale 

w takich warunkach łatwo się wypalić. Ja 
mam przekonanie, że Strefa Kultury Otwar-
tej się rozwija, jednak wymaga to ogromnej 
determinacji.

R.: Mamy nadzieję, że uda się Pani 
dopiąć swego. A wspomniawszy już o Bu-
dżecie Obywatelskim, może powiedzmy 
mieszkańcom Olechowa, że głosy na 
wybrane projekty mogą oddawać m.in. 
u Was.

A.D.: Tak. Jeszcze do 1 października 
br.( papierowo, bo internetowo do 8 paź-
dziernika – dop. redakcji) będzie można 
oddawać głosy na zadania osiedlowe i po-
nadosiedlowe zgłoszone do Budżetu Obywa-
telskiego 2017/2018 . Mieszkańcy Olechowa 
będą mogli zagłosować m.in. u nas, czyli 
w Strefie Kultury Otwartej przy ul. Anny Ja-
giellonki 4, w sobotę 30 września, między 
godziną 10:00 a 18:00.

R.: Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my wytrwałości i dalszych sukcesów. A na-
szych czytelników informujemy poniżej 
jakie wydarzenia i imprezy planuje do 
realizacji w październiku Strefa Kultury 
Otwartej na Olechowie

 Rozmawiały: I.G. i K.Sz.

Bardzo bym chciała, by udało się otworzyć na Olechowie dom kultury 
z prawdziwego zdarzenia. Trudno jest rozwijać działalność, realizować wydarzenia 
kulturalne i sprostać oczekiwaniom mieszkańców, mając faktycznie do dyspozycji 
tylko jedną osobę i niewielki metraż.

Chcielibyśmy by wszystkie 
skwerki i tereny zielone 
przed naszymi blokami tak 
wyglądały.
Na Olechowie sukcesywnie 
wymieniane są ławki i na 
nowo zagospodarowywa-
ne tereny zielone. Osiedle, 
zwane wcześniej sypialnią 
Łodzi, staje się coraz milsze 
i ładniejsze.

Zajęcia organizowane przez Strefę 
Kultury Otwartej na Olechowie
  30 września (sobota), godz. 12.00
  Rodzinne Warsztaty Artystyczne – Decoupage na szkla-

nych butelkach
 Koszt: 10 zł (rodzic + dziecko). Zapisy: strefa@gorna.pl

  13 października (piątek), godz. 17.00
  Spotkanie z podróżnikiem: „Kambodża – od Angkor Wad 

do Czerwonych Khmerów”
  Spotkanie prowadzi profesor geografii i podróżnik Marek 

Barwiński. Wstęp wolny!

  27 października (piątek), godz. 17.00
  „Niezwykłości o zmroku” – impreza integracyjna dla Se-

niorów. Wstęp wolny!

  28 października (sobota), godz. 11.00
 „Cukierek albo psikus” – impreza dla dzieci
 Koszt 10 zł. Zapisy: strefa@gorna.pl

DOM KULTURY Z PRAWDZIWEGO  
ZDARZENIA PILNIE POTRZEBNY
Rozmowa z p. Agatą Dawidowicz – Dyrektorem Ośrodka Kultury 
Górna, który stworzył na Olechowie Strefę Kultury Otwartej.



16 Rozerwij się!
Poziomo: 1. odchody mszyc, 6. francuski 
aktor, symbol męskiego seksapilu, 7. ptak 
wodny z dziupli, 8. wzgórze w Jerozolimie, 
9. spędza czas na kutrze, 12. port lotniczy 
im. Václava Havla w Pradze, 13. większa 
liczba dzikarzy, 14. Sewioło z Big Brothe-
ra, 18. kosaciec, 19. była nim Gondwana, 
20. jego stolicą jest Hagåtña, 21. niszcze-
nie, uszkadzanie, 22. cakle i wrzosówki.
Pionowo: 2. skoczne tany, 3. firma z Dzier-
żoniowa po której ślad zaginął, 4. felieto-
nistka Faktów i Mitów, 5. Mackie Majcher , 
9. mocne pasmo tkanki łącznej, 10. kończy 
imprezę z tańcami, 11. buda z towarem, 15. 
traktowanie roślin chemią, 16. igła sieciar-
ska, 17. Andrzej w Rzymie.

Poziomo: czerń, Litwa, Rodia, blues, ka-
jak, wstęga, Lisse, fiesta, Rżew, fujara, 
Totò, Mjanma, Atos.
Pionowo: zmowa, ruina, Gillette, świergot, 
koloratka, jestestwo, kwef, iluzja, Sławno, 
ataman.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma-
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Robiący ostatnio karierę skrótowiec LED (z ang. Light-Emitting Diode) ozna-
cza świecącą, elektroluminescencyjną diodę. Wynalazł ją w 1962 r. amerykań-
ski inżynier Nick Holonyak, pierwszy doktorant innego słynnego odkrywcy, 
noblisty Johna Bardeena, wynalazcy tranzystora.

Dioda LED działa na zasadzie elektroluminescencji, czyli zjawiska emitowa-
nia promieniowania elektromagnetycznego (np. światła) przez ciała stałe i gazy 
pod wpływem prądu elektrycznego. Diody są wytwarzane z materiałów pół-
przewodnikowych, a kolor światła, który emitują, zależy od składu półprze-
wodnika. Np. fosforek galu emituje światło czerwone, a azotek galu – niebie-
skie.

Mimo, że są produkowane od lat 60., dopiero niedawno zaczęły dominować 
w przemyśle elektrotechnicznym. Do tej pory diody emitowały światło małej 
mocy, które nie nadawało się do wykorzystania gospodarczego. Wynalezienie 
LED-ów o dużej mocy umożliwiło przewrót w przemyśle oświetleniowym i nie 
tylko.

Ich największe zalety to: wysoka efektywność pracy – przekształcają do 95% 
energii na światło, w sytuacji gdy zwykła żarówka tylko do 10% energii prze-
twarza na światło. Led-y charakteryzuje nawet 25-krotnie większa żywotność 
od żarówek, odporność na uderzenia, natychmiastowe wyłączanie i mała emi-
sja ciepła.

Z tego też względu nasze klatki schodowe i tereny przed klatkami wyposażane 
są coraz śmielej w oświetlenie LED-owe.

Źródło: internet

BARAN 21 III  20 IV
Ogarnie Cię pewne uczucie 
zawodu z przyczyn osobi-
stych. Coś, na co liczysz 
z całą pewnością, nie okaże się całkiem 
pewne. Ale szybko wpadniesz na właś-
ciwy sposób wybrnięcia z impasu. O ile 
- oczywiście - zechcesz energicznie zająć 
się sprawą. Uważaj na Wagę.

BYK 21 IV  21 V
Miesiąc raczej przeciętny. 
Jedynie dla Byków w stanie 
wolnym możliwość pozna-
nia bardzo ciekawej osoby o podobnych 
zainteresowaniach i spojrzeniem na życie. 
Nie pozwól, aby wasze drogi rozeszły się, 
gdyż może to być właśnie ktoś, na kogo 
czekasz od dawna - spod znaku Raka?

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Sprawy tego miesiąca trochę 
się skomplikują. Będziesz 
działać w niełatwych warun-
kach. Skoro tylko zobaczysz, że sytuacja 
się przejaśnia, weź się energicznie do ro-
boty, a wówczas wszystko inne szybciej 
minie. A Ty unikniesz uwikłania się w te-
mat sprawy. Zwróć uwagę na Strzelca.

RAK 21 VI  22 VII
Atmosfera oczekiwania na 
dalszy bieg spraw, którym 
poświęcasz uwagę od ja-
kiegoś czasu. W tych dniach najpewniej 
dobrniesz do finału. Da Ci to niemałą sa-
tysfakcję. Ale rywalizacja z kimś równie 
zainteresowanym sprawą jak Ty trwać 
będzie nadal. Życzliwy znak - Lew.

LEW 23 VII  22 VIII
Jesteś zbyt ambitny, zanie-
dbujesz przyjaciół w imię 
zasady, że pierwszy nie wy-
ciągniesz ręki. Zdobądź się na królewski 
gest i tolerancję dla czyjegoś braku czasu 
i różnego rodzaju kłopotów. W domu nie-
zbyt miła atmosfera, różnicę poglądów 
na ważne tematy. Liczy się Rak.

PANNA 23 VIII  22 IX
Początek października stwo-
rzy nowe możliwości zdoby-
cia pieniędzy. W sprawach 
zawodowych prawdopodobnie nastąpi 
pewien korzystny zwrot, a to dzięki ko-
muś, kto nieoczekiwanie okaże się do-
skonałym partnerem w biznesie. Doceń 
serdeczność Koziorożca.

WAGA 23 IX  23 X
Nowe twarze, nowe tematy 
do rozmowy. Ruch w sta-
rych sprawach. Tak najpew-
niej będzie wyglądał ten miesiąc. Trzeba 
będzie bardzo uważać, żeby zdążyć tam, 
gdzie trzeba a zrobić unik wówczas, gdy 
sytuacja Ci nie w smak. A może tak się 
zdarzyć. Wytchnienie w towarzystwie 
Barana.

SKORPION 24 X  21 XI
Będziesz intensywnie myśleć 
o sprawie, która dotychczas 
istniała tylko w sferze ewen-
tualnych planów czy luźnych zamierzeń. 
Zajdzie coś, co sprawi, że przystąpisz do 
działania i zechcesz swoim projektom na-
dać konkretne kształty. Szanse są, szcze-
gólnie we współpracy z Wodnikiem.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Sprawy tego miesiąca ułożą 
się dość skomplikowanie. 
Potrzebne z Twojej strony 
będą takt i delikatne postępowanie. Na-
wet drobne uchybienie od przyjętych 
norm, czy niedostrzeżenie na czas zmia-
ny atmosfery mogą mieć poważne skutki. 
Znak przychylny na ten miesiąc - Rak.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
W pracy spiętrzenie obowiąz-
ków, odrobienie zaległości. 
Mimo że starannie wypracowa-
łeś sobie sposób działania, napotkasz pewne 
trudności spowodowane czyjąś niesłownością 
lub zwyczajnym lenistwem. Nie przejmuj się 
tym, gdyż wszystkie komplikacje uda się prze-
zwyciężyć. Ważne są Bliźnięta.

WODNIK 20 I  18 II
Miesiąc niezbyt skompliko-
wanych spraw. Będą wpraw-
dzie trochę kłopotliwe, ale 
szybko dasz sobie z nimi radę. Powinny 
minąć bez śladu. Rozmowa z kimś nowo 
poznanym okaże się bardzo miłym za-
skoczeniem. Może warto nieco odświe-
żyć swoje kontakty towarzyskie. Ser-
deczne są Ryby.

RYBY 19 II  20 III
Zrobiona komuś obietnica 
może okazać się trudna do 
spełnienia. Trzeba będzie tak-
townie i dyplomatycznie wycofać się. Tak 
aby nie dotknąć ani obrazić i nie pozostawić 
po sobie złego wrażenia. Szczególnie, że 
zechcesz wrócić do sprawy, gdy będzie ku 
temu lepsza atmosfera. Nieprzychylny Byk.

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Mama pyta Jasia:
– Brałeś prysznic?
– Jak coś zginie to zawsze na mnie.

***
Profesor filozofii pyta studenta:
– Jak pan myśli, co jest w dzisiejszych czasach większym proble-
mem: niewiedza czy obojętność?
– Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.

***
Żona do męża:
– Tyle razy ci mówiłam, maksymalnie 2 piwa i o 22 w domu.
– O matko! Znowu mi się pomieszało…

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Grzybów w tym roku wielki wy-
syp. Zadowoleni są grzybiarze 
ale i wszyscy ci, którzy nieko-
niecznie je zbierają ale jeść 
lubią. Dziś proponujemy przy-
gotowanie tarty z grzybami.
Jeszcze niedawno tarta ko-
jarzyła się tylko jako słodki 
wypiek z owocami – teraz to 
francuskie danie coraz częś-
ciej gości na naszych stołach 
w wielu różnych odsłonach. 
Dlaczego więc nie wykorzy-
stać na tarcie naszych pol-
skich smakołyków jakimi są 
zawsze leśne grzyby.

T A R T A

Kiedy jesteś dobry dla 
innych, najlepszy jesteś 
dla siebie.
 Benjamin Franklin

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru na-
desłała po raz kolejny p. Elżbieta Jachimek z osiedla „Słowiań-
skie” otrzymując płytę z muzyką poważną. Gratulujemy! 

LED-Y

Z SEREM  
I  GRZYBAMI LEŚNYMI
Składniki na kruche ciasto z se-
rem żółtym:
 ▪ 100 g masła, zimnego
 ▪ 50 g kwaśnej śmietany 18%
 ▪ 50 g sera Cheddar, startego na tarce 

(lub innego sera żółtego)
 ▪ 150 g mąki pszennej
 ▪ szczypta soli

Wszystkie składniki na kruchy spód wy-
robić, zawinąć w folię i schłodzić w lodówce 
przez 30–60 minut.

Po wyjęciu ciasta z lodówki rozwałkować 
je lub wcisnąć w dno formy o średnicy 25 cm, 
wysmarowanej wcześniej masłem i oprószo-
nej mąką. Wyrównać, ponakłuwać widelcem. 
Włożyć do lodówki na kolejne 30 minut.

Tak przygotowane ciasto wstępnie pod-
piec w temperaturze 200ºC przez około 15 
minut lub do zezłocenia.

Składniki na nadzienie grzybowe:
 ▪ pół kilograma grzybów leśnych – do-

brze jest użyć też oprócz świeżych 
choć kilka suszonych

 ▪ 30 g masła
 ▪ 1 cebula 
 ▪ 1 ząbek czosnku
 ▪ 3 jajka
 ▪ 250 g kwaśnej śmietany 18%
 ▪ 100 g sera Cheddar, startego na tarce 

(lub innego sera żółtego)
 ▪ sól i pieprz do smaku, ewentualnie po-

siekana natka pietruszki

Przygotowanie:
Grzyby porządnie oczyścić i umyć – suszone 
namoczyć i obgotować ok 15 min.

Na patelni rozpuścić masło, dodać ce-
bulkę z czosnkiem, doprawić i podsmażyć, 
do zarumienienia. Dodać pokrojone w pla-
sterki grzyby i smażyć przez 10–15 minut, 
następnie zdjąć z palnika, odsączyć wodę.

W naczyniu roztrzepać delikatnie jajka 
ze śmietaną i serem żółtym. Dodać przygoto-
wane na patelni grzyby z cebulką, doprawić 
solą i pieprzem (ewentualnie natką pietrusz-
ki), wymieszać.

Przygotowane nadzienie przelać na pod-
pieczony lekko spód od tarty.

Piec w temperaturze 200ºC przez około 
30 minut. Tartę wyjąć, podawać ciepłą lub 
wystudzoną.

Smacznego!


